
 به نام خدوند بخشنده مهربان

  در سامانه همایش نتایج نهایی جهت اعالم

 :و مقاله کوتاه یادداشت فنیبخش الف( 

 کارگروه دین:

 عنوان  نام و نام خانوادگی ردیف

 جابری آزیتا 1
معنویت، مذهب و مراقبت معنوی در بحران کووید 

19 

2 
منصوری 

 عباسعلی

محتمل به شروری تصویر سیمون وی از خدا پاسخی 

 همچون ویروس کرونا

 

 کارگروه فرهنگی و اجتماعی:

 عنوان  نام و نام خانوادگی ردیف

یونس اکبری 1  
قرنطینه کرونا و تشدید تعارض های خانوادگی؛ اما در 

 !کدام نوع از خانواده ها؟

نوشین پاکزاد 2  جبر آنتالوژیک 

3 
 پورمسیری

 صادق
 دوگانگی فقر و خانه نشینی

صدیقه پیری 4  فقرا فیبر اندام نح یکورنا : خراش 

 کرونا و اثرات آن بر طبقات اجتماعی توکلی خالد 5

  «لیطب بد»کرونا و رونق بازار  یسختجان توکلی خالد 6

 کرونا چه بر سر کارگران ایرانی آورده است؟ توکلی خالد 7

8 
 حیدرپناه

 حمید

 کرونا و پیامدهای روانی و اجتماعی اش

9 
 حیدرپناه

 حمید
 مرهم دلهای سوخته باشیم

10 
 حیدرپناه

 حمید
 ابتال به کرونا را مخفی نکنیم

 ریگی علی 11
کرونا و شهرسازی؛ روند تحول شهرها در دوران 

 پساکرونا

 !کرونا حال محیط زیست را خوب نمی کند زمانی زهره 12

13 
 سپیدنامه

 کوثر
جای کرونا و نقش آن در جایگزینی طب بدیل به 

 پزشکی متعارف

14 
سپیدنامه 

 کوثر
 کرونا و دعوت به ترازمندی

15 
سپیدنامه 

 کوثر
 ابهام فاصله اجتماعی یا مکانی

16 
صید محمدی 

 فرج

زیست جهاني پساكرونا: چراغ دولت الكترونیك در 

 ایران نفتي است



17 
علیرمایی 

 غالمرضا

 کرونا و دگرگونی مناسک نوروز

18 
 فیروزی

 کیومرث

به راهبرد کشور امارات در بخش آموزش از  نگاهی

 راه دور

   

 

 :کارگروه اقتصاد، صنعت، گردشگری 

 عنوان  نام و نام خانوادگی ردیف
  بر اقتصاد دامپروری 19-تأثیر کویید موسوی سیدرضا 1 

 

 :کار گروه بهداشت و سالمت

 عنوان  نام و نام خانوادگی ردیف

 جابری آزیتا 1
)تکنولوژیهای مجازی( در مراقبتهای تله مدیسین 

 19بهداشتی در بحران کووید 

 و حیوانات خانگی: سواالت بیشتر از پاسخ 19کوید  شمسی مرتضی 2

 " : معجزه یا فاجعه ؟19کووید عباسی مهدی 3

 نرگسی نرگس 4
آموزش اخالق مداری به دانشجویان پرستاری در دوران 

 توسط آموزش مجازی کرونا: تجربه ای از ارائه یک تکلیف

 

 : سیاست داخلی و خارجی

 عنوان  نام و نام خانوادگی ردیف
 حکمرانی خوب و مدیریت بحران صادق پورمسیری 1

 زمانی زهره 2
چگونگی تغییر رفتار دولتمردان با مردم در دوران 

 کرونا

 

 :کنش همدالنه

 عنوان  نام و نام خانوادگی ردیف
محمد رستمی 1  فنی کوتاهیادداشت های  

2 
علی اکبری 

 محمد
آمدگویی به به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید و خوش

 دانشجویان نو ورود

 

 



 

 

 

 ب( بخش مقاله:

 :کار گروه دین

 عنوان  نام و نام خانوادگی ردیف

 بهمن مهران 1
حکومت قانون و مجازات عدم استفاده از ماسک در دوران 

 کرونا
پور مقدم  2

 فاطمه
انتقال ویروس کرونا و تأثیر آن در تحقق قتل تعمد در 

 عمد از دیدگاه فقها

3 
تیموری 

 مهرداد

حق بر آموزش کودکان و نوجوانان و تقابل آن با حق بر 

 سالمت در پاندمی کرونا

 جلیلی مهدی 4
های فضای مجازی در عصر کرونا برای جوامع تهدیدها و فرصت

 اسالمی

 جلیلی مهدی 5
آموزش دین در فضای مجازی در ایام  ظرافت ها و مصادیق

 کرونا

6 
 حمید نادیا

تعمد درانتقال ویروس کروناوتاثیر آن درتحقق قتل عمد 

 براساس ایات وروایات

7 
خورشیداطهر 

 محمد

درآمدی بر سیاست جنائیِ فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران 

 در قبال فوت ناشی از انتقال ویروس کرونا

 فردی در آموزه های رضوی یهای بهداشتپروتکل  خیری ثریا 8

9 
 سلطان محمدی

 حسین
 چگونگی تاثیر معنویت در پیشگیری و درمان بیماری کرونا

10 
عزیزبیگی 

 محمد
 چالش کرونا و شرور با عدل الهی

 کارکرد نظریه عوض در تقابل با بحران کرونا فرجی شبنم 11

12 
نبی نیا 

 محمدخالد

 در کرونا ویروس انتقال انتسابِ  قابل جرایم سنجی امکان

 ایران کیفری حقوق

 

 :اجتماعی –کارگروه فرهنگی 

 عنوان  نام و نام خانوادگی ردیف

آقابابایی  1

 عباس
توصیف کلی مخاطره کرونا و پیامدهای آن بر زندگی و معیشت 

 انسان ها

 باقری پرویز 2
در دوران  المیتحول آموزش در دانشگاه ا یمطالعه چگونگ

 ی(و علوم انسان اتیدانشکده ادب انی)مورد مطالعه: دانشجوکرونا 

3 
بیاتی 

 اشکفتکی

 فاطمه

ها در مدیریت بحران کرونا )مورد نقش رسانه نقش رسانه

 مطالعاتی استان چهارمحال و بختیاری(

 تسلیم جهرمی 4

 فاطمه
 های جهانی در دوران کرونازبان فارسی در عرصه

خدایی  5

 ابراهیم
کرونا و توفیق اجباری برای تحّول در نظام رسمی آموزش و 

 پرورش ایران



 رضوانی امین 6
شناسایی مشکالت به وجود آمده از شیوع کرونا ویروس در 

 جهان/ ایران )ارائه یک مدل(

 سعیدی داود 7
پیامدهای روانشناختی شیوع ویروس کرونا بر حقوق خانوادگی 

 در ایران

 سلیمانی 8

 فاطمه

بررسی عملکرد معلمان پایه اول ابتدایی هنگام ارزشیابی 

 ازپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دردوران کرونا

 فرهنگی کرونا -شناختی پیامدهای اجتماعی بررسی جامعه قبادی حشمت 9

 قوجائی خامنه 10

 مریم
بررسی تحلیلی روابط همسران در ایام قرنطینه 

 فرصت ها(کرونا)وضعیت، تهدیدها و 

 زیست جهان پسا کرونا از وضعیت موجود تا وضعیت مطلوب کاظمی سمسی 11

12 
 محمدمیرزایی

 مریم
تجربه زیسته افراد از زندگی در قرنطینه و همه گیری کووید 

19 

 محمودی پیام 13

 سمیه
 های آموزش مجازی کارورزی در دانشگاه فرهنگیانچالش

  میرزایی 14

 مهدی

بررسی صالحیت های حرفه ای آموزش های غیر حضوری )مجازی( 

در ایام شیوع اپیدمی ویروس منحوس کرونا و ارائه 

)مورد مطالعه: راهکارهای عملی برای ارتقای آن در پسا کرونا 

 معلمان و مربیان تربیت بدنی مقطع ابتدایی شهر ایالم(

میرزایی  15

 سیدعلی
بر محیط زیست جغرافیای  اپیستمولوژی تاثیر بیماری کرونا

 ایران

مهدی میرزایی 16  
بررسی آسیب شناسی اخالق معاشرت در ایام شیوع اپیدمی ویروس 

منحوس کرونا و ارائه راهکارهایی در جهت کاهش آسیب ها در 

 ایام پسا کرونا

17 
 منصوری

 عباسعلی

 های طلبکار از بحرانگذر پرهزینه و بدون رشد جامعه

 هاشمی علی 18
مسئولیت اجتماعی و اخالق شهروندی شهروندان ایالمی در شرایط 

 گیری کروناهمه

 

 :کارگروه اقتصاد، صنعت، گردشگری

 عنوان  نام و نام خانوادگی ردیف

 آزادی عباس 1
 و داخلی، ناخالص تولید متغیرهای بر 19اثر کووید  

 ها آن آتی انداز چشم

 بیگی مصطفی 2
بر فرهنگ سازمانی و پذیرش  تاثیر شیوع پاندومی کرونا

روش کاری"دورکاری"، با مروری بر فعالیتهای شهرداری 

 تهران

3 
 پهلوانی

 عبدالمطلب

پسا  کردیکرونا بر بازار کسب و کار با رو ریتاث

 ییکرونا

4 
 پوربخشی بشیر

 ریحانه
وضعیت موجود و مطلوب اقتصاد، گردشگری و صنعت در 

 دوران کرونا و پساکرونا

5 
 حصاریان

 میرسعید

بررسی تأثیر همه گیری بیماری کرونا بر روی صنعت 

 آن پذیری¬پوشاک و راهکارهای کاهش آسیب

 بر صنعت گردشگری ترکیه 19 -پیامدهای کوید حیدری مهدیه 6

لیلی حیمیر 7  دانشگاه های چین 19مدیریت ریسک کووید  

8 
ریحانی رضا 

 کالچاهی
روی صنعت گردشگری : تاثیر بر 19-همه گیری کووید

 ترکیه از مبدا روسیه



 سپهوند رامین 9
 دگاهیاز د یگذارهیبر سرما 19-دییکو یماریب ریتأث

 یمتخصصان وفعاالن اقتصاد

10 
 فاطمی اصل

 آیات
بررسی تاثیرات اقتصادی کرونا بر صنعت گردشگری سالمت 

 در جهان و ایران

 صنعت گردشگری کرونا ایستگاهی برای تفکر و تأمل کرانی زهرا 11

12 
وحیداقدم 

مهران مهربانی  
بررسی مقوله مواسات در شرایط کرونایی از دیدگاه 

 مکاتب اقتصاد اخالق هنجاری

 

 :کار گروه آب، خاک، کشاورزی

 عنوان  نام و نام خانوادگی ردیف

 احمدی کالن 1

 مهدی

ناشی از سوخت های  CO2 بر انتشار COVID-19 بررسی اثرات

 )مطالعه موردی استان ایالم(فسیلی 

 بیگ محمدی 2

 فوزیه
 بر محیط زیست COVID-19 اثرات مثبت و منفی ناشی از شیوع

 مطلق یپاپ 3

 میثم
 تحلیلی بر ارتباط گسترش شهرنشینی و بیماری کرونا

محمد  پوررمضان 4

 رضا

آوری و تا ضرورت ارتقا سطح تاب 19-از بحران کوئید

 توسعه کشاورزیپایداری در مدل های 

 بررسی تاثیر بحران کرونا ویروس بر صنعت کشاورزی چامه طاهره 5

 حدیث حسن بیگی 6
مروری بر گیاهان دارویی مؤثر بر تقویت سیستم ایمنی 

 (19-کووید شبه) عفونی هایبدن و بیماری

 مریم حق وردی 7
زیست در دوران کرونا و تغییر رابطه انسان و محیط

 شرایط پساکرونا

 روشنی نسیم 8
پیامدهای انتشار کرونا ویروس سیاه چاله ای برای بخش 

 کشاورزی و امنیت غذایی

 تجارت کشاورزی در دوره کرونا و پسا کرونا عمید صبا 9

 فوزیه کهنی  10
بررسی اثرات جانبی اپیدمی کورونا ویروس بر منابع 

 آبی جهان

 میرزایی زاده 11

 وحید

کرونا ویروس در استان ایالم پایش مکانی و پهنه بندی 

 GIS با استفاده از

 مجید ولیزاده 12
 یفضا یبلوارها ییکرونا بر شبکه روشنا ریتاث یبررس

 المیسبز شهر ا

مجید ولیزاده 13  
ارزیابی تاثیر کرونا بر بار مصرفی ترانسفورماتورهای 

 شبکه توزیع ایالم در مناطق مسکونی

 

 :کار گروه بهداشت و سالمت

 عنوان  نام و نام خانوادگی ردیف

فاطمه آزرم 1  
تاثیر فعالیت های ورزشی بر سالمت جسمی و روانی در 

 دوران شیوع بیماری کرونا

 بابااحمدی 2

 ابراهیم
 COVID-19مایه کوبی علیه بیماری مشترک کروناویروس، 

 بخشایشان اقدم 3

 حمیده

آنزیم های مصنوعی: رویکردی نوین در کنترل و مدیریت 

 همه گیری های جهانی



فرخنده بهزادی 4  
وظایف اخالقی سازمان بهداشت جهانی در مواجهه با 

 مدیریت بحران بیماری های فراگیر

 جابری آزیتا 5
چالشهاي روان شناختي كودكان و نوجوانان در مقابله 

 19با بحران كووید 

 لیال حیدریانی 6
راهکارهای پیامدهای روانشناختی کرونا ویروس: ارائه 

 پیشنهادی

 خطرات پنهان کرونا در آینده پسا کرونا راسخ فاطمه 7

 الهام رنجبر 8
تاثیر رژیم درمانی در کاهش مرگ و میر ناشی از دیسترس 

 تنفسی در بیماران مبتال به کرونا

 19-، عامل بیماری کوویدSARS-CoV-2 مروری بر شمسی مرتضی 9

 19-برابر عفونت کوویدایمنی جمعی در  شمسی مرتضی 10

 امنیت و ایمنی غذایی امین گلشن 11

 محمدی حدیث 12
مطالعه کیفی سالمت روان در کادر بهداشت و درمان آسیب 

 در شهرستان ایوان 19دیده از کووید 

فرج هللا ملکی 13  19در کاهش مرگ ومیر ناشی از کوید   Cآثار ویتامین 

 مهدوی پور 14

 نسرین

راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و کیفیت زندگی مقایسه 

در بین بیماران کرونایی و افراد عادی بیمارستان 

 شهید مصطفی خمینی شهر ایالم

 مهدی زاده 15

 مهناز
شناختی در افراد بررسی ابعاد شخصیت و تاب آوری روان

 عادی و افراد مبتالبه کرونا

 نادری کیا 16

 سینا
 و افزایش خطر هیپوکندریا 19-شیوع ویروس کووید

 

 

 

 

 :کار گروه علم و فناوری

 عنوان  نام و نام خانوادگی ردیف
 اثرات متقابل بیماری کرونا و بازار فنآوری آرمینیان علی 1

 تازیک خلیل 2
آموزش در دوران پساکرونا: لزوم تلفیق آموزش چهره 

به چهره با آموزش الکترونیکی، فضای مجازی، و 

 محور-خودیادگیری 

 زیست بوم سایبري و پساكرونا چمنی ساسان 3

 طاوسی جعفر 4
نظارت و کنترل مبتنی بر اینترنت اشیاء در جهان پسا 

 کرونا

 تله رباتیک به عنوان راهکاری در جهان پساکرونا طاوسی جعفر 5

 .در معماری 19تاثیر همه گیری ویروس کویید عالمی بابک 6

رادی مهردادم 7  
های انقالب صنعتی چهارم و کاربردهای آنها فن آوری 

 COVID-19 برای مقابله با



 

 :کار گروه سیاست داخلی و خارجی

 عنوان  نام و نام خانوادگی ردیف
 اثرات اقتصادی کرونا ویروس بر امنیت ملی ایران باقری اکرم 1

 بیداله خانی 2

 آرش

زیبایی شناسی مرگ و رنج و سطحی کردن شر سیاسی در 

دوران پسا کرونا؛ ایده پردازی یک راه حل همدالنه و 

 کنش مند

 جمالی زهرا 3
بررسی تاثیر کرونا ویروس بر چالشهای امنیت ملی 

 جمهوری اسالمی ایران

 حیدری احمد 4
ضرورت، یا عدم ضرورت اصالح ساختار محتوایی استاندارد 

 19-بر اثر بحران کووید (FPS) حمایت کامل و امنیت

محمد سروستانی 5  
حقوق ملت ایران در بحران کرونا بر دولت مطابق قوانین 

 داخلی و بین المللی

 تعامالت جامعه روشنفکری با دولت در عصر کرونا سلطانی ساسان 6

 شکری رفسنجانی 7

 رضا
نقش دیپلماسی رسانه ای در تحقق منافع ملی در دوران 

 بحران کرونا

سیاوش عزیزی 8  
نوین تکنولوژی محور برای ایفای نقش  ارائه راهکارهای

 (19-نیروهای مسلح در مبارزه با ویروس کرونا )کووید

علی اکبری  9

 افسانه
تاثیر متقابل کرونا ویروس و انسجام اجتماعی در 

 ایران

محمد موسوی  10

 سید امیر جشنی

های تحقق آن در جنگ شناختیِ رسالت رسانه و برخی تکینک

 19پیرامون پاندمی کوید 

 محمدی نسب 11

 مرضیه
بازخوران پروژه نظم نوین جهانی بر نظام بین الملل؛ 

 مدیریت جهان پساکرونا

امیر  نعمتی 12

 حسین
 افول نئولیبرالیسم ریگان و تاچر در عصر پسا کرونا

 

 

 


