
 "و پساکرونا: کارویژه ها و نوآوری ها کرونا عصرمدیریت در "سلسله وبینارهای

 17 - 19:30آذرماه ساعت  22 – 26
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  - گروه مدیریت شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  برگزار کننده:

               آقای احمد شجاعیان   جناب  دبیر:دکتر مهدی صانعی                                      :وبینار رئیس

 ؛ جناب آقای دکتر کریم اسکندری؛ جناب آقای امیر پیامغالمی الهه خیبریان؛ سرکار خانمسکینه سرکار خانم  همکاران:

                             https://webinar.ihcs.ac.ir/b/rnv-cuc-thu :)رایگان(وبینارلینک                            www.modabberec.ir/covid-19: نام  لینک ثبت

 عنوان پنل مدیر پنل سخنران دانشگاه عنوان سخنرانی تاریخ

  علی داوری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران کارکنان: ریسک ها و استراتژی هادورکاری  22/9/99
دکتر علی 

 داوری

خانم  دبیر:

گل آرا دکتر 
 پورمجرب

 

کرونا و 

مدیریت 

منابع 

 انسانی

بازاندیشی در فرایندها و نگرش های منابع انسانی  22/9/99
 پس از دنیاگیری کرونا

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
 فرهنگی

 الهام ابراهیمی

 علیرضا کوشکی جهرمی دانشکده مدیریت دانشگاه عالمه طباطبایی مدیریت منابع انسانی دیجیتال و بحران کرونا 22/9/99

و  از دانشگاه تهران دکتری مدیریت منابع انسانی وضعیت مشاغل در دوران کرونا و پساکرونا 22/9/99
 آزاد اسالمی واحد شاهرود عضو هیات علمی دانشگاه

 تهمینه ناطق

 الهه عزیزی مشاور و مدرس مدیریت زنان شاغل، کرونا و آینده کار 22/9/99

 هودسا قزوینیان سازمان مدیریت صنعتی

 عادل صلواتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج کوچینگ منابع انسانی در عصر کرونا 22/9/99

  محسن عالمهسید  دانشگاه اصفهان سازمانی در عصر کرونا و پساکرونارهبری  23/9/99
سید دکتر 

محسن 
 عالمه

: جناب دبیر

محسن آقای 
 سیفی

 

رفتار و کرونا 

 سازمانی 

 اکبر عیدی سازمان مدیریت صنعتی الگوها و تضادهای رفتاری متاثر از کرونا 23/9/99

 مهرداد پیدایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرری پندومی کروناتاب آوری منابع انسانی در مواجهه با  23/9/99

 مژگان روشن نژاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی خانواده در ایام کرونا-مناسبات کار 23/9/99

 مجتبی کیایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تاثیر کرونا بر  الگوهای ارتباطی 23/9/99

نقش اعتمادآفرینی در بهبود شاخص های رفتار  23/9/99
 سازمانی در دوره بحران

 

 

 آذر صائمیان انجمن مدیریت ایران

http://www.modabberec.ir/covid-19
https://webinar.ihcs.ac.ir/b/rnv-cuc-thu


دکتر قاسم  آمنه خدیور دانشگاه الزهراء سیستم های اطالعاتی در سازمانمدیریت بر  19تاثیر کووید 24/9/99
انصاری 

 رنانی

سرکار  دبیر:

یوکابد خانم 
 ولی زاده

کرونا و 

 نظریه

 سازمان

 قاین مسعود مطلبی دانشگاه علوم پزشکی ایران تاب آوری سازمانها در ایام کرونا 24/9/99

 قاسم انصاری رنانی دانشگاه عالمه طباطبایی افزارها، ابزارها و شیوه های اندیشه علمی .... 24/9/99

حکمرانی مرگ باورانه؛ رویکرد واقع گرایانه به جهان پس از  24/9/99
 (18)ساعت کرونا

 علی اصغر پورعزت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

پساکرونا و چالش های فراروی گفتمان های غالب در  24/9/99
 مدیریت

 مجتبی امیری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

کاربرد تفکر استراتژیک در فرایند تصمیم گیری بنگاهها در  25/9/99
 ایام کرونا

مرکز آموزش های دکتری مدیریت. 
 کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

  حامد حیدری
 

مهدی دکتر 
 صانعی

خانم  دبیر:

زهرا  دکتر 
 یرجائ

کرونا و 

مدیریت 

کسب و 

 کارها

دکتری مدیریت استراتژیک از  -مدرس دانشگاه و تاثیر آن بر استراتژی کسب و کار 19کووید 25/9/99
 دانشگاه شهید بهشتی

 نژادروح اهلل ابراهیم 

 بهزاد شهرابی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد  کالبدشکافی مدیریت کسب و کارها در دوران کرونا 25/9/99

دکتری مدیریت بازرگانی و عضو هیات  تاثیر کرونا بر بازار و رفتار مصرف کننده 25/9/99
 علمی دانشگاه

 مجتبی مالکی

کارها در پساکرونا چهار آموزه کرونا برای کسب و 25/9/99 مشاور کسب و کار و همکار بانک جهانی در  
 فضای کسب و کار ایران

 محمدرضا انبیایی

مدیریت سالمت کارکنان در عصر کرونا و  25/9/99
 پساکرونا

 رمضان میرزایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  حبیب ابراهیم پور محقق اردبیلیدانشگاه  بازمهندسی ساختار دولت در عصر کرونا و پساکرونا 26/9/99
عباس 
 عباسی

 

سرکار  دبیر:

فاطمه خانم 
 اصغری

نا و کرو

عملکرد 

 دولت

بحران کرونا و ظرفیت اجرای سیاست های بهداشت و  26/9/99
 درمان

 زهرا معصومی دکتری مدیریت دولتی و مدرس دانشگاه

مسئولیت اجتماعی دولتها، ملت ها و شرکت ها در ایام  26/9/99
 کرونا و پساکرونا

 عباس عباسی دانشگاه شیراز

تعارض منافع مدیران بهداشت و درمان در بحران  26/9/99
 کرونا

 فاطمه حیدری دانشگاه علوم پزشکی اهواز

 حسین علی نجفی دانشجوی دکتری مدیریت در ایام کرونا (call centerنقش مراکز تماس) 26/9/99

 حمید مالکی دانشجوی دکتری مدیریت

 مهدی صانعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود کرونا و حکمروایی شایسته 26/9/99

 


