
 گروه محیط زیست در هفته پژوهش لیست سخنرانی های پیشنهادی دانشکده مدیریت

 ساعت تاریخ  روز نام برگزار کننده عنوان سخنرانی ردیف

ارزیابی پیامد حوادث در واحدهای  1

  Alohaصنعتی با تکیه بر نرم افزار 

 19-11 11/90/09 پنج شنبه دکتر مینا ترابی فرد

 19-11 19/90/09 چهارشنبه دکتر بهناز مرادی مقاله نویسی فارسی  1

مهندسی پسماندهای شهری با تاکید  3

 بر انواع روشهای دفع

دکتر رویا مافی 

 غالمی

 13-11 19/90/09 چهارشنبه

پیامدهای زیست محیطی تغییر اقلیم  4

elnimate change 

 9-19 19/90/09 چهارشنبه دکتر فاطمه رضویان

 9-19 11/90/09 پنج شنبه رویا مافی غالمی مقاله نویسی انگلیسی 1
 

 

 یست کارگاه های پیشنهادی دانشکده مدیریت گروه محیط زیست در هفته پژوهشل

 ساعت تاریخ روز نام برگزار کننده عنوان کارگاه ردیف

کارگاه تصمیم گیری چند معیاره با  1

 Expert choiceنرم افزار 

 9-11 17/90/09 چهارشنبه دکتر بهناز مرادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 در هفته پژوهش مدیریتگروه  پیشنهادی دانشکده مدیریت کارگاه هایلیست 

 ساعت تاریخ  روز نام برگزار کننده عنوان سخنرانی ردیف

 13-11 19/90/09 پنج شنبه شهال سهرابی کارگاه پروپزال نویسی 1

 19-11 17/90/09 چهارشنبه  صدیقه طوطیان روشهای تحقیق کمی و کیفی 1
 

 لیست سخنرانی های پیشنهادی دانشکده مدیریت گروه مدیریت در هفته پژوهش

 ساعت تاریخ  روز نام برگزار کننده عنوان سخنرانی ردیف

بررسی مدیریت رییس مآبانه در سازمان  1

 با رویکرد تئوری انتخاب

 13-14339 19/90/09 دوشنبه  آزیتا جویباری

 13-14339 11/90/09 دوشنبه  جویباریآزیتا  مدیریت شاد زیستن 1

 19-11 19/90/09 دوشنبه رضا سورانی روش های آماری آمیخته در پژوهش 3

 9-19 19/90/09 چهارشنبه سورانی رضا روش های پژوهش نوین 4

 14-11 19/90/09 چهارشنبه مریم مصلح اکوسیستم فناوری  1

 کاربردی در تعالی پژوهش های نقش 1

 سازمانی

 -غالمرضا خاکی

 بابک نصیری

 14-11 17/90/09 چهارشنبه

توسعه گردشگری در سایت های میراث  7

 جهانی

 14-11 11/90/09 سه شنبه مهنا نیک بین

مدیریت بازاریابی در اقامت گاه های بوم  9

 گردی

 19-11 11/90/09 سه شنبه  ابتهال زندی

 13-11 14/90/09 یکشنبه شیوا سیف الدینی مراسم آیینی یلدا 0

 11-11339 19/90/09 چهارشنبه حسین محسنی الگوریتم های انتقال نوسان 19

 11-13339 19/90/09 چهارشنبه یحیی خونساری تجزیه و تحلیل رقبا در بازار 11

 11-11339 10/90/09 سه شنبه نازنین پیله وری مبانی پروپزال نویسی 11

 11-11339 19/90/09 چهارشنبه بیاناتیماه منیر  نوآوری و فرایندها 13

 11-14 17/90/09 چهارشنبه  صدیقه طوطیان روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی 14

مقاله نویسی در مجالت علمی و  11

 پژوهشی

محمد حسین 

 درویش متولی

 11-19 19/90/09 شنبه پنج

 


