
 هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

1400 آذر 9مدیریت توسعه پایدار در عصر تحوالت بنیادین(کمیته مدیریت کارآفرینی و کسب و کار) سه شنبه  

 عنوان و 
 زمانبندي

 عنوان بحث و سخنرانان مشارکت کنندگان موضوع

 مدیریت کارآفرینی و کسب و کار فعالیت هاي کمیتهمعرفی  کار) کمیته مدیریت کارآفرینی و کسب و(دبیر  رضوانیمهران دکتر   خیر مقدم
 
 
 

 پنل شماره یک
 )10:15تا 8:30(

تاب آوري و 
 پایداري 

کسب و کار در 
با  دوره کرونا
تاکید بر 
نوآوري 

اجتماعی و 
 اقتصاد شراکتی

 کسب و کار اهمیت پایداري (رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران)فارسی  یدالهیجهانگیر  دکتر 
هدف پایداري  ریسک ها و استراتژي هاي استارت آپ هاي ایرانی با داوريعلی دکتر 

 کسب و کار
سید  دکتردکتر زهرا آراستی و  ،دکتر نرگس ایمانی پور ،فاطمه خراسانچی

 مجتبی سجادي
رزیابی مدل کسب و کار با رویکرد نوآوري اجتماعی؛ راهکاري براي ا

 کارها آوري کسب وافزایش تاب
جهانگیر یدالهی دکتر کیمیا قدیریان و ، حسین نصیري، زالیمحمد رضا دکتر 

 فارسی
هاي کارآفرینانه و سرسختی کارآفرینانه بر انجام کسب تاثیر شایستگی

 GEM ؛ شواهدي مبتنی بر داده هاي19-و کار در  بحران کووید
 ایران 2020

محسن مطیعی، دکتر سعید  ؛ دکترکتر علی داوريددکتر محمد رضا زالی 
 دکتر زهرا آراستی و دکتر نرگس ایمانی پور، میرواحدي

 و ارائه پیشنهاداتو بررسی نقد 

 
 
 

 پنل شماره دو
 )12تا10:30(

؛ علم داده 
و  کارآفرینی
جایگاه 

 مشاوران 
 کسب و کار 
در پایداري 
 کسب و کار

 مشاوره مدیریت در پایداري کسب و کارهانقش  (رئیس انجمن مشاوران ایران) دکتر محمد علی محمدي
 Data Entrepreneurship دکتر سید مجتبی سجادي

گري و اشتغالزایی اجتماع محور دستاوردهاي داشبورد مدیریت تسهیل دکتر مرتضی نیازي(معاون توسعه اشتغال اجتماع محور بنیاد برکت)
 در پایدارسازي کسب وکارها

 Machine learning Algorithm Study Based on GEM مترصدخانم معصومه 
2008-2019 Data 

دکتر سید مجتبی ؛ دکتر محمدعلی محمديدکتر رضا محمدکاظمی ؛ 
 دکتر مهشید توتونچی؛ دکتر سونیا صادقیان؛ سجادي

 

 و ارائه پیشنهاداتو بررسی نقد 

آموزشی  کارگاه
 )13:50تا12:30(

Business 
Plan 

 پایدار گام به گام و بایسته هاي نگارش طرح کسب و کار کاظمیدکتر رضا محمد 



 
 
 
 

 پنل سوم
 )16تا14(

 
 
 

سازي المللیبین
 پایدار 

 کسب و کارها

صادرات اتاق شتاب دهی نوآوري و (رئیس مرکز  مهندس مهدي اقتصادي
 ایران)

 نقش اتاق هاي بازرگانی در پایداري صادرات دانش بنیان  

 شناسایی شاخص هاي موفقیت کارآفرینی در حوزه گردشگري رانیجما يعبد یعلو  عربیوندکترابوالقاسم 
 Managed) اثر تحریم در شرکت هاي ارائه خدمات مدیریت شده (مدیرعامل شرکت حرکت اول) عباسخانیمحمد مهدي  مهندس

Services) 
ضرورت ها و استراتژي هاي کارآفرینی سبز در آیینه توسعه پایدار:  شیرخداییمیثم دکتر 

 19پیش رو با تمرکز بر پیامدهاي بحران کووید 
تعیین تأثیر عوامل ایجاد رهبري کارآفرینی سازمانی در سطح  فرشته میرزا رسولی مونامحمدي حاجیلو و

 هاي تولیدي صنایع دارویی و شیمیایی)المللی (موردمطالعه: شرکتبین
ثم شیرخدایی؛ دکتر رضا ابوالقاسم عربیون؛ دکتر می؛ دکتر دکتر مهران رضوانی

 محمدکاظمی
 و ارائه پیشنهاداتو بررسی نقد 

 
 
 
 
 

 پنل چهارم
 )18تا16:15(

 
 
 

و تامین مالی 
خوشه سازي در 

اکوسیستم 
 نوآوري

 چشم انداز تامین مالی جمعی براي اکوسیستم نوآوري چیت سازاحسان دکتر 
 ,Entrepreneurs’ Islamic Financing, Motivation دانش، ملیحه امیدوارحجازي، مژگان سید رضا دکتر 

Social Capital and Entrepreneurial behaviors: The 
Mediating role of Nyyah / Worshipful Intention 

(رئیس انجمن صنفی صندوق ها و نهادهاي سرمایه فریدوندمحمد مهدي دکتر 
 گذاري خطرپذیر کشور)

ابزارهاي تضمین و پوشش ریسک در توسعه کسب و کارهاي نوپا نقش 
 و دانش بنیان

(رئیس هیئت مدیره هلدینگ فناوري اطالعات شرکت  هادي فرداوود دکتر 
 هاي وب)

چالش هاي خوشه سازي نوآوري در زیست بوم فناوري اطالعات و 
 ارتباطات ایران

تجاري سازي صندوق نوآوري و تسهیالت و (معاون  ذوالفقاريروح اهللا دکتر 
 شکوفایی)

 ساختار تامین مالی نوآوري کشور

 جربه هاي زیسته یک مخترع)ده تا تامین مالی(مبانی نظري و تاز ای مطیعیمحسن دکتر 
احسان دکتر مرتضی اکبري؛ دکتر محسن مطیعی؛ دکتر بابک حمیدیا؛ دکتر 

 چیت ساز
 

 و ارائه پیشنهاداتو بررسی نقد 

 تقدیر و تشکر رضوانیمهران دکتر   اختتامیه کمیته
 


