
 اخالق آموزش و پژوهش در فضاي مجازيملی جدول ارائه مقاالت همایش 

 8 - 9:30  تاالر فارابی  افتتاحیه همایش

  ی دکتر رضا غالم ي در امکان و نحوه حضور اخالق در آموزش مجاز یتأمل

 يصفو اکبر یعل دیدکتر س  يا اخالق حرفه يها و چالش یکیالکترون يریادگی

 يمجاز ياخالق آموزش در فضا : پنل اول
                   زاده میکر عبداهللا پنل: دکتر ریمد  

 تاالر فارابی
12 – 9:45 

 دکتر لیال فالحتی هاي جدید ها در فرم فروپاشی هژمونی آموزش و تشدید نابرابري 1
 دکتر حسین حسنی هاي اخالقی ناشی از آن کاربرد متاورس در آموزش و آموزش عالی و چالش 2
 دکتر فیروزه اصغري   صداقت آکادمیک و پدیده همیار تقلب در امتحانات مجازي  3

4 
تنیدگی دو  :19-در میدان رخداد شیوع ویروس کویید دانشگاه مجازيخانه و 

   موقعیت ناهمگون
 دکتر حامد طاهري کیا

 دارزاده دکتر منیره تحویل  فرهنگ و اخالق حرفه اي در آموزش مجازي  5

6 
شناسی اخالق کنشگران پداگوژي دانشگاهی در فضاي دیجیتال؛ تجربۀ  مسأله

 19دوسالۀ کووید 
 دکتر رضا مهدي

 دکتر صدرا خسروي   هاي آموزش اخالق در ایران    هاي اخالق آموزش و گفتمان گفتمان 7

8 
آموزان با  هاي اجتماعی بر قُلدري سایبري دانش بررسی تاثیر استفاده از شبکه

  به نقش صفات تاریک شخصیت  توجه
 دکتر خدیجه حسینی

 يمجاز ياخالق پژوهش در فضا : پنل دوم
 یکاله محمدرضا پنل: دکتر ریمد  

 تاالر فارابی
 16:30 – 13 

1 
مرکز رصد فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی و استانداردسازي کدهاي پیمایشی 

 در فضاي دیجیتال
 رضا ماحوزي دکتر 

 ی االسالم ثقه رضا یعلدکتر  هاي اینترنتی هاي انسانی در پژوهش چهار چالش اخالقی مواجهه با سوژه 2
 دکتر فرهاد بیانی  نقد یا نزاع؟ بررسی انتقادي نقدهاي دینی در فضاي مجازي 3

4 
اندازها و الزامات هاي علمی: سناریوها، چشمنگري پیشرفتهوش مصنوعی و آینده

 اخالقی
 مقدم محمد حسینیدکتر 

5 
بهبود کیفی تحقیقات هوش مصنوعی در پزشکی از طریق تولید و نگهداري 

 ها مبتنی بر فناوري بالکچینمجموعه داده
 گردونمحمدقائم تاجدکتر 

 دکتر اباذر اشتري مهرجردي مثابه اخالق سازمانی در فضاي مجازي مسئولیت اجتماعی مراکز پژوهشی به 6
 دکتر هدایت کارگر شورکی  پژوهش در عصر همگرایی فناورانهاخالق آموزش و  7

8 
هاي دیجیتال و ضرورت مداخله اخالقی  مند داده تأملی در موقعیت مسئله

 پژوهشگر
 زاده  دکتر عبداهللا کریم

 16:45 – 18  تاالر فارابی شیهما هیاختتام

 آسیب شناسی آموزش و پژوهش الکترونیکی

 از منظر اخالق و مناسبات انسانی 
 آبادي دکتر حسین ابراهیم

 


