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 زمان سخنران برنامه

 9:5الی  9 روابط عمومی تالوت قران و سرود ملی

 9:10الی  9:5 مجری همایش)روابط عمومی( خیر مقدم 

دکتر مسعود خنجرخانی دبیر اجرایی  معرفی برنامه و اهداف همایش
 همایش

 9:20الی  9:10

جایگاه، اهمیت و ضرورت آموزش های 
 پژوهش محور

تمندانی)معاونت دکتر درمحمد کردی 
محترم پژوهشی دانشگاه سیستان و 

 بلوچستان

 9:30الی  9:20

چالش های روانشناختی آموزش در 
 پساکرونا

دکتر محمود شیرازی ریاست محترم 
 دانشکده

 9:40الی 9:30

 9:50الی  9:40 دکتر روح اهلل باقری دبیر علمی همایش ترکیبی آموزش

 )دانشیار دانشگاهآقای دکتر یحیی قائدی  کرونای فیلسوف
 خوارزمی(

 10:20الی  9:50

تغییرات دانشی، نگرشی و توانشی از طریق 
 آموزشهای مجازی.....

 10:50الی:  10:20 آقای دکتر ولی مهدی نژاد 

 پذیرایی و استراحت
 تربیت رویکردهای بررسی ارائه اول با عنوان

 کرونا بحران با مواجهه در اسالم معنوی
 11:20الی  11:10 خدیجه افشین

 هوش بر خانواده عاطفی جو تاثیر ارائه دوم با عنوان

 اکرون ایام در عادی و فعال¬بیش کودکان هیجانی
 معالییساجده خانم 

 دکتر ثنا نوری مقدم
 11:30الی  11:20

 رب کرونا روانشناختی پیامدهای ارائه سوم با عنوان
 آموزان دانش آموزشی ارزشیابی

 11:40الی  11:30 الهه امیری

شناسایی چالش های آموزش  ارائه چهارم با عنوان
مجازی در ارتباط با استفاده از شبکه آموزش دانش 

 آموزی )شاد( در دوران کرونا

 11:50الی  11:40 سمانه سلیمی دکتر

 12:20الی  11:50نقد و بررسی مقاالت ارائه شده و نکته نظرات اعضای پنل از ساعت 

 دکتر ولی مهدی نژاد، دکتر افسانه مرزیه، دکتر مرتضی نیکوفر(، آقای فریدون رمضانی)دکتر زهرا نیکمنش، 

 نماز
آگاهی روستاییان از اپیدمی کرونا ویروس و تاثیر 

آن بر آموزش در نواحی روستایی)با تاکید بر منطقه 
 بلوچستان(

 1:10الی  1 سید هادی طیب نیادکتر 

 کمبودهای ترمیم راهکارهای ارائه دوم با عنوان
 از پس اجتماعی -عاطفی های حوزه در آمد پیش

 پساکرونا

 1:20الی  1:10 پورر نرگس نجا

بررسی تاثیر فناوری ارتباطات و  ارائه سوم با 
 االعات  بر آموزش در ایام کرونا

 1:30الی  1:20 زیور بلوچ الشاری

 فلسفه آموزش سنجیامکان ارائه چهارم با عنوان
 کرونا ایام در کودکان برای

 1:40الی 1:30 معصومه بهادری

 2:20الی  1:40نقد و بررسی مقاالت ارائه شده توسط اعضای پنل  و نکته نظرات ایشان از ساعت 

دکتر محمود شیرازی، دکتر ثنانوری مقدم، دکتر  ،پناهی غالمحسن دکتر دکتر ناصر ناستی زایی، دکتر سمانه سلیمی، )

 ابوسعید داورپناه(

 اختتامیه و جمع بندی
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