به نام خدا
برنامه اجرایی دومین كنفرانس بین المللی مدیریت ،گردشگری و تکنولوژی
 31اردیبهشت 1400
ردیف

از ساعت تا ساعت

هیات رئیسه پنل اول

عنوان
دكتر عبدالمحمد مهدوی ،دكتر امین حکیم ،دكتر مانا خوشکام ،دكتر میثم مهری چروده،
دكتر مجتبی كاظمی ،دكتر رضا پزشکی زاده

1

12/00تا 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 /رئیس موسسه

3

 14/25تا 15/00

دکتر امین حکیم  /ظرفیت فناوری اطالعات در توسعه صنعت توریسم

4

 15/00تا 15/30

5

 15/30تا 15/45

Associate Professor
DATIN DR. NORHAYATI BINTI HJ. SHARIFF. Universiti Malaysia Terengganu / Advance ICT
on SMEs Business Competitiveness IR 4.0: The Way Forward
محمد ستاری  /کاربرد سیستم های پیشنهاد دهنده سفر در گردشگری سالمت

6

 15/45تا 16/00

فرزانه فاطمی  /مدیریت توریسم در پساکرونا

7

 16/00تا 16/15

فاطمه مدرس /بررسی قابلیت ها و مسائل ژئوتوریسمی دشت لوت

8

 16/15تا 16/30

فاطمه موحد /آیندهپژوهی توسعه گردشگری کوهعونابنعلی کالنشهرتبریز

9

 16/30تا 16/45

پرسش و پاسخ

10

 16/45تا 17/00

استراحت

پژوهشی مدیریت مدبر و دبیرعلمی کنفرانس :دکتر عبدالمحمد مهدوی

هیات رئیسه پنل دوم

دكتر عبدالمحمد مهدوی  ،دكتر اكرم احمدی ،دكتر سمانه یعقوبی رزگی ،دكتر شایان كیومرثی ،
دكتر عارف بهروز ،دكتر ایمان باقرپور ،بهمن رحمتی نژاد ،حسن رشیدی ،بهجت آب چر

11

 17/00تا 17/20

دکتر سمانه یعقوبی رزگی  /تربت حیدریه و جاذبه های گردشگری

12

 17/20تا 17/35

دکتر امین حکیم ،تورج کریمی و سعید نوری  /سنجش آمادگی برای حکمرانی فناوری اطالعات (مورد مطالعه

13

 17/35تا 17/50

14

 17/50تا 18/10

15

 18/10تا 18/25

پرسش و پاسخ

16

 18/25تا 18/40

سیدمحمدرضا مرتضوی مقدم و سپیده صمدزاده یزدی  /شهر هوشمند به عنوان مکان مشترک برای

بانك تجارت)
مهندس آرش احمدی اصفهانی /مطالعه تأثیر جهت گیری مالکیت و جهت گیری ارتباطی بر سلطه کانال
دیجیتالی و اثربخشی درک شده بازاریابی رسانه های اجتماعی با در نظر گرفتن نقش میانجی مدل تجاری
دکتر علیرضا مرادی و دکتر سیدمحمد حسینی  /مروری بر آلترناتیوهای استخدام برای تامین نیاز سازمانها به
نیروی انسانی

انسان و طبیعت

عنوان

ردیف

از ساعت تا ساعت

17

 18/40تا 19/00

علی لوافان  /بررسی رویکرد آینده پژوهی بر بحران کرونا کووید 19 -در صنعت گردشگری

18

 19/00تا 19/15

سیده طاهره هادی پور  /بررسی سبك رهبری مدیران مدارس و تاثیر آن در مدیریت کالس مجازی

19

 19/15تا 19/30

پرسش و پاسخ

20

 19/30تا 20/00

اختتامیه

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

سایت ثبت نام و ارسال مقاله

ردیف

عنوان كنفرانس

1

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت ،گردشگری و تکنولوژی  /مالزی

 28آبان 1400

2

اولین کنفرانس ملی مدیریت ،اقتصاد و علوم اسالمی

 13خرداد 1400

3

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

 27خرداد 1400

4

اولین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک

 3تیر 1400

5

دومین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری  /سرعین اردبیل

 23تیر 1400

6

هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیر یت و علوم انسانی در ایران

 25تیر 1400

7

دهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

 25تیر 1400

8

اولین کنفرانس بینالمللی مدیریت و صنعت  /گرجستان

 26مرداد 1400

9

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

 18شهریور 1400

10

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

 21شهریور 1400

11

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

 25شهریور 1400

12

دومین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت

 30آبان 1400

13

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

 11آذر 1400

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

جهت کسب اطالعات تکمیلی به سایت کنفرانس ها و کانال تلگرامی کنفرانس مراجعه فرمایند.
👈عضویت در کانال تلگرام دبیرخانهmodiratmodaber@ :
پشتیبانی @ICISME
دبیرخانه بین المللی کنفرانس ها

نشانی :تهران .بلوار اشرفی اصفهانی .باالتر از م پونك .بعد از پل نیایش .خ فالح .پ  2برج دانش  .همکف .دبیرخانه بین المللی
کنفرانس ها تلفن  44861157021 :فکس 44868891021 :تلگرام /واتساپ  09054835293تلفن همراه09017242753 :

