
 اقتصاد، مدیریت و علوم اداری  دانشکده 9011-9911سال تحصیلی  اولتقویم پژوهشی نیم سال 

ی
ران

خن
س

 

 تاریخ برگزاری نام سخنران عنوان سخنرانی ردیف 

 اقتصاد
 99آبان  دکتر رحمان سعادت  ارزش پول ایران در دهه آینده  9

 99 آذر دکتر علیرضا عرفانی  مباحثی از اقتصاد رفتاری 2

 مدیریت بازرگانی

 99آذر  دکتر میثم مدرسی دانشگاه کارآفرین 9

 داستان موفقیت 2
فریبا معصومی کارآفرین 

 معلول برتر کشور
  99مهر 

 99آبان  دکتر علی داوری استراتژی کسب و کارها در عصر کرونا 9

 مدیریت صنعتی
 )به شرط تامین هزینه توسط معاونت پژوهشی( 99آذر  یکی از کارآفرینان موفق استان داستان کارآفرینی  9

 )به شرط تامین هزینه توسط معاونت پژوهشی( 99آبان  یکی از کارآفرینان موفق کشور تجارب موفق زنان کارآفرین 2

 9999مهرماه  محمد امری اسرمی  پویایی اطالعات و حرکت شناسی قیمت سهام در بازار سرمایه  9 حسابداری

 

ی
لم

 ع
ید

زد
با

 

 توضیحات تاریخ برگزاری محل بازدید ردیف 

    9 اقتصاد

 - 99آذر   بازدید مجازی از یک صنعت یا یک کسب و کار موفق  9 مدیریت بازرگانی

    9 مدیریت صنعتی

    9 حسابداری

 

 

 

 

 



 

ی
یش

ند
م ا

ه
 

 توضیحات تاریخ برگزاری برنامه های آسیب شناسی پژوهشیسالیانه، های  تهیه برنامه ردیف 

    9 اقتصاد

 مدیریت بازرگانی

 99آبان  چالش های استادی و وظایف اصیل استادی در دانشگاه  9
به صورت یک جلسه دورهمی بین اساتید گروه مدیریت و احتماال 

 با سخنرانی داوطلبانه یکی از اساتید دانشکده برگزار خواهد شد

2 

نشست همکاران گروه در خصوص عارضه یابی اقدامات پژوهشی 

 گروه و ارائه برنامه های بهبود 
 99مهر 

نتایج جلسه در قالب برنامه های بهبود کیفیت پژوهشی و آموزشی 

 گروه ارائه می گردد.

 مدیریت صنعتی

 دکتر محسن فرهادی نژاد 99آبان  نقد کتاب به سوی دانشگاه فضیلت محور 9

2 

نشست همکاران در خصوص عارضه یابی اقدامات پژوهشی گروه و 

 ارائه برنامه های بهبود 
 99آبان 

نتایج جلسه در قالب برنامه های بهبود کیفیت پژوهشی و آموزشی 

 گروه ارائه خواهند شد.

 حسابداری

9 

اقدامات پژوهشی گروه  جهت دهی بهشست همکاران در خصوص ن

 آنبهبود در راستای ی یو ارائه برنامه ها
 به صورت یک جلسه دورهمی بین اساتید گروه حسابداری  99آذر ماه 

ش
مای

ه
 

 ملی/ بین المللی   تاریخ برگزاری عنوان همایش ردیف 

    9 اقتصاد

    9 مدیریت بازرگانی

    9 مدیریت صنعتی

    9 حسابداری

 

 



 

اه
رگ

کا
 

 توضیحات تاریخ برگزاری عنوان کارگاه ردیف 

 اقتصاد
 دکتر عبدالمحمد کاشیان 99آبان  وش در منابع اینترنتیکا 9

 دکتر عبدالمحمد کاشیان 99آذر  کارگاه مقاله نویسی 2

 99آبان  کارآفرینی اینترنتی  9 مدیریت بازرگانی
در این زمینه از اساتید دانشگاهی صاحب تجربه در کارآفرینی 

 اینترنتی استفاده خواهد شد.

 مدیریت صنعتی
 دکتر علیرضا مقدم 99آذر  انتخاب شغل و برنامه ریزی مسیر پیشرفت شغلی 9

 نژاددکتر محسن فرهادی  99دی  یبر گراندد تئور یمبتن قیروش تحق 2

 حسابداری
 دکتر کرامت اهلل حیدری رستمی 9999آبان و آذر ماه  با بازار سرمایه و نحوه سرمایه گذاری در آن مقدماتی کارگاه آموزشی آشنایی 9

 دکتر محمد امری اسرمی 9999آبان ماه  Smart Plsکارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار   2

رد
وا

ر م
سای

 

 عنوان فعالیت ردیف 

  9 اقتصاد

 مدیریت بازرگانی

 (99برگزاری پنل داستان کارآفرینی با حضور کارآفرینان موفق و اساتید دانشگاهی مجرب در حوزه کارآفرینی به صورت مجازی )آذر  9

 (99کارآفرینی در بستر فضای مجازی )آذر برپایی نمایشگاه عکس در حوزه مدیریت و  2

 (99مجله الکترونیکی فرصت )آذر  9

  9 مدیریت صنعتی

  9 حسابداری

 


