به نام خدا
برنامه اجرایی كنفرانس

چهارمین كنفرانس تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی /علوم پزشکی و علوم مهندسی
 26تیرماه  - 1401تهران

هیات رئیسه

دكتر عبدالمحمد مهدوی ،دكتر اكرم احمدی ،دكتر عظیمه ریحانی اردبیلی

ردیف

از ساعت تا ساعت

عنوان

1
2

13/00تا 14/00

پذیرش الکترونیکی میهمانان

 14/00تا 14/30

تالوت قرآن ،سرود جمهوری اسالمی ایران؛ خوش آمدگویی و اعالم اهداف کنفرانس و برنامه های آتی/
دکتر عبدالمحمد مهدوی رئیس موسسه پژوهشی مدیریت مدبر و رئیس شورای سیاستگذاری کنفرانس

ارایه شفاهی /سخنرانی ها

3
4
5

 14/30تا 14/50

محمدحسین هوشنگی  /پزشکی شخصی در بیماران مبتال به متاستازهای کبدی کلورکتال

 14/50تا 15 /10

دانیال شاهوارپورنجف آبادی  /تاملی بر جایگاه فضای کالبدی آموزش بر افزایش یادگیری دانش آموزان

 15/10تا 15 /30

مسعود بیات زاده  /بررسی تاثیر رهبری بر عملکرد کارکنان آتش نشان بخش عملیات با نقش میانجی استراتژی
دموکراسی (مورد مطالعه  :سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک)

6

 15/30تا 15/50

ابوالفضل رحمانی  /بررسی تاثیر قصه گویی بر افزایش خالقیت کودکان

7

 15/50تا 16/10

مهدی یاراحمدی  /به نام ایران  ،به ضرب روم( نگاهی به سکه های رومی ضرب شده با موضوعیت ایران) مطالعه
موردی  :سکه های بازپس گیری پرچم های نگونسار رومی نبرد حران به وسیله اکتاویوس

8
9

 16/10تا 16/30

سعید امیدیان پور /بررسی و بسط نظریههای بینالمللی سازی و ورود به بازارهای جهانی

 16/30تا 16/50

فریبا آقاداود جلفایی  /تلفیق مدیریت ارزش کسب شده و مهندسی ارزش و مدیریت ریسک با تمرکز بر شرایط
اولیه پیمان جهت بهبود عملکرد پروژه و مدیریت بهتر زمان و هزینه ( مطالعه موردی :چند پروژه مسکونی )

10

 16/50تا 17/10

سید مهدی بدیعی و محمدباقر پاینده  /بررسی امکان عدم استفاده از شمع در خودروهای هیدروژنی و تاثیر
مثبت این خودروها در مدیریت آلودگی هوا

11

 17/10تا 17/30

پرسش و پاسخ و استراحت

12
13

 17/30تا 17/50

مینا ابوالفضلی  /بررسی ارتباط سطح استرس شغلی پرستاران با عوامل دموگرافیک

 17/50تا 18 /10

زهرا ابراهیمی  /بررسی میزان غیبت از کار پرستاران به علت بیماری بر اساس کدهای کتاب  ICD-10:یک
مطالعه مقطعی

14

 18/10تا 18 /30

سارا مقصودی گورابی  /رابطه «کیفیت خدمات جراحی» با «شیوه همکاری بیماران» در بیمارستان «حاجیه
نرگس معرفی» ماهشهر

ابوالفضل رحمانی  /بررسی علل محوری ضعف آموزش ریاضی در دوره ابتدایی

نشانی :تهران ،بزر گراه اشرفی اصفهانی ،باالتر از میدان پونک .نبش کوچه پنجم ،ساختمان پونک ،طبقه چهارم ،واحد شمالی( .)7دبیرخانه

بین المللی کنفرانس ها .شماره تلفن 02144410563 :و 02146131588واتساپ09054835293 :

ادامه ارایه شفاهی /سخنرانی ها
ردیف

از ساعت تا ساعت

عنوان

15

 18/30تا 18/45

مینا ابوالفضلی  /بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه ( CLECSپرسشنامه بررسی محیط یادگیری بالینی
در دانشجویان پرستاری)

16

19/00 18/45

شیرین ریاحی  /ارزشیابی عملکرد دانشجویان و گروه های آموزشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
البرز در آزمون های علوم پایه

17
18

 19/00تا 19/15

محمدرضا عسگری جزی /راهکارهای مدیریت مراکز دندانپزشکی جهت کاهش شکایات بیماران

 19/15تا 19/30

فریبا حاتمی  /نقش سالمت معنوی در تاب آوری پرستاران بیمارستان ارتش گرگان در دوران کووید  19در
سال 1400

 19/30تا 19/45

سامان روزبه  /سرطان سینه ،ژنهای مرتبط وCRISPR

 19/45تا 20/00

پرسش و پاسخ و آیین اختتامیه

19
20

نشانی :تهران ،بزر گراه اشرفی اصفهانی ،باالتر از میدان پونک .نبش کوچه پنجم ،ساختمان پونک ،طبقه چهارم ،واحد شمالی( .)7دبیرخانه

بین المللی کنفرانس ها .شماره تلفن 02144410563 :و 02146131588واتساپ09054835293 :

