
 

 شناسی مدرسه روانملی همایش  سومین بندی  برنامه زمان

 62/11/59شنبه سه  روز 

 ساعت پایان ساعت شروع  عنوان برنامه

 8.03 7.03 ثبت نام

 8.03 8.03 قرآن و سرود ملی جمهوری اسالمی ایران

 8.09 8.03 پخش کلیپ دانشگاه الزهرا

 8.99 8.09 دکتر ملوک خادمی سرکار خانم دبیر همایش گزارش

 5.33 8.99 پخش کلیپ انجمن روان شناسی تربیتی ایران

 5.13 5.33 جناب  دکتر فریبرز درتاج رئیس همایش گزارش

 5.63 5.13 سرکار خانم دکتر انسیه خزعلی رئیس دانشگاه الزهرا )س( خیر مقدم

سخنرانی رئیس سازمان نظام روان شناسی و 

 مشاوره کشور
 5.09 5.63 جناب  دکتر عباسعلی اللهیاری

 5.93 5.09 جناب  دکتر فخر الدین احمدی دانش آشتیانی سخرانی وزیر  آموزش و پرورش

 13.13 5.93 جناب  دکتر محمد مهدی زاهدی ی رئیس کمیسیون آموزش عالی مجلسسخنران

 13.03 13.13 غالمعلی افروزجناب  دکتر  سخنران ویژه

 00.11الی  01.01پذیرایی و استراحت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 صبح  – 1شماره سالن 

 مدارسدر نقش روانشناسان و مشاوران   –پنل اول 

 دکتر افروز  رئیس

 حاتمیدکتر  دبیر

 دکتر خلعتبری  –دکتر نصراللهی  –دکتر شکری  - یدکتر افشار اعضاء 

 ساعت پایان ساعت شروع عنوان سخنرانی نام سخنران

 11.19 11.33 راهبردی پیشگیرانه و توانمندساز مشاوره همتایان، دکتر فوالدی

 11.03 11.19 ای با سطح تحول من باال و پایین در دانش آموزان مقایسه راهبردهای مقابله بهادری خسرو شاهی جعفر

 11.09 11.03 ای روان شناختی خانواده محور برای کودکان آسیب پذیر تهیه برنامه مداخله انسیه ابراهیم

 16.33 11.09 بررسی اثربخشی گشتالت درمانی گروهی بر مسئولیت پذیری نوجوانان دختر اول متوسطه ی شربیانیمبرهن آرزو

 پژمان بریمانی
های ارتباطی بر ابراز وجود و بحران هویت دانش آموزان پسر  اثربخشی آموزش مهارت

 دبیرستانی
16.33 16.19 

 زهرا فرمانی 
تماعی و گفتار دانش آموزان مبتال به اختالل اوتیسم در اثربخشی تئاتر درمانی بر تعامل اج

 مقطع ابتدایی بر اساس تئوری سان رایز
16.19 16.03 

 02الی  04.21ناهار و نماز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 صبح  -6شماره سالن 

 آموزش یاری و یادگیری   –پنل دوم 

 اخوان دکتر   رئیس

 حمیدیدکتر  دبیر

 دکتر فتح آبادی – دکتر فیاض – دکتر فضلی خانی  -دکتر هاشمی -مقوا ابراهیمی دکتر اعضاء 

 ساعت پایان ساعت شروع عنوان سخنرانی نام سخنران

 دکتر سعید غفاری
های مدارس بر اساس  های خواندن دانش آموزان مقطع ابتدایی عضو کتابخانه بررسی انگیزه

 MRQپرسشنامه 
11.33 11.19 

 11.03 11.19 یری معکوس حلقه مفقوده در فرآیندیادگ پروین صمدی –نظری رقیه

پروین  –فهیمه قلی زاده 

 فریبا عدلی –صمدی
 11.09 11.03 های آموزشی: تغییری در مدیریت مدرسهتحلیلی بر مفهوم پته 

 16.33 11.09 مترادف تربیت در ادبیات تربیتی معاصر های تحلیل و نقد واژه دکتر ایراندخت فیاض

 16.19 16.33 رسی ساختار سلسله مراتبی ریاضیات دبیرستانبر افشین افضلی

 حجت اهلل الماسی 
های تربیت  های عملی دانشجو معلمان دوره روش استاد شاگردی شناختی در تدریس مهارت

 معلم
16.19 16.03 

 02الی  04.21ناهار و نماز 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 صبح  – 0شماره سالن 

 آموزان  دانشآسیب شناسی روانی   –پنل سوم 

  رضائیاندکتر   رئیس

 باقریدکتر  دبیر

 دکتر رفیع پور –دکتر آقا یوسفی  –دکتر صبحی  –دکتر یعقوبی  – دکتر عامری اعضاء 

 ساعت پایان ساعت شروع عنوان سخنرانی نام سخنران

 11.19 11.33 تجربیپیش بینی اضطراب امتحان دانش آموزان دوره متوسطه بر اساس اجتناب  دکتر خدیجه ابولمعالی

 مهدی عاشقی
بررسی عوامل مؤثر در رفتارهای پر خطر دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر 

 شیروان
11.19 11.03 

 11.09 11.03 نپل های یادگیری آموزش ریاضی بر کاهش اضطراب دانش آموزاتأثیر عوامل سازنده  دکتر کامران  شیوندی چلیچه

 منصوره بهرامی
 -ارت حل مسئله اجتماعی بر کاهش نشانگان افسردگی دانش آموزان قلدر آموزش مه

 قربانی
11.09 16.33 

  محرر ثناگوی غالمرضا 
 دختر آموزان دانش امتحان اضطراب با کمالگرایی و پیشرفت انگیزش بین رابطه بررسی

 (زاهدان شهر) مطالعه ردمو -متوسطه دوم دوره
16.33 16.19 

 16.03 16.19 ایی اصالح رفتار بر بی انضباطی های مداخله فراتحلیل پیامدهای برنامه گویا قدیمی مقدم

 02الی  04.21ناهار و نماز 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 صبح - 0شماره سالن 

 نینقش خانواده، رسانه ها، و شبکه های اجتماعی در آسیب های روا  –پنل چهارم 

 دکتر رضایی  رئیس

 دکتر منادی  دبیر

 دکتر شیوندی  –دکتر اسدزاده  –دکترچراغ مالیی  -دکتر ابراهیم آبادی اعضاء 

 ساعت پایان ساعت شروع عنوان سخنرانی نام سخنران

 11.19 11.33 آسیب شناسی شبکه های اجتماعی با تمرکز بر عملکرد تحصیلی دکتر اسماعیل سعدی پور

 11.03 11.19 طراحی مدل مفهومی شبکه اجتماعی مجازی مدارس ایران رعیمحسن زا

 ذبیح اله اللهی 
های اجتماعی تلفن همراه بر میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی  تأثیر آموزش از طریق شبکه

 دانش آموزان آسیب دیده بینایی
11.03 11.09 

 16.33 11.09 ت روانی دانش آموزان در شهر تهرانبررسی تأثیر موبایل و اینترنت بر وضعیت سالم مهرنوش شجاعی

 16.19 16.33 های اجتماعی آسیب شناسی شبکه دکتر هدی سادات محسنی

 16.03 16.19 نقش فناوری آموزشی در برنامه درسی مدارس مریم قاسمی

 02الی  04.21ناهار و نماز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 صبح -9شماره سالن 

 شناسی مثبت روان  – پنجمپنل 

 دکتر خدابخش رئیس

 صمدیدکتر  دبیر

 دکتر کرد نوقابی -دکتر پورشریفی - دکتر طاولی -دکتر رسولی  اعضاء 

 ساعت پایان ساعت شروع عنوان سخنرانی نام سخنران

 دکتر سحاب تربتی
اثربخشی مداخله زود رس مبتنی بر موسیقی درمانی در اصالح تلفظ کودکان لکنتی اول 

 دبستان
11.33 11.19 

 11.03 11.19 موزانآ دانش در معنویت به گرایش با همدلی و دوستی نوع رابطه دکتر مژگان سپاه منصور

 مانا چم زاده
های مثبت اندیشی پنج عاملی بر رضایت از مدرسه و ارزیابی خود در اثربخشی آموزش مهارت

 دانش آموزان
11.03 11.09 

 16.33 11.09 اثربخشی ذهن آگاهی بر افزایش بهزیستی اجتماعی دانش آموزان دختر دبیرستانی راحله پسندیده

 محمد عرب عامری
شناسی مثبت نگر بر ابراز وجود و خودکارآمدی دانش آموزان متوسطه دارای افت  تأثیر روان

 تحصیلی مبتال به اضطراب امتحان شهرستان سمنان
16.33 16.19 

 16.03 16.19 های آموزش سالمت در تصاویر کتب درسی پایه اول ابتدایی همولف ریحانه مختاری

 02الی  04.21ناهار و نماز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بعد از ظهر – 1شماره  سالن

  ارتقای کیفیت یادگیری – ششم پنل

 کدیوردکتر  رئیس

 حجازیدکتر  دبیر

 دکتر مجتبایی -والمعالیدکتر اب -دکتر نعمت طاووسی -دکتر محسن پور -دکتر خادمی اعضاء 

 ساعت پایان ساعت شروع عنوان سخنرانی نام سخنران

 10.19 10.33 بررسی نقش روش تدریس فعال در جلوگیری از مشکالت انضباطی دانش آموزان سکینه جنگی

 10.03 10.19 آموزش: بستر ساز روحیه کارآفرینی در دانش آموزان دوره ابتدایی سمانه رشتبر

 10.09 10.03 های معما گونه بر تفکر انتقادی  اثر مباحثه در داستان عادله مطلق

 19.33 10.09 سبک های فرزند پروری و سرزندگی تحصیلی: نقش واسطه ایی خودکارآمدی زهرا شرفی 

 19.19 19.33 طراحی و آزمایش یک برنامه آموزشی در راستای بهبود توانایی داستان سازی کودکان پیش دبستانی الهام سادات ناجی

 دکتر نرگس باباخانی
تأثیر ادراک از خودمختاری، گرمی و درگیری والدین در به کارگیری راهبردهای یادگیری خودتنظیم 

 ی شهر تهران میان دانش آموزان دبیرستان
19.19 19.03 

 19.09 19.03 بررسی تأثیر آموزش مهارت پرسشگری، بر فرآیندهای عالی شناختی )عزت نفس، دانش فرشناختی( سیران علیزاده

 12.33 19.09 پیش بینی تحصیل گریزی بر اساس رویکرد یادگیری با میانجی گری اهداف  سمیرا صالح اردستانی

 01الی  01.01استراحت و پذیرایی  

 01.01الی  01اختتامیه 

 01الی  01.01ارائه گواهی 

 

 

 

 

 



 

 

 بعد از ظهر -6شماره سالن 

 ناسی مثبتروان ش  – هفتمپنل 

 بشارتدکتر  رئیس

 پور شریفیدکتر  دبیر

 دکتر شریعتمدار –دکتر کالنتر  –دکتر فوالدی  – دکتر حسنی اعضاء 

 ساعت پایان ساعت شروع عنوان سخنرانی نام سخنران

 10.19 10.33 بررسی اثربخشی آموزش ارتباط مؤثر بر سالمت روان  طاهره جلیلی 

 مریم زینالی
های ارتباطی بر میزان جرأت ورزی و سازش یافتگی پسران مدارس  ش مهارتاثربخشی آموز

 متوسطه یک
10.19 10.03 

 مریم حسین پور
اثربخشی مهارت مثبت اندیشی بر تنظیم شناختی هیجان و سازگاری عاطفی دانش آموزان دختر 

 سال اول دبیرستان
10.03 10.09 

 19.33 10.09 ی هویت و تمایز یافتگی دانش آموزانها پیش بینی تاب آوری از طریق سبک آرزو صائبی

 19.19 19.33 های هویت با شادکامی در دانش آموزان دختر رابطه قدرت ایگو و سبک اعظم سادات غضنفری

 19.03 19.19 های فرزند پروری رابطه کمالگرایی مادران و مشکالت رفتاری کودکان: نقش واسطه ای سبک علی حسین زاده اسکوئی

 تر نرگس باباخانیدک
 میان در تکانشی رفتارهای پرخاشگری، بر فردی بین ارتباطی های مهارت آموزش اثربخشی

 دبیرستانی آموزان دانش
19.03 19.09 

 12.33 19.09 های صوتی تصویری تبلیغات تلویزیون مورد توجه کودکان بررسی ویژگی سیمین احمدپور

 01الی  01.01استراحت و پذیرایی  

 01.01الی  01امیه اختت

 01الی  01.01ارائه گواهی 

 

 

 

 



 

 

 بعد از ظهر – 0شماره سالن 

 مدیریت و رهبری در مدرسه  – هشتمپنل 

 خانی محمددکتر  رئیس

 قوام ابراهیمیدکتر  دبیر

 دکتر حسینی لرگانی –دکتر سپاه منصور  –دکتر باباخانی  –دکتر خمسه  – دکتر بناهان -دکتر صمدی اعضاء 

 ساعت پایان ساعت شروع عنوان سخنرانی نام سخنران

 10.19 10.33 نقش مدرسه در آموزش رفتار و فرهنگ ترافیک دکتر صغری ابراهیمی قوام

 10.03 10.19 مدل یابی رابطه ادراک از جو مدرسه و تحول مثبت جوانی با سرزندگی تحصیلی فرح بخشایی

 10.09 10.03 مدرسه زندگی دکتر محمد حاتمی

 19.33 10.09 0202نقش زبان دوم در مدرسه شهروندی جهانی : گامی در راستای هدف چهارم توسعه  مریم حسینی لرگانیدکتر

 19.19 19.33 راهی نو برای کاهش یا حذف پدیده اخراج از کالس در دبیرستان فردوسی مرتضی قاجارگیر

 نبوی صادق سید
 و معلمان دیدگاه از متوسطه دوره آموزان دانش بین در اسالمی هنجارهای به عمل میزان بررسی

 مدارس مدیران
19.19 19.03 

 19.09 19.03 ریاضی یادگیری انگیزش با ترجیحی تدریس سبک و شناختی درگیری رابطه طهماسب سهیال

 01الی  01.01استراحت و پذیرایی  

 01.01الی  01اختتامیه 

 01الی  01.01ارائه گواهی 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بعد از ظهر – 0شماره سالن 

 مداخالت مشاوره ای و آسیب های روانی – نهم پنل

 حسن احدیدکتر  رئیس

 خلعتبریدکتر  دبیر

 دکتر سعدی پور –دکتر فرخی  – دکتر کاووسیان اعضاء 

 ساعت پایان ساعت شروع عنوان سخنرانی نام سخنران

 10.19 10.33 ش اضطراب در کودکان و نوجوانان دارای لکنت زبانبررسی اثر راهکارهای آوای نماز در کاه دکتر سحاب تربتی

 ملیحه غریبی 
های یادگیری غیر کالمی و بررسی  تدوین برنامه مداخله روانی آموزشی برای کودکان دارای ناتوانی

 های شناختی تمرکز و حافظه دیداری اثربخشی آن بر حیطه مهارت
10.19 10.03 

 روح اله میرزا آقاسی
تأثیر آموزش اثربخشی گروه درمانی تحلیل رفتار متقابل بر افزایش شادکامی دانش آموزان پسر 

 ید تهرانمجتمع آموزشی معلم شه
10.03 10.09 

  10.09 19.33 

 19.19 19.33 بررسی تأثیر آموزش شناختی بر گوش بزنگی کودکان و بزرگساالن پروانه نهروانیان

  19.19 19.03 

 ساجده ودودی
سه محور بر مشکالت خواب و مشکالت رفتاری دانش بررسی اثربخشی برنامه اصالح سبک زندگی مدر

 آموزان ناسازگار
19.03 19.09 

 12.33 19.09 تأثیر مشاوره گروهی در مدارس میترا تعویقی 

 01الی  01.01استراحت و پذیرایی  

 01.01الی  01اختتامیه 

 01الی  01.01ارائه گواهی 

 


