به نام خدا
برنامه اجرایی كنفرانس

 11آذر  /1400مجازی
هیات رئیسه

دكتر عبدالمحمد مهدوی ،دكتر اكرم احمدی ،دكتر میثم مهری چروده ،دكتر عارف بهروز،
بهجت آب چر ،محمد ساالری سردری

ردیف

از ساعت تا ساعت

عنوان

1

13/00تا 14/00

پذیرش الکترونیکی میهمانان

2

 14/00تا 14/30

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

3

 14/30تا 14/45

احسان کریمی راد  /حکمرانی خوب سازمانی و تاثیر آن بر پاسخگویی کارکنان سازمان ها

4

 14/45تا 15/00

Mina Alvandi ghiasvand /An overview of supply chain evaluation and supplier
selection with artificial intelligence and decision making

5

 15/00تا 15 /15

Dr. Shiva Hashemi / Sustainable Tourism Development in Malaysia

6

 15/15تا 15 /30

دکتر علی لوافان  /آسیب شناسی تاثیر بحران ها به ویژه بحران تغییرات اقلیمی بر توسعه پایدار صنعت گردشگری

7

 15/30تا 15/55

دکتر سهال داروئیان و فاطمه پیرسحرخیز  /جایگاه چالش های مدیریت مکان یابی برای نصب دستگاه های

8

 15/55تا 16/15

محمد ستاری  /کاربرد اینترنت اشیا مبتنی بر شبکه های اجتماعی در گردشگری سالمت

9

 16/15تا 16/35

پرسش و پاسخ

10

 16/35تا 16/55

استراحت

11

 16/55تا 17/15

مهدی یاری قراداغلو  /نقض حقوق بشر تو سط دولتمردان مدعی این حقوق

12

 17/15تا 17/45

دکتر شایان کیومرثی  /مقدمه ای بر  Smart PLSبرای تحلیل داده ها و کاربرد آن در پایان نامه و مقاله نویسی

13

 17/15تا 17/30

قدردانی از سخنرانان  /اختتامیه

دكتر عبدالمحمد مهدوی رئیس موسسه پژوهشی مدیریت مدبر و دبیرعلمی کنفرانس

خودپردازها ) ( ATMبا تاکید بر شبکه بانکی بانک سینا در استان تهران

تقویم كنفرانس ها به شرح زیر اعالم می گردد و جنابعالی را به شركت در كنفرانس های آتی دعوت می نماییم.
تقویم كنفرانس ها  /با مشاركت و حمایت دانشگاهها ،انجمن های علمی و مجامع بین المللی
عنوان كنفرانس

ردیف
1

دومین كنفرانس ملی مدیریت ،اقتصاد و علوم اسالمی

2

دومین كنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک

3

دومین كنفرانس بینالمللی مدیریت و صنعت  /گرجستان

4

دومین كنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری

5

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

6

یازدهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

7

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

8

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

9

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

جهت كسب اطالعات تکمیلی به سامانه جامع كنفرانسها:

سایت ثبت نام و ارسال مقاله

تاریخ برگزاری

www.ncmeis.ir
www.ncemnm.ir
www.icmmm.ir
www.ncmms.ir
www.4icmhsr.com
www.6iicmo.com
www.ircems.ir
www.ircmhs.ir
www.ircmms.ir

 18آذر 1400

www.mmrii.ir

 30دی 1400
 8بهمن 1400
 29بهمن 1400
 19اسفند 1400
همزمان
 6اسفند 1400

و برای ثبت نام و ارسال مقاله به سایت

كنفرانس مربوطه مراجعه فرمایند.
عضویت در كانال تلگرام دبیرخانه 👈 @modiratmodaber
پشتیبانی 👈

@ICISME

دبیرخانه بین المللی كنفرانس ها

نشانی :تهران ،بزرگراه اشرفی اصفهانی ،باالتر از میدان پونک .نبش کوچه پنجم ،ساختمان پونک ،طبقه چهارم ،بخش
شمالی( .)7دبیرخانه بین المللی کنفرانس ها شماره تلفن 02144410563 :و 02146131588
همراه /تلگرام 09017242753 :
تلگرام  /واتساپ09054835293 :

