به نام خدا

برنامه اجرایی دومين كنفرانس بين المللی و ملی مطالعات مدیریت ،حسابداري و حقوق  /ویدئو كنفرانس
 4مردادماه 9911
ردیف

از ساعت تا ساعت

هيات رئيسه پنل اول

عنوان
دكتر امين حکيم ،دكتر مانا خوشکام ،دكتر اكرم حافظی ،احمد حافظی ،دكتر محمد آستانه اصل

1

13/00تا 11/00

پذیرش الکترونیکی میهمانان

2

 11/00تا 11/30

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

3

 11/30تا 11/51

5

 11/51تا 11/00

1

 11/00تا 11/11

1

 11/11تا 11/30

گونا مهردانش /بررسی مصارف پزشکی و خوراکی میخک در درمان بیماری ها

7

 11/30تا 11/51

عاطفه السادات رضوی  /مروری برپژوهش های مرتبط باتاثیردارایی نامشهود برعملکرد

8

 11/51تا 17/00

پژوهشی مدیریت مدبر و دبیرعلمی کنفرانس :دکتر عبدالمحمد مهدوی

نیلوفر ناروئی /بررسی تأثیر اعتماد و تعهد کارکنان بر عملکرد صادرات
(مورد مطالعه :انجمن شرکت حمل ونقل بین المللی کاال شهر مشهد )
فهیمه ستاره /بررسی عوامل فرهنگی _ اجتماعی موثر برفرهنگ کارآفرینی
مهیار پاکچی /بررسی جایگاه شرکتهای دانشبنیان و عملکرد قوانین جمهوری اسالمی ایران در
راستای حمایت از آنها

شرکت:ارزیابی معیارها
دکتر نیما سلطانی نژاد  /کسب مزیت رقابتی پایدار در صنعت فوالد؛ مالحظه نقش کارآفرینی گرایی و
دانشگرایی
هيات رئيسه پنل دوم

دكتر عظيمه ریحانی اردبيلی ،احمد حافظی ،اكرم احمدي ،سمانه یعقوبی رزگی
رکسانا بوعذار  /بررسی نظام حقوق و دستمزد زنان و مردان و تبعیضهای

9

 17/00تا 17/20

10

 17/20تا 17/50

11

 17/50تا 18/00

اسماعیل رضایی  /بررسی شخصیت حقوقی ترکه

12

 18/00تا 18/11

محمدامین کریمی  /بررسی تاثیر عوامل انگیزشی بر رفتار کنارهگیری در سازمانهای نوپا در ایران

13

 18/11تا 18/30

سجاد رضائی /محدودیتهای حاکمیت ناشی از اسناد حقوق بشری سازمان ملل متحد ( نسل دوم حقوق بشر)

15

 18/30تا 18/51

11

 18/51تا 19/00

جنسیتی متعاقب آن در حقوق ژاپن ،کره جنوبی و ایران
آیدا عبادی  /تحلیل قابلیت توسعه پایداری گردشگری با روش (SWOTمحدوده شهرستان گرمی)

نفیسه ملکی /

قواعد عمومی عقود مخاطره

اعظم قربانی /بررسی فلسفه ممنوعیت و علیت دوشغله بودن درچیست و سیر تاریخی ممنوعیت
تصدی دوشغله بودن کارمندان دولت درایران

11

اختتاميه

برنامه هاي آتی:
* ششمين كنفرانس بين المللی پژوهش هاي مدیریت و علوم انسانی در ایران  72شهریور  - 9911در حال پذیرش مقاله

www.4icmhsr.com
* هشتمين همایش ملی پژوهش هاي مدیریت و علوم انسانی در ایران  72شهریور  9911تهران  -در حال پذیرش مقاله

www.6iicmo.com
* سومين كنفرانس بين المللی و ملی مطالعات مدیریت ،حسابداري و حقوق  6آذر  – 9911تهران  -در حال پذیرش مقاله

www.iicmo.ir
* سومين كنفرانس بين المللی مطالعات بين رشته اي در مدیریت و مهندسی  94اسفند  – 9911تهران

در حال پذیرش مقاله www.icisme.ir
* اولين كنفرانس بين المللی خارجی با دانشگاه علوم مالزي :در حال پذیرش مقاله

www.icmt.ir

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  021 -55811117 :فکس 021 -55818891 :تلگرام 09015831293

