برنامه زمانبندی بخش علمی کاربردی کنفرانس
 6تا  8دی ماه 1395

ساعت  14:00تا  16:00

 دوشنبه  6دی

 جلسه افتتاحیه
کالم اهلل مجید ،سرود ملی جمهوری اسالمی ایران و اعالم برنامه

سالن اصلی

دکتر سید بابک علوی

سخنرانی دبیر کنفرانس

دکتر محمود فتوحی

سخنرانی رییس دانشگاه صنعتی شریف

دکتر محمد علی نجفی

نگاهی به تنگناها و چالشهای مدیریت در کشور
عوامل تاثیر گذار بر وضعیت اقتصادی ایران در سال  96و موضوعات پیش روی بنگاههای اقتصادی
اقتصاد برونگرا و نقش وزارت امور خارجه در افزایش فعالیت اقتصادی بنگاه ها

پذیرایی (طبقه  ) Mو بازدید از نمایشگاه (طبقه همکف)
 دوشنبه  6دی

دکتر مسعود نیلی
دکتر مرتضی سرمدی
ساعت  16:00تا  16:30
ساعت  16:30تا 18:00

سالن اصلی

 سخنرانی کلیدی

چالشهای ارتقای نظامهای مدیریتی در بنگاه های اقتصادی کشور

دکتر علینقی مشایخی

قابلیت های الزم برای سازمان های ایرانی برای حضور در تعامالت بین المللی

دکتر مجتبی خسرو تاج

نهاد تنظیمگر مستقل ،ضرورت فراموش شده خصوصی سازی
پایان برنامه روز اول 

صفحه  1از 8

دکتر سید فرشاد فاطمی اردستانی

برنامه زمانبندی بخش علمی کاربردی کنفرانس
 6تا  8دی ماه 1395

ساعت 8:30تا  10:00

 سه شنبه  7دی

سالن اصلی

 سخنرانی کلیدی
دکتر سید حمید خداداد حسینی

رهبری و تصمیم گیری استراتژیک و مزیت رقابتی

مهندس پیمان دیانی

نگهداشت دانشوران در شرکتهای بزرگ
ارتقای سرمایه اجتماعی و نقش آن در ظرفیت سازی و توسعه ملی

مهندس آراسب احمدیان

سالن سعدی

 سمینار آموزشی
مهندس فرهاد بابازاده

تجربه مشتریان دیجیتال

سالن رودکی

 سمینار آموزشی
دکتر مهدی کیامهر

نوآوری در محصوالت و خدمات با رویکرد تفکر طراحی

سالن شماره 4

 سمینار آموزشی
مهارتهای تفکر سیستمی برای مواجهه با مسالههای پیچیده

مهندس محمدعلی اسماعیلزاده

سالن شماره 5

 مقاالت علمی پژوهشی دکتر احمد روستا ،دکتر کاوه محمد سیروس

طراحی نقشه سفر مشتریان در مدل مدیریت تجربه مشتریان شرکت خودروسازی سایپا
ارزیابی و رتبه بندی شرکتها و صنایع بورسی کشور از منظر شاخص ارزش ایجاد شده سهامداران
رسانه های اجتماعی مجازی و برندسازی کسب وکارهای جدید
چارچوبی برای ارزیابی بالندگی مدیریت استراتژی

 پذیرایی میان برنامه و بازدید از نمایشگاه (طبقه همکف)

صفحه  2از 8

مسعود خلیلی یگانه
محمد سعید آقاجانی
محمد گروئی
مسعود چیتگرها

ساعت  10:00تا  10:30

برنامه زمانبندی بخش علمی کاربردی کنفرانس
 6تا  8دی ماه 1395

ساعت 10:30تا  12:15

 سه شنبه  7دی
 سخنرانی کلیدی

سالن اصلی

دکتر مجید قاسمی

بنگاه داری بانکها

دکتر مهدی برکچیان

مالحظاتی درباره دستیابی به رشد شتابان و پایدار اقتصادی در شرایط پساتحریم
بحران جهانی و ملی آب از منظر اقتصاد و کسبوکار

دکتر حامد قدوسی

ارائه یک مدل اصالح ساختار سرمایه با رویکرد اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی)

دکتر مهدی جمالی

سالن سعدی

 سخنرانی کلیدی
مدیریت زنجیره تامین در آینده

دکتر جواد فیض آبادی

استراتژی توسعه زنجیره ارزش پایدار در شرکتهای پیشرو جهانی :ضرورت ،مزیت رقابتی پایدار یا هر دو؟

دکتر محسن ورسهای
دکتر کاشانی

روندهای نوظهور در قراردادها و پروژههای بزرگ سرمایه ای
سالن رودکی

 سمینارآموزشی
دکتر محمدرضا آراستی

ترسیم نقشه راه فناوری :ضرورت ،فرایند و ابزارها

سالن شماره 3

 سمینار آموزشی
انتخاب ،تلفیق و پیاده سازی استاندارد مناسب در پروژه های معماری سازمانی ،مدیریت فرایندها و فناوری اطالعات سازمان
دکتر آرمین شمس
 ارایه تجارب مدیریتی-توانیر

مهندس کرم رضایی ،دکتر محمدرضا حقیفام ،دکتر سید مسعود تقوایی،
دکتر داوود فرخ زاد

سالن شماره 4

تدوین و پیاده سازی فرایند مدیریت مشکالت براساس چارچوب ITIL

محبوبه بهمنی
سید مسلم علوی

اثربخشی عملکردی اعضای هیات مدیره و عوامل موثر بر آن
مطالعه نتایج ادراکی و عملکردی مدل تعالی منابع انسانی و بررسی ارتباط میان آنها در شرکت توزیع برق اصفهان

مهرداد دادخواه

سالن شماره 5

 میزگرد مشاوره مدیریت
مشاوره مدیریت موثر؛ نقشها و قابلیتهای مشاوران و کارفرمایان
مهندس سعید مومنی ،دکتر ایمان حاجی زاده ،مهندس طاهری ،مهندس امامیه ،مهندس مجتبی اسدی

نماز ( ،)-B1پذیرایی ناهارتاالر خیام و بازدید از نمایشگاه
صفحه  3از 8

ساعت  12:15تا 13:30

برنامه زمانبندی بخش علمی کاربردی کنفرانس
 6تا  8دی ماه 1395

ساعت 13:30تا  15:00

 سه شنبه  7دی
 سخنرانی کلیدی

سالن اصلی

دکتر حمید رضا ربیعی

تجربه شکل دهی و توسعه یک اکوسیستم کارآفرینی فناورانه

دکتر فریدون قاسم زاده

نقش اینترنت در توسعه پایدار

دکتر مهدی شامی زنجانی

زبدگی دیجیتالی :چگونه فناوریهای دیجیتالی عملکرد سازمانی را متحول می سازند؟

دکتر اسماعیل ثنایی

شهر هوشمند از منظر اینترنت اشیاء و امنیت

سالن سعدی

سمینار آموزشی

مدیریت بر مبنای شواهد
دکتر ابوالحسن فقیهی

سالن رودکی

 سمینار آموزشی
یادگیریهای پیادهسازی یک برنامه تحول در سازمان دانشبنیان توگا
دکتر سید عبدالرحیم کاظمی

سالن شماره 4

 ارایه تجارب مدیریتی :سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

دکتر ابوالفضل کیانی ،دکتر عین اله فرامرز
علی محمد آقاعلیخانی

مانیتورینگ سازمانی (تجربه موردی طراحی داشبورد مدیریت در شرکت ایرانخودرو دیزل)

منصور دهقان نجم آبادی

بررسی نقش منابع انسانی در تاب آوری سازمانی در شرایط رکود صنعت خودرو
آموزههایی از آموزش و پرورش مدیران در تراز جهانی (گذشته ،حال ،آینده)
 ارایه تجارب مدیریتی :صنعت آب و فاضالب

علی محمد گودرزی

مهندس رضا گیاهی ،شاهین پاک روح ،مرتضی بخشایش

سالن شماره 5

مدیریت و ساماندهی فعالیتهای علمی کارکنان با هدف افزایش مشارکت در پیادهسازی دستاوردهای پژوهشی درقالب تدوین پژوهش کارت
ثمانه توکلی امینیان
ابراهیم یزدیان

مدیریت هزینه ها بر اساس برون سپاری فعالیتهای قابل واگذاری به بخش خصوصی

کریم محرمی راد

تأثیر افزایش معنویت سازمانی در ارتقاء رضایتمندی شغلی در بین کارکنان
شناسایی وصول درآمدهای پنهان (تبصره های قانونی و ماده  )11و مدیریت هزینه کرد با مبادله موافقت نامه داخلی
بومی سازی اجرای شبکه های فاضالب

محمد هادی رحمتی
ایرج شهبازی

پذیرایی میان برنامه و بازدید از نمایشگاه (طبقه همکف)

صفحه  4از 8

ساعت  15:00تا  15:30

برنامه زمانبندی بخش علمی کاربردی کنفرانس
 6تا  8دی ماه 1395

ساعت 15:30تا  17:00

 سه شنبه  7دی

سالن اصلی

 پانل مدیریت و رهبری

رهبری و مدیریت سیستمی :ضرورتی برای بقا و رشد سازمان ها
دکتر علینقی مشایخی ،دکتر امیر البدوی ،مهندس علی افخمی

سالن سعدی

 سمینار آموزشی
حاکمیت شرکتی در شرکتهای چند کسبوکاره
مهندس نیما ابهت

سالن رودکی

 سمینار آموزشی
بازاریابی دیجیتالی :روشها و راهکارها
دکتر حسین شریف

سالن شماره 4

 پانل  :سازمانهای مردم نهاد

بررسی راهکارهای مدیریت کار داوطلبانه
دکتر پرویز پیران ،دکتر پدرام سلطانی ،خانم دکتر قاسمزاده ،خانم ارشد ،آقای سهیل معینی
 ارایه تجارب مدیریتی :مدیریت منابع آب مهندس سید محمد علی مصطفوی ،مهندس ارسالن هاشمی،
مهندس غزل جعفری ،مهندس سید حسن مهدوی فر

سالن شماره 5

هانیه ظهور فاضلی

مولفه های موثر بر ارتقاء سطح مدیریت دانش شرکت به عنوان زنجیره تامین دانش
نقش ارتباطات فراسازمانی در بهبود عملکرد و دستیابی به اهداف سازمانی با محوریت کاهش اثرات بحران آب در دشت ورامین
اجرای طرحهای آبی با استفاده از اعتبارات (تسهیالت وام ) بالعوض ویژه خشکسالی در شرکت آب منطقه ای گلستان
به کارگیری تکنیک مهندسی ارزش برای اولین بارجهت بهینه نمودن طرح شبکه آبیاری و زهکشی زرینگل
برون سپاری فعالیتهای صحرایی مطالعات پایه منابع آب

حسین زحمتکش
جواد تیموری
محمدرضا حسینی

محمد یاریان کوپایی

پایان برنامه روز دوم 

صفحه  5از 8

برنامه زمانبندی بخش علمی کاربردی کنفرانس
 6تا  8دی ماه 1395

ساعت  08:30تا  10:00

 چهارشنبه  8دی
 سخنرانی کلیدی

سالن اصلی

دکتر سید رضا شاکری

مفهوم انسان مسئول و رهبری سازمان ها

دکتر مینا بیگی

تعامل کار و خانواده د ر میان افراد موفق در سطح جهان و آموزه های آن برای مدیران

Toxic leadership and its implications on the personnel and organizational performance and culture

دکتر کامرون باتمانقلیچ

قدرت انگاره در اخالق سازمانی

دکتر احد قراملکی

سالن سعدی

 پانل
کاربرد نظریه قراردادها در تدوین سیستمهای جبران خدمات ،جایزه نوبل اقتصاد
دکتر مسعود طالبیان ،دکتر حامد قدوسی ،مهندس پیمان دیانی

سالن رودکی

 سمینار آموزشی
پویاییهای زنجیره تامین /ارزش
دکتر جواد فیض آبادی

سالن شماره 4

 ارایه سمینار آموزشی
نقش فناوری اطالعات در پیاده سازی استراتژی و ارزیابی عملکرد سازمان
دکتر آرش خلیلی نصر

 ارایه تجارب مدیریتی :صنعت نفت

کامبیز باغبان ،دکتر ناصر موالیی ،دکتر رضا خلیلی

سالن شماره 5

رفع مشکالت هیدرولیک خطوط لوله جریانی چاههای میدان گازی وراوی با ارایه رویکرد آمیخته گروههای کانونی-شبیه سازی
دکتر غالمحسین منتظری
مدیریت عملکرد سازمانی با استفاده از نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد کارکنان در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران مهندس محمود شفیعیان
افزایش بهره وری نیروی انسانی از طریق استقرار نظام مناسب ارزیابی عملکرد فردی و واحدی در شرکت گاز استان یزد
علیرضا احمدی ندوشن
پذیرایی میان برنامه و بازدید از نمایشگاه (طبقه همکف)
صفحه  6از 8

ساعت  10:00تا  10:30

برنامه زمانبندی بخش علمی کاربردی کنفرانس
 6تا  8دی ماه 1395

ساعت 10:30تا  12:15

 چهارشنبه  8دی
 سخنرانی کلیدی
سالن اصلی

Opportunities and Challenges of Internationalization: What can Iranian Companies Learn from the
?Experiences of Companies in Other Emerging Countries
Prof. Robert M. Grant

پانل رویکرد منبع محور و سازمانهای ایرانی
دکتر امیر البدوی ،دکتر رابرت گرانت ،دکتر آرش خلیلی نصر ،دکتر حامدی ،خانم دکتر حامدی فر

سالن سعدی

سمینار آموزشی

چگونه سازمانهای خالق تری بسازیم
دکتر کیوان وکیلی

سالن رودکی

 سمینار آموزشی
ممیزی کدهای اخالقی
دکتر احد قراملکی

 ارایه تجارب مدیریتی :دکتر حمید نورعلیزاده ،مرتضی بخشایش

سالن شماره3

سید ولی اهلل فاطمی اردکانی ،ناصر براتی

تجربه تحول آفرینی در بانک ملّی ایران

احمد صلواتی

طراحی و پیاده سازی نظام ایده پردازی و تکمیل چرخه از ایده تا بازگشت سرمایه
باز طراحی فرایندهای سازمانی با استفاده از تکنولوژی اطالعات جهت فرار از تله بنیانگذار و ایجاد مزیت رقابتی
پایه ریزی و استقرار مرکز آزمون مهارت ( )PTاستاندارد ،در ایران بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17043

حسین زلفی
سیده فائزه موسوی

سالن شماره 4

 ارایه تجارب مدیریتی :صنعت پتروشیمی مهندس شعری مقدم ،مهندس نژاد سلیم ،مهندس صادق صاحبی
دکتر نوید نادرپور

مسئولیت اجتماعی در پتروشیمی بندر امام
توانمندسازی مدیران در هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس

مهندس ابوالفضل عزیزی

سالن شماره 5

 سمینار آموزشی
طراحی سیاست مسئولیت اجتماعی شرکت ،اجزا و چگونگی پیاده سازی آن
دکتر کامرون باتمانقلیچ

نماز ( ،)-B1پذیرایی ناهار تاالر خیام و بازدید از نمایشگاه (طبقه همکف)
صفحه  7از 8

ساعت  12:15تا  13:30

برنامه زمانبندی بخش علمی کاربردی کنفرانس
 6تا  8دی ماه 1395

ساعت 13:30تا  15:00

 چهارشنبه  8دی

 سخنرانی کلیدی

سالن اصلی

دکتر محمد ابویی اردکان
دکتر فرداد زند
دکتر علی اصغر پورعزت

منتورینگ مدیران ارشد برای ارتقای شایستگیهای کلیدی در فرایند استراتژی
تحوالت آتی در کسبوکار با مدلهای پلتفرمی
آسیب شناسی و تحلیل پدیده عرفی شدن فساد اداری

سالن سعدی

 سمینار آموزشی

Building and Deploying your Company's Resources and Capabilities
Prof. Robert M. Grant

سالن رودکی

 سمینار آموزشی
آشنایی با نظام تحریمهای تجاری و اقتصادی ایاالت متحده امریکا علیه جمهوری اسالمی ایران
دکتر حمید قنبری

سالن شماره 3

 ارایه تجارب مدیریتی بیمه

دکتر امیر صفری ،مهندس علی اکبر اولیا

نوآوری در داده و تحلیل کالن داده در مدیریت اتومبیل شرکت بیمه ملت
توسعه سیستم پشتیبان تصمیم گیری مدیریت در مکان یابی تاسیس شعبه مورد مطالعه :صنعت بیمه
در ذهن مشتری ما چه می گذرد؟ موردی از کاربرد روش تداعی جهت استخراج مدل ذهنی مشتریان بیمه اتومبیل

سعید طاهری
حسینعلی بختیار نصرآبادی
مریم سلماسی

سالن شماره 4

 سمینار آموزشی
انتقال و توسعه تکنولوژی :تجربه صنعت توربین در گروه مپنا
دکتر محمد اولیا ،مهندس جواد فالحی

سالن شماره 5

 سمینار آموزشی
روشهای توسعه و توانمندسازی مدیران
دکتر ابراهیم شیخ

صفحه  8از 8

