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 به نام خدا

 برنامه اجرایی كنفرانس

 تهران /1400ماه دی  30/و تجارت الکترونیک ملی مدیریت كنفرانس دومین

 

 دكتر اكرم احمدی ،امین حکیمدكتر ، دكتر عبدالمحمد مهدوی   هیات رئیسه

 عنوان از ساعت تا ساعت ردیف

 ذیرش الکترونیکی میهمانانپ 00/14تا 00/13 1

 تالوت قرآن، سرود جمهوری اسالمی خوش آمدگویی و اعالم اهداف کنفرانس و برنامه های آتی/ 30/14تا  00/14 2

 ستگذاری کنفرانسایس شورای سیئررئیس موسسه پژوهشی مدیریت مدبر و  دكتر عبدالمحمد مهدوی 

 الکترونیک تجارت و استراتژیک هوشمندی / دبیرعلمی کنفرانس ،امین حکیمدكتر  55/14تا  30/14 3

 نقش فناوری اطالعات بر پیشبرد صنعت بیمه /دیفائزه محم 15/15تا  55/14 4

 بررسی بازارهای مجازی / كاظم كشت گر 35/15تا  15/15 5

 تاثیر اپیدمی کرونا ویروس بر خرید آنالین / محمد مرتضی نژاد 55/15تا  35/15 6

 بازاریابی ویروسی در شبکه های اجتماعی و رسانه های اجتماعی/  نجمه مویدی 15/16تا  55/15 7

ر ته شده دبررسی تاثیر سرمایه گذاری و جریان نقد آزاد بر بازده سود نقدی شرکت های پذیرف / سیده پریا موسوی 35/16تا  15/16 8

 بورس اوراق بهادار تهران

 تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری در بانکها / حسین بسکابادی 55/16تا  35/16 9

 بینی تحلیلگرارزیابی اثر افشا ریسک اطالعات بر دقت پیش / مهسا ملکی و امین نزشتی 15/17تا  55/16 10

 روش های حسابداری برای مشاغل اینترنتی و آنالین / سفلی دربندی زاهدی امین 30/17تا  15/17 11

 استراحتو  پرسش و پاسخ 50/17تا  30/17 12

 تاثیر هوش مصنوعی بر بهبود بانکداری مدرن / رضا عباسپور 10/18تا  50/17 13

 رف کنندهبررسی اثربخشی ارتباطات آنالین بازاریابی بر اعتماد آنالین و هدف رفتاری مص / زهرا هاشمی پورنهی 30/18تا  10/18 14

ای  شناسایی و رتبه بندی معیارهای تصمیم گیری خرید در انتخاب فروشگاههای زنجیره / یوسف ذاكری درباغی 50/18تا  30/18 15

 شهر بندرعباس

ست بررسی تاثیر ابعاد تجارت الکترونیک بر بهبود عملکرد شرکت پست )مطالعه موردی شرکت پ / عسگر اكبری 10/19تا 50/18 16

 (استان آذربایجان غربی

 بررسی مقاالت ارایه شده و جمع بندی هیات رئیسه 30/19تا  10/19 17

 اختتامیهقدردانی از سخنرانان /  00/20تا  30/19 18
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 دعوت می نماییم. در كنفرانس های آتیا به شركت ربه شرح زیر اعالم می گردد و جنابعالی  هاتقویم كنفرانس 

 با مشاركت و حمایت دانشگاهها، انجمن های علمی و مجامع بین المللی  /تقویم كنفرانس ها

 تاریخ برگزاری لهسایت ثبت نام و ارسال مقا               عنوان كنفرانس ردیف

 1401 فروردین www.icisme.ir 30 مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری ملی كنفرانس دومین 1

 1400آبان  www.icmt.ir 28 سومین كنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی / مالزی 2

 1400آبان  www.ncmrr.ir 30 سازمان و مدیریت  های پژوهش ملی كنفرانس دومین 3

 1400آذر  www.iicmo.ir 4 پنجمین كنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق 4

 1400آذر  www.icocs.ir 11 چهارمین كنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی 5

 1400آذر  www.ncmeis.ir 18 دومین كنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسالمی 6

 1400دی  www.ncemnm.ir 30 مدیریت و تجارت الکترونیک ملی كنفرانس دومین 7

 1400بهمن  www.icmmm.ir 8 صنعت / گرجستان  و مدیریت المللیبین دومین كنفرانس 8

 1400بهمن  www.ncmms.ir 29 دومین كنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری  9

 1400اسفند  www.4icmhsr.com 19 نهمین كنفرانس بین المللی  پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران 10

   www.6iicmo.com وهش های مدیریت و علوم انسانی در ایرانیازدهمین همایش ملی پژ 11 

 همزمان www.ircems.ir سومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در  علوم مهندسی و مدیریت  12

 www.ircmhs.ir نیسومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسا 13 1400اسفند  6

 www.ircmms.ir سومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی 14

 

و برای ثبت نام و ارسال مقاله به سایت   www.mmrii.irها: جهت كسب اطالعات تکمیلی به سامانه جامع كنفرانس

 ه فرمایند.كنفرانس مربوطه مراجع

@modiratmodaber   تلگرام دبیرخانه كانال در عضویت 👈  

@ICISME     پشتیبانی 👈  

  دبیرخانه بین المللی كنفرانس ها  
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