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نام نویسندگان

مدت زمان ارائه

ناصر بهروزی  -صغری علیزاده -
منیجه شهنی ییالق

12:35الی12:45

نازنین پرهیزگار  -مهرناز آزاد یکتا
-رزیتا ذبیحی

12:45الی12:55

Malihe Safari Moghaddam
Narjes Ghafournia

12:55الی 13:05

سایه حدادیان نگین حدادیان

13:05الی 13:15

مجتبی رحیمیان بوگر -اعظم فرمانی
-سحر احمدی -سعید رحیمی نژاد

13:15الی 13:25

رسول نوروزیه -سید ایمان قطب

سیده صغری حاتمی -بهرنگ اسماعیلی
 2669118بررسی میزان سواد بدنی در دانش آموزان ابتدایی شهر
شاد
بجنورد

4163619

پیش-بینی طالق عاطفی بر اساس ابعاد
تمایزیافتگی و شفقت با خود در زنان شهر اصفهان
سنجش سواد مالی و سطح تحصیالت و تاثیر آن بر نرخ
بازگشت مجدد زندانیان

13:25الی 13:35

13:35الی 13:45

پروانه گوانجی -لطیفه السادات مدنیان 13:45الی 13:55

حمیدرضا استادیان

13:55الی 14:05

3237650

2936855

بقای ازدواج در زوجین تازه ازدواج کرده:
تحلیل بقا با حضور مخاطرات رقیب
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بررسی نقش معلمان درتقویت مهارت گوش دادن
دانش آموزان مقطع ابتدایی

مولفه خودکارآمدی تحصیلی،
 1044366پ به عنوان یک اصل در موفقیت تحصیلی دانش آموزان
تأثیر یادگیری مشارکتی بر مهارت اجتماعی و پیشرفت
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خالقیت دانشآموزان دختر دوره اول متوسطه پایه هفتم
شهر رفسنجان
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سولماز نوروزی -رقیه تمییز
-محمد اصغری جعفرآبادی

نرگس یوسفی  -نازنین قاسمی

مجید کهرازهی

مژده نورمحمدیان

14:05الی 14:15

14:15الی 14:25

14:25الی 14:35

14:35الی 13:45

عاطفه سادات تیموری منفرد -ذبیح هللا
بررسی رابطه بین تاب آوری و ارتباط مثبت در مدرسه
عباسپور
با نقش میانجی بهزیستی
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بررسی کاهش محبت نوجوانان در احترام به پدر و مادر
در مدارس متوسطه اول کالله(یک مطالعه کیفی)
4074816
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