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 به نام خدا

 
  مدیریت و مهندسی مطالعات بين رشته اي در بين المللی اولين كنفرانسبرنامه اجرایی 

 در ایران  وهش هاي مدیریت و علوم انسانیپژبين المللی  كنفرانس چهارمينو 

  20/82/8044مورخ  پنجشنبهروز /   تهراندانشگاه عالمه امينی تاالر 
 

 شکوه كاشفی زادهدكتر خانم مجری برنامه: 

 عنوان ساعت تا ساعت از ردیف

 ذيرش و استقرار مهمانانپ 11/4تا  11/1 8

 ، ايران ، سرود جمهوری اسالمیتوسط دكتر علی اكبر ناظم زاده تالوت قرآن 81/4تا  11/4 2

 خوش آمدگويی مجری

 و برنامه های آتی كنفرانسمدگويی و اعالم اهداف آخوش  01/4تا  81/4 0

 دبيرعلمی كنفرانسرئيس موسسه پژوهشی مديريت مدبر و /  دكتر عبدالمحمد مهدوی 

 / دكتر امير مسعود رحيق اغصان عطا اله مطهريدكتر / احمد حافظی /  دكتر مجتبی سجادي :پنل اولهيئت رئيسه  

 احمد حافظی / فراسوی وفاداری مشتری 41/4تا 01/4 5

  شناسائی و تعيين شاخصهای كليدی عملکردی معاونت مهندسی با مدل /مهدی بخشی خواه  81/81تا  41/4 4

BSC و FAHP گروهی در شركت ايران خودرو   

های بيمه بر رضايت مشتری با استفاده از در شركت ICTارزيابی اثر كاربرد   بنت الهدی مجاهد / 24/81تا  81/81 1

 مدل سروكوال

15/81تا  42/81 4  عبدالمحمد مهدوی / معرفی مدل بومی رضايت مشتركين در شركت های توزيع برق 

11/88تا  51/81 1 تأثير فضای فيزيکی محيط زندگی بر افراد بر اساس ارزيابی محيط امير مسعود رحيق اغصان /   

  مصنوع

00/11تا  00/11 9  استراحت و پذیرایی 
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 / سما كارخانه حميدرضا رحيميان/ دكتر اردبيلی/ دكتر عظيمه ریحانی  دكتر رضا محمدكاظمیپنل دوم:  هيئت رئيسه  

 

 عنوان از ساعت تا ساعت ردیف

54/88تا  01/88 81  برند و وفاداری به برند باتأثير فعاليت های بازاريابی رسانه اجتماعی بر عشق به سارا حميدی /  

تکيه بر نقش ميانجی ارزش ويژه برند)مورد مطالعه خريداران اينترنتی در شهر تهران از طريق 

  صفحات اينستاگرام

11/82تا  54/88 88 اهميت ، نقش، استراتژی و چالشهای مديريت منابع انسانی در / سيده زهره شمس الدين نجفی 

  بهره وری و تحوالت سازمان

84/28تا  11/82 82 كنکاشی بروضع فعلی مديريت دانش در صنايع / و شايان نقدی خناچاه دكتر محمدرضا زاهدی 

 خودروسازی ايران و مقايسه با وضع مطلوب آن

01/28تا  48/82 80  های سولفاتی در بتنسازی حملهشبيهسما كارخانه /   

51/28تا  01/82 85  های سازمان در توانمندسازی كاركنانش آموزش نق محمد مهدی صادقی / 

00/10تا  00/11 84  نماز و ناهار 
 اريغفمنوچهر مهندس الهی /  ولی هيئت رئيسه پنل سوم: دكتر آیت اله مميز / حجت االسالم دكتر حسين تاج آبادي/ دكتر جالل

01/85تا  11/85 81  مديريت اسالمیحجت االسالم حسين تاج آبادی / مقايسه مبانی فلسفی مديريت رايج و  

بررسی عملکرد مديريت شهری در ساماندهی، كنترل و جمع آوری پسماندهای ميالد امينی /   54/85تا  01/85 84

 (كالنشهر تهران 22منطقه  :شهری )مطالعه موردی

  اخالق مهندسی در حوزه مديريت شهریغفاری /  منوچهر  11/84تا  54/85 81

 محمود مقدم / شبکه های متنی و پيام رسان در دنيای مجازی 84/84تا  11/84 84

 افشين رباطی و مريم اسدی / بررسی تاثير اجرای فرايند مربيگری بر خودكارآمدی شغلی كارمندان 01/84تا  84/84 21

 مقايسه ای برروی كاهش واژگان برای ماليم سازی جدول عبارتمطالعه ساناز سمندری /   54/84تا  01/84 28

 ليلی متولی پور / بررسی تاثير آموزش های ضمن خدمت بر ابعاد توانمند سازی منابع انسانی 11/81تا  54/84 22

  زيست محيط و ترافيک مهندسی /  الهی ولی جالل 84/81تا  11/81 20

بررسی نقش ميانجی اعتماد آنالين در تجارت الکترونيک )مورد مطالعه: مريم آب نيکی /  01/81تا  84/81 25

 (مشتريان سايت علی بابا

زمانی موقعيت افراد با بهره گيری ازتحليل تاريخچه  -پايش مکانیشيرزاد بيرانوندی /  54/81تا  01/81 24

 حركتی تلفن همراه آنان به كمک سامانه اطالعات جغرافيايی

  سازمان از مدرنيسم تا فرانوگرايینظرمحمد غوری /  11/84تا  54/81 21
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 عنوان از ساعت تا ساعت ردیف

 حذف سيانيد از فاضالب های صنعتی با استفاده از اكسيداسيون پيشرفتهليال اميرخانی /  81/84تا  11/84 24

UV/H2O2 

های با استفاده از تکنيکارائه مدلی برای انتخاب پروژه دانش غيوری كودهی /  21/84تا  81/84 21

 (كاال راقتصادی )مطالعه موردی شركت بها گيری چند معياره و معيارتصميم

 مهمان ويژه 01/84تا  21/81 24

 اهداي تندیس و تقدیم لوح تقدیر / عکس گروهی یادگاري :اختتاميه 11/81تا  01/84 01

 

   ي آتی:برنامه ها

N, 

 دانشگاه تهران 1098 مطالعات بين رشته اي در  مدیریت و مهندسی  زمستاندومين كنفرانس بين المللی  *
www.icocs.ir 

 دانشگاه تهران 1098 خرداد 00، حسابداري و حقوق مدیریتو ملی مطالعات بين المللی  اولين كنفرانس *
www.iicmo.ir 

  دانشگاه تهران 1098 شهریور در ایران پژوهش هاي مدیریت و علوم انسانی بين المللی  پنجمين كنفرانس*

www.4icmhsr.com   

تهران دانشگاه  1098 خرداد 00 در ایران وهش هاي مدیریت و علوم انسانیهمایش ملی پژ * ششمين

www.6iicmo.com   

http://www.icocs.ir/

