به نام خدا
برنامه اجرایی كنفرانس

ششمین كنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت ،حسابداري و حقوق
 30خرداد ماه  - 1401تهران

هیات رئیسه

دكتر عبدالمحمد مهدوي ،دكتر اكرم احمدي  ،احمد حافظی

ردیف

از ساعت تا ساعت

عنوان

1
2

13/00تا 14/30

پذیرش الکترونیکی میهمانان

 14/30تا 15 /10

تالوت قرآن ،سرود جمهوری اسالمی خوش آمدگویی و اعالم اهداف کنفرانس و برنامه های آتی/
دكتر عبدالمحمد مهدوي رئیس موسسه پژوهشی مدیریت مدبر و دبیرعلمی کنفرانس

3
4
5
6
7

 15/10تا 15 /30

مینا فرنود احمدي /تحلیل محتوای اقدامات تکلیفی گزارشات  SECدر حوزه حسابداری و حسابرسی

 15/30تا 15/50

مهسا محمدحسینی حیران  9 /طالقه بودن و علت حرام بودن ابدی زن و مرد

 15/50تا 16/10

مرتضی شیروانی شیري  /مفهوم ریسک و کارکرد بیمه در قراردادهای باالدستی نفت و گاز

 16/10تا 16/40

پرسش و پاسخ و استراحت

 16/40تا 17/00

المیرا عسگرپور  /بررسی و مطالعه موقعیت استراتژیک حمل و نقل چندوجهی ایران در منطقه و تاثیر آن بر
ژئواکونومی ایران ( مطالعه موردی :مرز سهگانه بندر آستارا)

8

 17/00تا 17/20

9

 17/20تا 17/40

سجاد بنی عامریان  /رتبه بندی کارشناسی های امور اداری نواحی و مناطق ادارات آموزش و پرورش استان اصفهان
با استفاده از دو روش ((TOPSIS-SAW
فاطمه جاللی فرد  /بررسی تاثیر مشارکت کاری بر رفتار شهروندی سازمانی با نفش میانجی رضایت شغلی کارکنان
آموزش و پرورش منطقه کهریزک استان تهران

10
11

 17/40تا 18 /00

محمد باباپور  /ارزیابی ادله الکترونیک و ارزش اثباتی آنها در دادرسی مدنی

 18/00تا 18 /20

سجاد حاجی جعفري  /حقوق محیط زیست در ایران و چالش های بین سازمان محیط زیست و سازمان منابع
طبیعی

12

 18/20تا 18 /40

مریم صنعتی  /نقش استراتژیک توسعه منابع انسانی در یادگیری ،آموزش و توسعه در سازمان :ابعاد و چالش ها

13

 18/40تا 19/00

آوا عباسی  /بررسی رابطه بین طردشدگی درمحیط کارو رفتارهای انحرافی بانقش میانجی سکوت تدافعی و
فرسودگی عاطفی در بانک شهر استان تهران

14
15
16

 19/00تا 19/20

پرسش و پاسخ

 19/20تا 19/40

بررسی مقاالت ارایه شده و جمع بندي هیات رئیسه

 19/40تا 20/00

اختتامیه

