همایش ملی "آسیب شناسی روابط انسانی"
زمان 8 :آذرماه 7931
مکان :سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسالمی واحد سقز

افتتـــــاحیه
عنوان

زمان
90:99 – 90:90

تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید

90:90 – 90:99

سرود جمهوری اسالمی ایران

90:99 – 90:90

نمایش کلیپ دانشگاه آزاد اسالمی واحد سقز

90:90 – 90:90

خیر مقدم ریاست دانشگاه جناب آقای دکتر کیوان شافعی

90:90 – 90:00

سخنرانی معاونت محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سقز

90:00 – 99:99

گزارش دبیر علمی همایش

سخنران ویژه :جناب آقای دکترحسین عبداللهی 70:70 -70:00
پذیرایی
عنوان

پنل اول (00دقیقه):
آسیب شناسی روابط انسانی
در سازمانها

پژوهشگر

بررسی رابطه سبک رهبری و استرس شغلی آموزگاران با توجه به نقش میانجی مهارتهای ارتباطی مدیران شهرستان
بوکان

اعضای پنل:
دکتر حسن حسن زاده

70:00 -77:00

شناسایی مشکالت مربوط به روابط معلم -دانش آموز ازدیدگاه معلمان دوره ابتدایی

زمان

ابراهیم محمدپور 99:99 -99:19
عطااهلل آزاده

99:19 -99:19

دکتراسماعیل قادری
دکترمحمد باغبانی
دکتر فاروق یزدان ستا

بررسی تأثیر کیفیت زندگی کاری بر عملکرد معلمان با توجه به نقش میانجی اخالق حرفهای

نماز و نهار

71:00 -70:00

بهاالدین رحمانی 99:19 -91:99

70:00 -70:00

سخنران :جناب آقای دکتر حسن غریبی
عنوان

پنل دوم ( 00دقیقه):

پژوهشگر

زمان

آسیب شناسی روابط اجتماعی
و خانوادگی

اثربخشی آموزش غنی سازی زندگی زناشویی بر تعهد و صمیمت زناشویی ،دانش و نگرش جنسی در زوجین

لقمان احمدی پور

91:19 -90:99

اعضای پنل:
دکتر حسن غریبی

اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر اعتماد در روابط بین فردی ،گرایش به رفتارهای مطلوب اجتماعی و احساس

دکتر اسماعیل ابراهیم پور

کفایت اجتماعی در دانشجویان

دکتر فرهاد بیانی

دکتر رزگار محمدی

پنل سوم ( 00دقیقه):

معرفی مدلی مفهومی از کالس حامی روابط اجتماعی کالس به مثابه الگویی برای آموزش مطالعات اجتماعی

پذیرایی

70:00 – 70:00

سخنرانی :فرمانده پلیس فتا

70:00 -70:10

عنوان

سروه سلیمانی

سیف اهلل رحمانی

پژوهشگر

90:99 -90:19
90:19 -90:19

زمان

آسیب شناسی روابط انسانی
در فضای مجازی

نمودشناسی تجربهی عضویت دبیران در شبکههای اجتماعی و جایگاه آن بر زندگی خانوادگی و روابط زناشویی آنها

اعضای پنل:
دکتر مهدی قادری
دکتر سردار فتوحی
دکتر جالل غریبی

دکتر بهاالدین رحمانی

موبایلی شدن روابط انسانی تاثیر رسانه موبایل(تلفن همراه) بر روابط انسانی
واکاوی آسیب شناسانه ی روابط در فضای مجازی ( نگاهی تربیتی -منطقی )

اختتامیه 71:10 – 71:00

امیر مرادی
ابراهیم محمد
حسینی
مظهر بابایی

91:19 -91:19
91:19 -91:99
91:99 -91:19

