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19:30الی 17ساعت -1399اسفند ماه 3یکشنبه 

های استارتاپی در اکوسیستم کارآفرینیاستراتژی : روز اول

موضوع سخنرانی سمت سخنران

(Lean Startup)نوپای ناب تهرانعضو هیات علمی دانشگاه دکتر آصف کریمی

کسب و کار در بحراناستراتژی رشد بنیانگذار استارتاپ اسپید مهدی خادمی مقدم

ساله 2 آوری استارتاپی تجربه زیسته تاب
98و 97در سال های   عضو تیم و بنیانگذار استارتاپ کاربوم میالد بختی

استراتژی های استارتاپی احیاگر کسب و کار های سنتی توسعه کسب و کارمشاور کاظمیفاطمه

های مقایسه پذیری برای استارتاپ هاچالش مدیر توسعه کسب و کار پلتفرم تریبون آرمان صفایی

اکو سیستم کارآفرینی کانادا نادادکترای کسب و کار الکترونیک دانشگاه اتاوا کادانشجوی محمد رضا سیف الهی

:لینک ثبت نام

https://eseminar.tv/wb22889


19:30الی 17ساعت -1399اسفند ماه 4دوشنبه 

19د استراتژی های کسب و کار یکسال پس از کووی: دومروز 

موضوع سخنرانی سمت سخنران

استراتژی چرخش هوشمندانه عضو هیات علمی دانشگاه تهران دکتر کامبیز طالبی

استراتژی بازاریابی دیجیتال در صنعت بیمه رئیس هیات مدیره بیمه شرکت بیمه ملت دکتر بهروز اسد نژاد

صاداستراتژی های بانکداری آینده در اکوسیستم اقت
هوشمند مشاور عالی مدیریت عامل بانک تجارت دکتر افسانه اوضاعی

بحران، تاملی چارچوبی ساده برای استراتژی در
"تبدیل فرآیند به قابلیت"پیرامون 

عضو هیات علمی دانشگاه تهران دکتر احسان چیت ساز

1400استراتژی های استارتاپ های فین تک در  مدیر عامل شرکت دانش بنیان فین تک گیالنت دکتر اسد وقار

استارتاپ ها و شرکت های بزرگاستراتژی های تعامل مدیر عامل و عضو هیات مدیره سامانه تامین مالی و 
سرمایه گذاری کارن عمیدیعلی

:لینک ثبت نام

https://eseminar.tv/wb22922


19:30الی 17ساعت -1399اسفند ماه 5سه شنبه 

محیط کسب و کار و فرصت های توسعهبهبود : سومروز 

موضوع سخنرانی سمت سخنران

هاسیاست های دولت و مجلس در توانمندسازی کسب و کار رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایراننایب دکتر حسین سالح ورزی

تغییرات پارادایمی اقتصاد ها در دوره پساکرونا و 
استراتژی های آینده دولت ها عضو هیات علمی دانشگاه تهران دکتر حمید پاداش 

موثر حاکمیت در بهبود فضای کسب و کارضرورت مشارکت یکارآفرینی دانشگاه تهران و کارشناس اتاق بازرگاندکترای دکتر مهدی جعفر زاده

در مناطق آزاد و ویژه مزایا و فرصت های سرمایه گذاری
اقتصادی هیات مدیره و مدیر عامل شرکت خدمات هوایی پیامرئیس نادر ثناگودکتر

راهبرد ها و تجارب هلدینگ صدر تامین در بحران کرونا و 
تحریم های اخیر مدیر عامل هلدینگ سرمایه گذاری صدر تامین  دکتر غالمرضا سلیمانی

التصویب از کسب و کار ها مقررات حمایتی جدید و مدرس حقوق کسب و کاروکیل پایه یک دادگستری دکتر فرهاد بیات

: ناملینک ثبت 

https://eseminar.tv/wb22936


19:30الی 17ساعت -1399اسفند ماه 6چهارشنبه 

های منابع انسانی و توسعه کسب و کاراستراتژی : چهارمروز 

موضوع سخنرانی سمت سخنران

1400الزامات حقوق و دستمزد کارگران در سال  کارآفرین و عضو کارفرمایی شورای عالی کار اصغر آهنی هار دکت

تاثیر آن بر روندهای فراروی مدیریت منابع انسانی و
کسب وکار ها مشاور منابع انسانی و استراتژی دکتر مهدی صانعی

مدیریت تجربه کارکنان در کرونا و پساکرونا 
منابع انسانی و فرهنگ سازمانیمشاور

دانشگاه تهران HRMدانشجوی دکتری

دکتر فائزه رضائی

محمدپورفرانک

مدل ارزیابی بلوغ دورکاری کارکنان مکنزی عضو هیات علمی دانشگاه تهران دکتر علی داوری

های منابع انسانی استارتاپ ها چالش شرکت اسمارت آپمدیر منابع انسانی مهدیه طباطبایی

بزرگ؛ نقش مدیریت سرمایه های انسانی فراموشی
در موفقیت بازاریابی بانک جهانی در فضای کسب وکار ایرانمشاور توسعه کسب و کار و همکار یدکتر محمدرضا انبیائ

:لینک ثبت نام

https://eseminar.tv/wb22967


برای کسب اطالعاات بیشاتر باه
و یا سایت های دانشکده کارآفرینی
:یددیده بان کسب و کار مراجعه کن

ent.ut.ac.ir

bizwatch.ir


