برنامه زمان بنذی ارائه پوستر مقاالت
سه شنبه 5991/2/7
بخش اول ارائه پوستر مقاالت
نام ارائه دهنذه پوستر مقاالت

عنوان مقاله
تزرسی جاهؼِ ضٌاختی تؼارض ّای هَجَد در خاًَادُ ّای هؼتاداى تا تاویذ

دوتز سیویي واظوی

تز ًمص خاًَادگی سًاى

دوتز حسیي لذرتی
دوتز ضفیؼِ لذرتی
اهیز سجاد پیلِ ٍری

تزرسی همایسِ ای ساسگاری ٍ رضایت سًاضَیی در هیاى سًاى ٍ هزداى ٍ

دوتز عاّزُ الْی
دوتز ػثاس ػسىزی ًذٍضي
اوزم جٌتی فز
هلیحِ هْذی پَر خزاساًی

ػَاهل هؤثز تز آى .هغالؼِ هَردی ضْز سثشٍار
همایسِ سالهت رٍاًی ًَجَاًاى فالذ پذر تا ّوتایاى دارای پذر

ساسگاری سًاضَیی ٍ ػَاهل هزتثظ تا آى در هیاى سًاى ضْز یشد

سهاى ارائِ
01:01-01:01
(ًوایطگز)0

01:01-01:01
(ًوایطگز )2
01:01-01:01
(ًوایطگز)0
01:01-01:01
(ًوایطگز )2

سه شنبه 5991/2/7
بخش دوم ارائه پوستر مقاالت
دوتز ًزگس ًیىخَاُ لوصزی
فاعوِ هٌصَریاى راًٍذی

ساهاى َّیت ضْزًٍذی در گستزُ ًمص خاًَادُ ٍ هذرسِ  :هغالؼِ هَردی
داًص آهَساى ضْز واضاى

ًَح هٌَری

تملیل سیاستگذاری تِ الگَدّیً :مذی تز سیاستْای هزتَط تِ خاًَادُ در
ایزاى

تتَل صیفَری

رًٍذ تغییزات تُؼذ خاًَار ٍ تؼذاد خاًَار در فزآیٌذ تحَالت خاًَادُ در سِ
دِّ ی گذضتِ

حسیي ضزغاهی

هْاجزت فزسًذاى ،خاًَادُ در حال سالخَردگی ٍ تؼاهالت
تیيًسلی ،هغالؼِای در هٌاعك رٍستایی ضْزستاى تزدسىي

00:00-00:20
(ًوایطگز )0
00:00-00:20
(ًوایطگز )2
00:20-00:00
(ًوایطگز )0

00:20-00:00
(ًوایطگز )2

سه شنبه 5991/2/7
بخش سوم ارائه پوستر مقاالت
ًذا هله پَر
هْذی تاتغ تزدتار
سجاد اسفٌذیاری تیات

اتؼاد ػولىزد خاًَادُ ٍ َّیت اجتواػی؛ ًمص ٍاسغِ ای گزایص تِ تزًاهِ ّای هاَّارُ

00:01-00:01
(ًوایطگز )0

دوتز هجیذ هَحذ
سّزا هؼاٍى
سّزا فزٍغاى گزاًسایِ

هغالؼِ راتغِ استفادُ اس فضای هجاسی تا ًگزش داًطجَیاى ًسثت تِ اسدٍاج

00:01-00:01
(ًوایطگز )2

فزیثا هحمك ًژاد

تزرسی راّىارّای هؤثز تزای آهَسش حمَق خاًَادُ تَسظ رساًِّای جوؼی در
جاهؼِ در حال گذار ایزاى

00:01-01
(ًوایطگز )0

چهارشنبه 5991/2/8
بخش چهارم ارائه پوستر مقاالت

هحوذػلی آرهٌذ
حاهذ وزیوی
اردضیز جلیلیاى

تزرسی ٍضؼیت التصادی ،اجتواػی سًاى سزپزست خاًَار ضْز سٌٌذج

5:00-5:00
(ًوایطگز )0

دوتز هحوذتالز همذسی
دوتز سّزا ػاهزی

حوایت اس حمَق ضْزًٍذی سًاى خاًَادُ در ًظام حمَلی ایزاى

5:00-5:00
(ًوایطگز )2

دوتز سّزا فزضی سادُ
دوتز هْذی عالة

تزرسی جاهؼِضٌاختی هَاًغ تَاًوٌذی التصادی سًاى رٍستایی

5:00-01:10
(ًوایطگز )0

دوتز دیٌا تَسلی ًیا

حك سى تز حزین خصَصی در حمَق عثیؼی ٍ حمَق هَضَػِ

5:00-01:10
(ًوایطگز )2

تزرسی هٌاسثات ًسلی اس هٌظز سثه ّای سًذگی هغالؼِ هَردی داًص آهَساى دتیزستاًی
ضْزی اردتیل ٍ پذراى آًْا در سال تحصیلی 50-50

01:10-01:00
(ًوایطگز )0

تزرسی راتغِ الگَی تصوینگیزی در خاًَادُ تا رضایت اس سًذگی سًاى هتأّل
(هغالؼِ هَردی :سًاى هتأّل ضْزستاى سثشٍار)

01:10-01:00
(ًوایطگز )2

رتاب حویذی رسی
اهیذ ضیخی یٌگجِ
دوتز هٌصَر عثیؼی
ًجوِ تزٍغٌی

چهارشنبه 5991/2/8
بخش پنجم ارائه پوستر مقاالت
دوتز هلیحِ ػلی هٌذگاری
هزجاى صثاغچی
حسي فالح هذٍاری

رًٍذ تغییزات خاًَادُ؛ گزایص خاًَادُ ّا تِ تزاتزی جٌسیتی ٍ تؼییي وٌٌذُّای
اجتواػی آى

00:10:-00:00
(ًوایطگز )0

رّا رحواًی
حویذرضا تاتاجؼفزی

تؼییي اثز تخطی ضزوت در گزٍُ ّای حوایتی اجتواػی تز افشایص رضایت
هٌذی اس سًذگی در ٍالذیي فزسًذاى ًاتیٌای حاضز در هذرسِ ًاتیٌایاى ضَریذُ
ضیزاسی

00:10-00:00
(ًوایطگز )2

دوتز راضیِ ضیخ االسالهی

ًمص فزآیٌذّای خاًَادُ تز خَدًاتَاى ساسی ٍ پیطزفت تحصیلی داًطجَیاى
داًطگاُ ضیزاس :تزرسی ًمص جٌسیت فزسًذاى

00:00-00:20
(ًوایطگز )0

پذیذُ ّنخاًگی در اصفْاى اس هٌظز صاحةًظزاى

00:00-00:20
(ًوایطگز )2

هغالؼِ ٍیژگیّای التصادی ،جوؼیتی ٍ ویفیت هحیظ سًذگی در خاًَادُّای
تهّوسز ٍ چٌذّوسز در استاى فارس

00:20-00:00
(ًوایطگز )0

هزین ایزاًخَاُ
دوتز سیذ حسیي سزاج سادُ
ػثاس عاّزی
دوتز ػلی گلی
راضیِ رایاى پَر

چهارشنبه 5991/2/8
بخش ششم ارائه پوستر مقاالت
هزجاى صثاغچی

آسادی در اًتخاب ّوسز ٍ ػَاهل تؼییيوٌٌذُ آى در ضْز یشد

دوتز ػسىزی ًذٍضي
دوتز ػثاس ػسىزی ًذٍضي
دوتز هحوذ جالل ػثاسی ضَاسی
هزین پیزی هحوذی
دوتز اهیز اوثزی لوصزی
ویاًا ولْز
دوتز ػلی یؼمَتی
راضیِ یحیی پَر

00:01-00:00
(ًوایطگز)0

سي ایذُآل اسدٍاج در ضْز یشد :تحلیلی اس تفاٍتّای ًگزضی سًاى هجزد ٍ
اسدٍاجوزدُ

00:01-00:00
(ًوایطگز)2

سٌجص گزایص داًطجَیاى تِ اسدٍاج ٍ ػَاهل هَثز تز آى

00:00-01
(ًوایطگز )0

سٌخ ضٌاسی ٍ دالیل گزایص تِ عالق تَافمی

00:00-01
(ًوایطگز )2

دوتز حسیي تْزٍاى
رٍح اهلل ًَآتادی ،سّزا تزادراى واضاًی،
ػاعفِ واتلی ،الِْ تٌایی ،فاعوِ ػغزی،
هزتضی دیّاری

هیشاى گزایص داًطجَیاى داًطگاُ فزدٍسی هطْذتِ اًَاع سثهّای
ّوسزگشیٌی ٍ ػَاهل هَثز تز آى

01-01:10
(ًوایطگز )0

دوتز اسواػیل جْاًی دٍلت آتاد

تزرسی تفاٍتّای جٌسیتی در ًگزش تِ سًاضَیی (هَرد هغالؼِ ضْز تْزاى)

01-01:10
(ًوایطگز )2

دوتز لیال یشداى پٌاُ
آسیِ دّماى

تزرسی ػَاهل هَثز تز درخَاست عالق،هغالؼِ تغثیمی سًاى هزاجؼِ وٌٌذُ
تِ دادگاُ ٍ سًاى هتاّل ضْز تن

01:10-01:01
(ًوایطگز )0

دوتز تاته ضوطیزی
دوتز هحثَتِ الثزسی

هغالؼِ ای تزویثی اس هؼیارّای فزدی ٍ اجتواػی تطىیل خاًَادُ ٍ اسدٍاج اس
دیذگاُ داًطجَیاى

01:10-01:01
(ًوایطگز )2

ساجذُ سخٌَر
دوتز سیذ ػلی ویویایی
دوتز سّزُ سپْزی ضاهلَ

تزرسی اثز تخطی تزًاهِ آهادگی تزای ٍالذ ضذى تز تْثَد دلثستگی ًاایوي ٍ
حوایت اجتواػی ادران ضذُ سًاى ًخست سا

01:01-01:00
(ًوایطگز )0

