به نام خدا

برنامه اجرایی سومين همایش بين المللی و پنجمين همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
و معرفی همایش بين المللی مدیریت و مهندسی
تاالر عالمه امينی دانشگاه تهران  /روز پنجشنبه مورخ 1397/04/14
مجری برنامه :دكتر حسين ممتاز
ردیف

از ساعت تا ساعت

عنوان

1

 8/00تا 9/00

پذيرش و استقرار مهمانان

2

 9/00تا 9/10

تالوت قرآن ،سرود جمهوری اسالمی ،خوش آمدگويی مجری

3

 9/10تا 9/30

خوش آمدگويی و اعالم اهداف همايش و برنامه های آتی /رئيس موسسه پژوهشی

4

 9/30تا 10/00

سخنران افتتاحيه  :حضرت آيت اهلل حاج شريفی خوانساری  /تکبر شيطان

5

10/00تا 10/20

جناب آقای دكتر سعيد نيک كار  /دولت و مديريت اقتصادی شهر

6

 10/20تا 10/40

جناب آقای مسعود يمينی فيروز  /ارزيابی رضايتمندی شهروندان از عملکرد و خدمات

7

 10/40تا 11/10

8

 11/10تا 11/30

9

 11/30تا 11/50

استراحت و پذیرایی

10

 11/50تا 12/05

جناب آقای دكتر حسين ممتاز  /سازمان های فراكتالی

11

 12/05تا 12/25

جناب آقای دكتر محمد آستانه اصل  /هوش مصنوعی

12

 12/25تا 12/40

جناب آقای مهدی رحيمی خوانساری  /جرم شناسی اسالمی

13

 12/40تا 12/50

جناب آقای مهندس حميدنصر اصفهانی  /بررسی عوامل و موانع موثر در كارآفرينی فردی اعضاء

14

 12/50تا 13/00

مديريت مدبر و دبيرعلمی همايش :دكتر عبدالمحمد مهدوی

شهرداری آمل در توسعه و تجهيزات فضاهای ورزشی
سركار خانم مريم جميلی  /بررسی تجربه زيسته اعضای هيئت علمی دانشگاه شهيد چمران
اهواز از رعايت اخالق حرفه ای
جناب آقای دكتر محمد امين جمشيديان  /تاثير اقدامات مديريت منابع انسانی بر قصد ترک
كاركنان با تاكيد بر نقش ميانجی تعهد سازمانی در اداره كل راه و شهرسازی استان مركزی

كمي سيون های تجارت و بازرگانی ،صنايع و گردشگری و توريسم اتاق بازرگانی ،صنايع معادن و كشاورزی

سركار خانم فاطمه علی زاده  /مطالعه ای بر شرايط زيست محيطی و الگو های استقرار و
تاثير آنها در شکل گيری محوطه های دوره اشکانی در بلوچستان
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ردیف

از ساعت تا ساعت

عنوان

15

 13/00تا 14/15

نماز و ناهار

16

 14/15تا 14/35

جناب آقای حجت االسالم دكتر حسين تاج آبادی  /فرايند مديريت اسالمی

17

 14/35تا 14/45

سركار خانم دكتر سمانه يعقوبی رزگی  /اقتصاد هنر و آموزش هنر

18

 14/45تا 15/00

جناب آقای دكتر بهروز عندليبی زاده  /مهندسی ارزش مبتنی برمديريت ارزش با معيارهای

19

 15/00تا 15/15

سركار خانم نرگس نيری  /مرور زمان در كالهبرداری و مصاديق آن

20

 15/15تا 15/30

سركار خانم هميال هاديان /مقايسه شادكامی و ويژگیهای شخصيتی مادران دانشآموزان

21

 15/30تا 15/45

22

 15/45تا 16/00

23

 16/00تا 16/10

24

 16/10تا 16/25

25

 16/25تا 16/40

26

 16/45تا 17/30

ساخت پروژه ها در سيستم های آشتو

عادی و استثنايی ناحيه يک شهر خرمآباد
جناب آقای مهندس محمود مقدم  /فعاليتهای شرط بندی و قمار بازی در فضای مجازی،
ايدههای جديد با هدف كالهبرداری
سركار خانم نگارالسادات ميرزاده  /بررسی تاثير مديريت استعداد بر چابکی سازمان و
افزايش وفاداری كاركنان
سركار خانم نازيال ادب آوازه  /بررسی كيفيت بازرسی جوش با استفاده از مدل سروكوال و
تحليل اهميت – عملکرد
سركار خانم دكتر اكرم حافظی  /برنامهريزی در مورد اثرات اجتماعی -فرهنگی بازیهای
رايانهای بر بازيکنان
جناب آقای دكتر سيد اصغر جعفری  /اسالم خاستگاه حقيقی حقوق بين الملل
بشر دوستانه
اختتاميه :اهدای تندیس و تقدیم لوح تقدیر  /عکس گروهی یادگاری

برنامه های آتی:

* مرحله اصلی همایش بين المللی مدیریت و مهندسی پایيز  1397دانشگاه تهران www.icocs.ir
*چهارمين همایش بين المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی آذر 1397

www.4icmhsr.com
* ششمين همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران آذر ماه  1397تهران

www.6iicmo.com
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