به نام خدا

برنامه اجرایی كنفرانس

دهمین كنفرانس بین المللی و دوزدهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
 23شهریور  /1401تهران
ردیف

از ساعت تا ساعت

عنوان

1

14/00تا 16/10

پذیرش الکترونیکی میهمانان

2

 16/10تا 16/40

تالوت قرآن ،سرود جمهوری اسالمی خوش آمدگویی و اعالم اهداف کنفرانس و برنامه های آتی/

3

 16/40تا 17/00

4

 17/00تا 17/20

پارسا گالبگیرها  /ضرورت مطالعات و اقدامات توسعه منابع انسانی ملی در کشورهای در حال توسعه

5

 17/20تا 17/40

حمید الواری چناری  /تأثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر گزارش تعدیل شده حسابرس در شرکتهای پذیرفته

6

 16/40تا 18/00

پرسش وپاسخ و استراحت

7

 18/00تا 18/30

دكتر عبدالمحمد مهدوی  /امتیازات کنفرانس ها ،راهنمای جامع ثبت نام و ارسال مقاله

8

 18/30تا 18/50

سوال آزاد

9

 18/50تا 19/10

نرگس ببر افکن  /تاثیر محتوای برنامه های تلویزیونی بر رفتارهای نابهنجار کودکان

10

 19/10تا 19/30

وحیداهلل عبدالرحیم زی  /تحوالت کلی برنامه های درسی آموزش عالی افغانستان در دوران کووید 19-

11

 19/30تا 20/00

دکتر عبدالمحمد مهدوی رئیس موسسه پژوهشی مدیریت مدبر و دبیرعلمی کنفرانس
آزاده پرواری  /بررسی اهمیت نقش زن در جامعه و تغییرات جایگاه وپوشش زن و تاثیر آن در جامعه در صد سال
گذشته

شده در بورس اوراق بهادار تهران

(کرونا) ،فرصت ها و چالش ها
پرسش و پاسخ و جمع بندی هیات رئیسه و اختتامیه

نشانی :تهران ،بزرگراه اشرفی اصفهانی ،باالتر از میدان پونک .نبش کوچه پنجم ،ساختمان پونک ،طبقه چهارم ،واحد شمالی( .)7دبیرخانه

بین المللی کنفرانس ها .شماره تلفن 02144410563 :و 02146131588واتساپ /تلگرام09054835293 :

تقویم كنفرانس ها به شرح زیر اعالم می گردد و جنابعالی را به شركت و ارسال مقاله به كنفرانس های آتی دعوت می نماییم.

تقویم كنفرانس های  / 1401با مشاركت و حمایت دانشگاهها ،انجمن های علمی و مجامع بین المللی
ردیف

عنوان كنفرانس

1

سومین كنفرانس ملی مدیریت ،روان شناسی و علوم رفتاری

2

چهارمین كنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت

3

پنجمین كنفرانس بین المللی مدیریت ،گردشگری و تکنولوژی

4

پنجمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت

5

پنجمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی

6

پنجمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی

7

چهارمین كنفرانس ملی مدیریت ،اقتصاد و علوم اسالمی

8

هفتمین كنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت ،حسابداری و حقوق

9

ششمین كنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی

10

چهارمین كنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک

11

دومین كنفرانس ملی یافته های نو در مدیریت ،روان شناسی و حسابداری

12

چهارمین كنفرانس بینالمللی مدیریت و صنعت

13

چهارمین كنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری

14

یازدهمین كنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

15

سیزدهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

سایت ثبت نام و ارسال مقاله

تاریخ برگزاری
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جهت كسب اطالعات تکمیلی و برای ثبت نام و ارسال مقاله به سایت كنفرانس مربوطه مراجعه فرمایند.
واتساپ /تلگرام پشتیبانی09054835293 :
عضویت در كانال تلگرام دبیرخانه 👈 @modiratmodaber

مراحل ثبت نام و ارسال مقاله
نشانی :تهران ،بزرگراه اشرفی اصفهانی ،باالتر از میدان پونک .نبش کوچه پنجم ،ساختمان پونک ،طبقه چهارم ،واحد شمالی( .)7دبیرخانه

بین المللی کنفرانس ها .شماره تلفن 02144410563 :و 02146131588واتساپ /تلگرام09054835293 :

 .1ثبت نام در سامانه کاربران سایت کنفرانس مورد نظر
توجه :بعد از انجام ثبت نام در سایت صفحه کاربری شما به صورت خودکار فعال می شود و نیازی به مراجعه به ای میل
جهت تایید ندارید .اگر بعد از ثبت مشخصات و وارد کردن کد امنیتی با خطا مواجه می شوید ،هنگام ثبت و تایید
مشخصات در قسمت ثبت نام  ،زبان سیستم برای وارد کردن کد امنیتی حتما انگلیسی باشد.
شماره تلفن  02146131588و یا  /واتساپ و تلگرام  09054835293پشتیبان شما در امر ثبت نام و ارسال مقاله می باشند.

 .2ورود به سامانه کاربری با استفاده از آدرس ای میل ثبت شده به جای یوزرنیم و پسورد ثبت شده توسط فرد موقع ثبت
نام (بعد از ثبت نام هر فرد دارای صفحه کاربری مخصوص به خود می شود).
 .3ارسال مقاله کامل از طریق صفحه کاربری قسمت ارسال مقاله جدید
 .4بررسی مقاله و داوری و اعالم نتیجه داوری در صفحه کاربری قسمت داوری و ارسال نتیجه به ای میل نویسنده
 .5ورود نویسنده مقاله به صفحه کاربری خود ،ثبت خدمات و پرداخت آنالین تعرفه
توجه :پرداخت هزینه مربوط به نوع ثبت نام و انتخاب مقاالت دوم به بعد(در صورت ارسال بیش از یک مقاله) و هزینه پست الزامی و سایر
خدمات ذکر شده در بخش خدمات ویژه و کارگاه های آموزشی اختیاری می باشند.

 .6پذیرش نهایی ،گواهی پذیرش زودهنگام به صورت لحظه ای در صفحه کاربری قرار می گیرد.
در صورت لزوم کاربر می تواند درخواست صدور گواهی پذیرش رسمی زودهنگام در سربرگ کنفرانس را به خط واتساپ یا تلگرام
 09054835293ارسال نماید.

 .7ثبت مقاله در سی دی مجموعه مقاالت و صدور گواهینامه اصلی به صورت فیزیکی ،با مهر برجسته و دارای هولوگرام و
ارسال به آدرس پستی کاربر
 .8ارسال مقاله برای نمایه در پایگاههای علمی
دکتر عبدالمحمد مهدوی
رئیس دبیرخانه بین المللی كنفرانس ها

نشانی :تهران ،بزرگراه اشرفی اصفهانی ،باالتر از میدان پونک .نبش کوچه پنجم ،ساختمان پونک ،طبقه چهارم ،واحد شمالی( .)7دبیرخانه

بین المللی کنفرانس ها .شماره تلفن 02144410563 :و 02146131588واتساپ /تلگرام09054835293 :

