به نام خدا

برنامه اجرایی ششمين همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
و معرفی اولين كنفرانس بين المللی و ملی مطالعات مدیریت ،حسابداری و حقوق
دانشگاه تهران  /روز يکشنبه مورخ 8041/15/14
ردیف

از ساعت تا ساعت

عنوان

8

 4/11تا 81/11

پذيرش و استقرار مهمانان

2

 81/11تا 81/81

تالوت قرآن ،سرود جمهوری اسالمی ايران

0

 81/81تا 81/01

خوش آمدگويی و اعالم اهداف كنفرانس و برنامه های آتی
دكتر عبدالمحمد مهدوی  /رئيس موسسه پژوهشی مديريت مدبر و دبيرعلمی كنفرانس

هيئت رئيسه پنل اول :احمد حافظی  /عبدالمحمد مهدوی  /بهجت آب چر /نيما صادق زاده

5

81/01تا 81/41

احمد حافظی  /رضايت مشتری كافی نيست

4

 81/41تا 88/81

حسن قاسمی تبار  /نقش فناوری اطالعات در پيشگيری از تجاوز به باند پرواز

1

 88/81تا 88/24

ا كرم احمدی  /رضايت مشتركين شركت توزيع نيروی برق استان البرز در سال 8044

4

 88/24تا 88/51

علی اكبر ندرلو  /بررسی نقش عوامل موثر بر عملکرد شغلی كاركنان شركت خدمات حمايتی

1

 88/51تا 82/11

81

 82/11تا 82/01

88

 82/01تا 82/54

84

 21/45تا 24/00

كشاورزی استان البرز
فاطمه ايزدی يزدان آبادی  /كاربردهای  GISدر برنامهريزی توسعه گردشگری و واكاوی
قابليتهای آن در مکانيابی سايتهای گردشگری
سحر ذكاوت  /بررسی عکاسی مستند اجتماعی با رويکرد تحليل عکسهای كودكان جنگزده از
ديدگاه نشانهشناسی پيرس
زهرا معصوم خانی  /عوامل موثر در توانمند سازی نيروی انسانی به منظور تعالی سازمانی در
پست مديريت مدارس

نماز و ناهار

نشانی :تهران .بلوار اشرفی اصفهانی .باالتر از م پونک .بعد از پل نيايش .خ فالح .پ  2برج دانش  .همکف .دبيرخانه دائمی
همايش ها تلفن  128 -55118844 :فکس 128 -55111148 :تلگرام  14184252440و 14145104240

هيئت رئيسه پنل دوم :اكرم حافظی /مجتبی كاظمی  /محمد امين جمشيدیان  /محمود مقدم

81

 85/11تا 85/24

محمود مقدم  /صيانت و حفاظت شهروندان در بستر مجازی و فضای فيزيکی

 85/24تا 85/54

عطيه شفيعی  /بررسی چالش های خصوصی سازی در اقتصاد ايران و مطالعه موردی بر صنعت
نفت

 85/54تا 84/11

هميال هاديان  /رابطه خودكارآمدی و شادكامی با بهزيستی روانشناختی در دانشآموزان دختر
دوره دوم متوسطه ناحيه دو شهر خرمآباد

84

 84/11تا 84/84

معصومه ابراهيمی  /نقش فناوری اطالعات در تحقق محورهای اقتصاد مقاومتی

21

 84/84تا 84/01

پرسش و پاسخ

24

 84/01تا 81/11

اختتاميه :اهدای تندیس و تقدیم لوح تقدیر  /عکس گروهی یادگاری

برنامه های آتی:
N,

* دومين كنفرانس بين المللی مطالعات بين رشته ای در مدیریت و مهندسی  12آذر  2312دانشگاه تهران

www.icocs.ir
* دومين كنفرانس بين المللی و ملی مطالعات مدیریت ،حسابداری و حقوق  12آذر  2312دانشگاه تهران

www.iicmo.ir
*پنجمين كنفرانس بين المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران  12شهریور  2312دانشگاه تهران

www.4icmhsr.com
* هفتمين همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران  12آذر  2312دانشگاه تهران

www.6iicmo.com

نشانی :تهران .بلوار اشرفی اصفهانی .باالتر از م پونک .بعد از پل نيايش .خ فالح .پ  2برج دانش  .همکف .دبيرخانه دائمی
همايش ها تلفن  128 -55118844 :فکس 128 -55111148 :تلگرام  14184252440و 14145104240

