
 

 

 به نام خدا

 
 و هفتمین همایش ملی مدیریت و مهندسی مطالعات بین رشته اي در بین المللی كنفرانس دومینبرنامه اجرایی 

 در ایران پژوهش هاي مدیریت و علوم انسانی

  تهراندانشگاه 

اکرم  -دکتر عظیمه ریحانی اردبیلی -دکتر امین حکیم -دکتر مانا خوشکام -دکتر عبدالمحمد مهدوی هیات رئیسه:

 حافظیاحمد  –احمدی 

 عنوان ساعت تا ساعت از ردیف

 پذیرش الکترونیکی میهمانان 00/10تا 00/8 1

ت قرآن، سرود جمهوری اسالمی خوش آمدگویی و اعالم اهداف همایش و برنامه های آتی/ رئیس تالو 00/10تا  00/10 2

 موسسه پژوهشی مدیریت مدبر و دبیرعلمی کنفرانس: 

 دکتر عبدالمحمد مهدوی

 در شرکتها ی سرمایه گذاری و انتخاب الگوی بهینه کاویبررسی و تحلیل پریسا سیدابوالحسن/  54/10تا  00/10 0

  در شرکت سرمایه گذاری سایپا ه کاویبهین 

00/11تا  54/10 5   احمد حافظی: مدیریت پُرتفوی مشتری  

24/11تا  00/11   دکتر امین حکیم: حیات سازمان در معادالت جدید جهانی 

50/11تا  24/11 4  Service Quality, Satisfaction and Customers’ Revisit of Service Usage in Songkhla 
Thailand Posts  

Krittapart Meeyen, Sirawit Runehan, Wilawan Jansri* 

44/11تا  50/11 6  بازارکار نیاز با آموزش عالی تحصیلی های تحلیل استراتژیک تناسب رشتهاعظم جمشیدی:  

10/12تا  44/11 7 ، در تعیین سبد گیریِ چندشاخصهکارگیریِ یک روش تصمیمایمان نادری/ دکتر سیّدحسن قدسی پور: به 

 ی موردیِ شورای عالیِ انقالب فرهنگیِ جمهوریِ اسالمیِ ایران(های یک سازمان )مطالعهی پروژهبهینه

24/12تا  10/12 8 خانم دکتر سیده سکینه پاپلی جبارزاده / راهکارهای حقوقی مبارزه با جنگ بیولوژیکی در  

 نظامات بین المللی 

05/12تا  24/12 9  Ecological Factors Influencing the Elderly Tourists Revisiting Ecotourism 

in Phattalung Province 

Nadeeya BinarsanRaya san-ee 

Wilawan Jansri* 



 

 

00/10تا  50/12 10  دکتر مژگان اکبری ناغانی: بررسی عوامل موثر روانشناختی و اقتصادی در انتخاب 

 ( 1097اهوازی )فرش ماشینی از دیدگاه شهروندان 

00/10تا  00/10 11  نماز، نهار و استراحت 

54/10تا  00/10 12  SELF-SERVICE TECHNOLOGIES (SST) INFLUENCING GUEST 

SATISFACTION IN HOTEL INDUSTRY A CONCEPTUAL 

FRAMEWORK

Alaa Nimer AbuKhalifeh & Michalis Toanoglou 

00/15تا  54/10 10  Reducing Carbon Emission of Greenhouses Using Hybrid 

Renewable Energy Systems (A case study in Iran)

14/15تا  00/15 15  Relative Importance of Hotel Attributes between Recreation-oriented and 

Task-Oriented Purpose: Best-Worst Scaling

Sanit Srichookiat & Apinan Aue-aungkul

00/15تا  14/15 14 تحت تاثیر  مناطق ساخته شده در مصالح بنایی، هایسازه مدیریت پروژه فهیمه روحی ابرقویی/  

  منطقه بهاباد(نمونه موردی: ) کوهزایی

45/15تا  00/15 16  شهرکرد شهرستان مسکن و زمین قیمت بر موثر عوامل سلمان توکل چالشتری/ ارزیابی 

 کاشانی   اهلل آیت بلوار موردی مطالعه

00/14تا  45/15 17 های اسالمی اجتماعی مبتنی بر آموزه -سازی تربیتیمهناز جوادی/ اثربخشی برنامه ایمن 

 پذیری نوجوانان گیری زندگی، تنظیم هیجان میان فردی و خطربرجهت

10/14تا  00/14 18  Factors Affecting Decisions to Use E-wallet on Smartphone among  
Generation Z in Songkhla Province 

Faosee Kesa  

Umee Brahengpluka 

Wilawan Jansri* 
20/14تا  10/14 19  شیوا مژده فر / جلوه های هویت اجتماعی فرهنگی ایرانیان در مثنوی معنوی  

00/14تا  20/14 20 راکتور تحقیقاتی تهران در زمان  کیروننوت لیتحل ایمنی و محمد مرشدی توفیق/ ارتقای سیستم 

 ای حوادث هسته

50/14تا  00/14 21  / بالک چین انقالبی در حسابداری علیرضا احمدی 

40/14تا  50/14 22  توسعه و ساخت طراحی، در نیروگاهی اقتصاد و اهمیت گنجارودی / تحلیل زارع سعید 

 ای هسته صنعت در کوچک ماژوالر راکتورهای

00/16تا  40/14 20   یانجیم یهاپروژه: نقش تیپروژه بر موفق یحکمران ریتأث یبررسعلی یوسف زاده /  

 پروژه داریپا تیریسود و مد تیریمد

10/16تا  00/16 25  گری)کوچینگ(: پیشایندها، اقدامات و پسایندهاآرمین رادمند/ بازخورد اثربخش در فرآیند مربی 

20/16تا  10/16 24  ای دوره اشکانی و ساسانیطالعه تطبیقی فرمی ظروف سفالی و شیشهممائده غیور/  

00/16تا  20/16 26  اختتامیه 

 



 

 

   ي آتی:برنامه ها

 دانشگاه تهران 9311 تابستان، حسابداري و حقوق مدیریتو ملی مطالعات بین المللی  كنفرانس دومین *
www.iicmo.ir 

   9311 شهریور در ایران پژوهش هاي مدیریت و علوم انسانی بین المللی  كنفرانس ششمین *

www.4icmhsr.com   

 تهران 9311پاییز  در ایران وهش هاي مدیریت و علوم انسانیهمایش ملی پژ هشتمین* 

 www.6iicmo.com   

 9311اسفند  دسیمدیریت و مهن مطالعات بین رشته اي در بین المللی سومین كنفرانس* 

www.icisme.ir 

 اولین كنفرانس بین المللی خارجی با دانشگاه علوم مالزي:* 

 
www.icmt.ir 

 خواهد شد. اطالعات تکمیلی متعاقبا از طریق كانال كنفرانس و سایت اعالم

 modiratmodaber@: همایش كانال در عضویت��

 ICISME@ پشتیبانی
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