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مجري :علي عاطفي
ردیف

از ساعت تا ساعت

عنوان

1

 8/00تا 9/00

پذیرش و استقرار مهمانان

2

 9/00تا 9/10

تالوت قرآن ،سرود جمهوري اسالمي ،خوش آمدگویي مجري

3

 9/10تا 9/30

خوش آمدگویي و اعالم اهداف همایش و برنامه هاي آتي /رئیس موسسه پژوهشي مدیریت

4

 9/30تا 9/50

جناب آقاي شهرام عدالتي  /تاملي بر سند توسعه آمایش استان تهران

5

9/50تا 10/05

سرکار خانم دکتر شکوه کاشفي زاده /

6

 10/05تا 10/15

7

 10/15تا 10/30

جناب آقاي علي عشاقي  /نقش مدیریت عملکرد در تخصیص بودجه و افزایش پاسخگویي دولت

8

 10/30تا 10/40

سرکارخانم سمیرا طاهري /داشبوردهاي آماري

9

 10/40تا 10/55

جناب آقاي دکتر رحمان شریفي  /تدوین و تبیین مدلي براي تعارضات سازماني در شرکت آب

10

 10/55تا 11/05

سیدشاهین موسوي /بیت کوین یا سکه اي براي پولشویي

11

 11/05تا 11/30

استراحت و پذیرایی

12

 11/30تا 11/45

جناب آقاي دکتر علي شیرین  /تغییر نگاه ،بستر ارتقاء سالمت اداري

13

 11/45تا 12/00

جناب آقاي دکتر سیدمحمدرضا موسوي فرد /چرایي تروریسم تکفیري و تحوالت منطقه خاورمیانه

14

 12/00تا 12/10

سرکار خانم نرگس آلمال  /رابطه سبک معماري سنتي ایران و معماري آپارتماني با بیش فعالي در

15

 12/10تا 12/25

16

 12/25تا 12/40

سرکار خانم دکتر منیره نصري حسني /اخالقیات در اسرار التوحید

17

 12/40تا 13/00

جناب آقاي احمد حافظي  /منطق خدمت ،منطق غالب جدید در بازاریابي

مدبر و دبیرعلمي همایش :دکتر عبدالمحمد مهدوي

The Impact of Picto- Pronunciation Instruction on developing the Pronunciation Ability of
Iranian EFL Learners

سرکار خانم دکتر نسرین شاه محمدیان  /بررسي وضعیت اماکن و تجهیزات ورزشي موجود در توسعه
گردشگري ورزشي

معدني داماش مبتني بر تئوري نظریه بنیان

کودکان  7-12سال و شادکامي والدین آنها در شهر یزد
سخنران خارجي  /جناب آقاي دکتر احمد عبدالکریم یوسف از دانشگاه عین شمس مصر
موضوع :بداء و رجعت از مصر و خانم دکتر عظیمه ریحاني اردبیلي دانشگاه فرهنگیان

18

 13/00تا 14/00

ردیف

از ساعت تا ساعت

عنوان

19

 14/15تا 14/30

جناب آقاي دکتر محمد کیومرثي جرتوده /جایگاه زبان و ادبیات فارسي در شبه قاره هند و پاکستان

20

 14/30تا 14/45

سرکار خانم دکتر غزال فاتح راد  /بررسي و مقایسه سطوح یادگیري حیطه شناختي بلوم در دو روش

21

 14/45تا 15/00

جناب آقاي دکتر امین حکیم  /هوشمندي استراتژیک در سازمان هاي عصر دیجیتال

22

 15/00تا 15/15

جناب آقاي دکتر سیدمحمدرضا داودزاده  /سرمایه اجتماعي و توسعه پایدار

23

 15/15تا 15/25

سرکار خانم سمانه یعقوبي رزگي  /بررسي رابطه فرهنگ سازماني و ابعاد ان بر دلبستگي شغلي

24

 15/25تا 15/40

سرکار خانم دکتر مریم محمدي  /اثربخشي سایکودرام بر بهبود نشانه هاي مرضي اختالل نافرماني

25

 15/40تا 15/55

دکتر محمد آستانه اصل  /اخالق حرفه اي مهندسین ساختمان در ایران و آمریکا

26

 15/55تا 16/10

دکتر عبدالمحمد مهدوي /ابرپارادایم مدیریت مبتني بر حق

27

 16/10تا 16/25

جناب آقاي دکتر فرشاد توحیدنیا  /بررسي تطبیقي ایمان مسیحي از منظرسنت توماس اکویناس و

28

 16/25تا 16/45

29

 16/45تا 17/00

جناب آقاي رائد عبود شنان العائدي از عراق /حجاجیه السؤال في المناظره االدبیة

30

 17/00تا 17/30

سخنرانی اختتامیه :جناب آقاي مهندس نعمت اله ترکي /ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه

31

 17/30تا 18/00

نماز و ناهار
( نماز در مسجد دانشگاه تهران ،ناهار در سلف مركزی جنب مركز بهداشت دانشگاه تهران)

تدریس سنتي و کیفي مبتني بر تئوري انتخاب

مقابله جویانه

فردریش شالیرماخر
جناب آقاي دکتر پیرحسین کولیوند /ریاست محترم اورژانس کشور/
مدیریت سالمت در زلزله اخیر (کرمانشاه)

استان تهران  /بودجه ریزي عملیاتي
اهداي تندیس و تقدیم گواهي نامه ها  /عکس گروهي یادگاري

برنامه های آتی:
سومین همایش بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی با همکاری مشترک دانشگاههای خارجی سال  1397در
كواالالمپور كشور مالزی برگزار می شود.

لطفا جهت كسب اطالعات بیشتر به سایت www.3ICMHSR.com

مراجعه فرمایید.

همچنین پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران اردیبهشت ماه  1397در تهران برگزار می شود.

لطفا جهت كسب اطالعات بیشتر به سایت www.5iicmo.com

مراجعه فرمایید.

خط تلگرام  09017242753پشتیبان شما در ثبت نام و ارسال مقاله

