
 

1140ایران  وکارکسب یبانکنفرانس ملی دیدهدومین دومیمین کنفرانس دیده بانی   

 

 1401ایران  وکارکسب یبانکنفرانس ملی دیدهدومین مقاالت ئه اار برنامه

 

 

 

 1400بهمن  5سه شنبه 

 13الی  8:30ساعت 

 :به پنل سخنرانیلینك ورود

http://vroom.ut.ac.ir/karafarini6 

 

 براي اطالع از سایر برنامه هاي کنفرانس کسب و کار گروه دیده بان رد عضویتلینك 

https://chat.whatsapp.com/EPzakHMpEsr7RPXVNQzaDl 

 

 

 

 

 

 

 

http://vroom.ut.ac.ir/karafarini6
https://chat.whatsapp.com/EPzakHMpEsr7RPXVNQzaDl


 

1140ایران  وکارکسب یبانکنفرانس ملی دیدهدومین دومیمین کنفرانس دیده بانی   

 ردیف عنوان مقاله دهندگانارائه ساعت ارائه

 1 افتتاحیه پنل مقاالت و علي داوري  پریسا رسولیان 8:30

 2 بان جهاني کارآفریني: معرفي دیدهسخنراني داريدکتر محمدرضا زالي، لیدا سررشته 8:40

تاثیر شاخص هاي محیط کسب و کار، کارآفریني و رقابت  مهدي خزایي 9:00

 پذیري بر درآمد سرانه ي کشورها

3 

بررسي مفهوم و ابعاد بازاریابي کارآفرینانه در عبور از  پور، مرتضي اکبريمهسا کمالي 9:15

 بحران و کسب مزیت رقابتي پایدار

4 

 شادپور،کامبیز شاهرودي، مارال  9:30

 محمد حسین پور شال

 توسط قابلیت شده اطالعات توانمند ارزیابي تاثیر فناوري

 پویا بر عملکرد رقابتي هاي

 بازار و چابکي عملیاتي با تاکید بر نقش میانجي چابکي

5 

 پوردکتر اکبر حسن 9:45

 این يجعفر دیدکتر سع

 ادهزيتار مهرداد

بر عملکرد کارکنان با نقش  يحسادت سازمان ریتأث يبررس

 گرامثبت يروانشناس يگرلیتعد

 تک ایمطالعه؛ شرکت آس مورد

 

6 

 7 در شتابدهنده اندازي استارتاپسخنراني: فرایند راه شیخيحمید  10:00

 يمجتب دیس،  يرندهیج يآذر برار 10:15

 يسجاد

 8 يعلم يبر نقشه ها ياب آوري کسب وکارهاي نوپا مبتنت

ترانه  ،یداور یعل ا،ین ینیحس نیغالمحس 10:30

 فرخ منش

 9 بیبا استفاده از فراترک نانهیکارآفر کالژیمدل بر يطراح

نوپا و  يهاشرکت تیبر موفق يمیکارت تیفیک ریتأث يبررس سید مهدی نوربخش 10:45

 چابک يهامیدر ت يمیعملکرد ت

10 

 11 وکارهاي کوچک و متوسطرشد در کسبسخنراني:  پریسا رسولیان 11:00

 يکسب و کارها يبرا دیخلق ارزش جد يهامدل يبررس امیر امامی، الهه فرشاد بخشایش 11:15

ياقتصاد میتحر طیدر شرا ينترنتیا  

 (ينترنتیکسب و کار ا يها)مورد مطالعه: شرکت

 

12 

 مروري بر تأمین مالي جمعي مبتني بر رمزارز نوآفرینان سازاحسان چیت الدین جالدتي،حسام 11:30

 

13 

و  يرقابت تیشده، بر مز دیتول ينظرات، محتوا ریتاث يبررس زادهنادر سیدامیری، سمیه داداش 11:45

 منستاگرایکوچک ا يوکارهابا برند در کسب يریدرگ
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1140ایران  وکارکسب یبانکنفرانس ملی دیدهدومین دومیمین کنفرانس دیده بانی   

 ردیف عنوان مقاله دهندگانارائه ساعت ارائه

 يسازادهیبا پ ينیکارآفر ستمیاکوس يتوانمندسازسخنراني:  القضاتعینمحمد  12:00

 نیشهرکارآفر استیس

15 

نو به  ي: ارائه نگاهيکیتاکت يبوم ناب  شهرساز يدر جستجو سعیده قرشی، بهرام هوشیار یوسفی 12:15

 يشهر يکیتاکت ينیکارآفر

16 

محسن حیدري علي قلي پور سلیماني،  12:30

 مجد

بررسي عوامل مؤثر بر وفاداري برند در اپراتورهاي همراه اول 

 و ایرانسل: با نگاهي بر ارزش ویژه برند و تبلیغات توصیه اي

17 

 18 سخن پایاني دبیر علمي کنفرانس-علي داوري 12:45

 


