برنامه زمانبندی کنفرانس مدیریت
 2تا  4دی ماه 1396
ساعت  14:00تا  16:00

 شنبه  2دی
 جلسه افتتاحیه

سالن 1

کالم اله مجید ،سرود ملی جمهوری اسالمی ایران ،اعالم برنامه
گزارش دبیر کنفرانس

دکتر مسعود طالبیان

خیرمقدم و سخنرانی رییس دانشگاه صنعتی شریف

دکتر محمود فتوحی

سخنرانی وزیر نیرو

دکتر رضا اردکانیان

ناکارایی دولت ،مانعی در کسب و کار ،را هکارهای ارتقای کارایی دولت
نشانه شناسی حضور مؤثر بخش خصوصی در صحنه جهانی

دکتر علینقی مشایخی
دکتر پدرام سلطانی
ساعت  16:00تا  16:30

پذیرایی و بازدید از نمایشگاه

ساعت  16 :30تا 18:00

 شنبه  2دی
 سخنرانی کلیدی

سالن 1

چرا مدیران ارشد سازمان ها باید رهبرانی اصیل باشند
فناوری های ساختار شکنانه و اثر آن در مدیریت کسب و کار
چالشهای فراروی تحول و تعالی مدیریت سازمانی

دکتر سیدبابک علوی
مهندس محمود جراحی
دکتر محمود عجمی

پایان برنامه روز اول 

برنامه نهایی ممکن است تغییرات اندکی داشته باشد

صفحه  1از 9

برنامه زمانبندی کنفرانس مدیریت
 2تا  4دی ماه 1396
ساعت 8:30تا  10:00

 یکشنبه  3دی
 سخنرانی کلیدی

سالن 1

دکتر وحیده عابدی

استراتژی های برتر در مدیریت نیروی فروش

دکتر احمد روستا

بازاریابی معکوس؛ گامها و ر اهکارها
چالشهای سازمانهای قانونگذاری و نظارتی در مواجهه با مدلهای نوظهور کسب و کار
اصول تفکر طراحی در حوزه خدمات

دکتر فرداد زند
دکتر محمد ابویی اردکان

سالن 2

 کارگاه آموزشی
مهندس مزدک عبایی

مدیریت مبتنی بر پروژه و جعبه ابزار توسعه مدیریت پروژه سازمانی

سالن 3

 کارگاه آموزشی
برای افزایش کیفیت تصمیم های حساس چه می توان کرد؟

 تجارب مدیریتی -مدیریت شهری

دکتر محمدتقی عیسایی ،مهندس شاهین حقی

نادر شکری ،علیرضا فراهانی ،داور نظری ،ابوالفضل غالمی

سالن 4

دکتر زهرا شاکری

نظام حقوقی مالکیت معنوی در شهر تهران
نظام حقوقی أخذ ارزش افزوده و پرداخت خسارات ناشئ از طرحهای توسعه شهری

منصور رهنما

سند راهبردی و برنامه اقدام و تبین طرح هر هفته یک تحول در حوزه منابع انسانی

داور نظری

 کارگاه آموزشی
سالن5

دکتر آرش خلیلی نصر

نحوه پیاده سازی استراتژی با رویکرد امروزی

ساعت  10:00تا  10:30

 پذیرایی میان برنامه و بازدید از نمایشگاه

صفحه  2از 9

برنامه زمانبندی کنفرانس مدیریت
 2تا  4دی ماه 1396
ساعت 10:30تا  12:15

 یکشنبه  3دی
 سخنرانی کلیدی
عبور کسب و کارهای نوپا از دره مرگ

سالن 1

دکتر فریدون قاسم زاده
دکتر محمدرضا آراستی

مدیریت شبکه های نوآوری :پیچیدگی مضاعف در فضای پیچیده کسب و کار

دکتر مهدی شامی زنجانی

تحول تجربه مشتری با فناوری های نوین دیجیتال
چهار عامل کلیدی فروریزی کسب و کارهای سنتی و چگونگی بقا با نوآوری


دکتر سیدکامران باقری

سالن 2

کارگاه آموزشی
برندینگ دیجیتال؛ ضرورت یا انتخاب
مهندس فرزین فردیس

 تجارب مدیریتی – صنعت برق 1

کرم رضایی ،حمید رضا شیرازی ،مسعود تقوایی

استقرار داشبورد مدیریتی به عنوان زیرساخت تصمیم گیری در شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
سالن 3

بهبود عملکرد سرمایه انسانی با توانمند سازی هدفمند مدیران شرکت برق منطقه ای سمنان
طراحی مدل شایستگی اعضای هیات مدیره با رویکرد کیفی شبکه خزانه
توسعه فرهنگ مسئولیت پذیری و پاسخگویی اجتماعی برای سالمت جامعه

 تجارب مدیریتی -اتاق بازرگانی

مجتبی رفیعی

علیرضا امینیان -حسین آخوندی
سید مسلم علوی
سعید موسویون

دکتر مرتضی اهلل داد ،دکتر بهرام شکوری

سالن 4

ارتقای بهره وری انرژی در بخش سرمایشی استان کرمان

دکتر مژگان مالحسنی

معرفی مرکز مبادالت پیمانکاری فرعی اصفهان

مهندس علی صفر نورا..

نمونه موفق نقش مدیریت در توسعه و سودآوری بنگاههای کوچک و متوسط در شرایط پیچیده کسب و کار کشور (مورد مطالعاتی سرمایه
دکتر بهرام شکوری
گذاری معدن سنگ آهن اسمالون و م عدن سرب و روی مهدی آباد)

 سخنرانی کلیدی

سالن 5

اهداف و مسیر جهانی شدن شرکتهای بین المللی :تفاوتها و شباهتها
مزایای شرکت های چند ملیتی برخواسته از اقتصادهای نوظهور

دکتر کاوه مقدم
دکتر محمد جهانبخت

چالش ها و الزامات شرکتهای ایرانی برای مشارکت و حضور در بازارهای جهانی (با رویکرد سرمایه گذاری یا تامین مالی بین المللی)
دکتر ابوذر نجمی

صفحه  3از 9

برنامه زمانبندی کنفرانس مدیریت
 2تا  4دی ماه 1396
نماز  ،پذیرایی ناهار و بازدید از نمایشگاه

ساعت 12:15 :تا13:30
ساعت 13:30تا  15:00

 یکشنبه  3دی
 سخنرانی کلیدی

سالن 1

آسیب شناسی مسیر توسعه منابع انسانی در شرکتهای ایرانی و ارائه چند پیشنهاد کاربردی

دکتر ابراهیم شیخ

چالشهای مدیریت منابع انسانی در سال  / 2017ارزیابی ،تحلیل و بهبود مدیریت منابع انسانی بر اساس مدل 34000

دکتر آرین قلی پور

درس آموخته هایی از بازخوانی آخرین گزارش بین المللی شاخص های توسعه انسانی HDR
تاثیر شبکه های اجتماعی در تعامل بین کار خانواده

دکتر سعید میرزامحمدی
دکتر مینا بیگی

پانل تخصصی

سالن 2

مدیریت پیچیدگی پروژه های کسب و کار
دکتر غالمرضا منوچهری ،دکتر محمدرضا مجیدی ،مهندس محمد رضا معتمد ،دکتر مهران سپهری ،دکتر نفیسه درویش

 کارگاه آموزشی

سالن 3

آنچه مدیران از اکوسیستم استارتاپی باید بدانند
مهندس محمود کریمی
 تجارب مدیریتی – صنعت برق 2

کرم رضایی ،مسعود قنبرزاده ،غالمرضا رجبی

سالن 4

بررسی و تحقیق پیرامون بارش برف زود هنگام پاییزی در استان اردبیل و ارائه راهکارهای اجرایی به منظور مدیریت بحران
مسعود حامدی  ،عفت سبحانی
برنامه ریزی و مدیریت منابع مالی در شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان
ارایه راهبردی پروژه های تحقیقاتی برق تهران با رویکرد افزایش بهره وری سازمانی
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رضایتمندی مشترکین خانگی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
 ارایه تجارب مدیریتی :آب و فاضالب

حمیدرضا پیرپیران
مهدی جزینی
علیرضا باقری  -سعیده فهیمی

رضا گیاهی ،اعظم داناییان ،مرتضی بخشایش ،مرتضی مجتهدی

سالن 5

توسعه ی فرآیند تصمیم سازی برای اصالح تعرفه های آب و فاضالب
ارزیابی عملکرد ماهانه شهرستان های استان فارس
تخمین مدت زمان استاندارد اجرای پروژه ها
تنوع بخشی در اجرای دوره های آموزشی
تدوین و اجرای الگوی توسعه و مدیریت فناوری در شرکت آب وفاضالب مشهد
صفحه  4از 9

مسعود خشایی
علی بوستانی
سعید مدرسی
لیال پیروی
ثمانه توکلی

برنامه زمانبندی کنفرانس مدیریت
 2تا  4دی ماه 1396
ساعت  15 :00تا  15 :30

 پذیرایی میان برنامه و بازدید از نمایشگاه

ساعت  15:30تا  17:00

 یکشنبه  3دی
 سخنرانی کلیدی

سالن 1

دکتر حامد قدوسی

بازارهای دوسویه در عصر اقتصاد شبکه ای و اشتراکی

دکتر مسعود طالبیان

استراتژی در محیط های پیچیده

دکتر فرشاد فاطمی

دال لتهای سیاستگذاری اقتصاد رفتاری برای نهادهای عمومی

سالن 2

 سخنرانی کلیدی
مقدمه ای بر کاربرد وقایع حساس و داستان زندگی در پرورش اصالت در رهبری
دکتر سید بابک علوی

سالن 3

 کارگاه آموزشی
مدیریت بصری یکپارچه
دکتر منوچهر نجمی ،مهندس یونس عیدگاه
 تجارب مدیریتی صنعت بیمه

امیر بابا اکبری ،،امیر صفری ،پرویز خسرو شاهی،علیرضا دقیقی اصل

سالن 4

علی نجار

طرح راننده محوری در بیمه بدنه شرکت بیمه ملت و بررسی میزان موفقیت آن
استراتژی در صنعت بیمه :طرح پرسشهایی ساده برای چالشهای بنیادین صنعت

حمید رضا حسینی آشتیانی

پیاده سازی طرح شناسایی و ارزیابی استعدادهای سازمانی شرکت بیمه آسیا

حسینعلی بختیار نصرآبادی

بررسی تجربه ارتقای بلوغ مدیریت ریسک بر میزان کارآفرینی نمایندگان بیمه آسیا

اصغر ابوترابی

 تجارب مدیریتی
سالن 5

رونمایی از محصول جدید بر بستر دیجیتال مارکتینگ
محمد وکیلی
استراتژی کسبوکار انرژی دانا در دوران رکود :مدیریت شرکتهای خصوصی نفتی در زمان قیمتهای پرنوسان و پایین
رامین فروزنده

پایان برنامه روز دوم 

صفحه  5از 9

برنامه زمانبندی کنفرانس مدیریت
 2تا  4دی ماه 1396
ساعت 8 :30تا  10:00

 دوشنبه  4دی
 سخنرانی کلیدی

دکتر حمید نورعلیزاده

مدیریت ریسک استراتژیک

سالن 1

دکتر ایمان حاجی زاده

مزیتهای رقابتی وفق پذیر  -استراتژی در دوران عدم قطعیت

دکتر مجتبی لشکر بلوکی

استراتژیها واقعا از کجا بدست میآیند؟

دکتر امیر البدوی

تحلیلی بر پیچیدگی فضای کسب و کار در ایران

سالن2

 کارگاه آموزشی
تفکر طراحی و راه حل یابی خالق در فضاهای پیچیده کسب و کار
دکتر مهدی کیامهر

سالن3

 کارگاه آموزشی
سالمت روان در محیط کار
دکتر نازیال شاه منصوری

سالن 4

 ارایه تجارب مدیریتی :تجارب ایدرو

دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری ،دکتر عین اله فرامرز
شهره مهرآسا ،پریا محمودی

ایجاد مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت (متما)
مهندسی اجرا -راه و روش کسب نتیجه

سالن 5

 ارایه تجارب مدیریتی :تامین اجتماعی

حسین ظهوریان
امیرعباس فضائلی ،حسین امیری گنجه ،فرشید یزدانی

مبانی ورود مجدد بنگاه های اقتصادی به بازار (با نگاهی به گروه صنعتی عالم آرا)
یکسان سازی و ارتقاء کدینگ تجهیزات مصرفی در مراکز تابعه سازمان تامین اجتماعی

 پذیرایی میان برنامه و بازدید از نمایشگاه

مهدی شعبانی
دکتر فاطمه شجاعی

ساعت  10:00تا 10:30

صفحه  6از 9

برنامه زمانبندی کنفرانس مدیریت
 2تا  4دی ماه 1396
ساعت 10:30تا  12:15

 دوشنبه  4دی

مدیر جلسه :دکتر محمد تقی عیسایی

اختتامه و تقدیر

سالن 1

تحلیل شرایط جاری و چشم انداز آینده اقتصاد کشور
جایگاه تصمیم گیری در توسعه یافتگی

دکتر مسعود نیلی
دکتر محمود سریع القلم
دکتر رضا ویسه

چالش مدیریت دارایی های دولت
مراسم تقدیر از کمیته مدیران و کمیته علمی

ساعت  12 :15تا  13:30

نماز ،پذیرایی ناهار و بازدید از نمایشگاه

صفحه  7از 9

برنامه زمانبندی کنفرانس مدیریت
 2تا  4دی ماه 1396
ساعت 13:30تا  15:00

 دوشنبه 4دی

 کارگاه آموزشی
سالن2

کارگاه آموزشی روابط عمومی و تولید محتوا در سازمانهای امروزی
مهندس سجاد بهجتی و مهندس شهرام شریف

سالن 3

 کارگاه آموزشی
دستاوردهای تجربی در مصاحبه های استخدامی در شرکتهای ایرانی
مهندس وفا علی کمالیان

سالن 4

 کارگاه آموزشی
مدلهای اقتصادی انتشار و قیمت گذاری کاالهای شبکه ای
دکتر حامد قدوسی

سالن 5

 کارگاه آموزشی
طراحی زنجیره تامین در عصر تالطم فزاینده و ماشین دوم
دکتر جواد فیض آبادی

ساعت 15 :00تا  15:30

پذیرایی میان برنامه و بازدید از نمایشگاه

صفحه  8از 9

برنامه زمانبندی کنفرانس مدیریت
 2تا  4دی ماه 1396
ساعت 15:30تا  17:00

 دوشنبه 4دی

 کارگاه آموزشی
سالن2

تحول در عملکرد صنعت از طریق مدلسازی و تکنیکهای داده محور
دکتر جالل عشایری

سالن 3

 کارگاه آموزشی
چالشهای مذاکره – رقابت و همکاری
دکتر سروش اصالنی

سالن 4

 کارگاه آموزشی
مدلهای ارزیابی و مدیریت ریسک اعتباری
دکتر سید مصطفی مصطفوی

پایان برنامه روز سوم 

صفحه  9از 9

