به نام خدا
برنامه اجرایی كنفرانس
اولین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی 7 /اسفندماه  / 1399تهران
هیات رئیسه

دكتر عبدالمحمد مهدوی ،دكتر سوسن جعفریان ،دكتر نسرین رضویان زاده ،دكتر فرزانه
كاظم زاده ،دكتر محمدحسین حسنی ،دكتر اكرم احمدی

ردیف

از ساعت تا ساعت

عنوان

1

13/00تا 14/00

پذیرش الکترونیکی میهمانان

2

 14/00تا 14/25

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

3

 14/25تا 14/45

ابوذرشاکری  /معرفی پارامتر های موثردر درمان سرطان توسط باریکه های پروتون در مقابل باریکه های یون کربن

4

 14/45تا 15/00

سیده نسرین حسینی مطلق  /پرتو درمانی با یون کربن و شکل گیری باریکه های منفعل و فعال

5

 15/00تا 15/15

راضیه حسینوندناصری  /کتابدار پزشکی بالینی برای کیفیت در خدمات پزشکی در عرصه سالمت :مدیریت سالمت

6

 15/15تا 15/30

زری رحمت پسند فتیده ،منیژه عیسی زاده  /بررسی روایی و پایایی پرسشنامه نقش متخصص طب اورژانس بر

7

 15/30تا 15/45

8

 15/45تا 16/00

9

 16/00تا 16/15

ساویز نکوفر  /جُستاری در علم پزشکی

10

 16/15تا 16/30

آرزو فضابخش  /مهمترین ریسک فاکتورها در ابتالء کودکان به ویروس کرونا

دکتر عبدالمحمد مهدوی رئیس موسسه پژوهشی مدیریت مدبر و دبیرعلمی کنفرانس

عملکرد بخش اورژانس از دیدگاه پزشکان و پرستاران
زهرا اصیلی  /ارائه الگویی جهت پیش بینی تقاضای صادرات در صنعت دارو با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
( مطالعه موردی  :بررسی صادرات صنعت داروهای گیاهی کل کشور)
علی نجف پور  /بررسی تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بر اساس پایگاه های استنادی اجتماعی از
سال  2013تا 2018

اولین كنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری 30 /بهمن  /1399تهران
هیات رئیسه

13

 17/00تا 17/20

14

 17/20تا 17/35

15

 17/35تا 17/50

16

 17/50تا 18/10

دكتر عبدالمحمد مهدوی ،دكتر شایان كیومرثی ،دكتر سمانه یعقوبی رزگی ،دكتر اكرم احمدی
هانیه جهانگیری سبز کوه و دکتر اوژن کریمی  /بررسی تاثیر آمادگی سازمانی و نوآوری سبز بر عملکرد فرهنگی با
میانجیگری مزیت رقابتی
محمد مهدی فروزان فر و دکتر جمشید عدالتیان شهریاری  /بررسی آثار کوید 19بر صنعت گردشگری ایران بر
اساس مدل خودسازماندهی
آسانا حسینی دولت آباد  /شناسایی و وزندهی معیارهای موثر در مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت گردشگری
با استفاده از مجموعه نقشه های شناختی فازی
محبوبه شیبک  /بررسی رفتار سیاسی در برخورد با ارباب رجوع در نظام اداری( مطالعه موردی بانک سپه استان
کرمان)

ردیف

از ساعت تا ساعت

عنوان

17

 18/10تا 18/25

سیروس طاهری باوندپور /راهکارهای افزایش فروش آنالین در شرکتهای تولیدی و خدماتی

18

 18/25تا 18/40

محدثه صادقی بنجار و علی کریم دوست /مدیریت وصنعت گردشگری

19

 18/40تا 19/00

الهام اسالمی  /رابطه بین جهت گیری برند و ساختار رفتار برندینگ کارکنان با نقش واسط ساز و کار برندینگ

20

 19/00تا 19/30

داخلی و ارتباطات بین عملکردی (مورد مطالعه :مجتمع کارخانجات سینتاش چوب اردبیل)

اختتامیه

تقویم کنفرانس ها به شرح زیر اعالم می گردد و جنابعالی را به شرکت در کنفرانس های آتی دعوت می نماییم.
ردیف

عنوان كنفرانس

تاریخ برگزاری

سایت ثبت نام و ارسال مقاله

1

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

تابستان 1400

2

سومین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی

 14اسفند 1399

3

هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

 21اسفند 1399

4

نهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

 21اسفند 1399

5

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

 24اسفند 1399

6

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

 26اسفند 1399

7

اولین کنفرانس ملی مدیریت ،اقتصاد و علوم اسالمی

 13خرداد 1400

8

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت ،گردشگری و تکنولوژی

 31اردیبهشت 1400

9

چهارمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت ،حسابداری و حقوق

 27خرداد 1400

10

دومین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری

تابستان 1400

www.ircmms.ir
www.icocs.ir
www.4icmhsr.com
www.6iicmo.com
www.ircmhs.ir
www.ircems.ir
www.ncmeis.ir
www.icmt.ir
www.iicmo.ir
www.ncmms.ir

جهت کسب اطالعات تکمیلی به سایت کنفرانس ها و کانال تلگرامی کنفرانس مراجعه فرمایند.
عضویت در کانال تلگرام دبیرخانه 👈 @modiratmodaber
پشتیبانی 👈

@ICISME

دبیرخانه بین المللی کنفرانس ها

نشانی :تهران .بلوار اشرفی اصفهانی .باالتر از م پونک .بعد از پل نیایش .خ فالح .پ  2برج دانش  .همکف .دبیرخانه بین المللی
کنفرانس ها تلفن  02144861157 :فکس- 02144868891 :تلگرام /واتساپ  09054835293تلفن همراه09017242753 :

