به نام خدا
برنامه اجرایی كنفرانس

اولین كنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک  3/تیرماه  /1400تهران
هیات رئیسه پنل

دكتر عبدالمحمد مهدوی ،دكتر اكرم احمدی  ،دكتر مهدی نبی پورافروزی ،دكتر
رامونا حاجیان ،دكتر پوریا رحیمی ،دكتر علیرضا كیخایی ،دكتر عارف بهروز

ردیف

از ساعت تا ساعت

عنوان

1

 15/00تا 16/00

پذیرش الکترونیکی میهمانان

2

 16/00تا 16/30

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

3

 16/30تا 16/55

Shyban Ali / Determining the Opportunities and Challenges of Economic
Liberalization Policies for Branding in the Syrian Olive Oil Industry

4

 16/55تا 17/15

لیال تقیزاده  /بررسی پویایی عوامل نقدشوندگی در بازار سرمایه ایران

5

 17/15تا 17/35

مومن احمدی و مهسا رجبی  /بررسی رابطه بین حجم و تعداد معامالت با نوسانات بازده سهام

6

 17/35تا 17/55

سیدعلی تولیت  /بررسی اثرات هوشمندی کسب وکار ،یادگیری شبکه ای و نوآوری در ارتقای کارایی

7

 17/55تا 18/15

پرسش و پاسخ

8

 18/15تا 18/30

استراحت

9

 18/30تا 18/50

اسماعیل پرویزی /بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی افراد در رفتار شهروندی سازمانی در شرایط پاندمی

10

 18/50تا 19/10

11

 19/10تا 19/25

سحر ستوده نژاد  /بررسی نقش بازاریابی عصبی در بهبود قابلیت های سایت های تجاری

12

 19/25تا 19/45

پرسش و پاسخ  ،نقد مقاالت ارایه شده توسط هیات رئیسه

13

 19/45تا 20/00

آیین اختتامیه

دکتر عبدالمحمد مهدوی رئیس موسسه پژوهشی مدیریت مدبر و دبیرعلمی کنفرانس

استارت آپ های موبایلی در حوزه پرداخت الکترونیک

کووید( 19-مطالعه موردی :کلیه شعب بانک صادرات استان کهگیلویه و بویراحمد)
یارلو rگلنار صفری علی

Designing a model for measuring the status of management, knowledge in the
Persian Gulf Science and technology park

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

سایت ثبت نام و ارسال مقاله

ردیف

عنوان كنفرانس

1

دومین كنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک

 11آذر 1400

2

دومین كنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری  /سرعین اردبیل

 23تیر 1400

3

هشتمین كنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

 25تیر 1400

4

دهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

 25تیر 1400

5

اولین كنفرانس بینالمللی مدیریت و صنعت  /گرجستان

 26مرداد 1400

6

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

 18شهریور 1400

7

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

 21شهریور 1400

8

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

 25شهریور 1400

9

اولین كنفرانس ملی مدیریت ،روان شناسی و علوم رفتاری

 29مهر 1400

10

سومین كنفرانس بین المللی مدیریت ،گردشگری و تکنولوژی  /مالزی

 28آبان 1400

11

دومین كنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت

 30آبان 1400

12

پنجمین كنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت ،حسابداری و حقوق

 4آذر 1400

13

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

 11آذر 1400

14

دومین كنفرانس ملی مدیریت ،اقتصاد و علوم اسالمی

 18آذر 1400

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.icisme.ir
www.icmt.ir
www.ncmrr.ir
www.iicmo.ir
www.icocs.ir
www.ncmeis.ir

جهت كسب اطالعات تکمیلی و ثبت نام و ارسال مقاله به سایت كنفرانس مربوطه مراجعه فرمایند.
عضویت در كانال تلگرام دبیرخانه 👈 @modiratmodaber
پشتیبانی 👈

@ICISME

دبیرخانه بین المللی كنفرانس ها

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  02144861157 :فکس- 02144868891 :تلگرام /واتساپ  09054835293تلفن همراه09017242753 :

