
نویسنده اول یا ارائه  مجمع عنوان نویسنده

 دهنده

 اخاللی حغاعیت تز رٍایتگزی رٍػ تِ اخالق آهَسػ تأثیز ًغزیي ایواًی فز

 پزعتاراى

 وٌگزُ عَهیي

 داًؾگاُ ؽْیذ تْؾتی/  94ت اردیثْؼ. پزعتاری اخالق عزاعزی

  

 تا پزعتار ارتثاط تز عخٌزاًی رٍػ تِ اخالق آهَسػ تأثیز

 ٍی اعتمالل تِ احتزام ٍ تیوار

   داًؾگاُ ؽْیذ تْؾتی/ 94اردیثْؾت . عَهیي وٌگزُ عزاعزی اخالق پزعتاری

  خزم آتاد/ 94دی . وٌگزُ خغاّای پشؽىی ًمؼ گزادیاى لذرت در واّؼ خغاّای پشؽىی افغاًِ تیزاًًَذ

تزجوِ، تغاتك فزٌّگی ٍ رٍاى عٌجی همیاط تجزتی تؼلك  ؽیزیي حغًٌَذ 

 پذیزی تالیٌی داًؾجَیاى پزعتاری

   هؾْذ/94خزداد. اٍلیي ّوایؼ وؾَری اهَسػ هثتٌی تز ؽَاّذ

ضزٍرتی اجتٌاب ًاپذیز : تَجِ تِ ارسػ ّای اًغاًی ٍ اخاللی 

 تزای تؼلك پذیزی داًؾجَیاى ًغثت تِ هحیظ تالیٌی

   یاعَج / 94هْز . ّوایؼ وؾَری تحمیمات ویفی در ػلَم عالهت

: هَاًغ گشارػ دّی خغاّای دارٍئی اس دیذگاُ پزعتاراى 

 هزٍری تز ؽَاّذ ووی

   خزم آتاد/94دی. پٌجویي وٌگزُ عزاعزی پیؾگیزی اس خغاّای پشؽىی

   خزم آتاد/ 94دی .پٌجویي وٌگزُ عزاعزی پیؾگیزی اس خغاّای پشؽىی فاػ عاسی خغاّای پشؽىی اس هٌظز اخالق سیغتی

تزرعی ًَع ٍ هیشاى خغاّای دارٍئی در تخؼ هزالثتْای ٍیضُ 

 ًَساداى تیوارعتاًْای ؽْز یشد

  خزم آتاد/ 94دی. پٌجویي وٌگزُ عزاعزی پیؾگیزی اس خغاّای پشؽىی

ادران داًؾجَیاى پزعتاری داًؾگاّْای ػلَم پشؽىی ایزاى اس 

 حظ تؼلك پذیزی در هحیظ تالیٌی

   تْزاى /94دی . وٌگزُ ٍاواٍی آهَسػ پزعتاری در ایزاى

حؾوت اهلل 

 حیذری

 تْزاى/ 94اردیثْؾت . ّوایؼ هلی ًمذ دٍلت یاسدّن در حَسُ تْذاؽت جاهؼِ ًگزی در ًظام عالهت ایزاى

 

 

 ٍ اٍلَیتْای ارسؽیاتی هذرعیي اس دیذگاُ اعاتیذ همایغِ

 1390داًؾگاُ ػلَم پشؽىی لزعتاى  داًؾجَیاى 

 

 

  داًؾگاُ ػلَم پشؽىی تْزاى/ 94تْوي . ارسؽیاتی اعتاد در آهَسػ پشؽىی



 هغالؼِ یه اس لغوتی :حمَق ًمض عًَاهی اس تیواراى تجارب هضگاى خادهی

 تٌیادی ًظزیِ

داًؾگاُ ػلَم پشؽىی / 94هْز . عَهیي ّوایؼ تحمیمات ویفی در ػلَم عالهت

 یاعَج

  

ارسػ ّا ٍ راّثزدّا در پزعتاری اًغاًی اس رًج دیذگاى 

 عزعاى

چْاردّویي وٌگزُ عزاعزی اًجوي هذیىال اًىَلَصی ٍ ّواتَلَصی ایزاى ٍ 

 هؾْذ / 94هْز . وٌفزاًظ عاالًِ پزعتاری عزعاى

  

ثوزُ تاس « پزعتار هحَر»: ظَْر جَاًِ ّای هفْوَهی ًَیي

 «ؽخص هحَری»اًذیؾی پیزاهَى هفَْم

   تْزاى/ 94تْوي. چْارهیي گٌىزُ اخالق پزعتاری

رٍیىزدی تزای پضٍّؼ ٍ : پزعتارؽٌاعی پذیذارؽٌاعاًِ

 هزالثت اًغاًی

   تْزاى/ 94اردیثْؾت.عَهیي وٌگزُ اخالق پزعتاری

  تْزاى/ 94تْوي. چْارهیي وٌگزُ اخالق پزعتاری ثوزُ پزعتاری اًغاًی در تخؼ ّای ٍیضُ: اػتواد ٍ آراهؼ

تزرعی همایغِ ای تاثیز اًجام تحزیىات حغی تَعظ اػضای   عاّزُ عَالتی

خاًَادُ ٍ پزعتاراى تز عغح َّؽیاری تیواراى تغتزی در 

 تخؼ هزالثت ّای ٍیضُ

  فارط/ 94اردیثْؾت. یاسدّویي عویٌار عزاعزی هزالثت خاًَادُ هحَر

تزرعی تاثیزحضَر اػضای خاًَادُ در تالیي تیواراى تخؼ 

 هزالثت ّای ٍیضُ تز ٍضؼیت عالهت ػوَهی اًْا 

   فارط/ 94اردیثْؾت. یاسدّویي عویٌار عزاعزی هزالثت خاًَادُ هحَر

همایغِ تاثیز ػصارُ تزي سیتَى آعیىلٍَیز در درهاى تة خال 

 ًَع یه

   عاری/ 94خزداد. وٌگزُ وؾَری سخن هشهي

ًمؼ ارتماء عیغتن اعالػات تیوارعتاًی در هزالثت ایوي ٍ 

 ارتثاط هَثز پزعتار تا تیوار ٍ تین هزالثتی در تخؼ ٍیضُ للثی

   تْزاى/ 94تْوي. چْارهیي وٌگزُ اخالق پزعتاری

 (خلَت، اهٌیي، ایوٌی)تزرعی ٍ ؽٌاخت هحذٍدُ للوزٍ گزائی

 تیواراى واًذیذ جزاحی

  تْزاى/ 94تْوي. چْارهیي وٌگزُ اخالق پزعتاری

  تْزاى/ 94تْوي. چْارهیي وٌگزُ اخالق پزعتاری ثوزُ پزعتاری اًغاًی در تخؼ ّای ٍیضُ: اػتواد ٍ آراهؼ

پٌچویي وٌگزُ عزاعزی . پشؽىی خغاّای ٍ هذیغیي تلِ

 خغاّای پشؽىی اس پیؾگیزی

 ػلَم داًؾگاُ /94دی. خغاّای پشؽىی اس پٌچویي وٌگزُ عزاعزی پیؾگیزی

 لزعتاى پشؽىی

  

   ػلَم داًؾگاُ/ 94دی. خغاّای پشؽىی اس پٌچویي وٌگزُ عزاعزی پیؾگیزی حاد عٌذرم تیواراى آهَسؽی تزًاهْْای تلفٌی پیگیزی



 اس پیؾگیزی ٍ سًذگی ویفیت ارتماء عَی تِ گاهی وزًٍزی

 درهاًی هزالثتی خغاّای

 لزعتاى پشؽىی

 پزعتاراى دیذگاُ اس تیوار ایوٌی اصل 9 رػایت هیشاى تزرعی

 لزعتاى پشؽىی ػلَم داًؾگاُ درهاًی آهَسؽی هزاوش

 ػلَم داًؾگاُ/ 94دی. خغاّای پشؽىی اس پٌچویي وٌگزُ عزاعزی پیؾگیزی

 لزعتاى پشؽىی

  

عیذُ فاعوِ 

 لاعوی

تاثیزاهَسػ َّػ ّیجاًی تِ ؽیَُ عخٌزاًی تز افشایؼ َّػ 

 ّیجاًی تیواراى ّوَدیالیشی

   هؾْذ /94خزداد. اٍلیي ّوایؼ وؾَری اهَسػ هثتٌی تز ؽَاّذ

  هؾْذ /94خزداد. اٍلیي ّوایؼ وؾَری اهَسػ هثتٌی تز ؽَاّذ تاثیز آهَسػ َّػ ّیجاًی تز اضغزاب تیواراى ّوَدیالیشی

ٍیضگی ّای فزدی ٍ دهَگزافیه ٍ فاوتَرّای هَثز در تزٍس 

 تؾٌج ًاؽی اس تة در وَدواى

   داًؾگاُ ػلَم پشؽىی تْزاى/94هْز . عیشدّویي ّوایؼ پزعتاری وَدواى

التشام تِ هزالثت اهیذٍاراًِ تیواراى هثتال تِ ٍضؼیت ًثاتی در  فاعوِ گَدرسی

 یه هغالؼِ ویفی: هٌشل

   تْزاى/94تْوي . "عاالًِ اخالق پشؽىی ٍ اخالق پزعتاری ایزاى"چْارهیي وٌگزُ 

یه هغالؼِ : هزالثت گزاى تیوارى در ٍضؼیت ًثاتی در هٌشل

 ویفی

   یاعَج /94هْز . "تحمیمات ویفی در ػلَم عالهت"عَهیي ّوایؼ وؾَری 

تزرعی هیشاى رػایت اخالق حزفِ ای در گشارػ دّی   فزیذُ هلىؾاّی

 خغاّای دارٍیی تَعظ داًؾجَیاى پزعتاری خزم اتاد

تْوي . چْارهیي وٌگزُ اخالق پشؽىی ایزاى ٍ چْارهیي وٌگزُ اخالق پزعتاری

 تْزاى/94

  

عاسُ ّای هذل اػتماد تْذاؽتی در پیؾگیزی اس تیواری عل 

 1392در سًاى خزم اتاد 

   تْزاى/94دی . تیغت ٍچْارهیي وٌگزُ تیواری ّای ػفًَی ٍ گزهغیزی ایزاى

 94دی .  تیغت ٍ چْارهیي وٌگزُ  تیي الوللی تیواری ّای ػفًَی گزهغیزی وارتزد هذل اػتماد تْذاؽتی در پیؾگیزی اس تیواری عل  - 

 تْزاى/

  

وارتزد هذل فزاًظزیِ ای در رفتارّای ارتماء دٌّذُ پیؾگیزی 

 اس پَوی اعتخَاى

   تْزاى/94دی .وٌگزُ پشؽىی ٍ ٍرسؽی 

 


