نخستین کنفرانس ملی مدیریت ،اخالق و کسب و کار
موسسه آموزش عالی آپادانا

پنل اول :مراسم افتتاحیه
اعضای هیئت رئیسه :دکتر جهرمی ،دکتر مشکسار ،دکتر شریعت
ساعت

سخنران

عنوان

8:30-9

-

پذیرش مهمانان

9-9:5

قاری بین المللی :دکتر عبدالحمید غریب نواز

قرآن و سرود

پروفسور سید احمد جنابعلی جهرمی
خیر مقدم

9:5-9:15
ریاست موسسه آپادانا
9:15-9:20

پروفسور محمد محسن مشکسار ،معاونت پژوهشی موسسه
آپادانا و رئیس کنفرانس

گزارش کنفرانس

دکتر قاسم پور
9:20-9:30
معاونت استانداری فارس
9:30-9:55
9:55-10:20

پروفسور علی نقی مصلح شیرازی ،استاد دانشگاه شیراز و دبیر

سامان یافتگی حرفه و

علمی کنفرانس

اخالق تجاری

دکتر قاسم کاکایی ،ریاست دانشکده علوم انسانی دانشگاه شیراز

نسبت بین دین و اخالق

10:20-10:45

دکتر محمد جعفر امیرمحالتی ،دکتری مطالعات اسالمی و
متخصص اخالق از دانشگاه مک گیل کانادا

نسبت بین اخالق و کسب
و کار و چرخه تولید و
مصرف با خشونت و صلح

10:45-11

تقدیر و تشکر

11-11:10

عکس یادگاری

11:10-11:40

پزیرایی

پنل دوم  :ارائه مقاالت
اعضای هیئت رئیسه :دکتر مصلح ،دکتر فتحی
ساعت

سخنران

عنوان

11:40-11:55

دکتر محمد جواد سامی

رابطه اخالقی قاضی و وکیل در محاکم حقوقی ایران

11:55-12:10

دکتر ملکشاهی

رابطه سبک رهبری خدمتگذار با عملکرد و اشتیاق شغلی کارکنان

12:10-12:25

دکتر خنشا

نقش صبر در تربیت اسالمی فرزندان

12:25-12:40

سعید آزاده

12:40-12:55

دکتر نویدرضا نمازی

بررسی میزان تاثیر متغیرهای تبلیغات کالمی بر قصد خرید
مجدد
بررسی تاثیر شفافیت اطالعات شرکت های دارویی بر هزینه
سرمایه سهام

12:55-13:10

پرسش و پاسخ

13:10-14:30

نماز و نهار

پنل سوم  :ارائه مقاالت
اعضای هیئت رئیسه :دکتر مصلح ،دکتر ثابت
14:30-14:45

دکتر کبری منصوری زاده

عوامل موثر بر بروزسرقت ادبی در نگارش دانشگاهی

14:15-15

دکتر جالل الدین حسانی

مدیریت جرم شناختی پیاده راه های شهری

دکتر سجاد غالمی

تاثیر خودنمودگری بر خودسودمندی کاریابی فارغ التحصیالن

ترکسلویه

رشته علوم ورزشی

15-15:15

15:15-15:30

سیما علی پور

15:30-15:45

نجمه دهقان شبانی

نقش میانجی تسهیم دانش در رابطه بین رهبری قابل اعتماد و
توسعه رفتار نوآورانه
ارزیابی شاخص های رقابت پذیری منابع انسانی در صنایع
تولیدی ایران

15:45-16

پرسش و پاسخ

16-16:15

پزیرایی

پنل چهارم  :ارائه مقاالت
اعضای هیئت رئیسه :دکتر مصلح ،دکتر فیلی
16:15-16:30

الله محجوبیان

نقش خدمات در سودآوری سازمان

مغالطه انتحال و تئوری از آن خودسازی در هنر پست مدرن

16:30-16:45

فاطمه بشیری

16:45-17

حمیدرضا ابوطالبی

17-17:15

آرش موسوی

تاثیر اخالق کسب و کار بر مشتری مداری

17:15-17:30

فرزانه شیرازی

نقش یونیفرم در کیفیت زندگی کاری

بررسی تاثیر ابعاد ارتباط اثربخش سازمانی بر عملکرد مالی در
دانشگاه جهرم

17:30-17:45

پرسش و پاسخ

17:45-18

اختتامیه

