برنامه زمانبندی بخش علمی پژوهشی کنفرانس
1و  2دی ماه  ،1395دانشگاه صنعتی شریف

چهار شنبه 1دی ماه

ساعت  14:00تا15 :50

 جلسه افتتاحیه

سالن جابر ابن حیان

کالم ا ...مجید ،سرود ملی جمهوری اسالمی ایران و اعالم برنامه
خوشامدگویی و گزارش دبیر علمی کنفرانس
سخنرانی معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف
تابآوری زیرساختهای حیاتی با تاکید بر زیر ساخت گاز طبیعی -مفاهیم  ،مدلها و روشها
بازاریابی در شرایط ابهام

دکتر محمد ابویی اردکان  ،دبیر علمی کنفرانس
دکتر داود رشتچیان
خانم دکتر زهره بشارتی راد
دکتر احمد روستا

مراسم تشکر و قدردانی از اعضای محترم کمیته علمی

پذیرایی (سلف دانشگاه -طبقه دوم)

ساعت  15:50تا  16:30

صفحه  1از 6

برنامه زمانبندی بخش علمی پژوهشی کنفرانس
1و  2دی ماه  ،1395دانشگاه صنعتی شریف
چهار شنبه  1دی ماه
 ارایه مقاالت پژوهشی :مالی

ساعت  16:40تا  18:10
اعضای پانل :دکتر مشایخی ،دکتر طالبیان ،دکتر بهرام گیری ،دکتر رحمانی

سخنرانی تخصصی :راهکاری برای توسعه تحقیقات مالی و حسابداری در آینده

تاالر 1

842901

رابطه محافظه کاری و سیاست پولی با اعتبارتجاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1068801

تحلیل محتوای مقاالت علمی پژوهشی حسابرسی داخلی طی دو دهه اخیر

838701

بررسی استراتژی های ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی شرکتهای چندملیتی در ایران

1175201

تعیین مدل ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای دادهکاوی

 ارایه مقاالت پژوهشی :رهبری و رفتار سازمانی

دکتر بیتا مشایخی

قربان اسکندری
پری قلی پناه
مهدی رسولی قهرودی
شهره زرکش

 اعضای پانل :دکتر مقیمی ،دکتر علوی ،دکتر آغاز

سخنرانی تخصصی :روایت بنیان گذاری به مثابه یک ابزار رهبری

دکتر حمید فروغی

تاالر 2

264001

شناسایی عوامل مؤثر بر قصد و نیت رهبری و حرفهگرایی دانشجویان رشته مدیریت

841001

بررسی نقش میانجیگری بدگمانی سازمانی کارکنان در رابطهی میان ادراک آنها از رفتارهای سیاسی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان
محمد طالقانی

1170101

فاطمه سلطانی هوراند

شبیهسازی وضعیت آینده همکاری شرکتهای خودروسازی از منظر تعاملپذیری فرهنگی

 ارایه مقاالت پژوهشی :مدیریت استراتژیک و رقابت 1

زهره خسروی لقب

 اعضای پانل :دکتر سیروس ،دکتر ابویی

تاالر 3

سخنرانی تخصصی :تاثیر سرمایهگذاری خارجی بر تراوش تکنولوژی

دکتر کاوه محمد سیروس

840001

الگویی برای تطابق سازمان با شرایط گسست محیطی

محبوبه حبیبی

106701

بداهه سازی استراتژی در محیط های پیچیده

1066801

Emerging Market Internationalization: An Exploratory Analysis Of Central And Eastern
European Firms

عطاا ..هرندی

 ارایه مقاالت پژوهشی :مدیریت تکنولوژی ،تحقیق و توسعه

کاوه مقدم

 اعضای پانل :دکتر مختارزاده،دکتر آراستی ،دکتر نیلفروشان

تاالر 4

سخنرانی تخصصی :شکست شبکه های نوآوری :تجارب گذشته ،چشم اندازهای پیش رو

دکتر هادی نیلفروشان

125201

بررسی اثر فرآیند انتقال و تسهیم دانش بر توانمندی نوآوری فناورانه در سطح بنگاه

علی صمیمی

1182101

سبک رهبری دوگانه در شبکههای نوآوری :ارائه یک چارچوب نظری

مجید حقیقی

1177001

طراحی چارچوب سیاستی برای ایجاد و توسعه شرکتهای زایشی دانشگاهی

 ارایه مقاالت پژوهشی :کارآفرینی

احمد اختیارزاده

 اعضای پانل :دکتر زهرا آرستی ،دکتر داوری ،دکتر عبدالهی ،دکتر ایمانی پور

تاالر 5

1065101

شناسایی و اولویت بندی نهادهای خط مشی گذار نظام آموزش های مهارتی در ایران

840201

رسانه های اجتماعی مجازی و برندسازی کسب وکارهای جدید

726201

شناسایی شاخصهای اولویتدار سنجش اکوسیستمهای کارآفرینی برای پیادهسازی در مناطق ایران بر مبنای چارچوب نظری  OECDو بر
امیر براتی
اساس روش پیشنهادی موسسه ANDE

مهدی حسینی راد
محمد گرویی

تاالر 6

 سمینار تخصصی

روش تحقیق آمیخته Mixed Method

دکتر مهران سپهری

صفحه  2از 6

برنامه زمانبندی بخش علمی پژوهشی کنفرانس
1و  2دی ماه  ،1395دانشگاه صنعتی شریف
ساعت  8:30تا 10:00

پنج شنبه  2دی م اه

 اعضای پانل :دکتر رنجبر فرد ،دکتر آقایی ،دکتر یاوری

 ارایه مقاالت پژوهشی :مدیریت سیستم هاو فناوری اطالعات1

تاالر 1

سخنرانی تخصصیThe Tribe Has Spoken!” Social Media and Technology Rhetorics of a Management Guru :
دکتر سعید اخالق پور
- Understanding Symbolic and Substantive Actions

851501

عوامل مؤثر بر به کارگیری سیستم مدیریت یادگیری در شرکتهای بیمه

838001

چگونگی مدل سازی فرآیندهای  ETLدر انبارداده ها

833801

ارائه چارچوبی برای ارزیابی عوامل حیاتی موفقیت مدیریت امنیت اطالعات در بانک کشاورزی

 ارایه مقاالت پژوهشی :اخالق و فلسفه سازمان و مدیریت

پروانه سلیمانی
لیال صفاخیل
رسول بابامرادی

 اعضای پانل:دکتر گائینی ،دکتر فقیهی ،دکتر سوزنچی ،دکتر عابدی
جعفری

تاالر 2

سخنرانی تخصصی :اخالق و رویکرد فرا تئوریک به مدیریت

دکتر علینقی امیری

232401

بررسی نقش میانجی فضای اخالق اسالمی بر تاثیر رهبری تحول گرا برتصمیم گیری حکیمانه

1174202

دین و مدیریت :ارزیابی روش های فراترکیب کیفی مطالعات اولیه

1171101

بررسی و مدلسازی اصول اخالقی در اشتراک دانش

963501

باز اندیشی آموزش مدیریت دولتی مبتنی بر نیازهای روزآمد مخاطبین با استفاده از تکنیک استخراج استعاره ای زالتمن

 ارایه مقاالت پژوهشی :منابع انسانی1

لیدا صفیر
پویا پیرملکی
الهام ضیایی پور
منصور شیرزاد

 اعضای پانل :دکتر قلی پور ،دکتر شیخ ،دکتر الیاسی ،دکترمحمد اسماعیلی

تاالر 3

سخنرانی تخصصی :طراحی الگوی جامع انگیزش در سازمان های فناورانه ایرانی

دکترابراهیم شیخ
نیره افتخار

837401

شمشیر دولبه پاداش به استعدادها

547201

بررسی تاثیر فرسودگی شغلی بر سکوت سازمانی با تاکید بر اظهار نظر کارکنان (سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان بوشهر)
زهره خسروی لقب

 ارایه مقاالت پژوهشی :مدیریت بازاریابی و ارتباط با مشتریان1

 اعضای پانل:دکتر روستا ،دکتر نجمی ،دکتر حسین زاده

دکتر معصومه حسین زاده

سخنرانی تخصصی :داستان سرایی در بازاریابی و فروش

تاالر 4

548701

بررسی تاثیر کیفیت وب سایت بر خرید آنی مشتریان و رضایت آنان از فروشگاه آنالین

840301

بررسی عوامل مؤثر بر ارزیابی مشتریان از هدایای تبلیغاتی

830201
860701

امید باقری وندائی

شاخصهای کلیدی موثر بر وفاداری مشتریان در صنعت بهداشتی و سلولزی ایران با استفاده از رویکرد دلفی فازی و دیمتل فازی
میالد آقائی
طراحی نقشه سفر مشتریان در مدل مدیریت تجربه مشتریان شرکت خودروسازی سایپا

 ارایه مقاالت پژوهشی :تولید،فرآیند وعملیات1

مسعود خلیلی یگانه

 اعضای پانل :دکتر سپهری ،دکتر ستاک ،دکتر ورسه ای

سخنرانی تخصصی :توسعه پایدار و مدیریت زنجیره ارزش  :مروری بر آنچه می دانیم و فرصت های تحقیقاتی

تاالر 5

518901

زهرا بهمنی

دکتر محسن ورسه ای

تعیین اهمیت معیارهای مدنظر نمایندگیهای فروش خودرو و رتبهبندی نمایندگیها با استفاده از روش  VIKORمورد مطالعه
نمایندگیهای فروش محصوالت سایپا در استان البرز

1185101

مساله مکان یابی مسیریابی موجودی دوفازی با فرض تحویل چند بخشی

129702

ارائه الگویی جهت ارزیابی حین اجرا و پس از اختتام طرحها

محال فرجی
محمود ارشادی

تاالر 6

 سمینار تخصصی

نگارش مقاله به سبک امرالد

پذیرایی (سلف دانشگاه -طبقه همکف)

دکتر آرش شاهین

صفحه  3از 6
ساعت  10:00تا 10:30

برنامه زمانبندی بخش علمی پژوهشی کنفرانس
1و  2دی ماه  ،1395دانشگاه صنعتی شریف
ساعت  10:30تا 12:00

پنج شنبه 2دی ماه

 اعضای پانل :دکتر البدوی ،دکتر رنجبر فرد ،دکتر

 ارایه مقاالت پژوهشی :مدیریت سیستمها و فناوری اطالعات2

آقایی ،دکتر یاوری

تاالر 1

832702

عوامل مؤثر بر پذیرش پرداخت غیرحضوری قبوض برق توسط شهروندان

828501

شناسایی و اولویتبندی عوامل حیاتی موفقیت پیادهسازی  ERPبا بهرهگیری از روشهای تصمیمگیری چندشاخصه

720901

افزایش همراستایی و همگرایی اهداف سازمانی با فرایندها و سیستم های اطالعاتی

 ارایه مقاالت پژوهشی :مدیریت استراتژیک و رقابت2

مجتبی ولی زاده
معصومه بذری
حامد کریمی آخورمه

 اعضای پانل :دکتر لبافی ،دکتر حبیبی بدر آبادی ،دکتر خلیلی نصر

تاالر 2

1171601

Proposing a Model for the Influence of Size on Agility of Organization With a Case Study in
آریانا شاهین
Iran Industries

657401

ارزیابی و رتبهبندی شرکتها و صنایع بورسی کشور از منظر شاخص ارزش ایجاد شده سهامداران

محمد سعید آقاجانی

287401

انتخاب استراتژی مناسب از تحلیل  SWOTبراساس فرآیند تحلیل شبکهای (( )ANPمورد مطالعاتی :شرکت های  ISPمنتخب در
علی فتحعلی زاده
استان تهران

 ارایه مقاالت پژوهشی :مدیریت منابع انسانی2

سخنرانی تخصصی:1

 اعضای پانل :دکتر قلی پور ،دکتر شیخ ،دکتر الیاسی ،دکترمحمد اسماعیل

تاالر 3

تفاوت های فرهنگی در ذهنیت ها و استراتژی های مذاکره :مطالعه ای بر فرهنگ های کرامت ،آبرو ،و عزت
دکتر سروش اصالنی

سخنرانی تخصصی : 2ویژگی ها و رفتارهای منفی و مخرب مربیان و شاگردان در فرایند مربی گری در کسب و کارها
524601

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش

 ارایه مقاالت پژوهشی :کیفیت ،بهره وری و تعالی سازمانی

دکتر الیاسی
منیره عسگری نژاد

 اعضای پانل:دکتر شاهین ،دکتر نجمی

تاالر4

1069201

An Integrated Framework for Selecting Performance Indicators Based on ELECTRE Method and SMART
آرش شاهین
Criteria With a Case Study in Single Level Bidirectional Service Supply Chain

863302

ارائه یک مدل سیاستگذاری کیفی خودروها براساس قابلیت اطمینان و قیمت گذاری هدونیک (مطالعه موردی شرکت سایپا)

علی صفری

829502

ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران کلینیکهای تخصصی بیمارستان صنایع پتروشیمی ماهشهر با استفاده از مدل گرونرز
سیدمحمدرضا محدث خالصی

126101

آسیب شناسی اجرای خط مشی های اداری در مناطق کمتر توسعه یافته کشور (مورد مطالعه :استان سیستان و بلوچستان)

رسول معتضدیان

تاالر 5

 سمینار تخصصی

چگونگی آماده کردن پوروپوزال پژوهشی های دانشگاهی (کارشناسی ارشد و دکترا)

دکتر ابوالحسن فقیهی ،دکتر مینا بیگی

تاالر6

 سمینار تخصصی

تفکر انتقادی در طراحی و اجرای فرآیند پژوهش

نماز،پذیرایی نهار (سلف دانشگاه -طبقه همکف)

دکتر محمد ابویی

ساعت 12:00تا  13:30
صفحه  4از 6

برنامه زمانبندی بخش علمی پژوهشی کنفرانس
1و  2دی ماه  ،1395دانشگاه صنعتی شریف
ساعت 13:30تا  15:00

پنج شنبه  2دی ماه

 اعضای پانل :دکتر سیروس ،دکتر مقدم ،دکتر ابویی

 ارایه مقاالت پژوهشی :مدیریت استراتژیک و رقابت3

تاالر 1

525801

شناسایی و ارزیابی توانمندیهای استراتژیک در سازمانهای پژوهش و فناوری؛ مطالعه موردی :پژوهشگاه صنعت نفت

1175401

چارچوبی برای ارزیابی بالندگی مدیریت استراتژی

1184001

چارچوب نظری اولیه از عوامل موثر بر وقوع فساد اقتصادی

557101

پدیدار شناسی بی ریختی و روابط سیستمی

عادل مبرزی
مسعود چیتگرها
سید محمد امین آقامیری
رضا لبافی

تاالر 2

 ارایه مقاالت پژوهشی :حاکمیت شرکتی و مسئولیت

 اعضای پانل:دکتر فقیهی،دکتر علینقی مشایخی،دکتر بیتا مشایخی،دکتر

اجتماعی

رحمان سرشت

842902

بررسی اثر مداخلهگر راهبری شرکتی بر رابطه بین کیفیت محیط اطالعات داخلی و اجتناب مالیاتی

827901

نقش هیئت مدیره مستقل در حاکمیت شرکتی :رویکرد منفعت-هزینه

مریم پریسا امانی

1067501

ضرورت تحول آموزش مدیریت در ایران بر مبنای نیازهای توسعه پایدار

هامون طهماسبی

 ارایه مقاالت پژوهشی :مدیریت بازاریابیوارتباط با مشتریان2

مصطفی دلدار

 اعضای پانل :دکتر روستا ،دکتر مهرانی ،دکتر دهدشتی

سخنرانی تخصصی :مهارت های نوین بازاریابان

دکتر زهره دهدشتی

تاالر 3

287402

طراحی مدل جامع عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان

676001

تأثیر انسانانگاری برند بر ارزش برند و قصد خرید

726101

بررسی تاثیرگذاری تعهد ،اعتماد و تصویر برند بر رضایتمندی مشتریان (بیماران) در استفاده از خدمات درمانی در ایران

134001

تاثیر رضایتمندی کارکنان بر رضایتمندی مشتریان در نمایندگیهای خدمات پس از فروش ایران خودرو استان البرز

 ارایه مقاالت پژوهشی :تولید ،فرآیند وعملیات2

امیر حسین صادقی دولت آبادی
نیما الفت
لیال بهبودی
محمدرضا اخوان

 اعضای پانل :دکتر اکبری جوکار ،دکتر الفت ،دکتر سپهری ،دکتر علینقی

سخنرانی تخصصیThe Effect of Network Resources on Dynamic Capabilities :

تاالر 4

دکتر کامران رزم دوست

1066001

برنامه ریزی تولید چندمحصولی در یک زنجیره تامین حلقه بسته با عدم قطعیت چندگانه

1173101

بهینهسازی سیستم ارسال درزنجیرهی تأمین با مدیریت موجودی توسط تأمینکننده و با امکان چانهزنی مشتریان

سمیرا آئینه سازان
سونیا باقری راد

تاالر5

 سمینار تخصصی

روش تحقیق کیفی برای دانشجویان مدیریت

پذیرایی (سلف دانشگاه -طبقه همکف)

دکتر مینا بیگی

ساعت 15:00تا 15:30

صفحه  5از 6

برنامه زمانبندی بخش علمی پژوهشی کنفرانس
1و  2دی ماه  ،1395دانشگاه صنعتی شریف
پنج شنبه  2دی ماه

ساعت 15:30تا  17:00

 سمینار تخصصی

تاالر 1

کارگاه روش اتنوگرافی (مردم نگاری) در مطالعات سازمانی
Application of Ethnographic Research Methods in Organization and Management Studies
دکتر حمید فروغی

تاالر2

 سمینار تخصصی

مفاهیم و نرم افزار های تحلیل شبکه اجتماعی

دکتر امیررضا اصنافی

صفحه  6از 6

