
 
 
 

  همایش توسعه پایدار و بهـره وري
      

  1396آبان  11 اهر، دانشگاه پیام نور، شهرستان استان آذربایجانشرقی، 

  
 

  30/8صبح الی  7: از ساعت میهمانانپذیرش 
  ظهر  12صبح لغایت  30/8 ساعت :افتتاحیه و سخنرانی هاي عمومی همایشبرنامه 

  مکان: طبقه دوم دانشگاه    04:31الی  12:30از ساعت  زمان:  همایش هاي علمیبرنامه سخنرانی
  17الی  14 ساعت : پذیرایی ناهار و بازدید از مکان هاي تاریخی اهر

   1پنل  اله یاريپنل: دکتر آیت  رییس                وريها و پیامدهاي تعامل اقتصاد مقاومتی با توسعه پایدار و بهرهعنوان: زمینه
 در شعب پست بانک کرمان AHPپیترسون و تحلیل سلسله مراتبی -هاي اندرسونبانکی با تکنیکبررسی عملکرد نظام  علی دریجانی، امین پرواز 12:45-12:30
 توسعه صنعت گردشگري پایدار و نقش آن در ایجاد اشتغال هاجر پورنصیر 13:05-12:50
 نرخ تورم ایران ي عصبی هیبریدي در پیش بینیکاربرد رهیافت شبکه محمد مصطفوي ، قاسم سامعی، احمد جعفریان 13:25-13:10

  2پنل  رییس پنل: دکتر امین بلوري           هاي دولتی و خصوصی ها و شرکتوري در سازمانعنوان: سازوکارهاي ارتقاء بهره
 وري پزشکان و پرستاران در محیط بیمارستانبررسی افزایش بهره علیرضا پور مهدي سنگستانی  12:45-12:30
 شناسایی مدل میانبرهاي موفقیت شخصی با رویکرد تسریع در رسیدن به هدف کسب و کار خوشمهر، علی قربانیحسن وزیري  13:05-12:50
  ها يدر شهردار يمنابع درآمدنقاط قوت و ضعف  یبررس  مصطفی اکبري 13:25-13:10
 اينقل جاده هاي توسعه شهر اهر با تأکید بر نقش شبکه حمل وارزیابی قابلیت امیر کاشانی اصل 13:45-13:30

  3پنل  رییس پنل: دکتر سعید تمنا                                         هاي فرهنگی و اجتماعیهاي توسعه در حوزهعنوان: زمینه
  داریي پاوري و توسعهدر ارتقاء بهره یها و مراکز علمنقش دانشگاه  یتیوال هیستاري، رق ریام 12:45-12:30
 ها و الزامات سیاستیتحلیل وضعیت زنان و نقش آنها در فرصت جمعیتی در ایران: اقتصاد مقاومتی، چالش مطیع حق شناس، غزاله سادات حسینی جاپلقنادر  13:05-12:50
 ي پایدارتمرکز زدایی در خدمت برنامه درسی چند فرهنگی، گامی در توسعه حافظ صاحب یار، تقی زوار، آرش سعداللهی  13:25-13:10

  4پنل  رییس پنل: دکتر علیرضا احمدي    عنوان: نقش ساختارهاي سازمانی و سبک مدیریت در ارتقاء بهره وري و توسعه پایدار 
 اهرپیاده سازي الگوي مسیرهاي گردشگري به جاي نقاط گردشگري براي توسعه پایدار صنعت گردشگري شهرستان  نادر اسدي، عارف گوزلی، بهزاد انتظاري 12:45-12:30
 هاي سایر ابزارهاي مالی نوین در ارتقاء عملکرد اعتباري بانکتوسعه ضرغام داداش زاده 13:05-12:50

  منصور احمدي منصورآباد، علیرضا احمدي، 13:25-13:10
 وري نیروي انسانیي بهرهنقش معنویت سازمانی بر توسعه شمس الدین حسین زاده، رحیم برقی


