 7/30تا 8/30

ثبت نام و پذيزش

 8/30تا 9/30

افتتاحيه

 9/30تا 10

پذيزايي

 10تا 12/15

بخص اول

نشست اول  :امنيت اجتماعي در سايه فزصتها و

ارائه مقاالت

تهذيذهاي نوپذيذ

( 45دقيقه)

رييس :دكتز حسيي ضكزكي (رييس كٌگزُ)

بخص دوم

دبيز :دكتز ًسزيي ارضذي (هذيز گزٍُ رٍاًطٌبسي داًطگبُ
ضْيذ چوزاى اَّاس)

بحث تخصصي

اعضبي ًطست

1
2
3
4

 قزائت قزآى كزين ٍ سزٍد جوَْري اسالهي  10دقيقِ گشارش كٌگزُ تَسط دكتز هٌصَرُ ًيكَگفتبر(دبيز علوي) 10دقيقِ سخٌزاًي دكتز هحوذ حبتوي(رييس هٌتخب ٍ سزپزست سبسهبى ًظبم رٍاًطٌبسي ٍ هطبرٍُ كطَر) 15 -سخٌزاًي دكتز غالهعلي افزٍس (استبد هوتبس داًطگبُ تْزاى ٍ رئيس اًذيطكذُ خبًَادُ هزكش الگَي اسالهي ايزاًي پيطزفت) 15

 دكتز حبيب الِ هسعَدي فزيذ (هعبٍى اجتوبعي سبسهبى
بْشيستي)
دكتز عليزضب حويذي فز هذيز كل هطبٍرُ ٍ هذدكبري
اجتوبعي ًبجب
 دكتز رضب هسعَدي فز ،هذيز كل پيطگيزي ّبي اًتظبهي ٍ
اهٌيتي قَُ قضبييِ
 دكتز احوذ خبكي ،هطبٍر رييس سبسهبى استثٌبيي
دكتز سيذ حسي هَسَي چلك ،رييس اًجوي هذدكبراى
اجتوبعي ايزاى
 دكتز هژگبى هيزسا ،استبديبر داًطگبُ ٍ هسئَل ًوبيٌذگي
اًجوي رٍاًطٌبسي اجتوبعي در گٌبذ كبٍٍس

سخٌزاًبى(اراًِ دٌّذگبى هقبالت)

ّبي

 -1اًگ ٍ استيگوب ،بستز رضذ ٍ رٍيص آسيب
اجتوبعي (دكتز هحوذعلي هحوذي)  15دقيقِ
ٍرس ٍ ًببسبهبًي ّبي اخيز
-2رّگذراى بلَار كطب
اقتصبدي :كبٍش ٍ صَرتبٌذي آسيب ًَظَْر كزختي
اجتوبعي در جَاًبى تْزاًي (هحوذتقي خيزخَاُ ٍ
ّوكبراى)  15دقيقِ
 -3آسيبْبي فضبي هجبسي در آيٌِ آراء ٍ پزًٍذُ ّبي
قضبيي
دكتز ابزاّين اسالهي  15دقيقِ

 12/15تا

نماس و ناهار

13/15

باسديذ اس پوستزها
نشست دوم :اعتيادهاي نوپذيذ در بستز فضاي مجاسي

بخص اول

رييس :دكتز فزاهزس سْزابي ،استبد توبم رٍاًطٌبسي ببليٌي

 13/15تا

ارائه مقاالت

15/15

( 45دقيقه)

دبيز :دكتز فبطوِ ببقزيبى ،رييس هزكش تحقيقبت رٍاًطٌبسي
اجتوبعي داًطگبُ ضْيذ بْطتي

سخٌزاًبى(اراًِ دٌّذگبى هقبالت)

اعضبي ًطست
بخص دوم
بحث تخصصي

 15/15تا
15/45

پذيزايي

 دكتز هحوذعلي هحوذي جبهعِ ضٌبس ٍ پژٍّطگز
هسبئل اجتوبعي
 دكتز سيبٍٍش ضْزيَري ،فزهبًذار ضويزاًبت
 دكتز اعظن فزح بيجبري ،هذيز گزٍُ رٍاًطٌبسي داًطگبُ
الشّزا
 دكتز رحين داٍري ،عضَ ّيبت هذيزُ اًجوي رٍاًطٌبسي
اجتوبعي ايزاى
 دكتزفزيذ بزاتي سذُ  ،هعبٍى پيطگيزي ٍ درهبى سبسهبى
بْشيستي
 دكتز افطيي طيبي ،رٍاًپشضك ٍ پژٍّطكز پست دكتزي
بيوبريْبي رٍاى تٌي

 - 1پيص بيي ّبي ٍسَسۀ هصزف هَاد هخذر ٍ :يژگي
ّبي فزدي ،عَاهل اجتوبعي ،يب ّز دٍ (دكتز پگبُ
ًجبت ٍ دكتز فبطوِ ببقزيبى)  15دقيقِ
 - 2رابطِ پيبهذّبي اهٌيتي آسيب ّبي اجتوبعي
ًَپذيذ بب آهبدگي بِ اعتيبد در بيي جَاًبى ضْز
دسفَل(دكتز اهيي هزادًژاد ٍ ًبّيذ افطبري ) 15
دقيقِ
 - 3رابطِ اعتيبد بِ ايٌتزًت بب كيفيت رابطِ سًبضَيي ٍ
احسبس تٌْبيي در سٍجيى داراي رٍابط فزاسًبضَيي
(دكتز ابَالقبسن پيبدُ كَّسبر)  15دقيقِ

 15/45تا

بخص اول

نشست سوم  :فزصت ها و تهذيذهاي اجتماعي نوپذيذ و

17/30

ارائه مقاالت

خانواده

( 45دقيقه)

رييس :دكتز غالهعلي افزٍس رئيس اًذيطكذُ خبًَادُ در هزكش
الگَي اسالهي ايزاًي پيطزفت

بخص دوم

دبيز :دكتز هژگبى سپبُ هٌصَر ،داًطيبر داًطگبُ آساد اسالهي

بحث تخصصي

اعضبي ًطست
 دكتز بزجعلي رييس داًطكذُ رٍاًطٌبسي داًطگبُ عالهِ
 دكتز علي هحوذ سًگبًِ هذيزكل پيطگيزيّبي فزٌّگي ٍ
اجتوبعي قَُ قضبييِ
 دكتز ايزاًذخت فيبض ،داًطيبر داًطگبُ عالهِ طببطببيي
 دكتز هجيذ صفبري ًيب ،رييس اًجوي رٍاضٌبسي اجتوبعي
 دكتز ابَالقبسن عيسي هزاد ،داًطيبر رٍاًطٌبسي
 دكتز ابزاّين اسالهي ،عضَ ّيبت علوي داًطگبُ آساد اسالهي
ٍ قبضي دادگستزي
 دكتز سّزا عببسپَر ،استبديبر داًطگبُ

 17/30تا 18
 18تا 18/30

ارانه گواهي مقاله و گواهي حضور در كنگزه
اختتاميه

 - 1بيبًيِ كٌگزُ
 - 2اعطبي جَايش سخٌزاًي ّبي بزتز ٍ پَستزّبي بزتز
 - 3ثبت عكس كٌگزُ

سخٌزاًبى(اراًِ دٌّذگبى هقبالت)

 -1استفبدُ ي آسيب سا اس ضبكِ ّبي هجبسي ٍ رضبيت
سًبضَيي در سًبى (دكتز هحيب يبريگز رٍش ٍ دكتز اعظن
فزح بيجبري)15
-1تحليل جبهعِ ضٌبختي ًسل دِّ ّطتبدي بِ هثببِ
هسبلِاي ًَپذيذ (دكتز بْزام بيبت)  15دقيقِ
 - 3عطق ٍ جذايي در فضبي هجبسي  :هطبلعِ اي در بيي
سًبى تحصيلكزدُ ٍ ضبغل در تْزاى (دكتز سْيال
عليزضبًژاد)  15دقيقِ
 - 4فضبي هجبسي يب ٍاقعيت هجبسي  :چبلطْب ٍ راّكبرّب
(دكتز ايزاًذخت فيبض)  15دقيقِ

