
THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON
ECONOMICS AND BUSINESS MANAGEMENT

دومین کنفـرانس بینالمللـی
اقتصاد و مدیریت کسب و کار

(با گرایش توسعه دانش بنیان)

WWW.BMCONF.COM
INFO@BMCONF.COM

BMCONF

مرکز همایشهاي بینالمللی جمهوري اسالمی ایران 

(سالن اجالس سران کشورهاي اسالمی)

7 اسفند ماه 1401



THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON
ECONOMICS AND BUSINESS MANAGEMENT

دومین کنفـرانس بینالمللـی
اقتصاد و مدیریت کسب و کار

(با گرایش توسعه دانش بنیان)

برگزار کننده کنفرانس

مشــاور و مجري برگزاري

موسسه پترو آموزش یارا



WWW.BMCONF.COM
INFO@BMCONF.COM

BMCONF

ارائه مقاالت تخصصی

ارائه سخنرانیهاي کلیدي، حرفه اي و راهبردي

برگزاري کارگاههاي تخصصی

نشستهاي تخصصی ویژه با هدف بررسی مهمترین موضوعات مرتبط

نمایشگاه معرفی دستاوردهاي مدیریتی کسب و کارهاي برجسته

نمایشگاه معرفی کتاب هاي مرتبط با حوزه مدیریت و کسب و کار

نمایشگاه ویژه شخصیتهاي برجسته دانش مدیریت کسب و کار

اعطاي جایزه ملی مدیریت کسب و کار سال کشور

انتخاب و معرفی چهره برجسته علمی سال مدیریت کسب و کار

انتخاب و معرفی کتاب سال کشور در حوزه مدیریت کسب و کار

انتخاب و معرفی پایان نامه برتر دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتري

انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر سال کشور در حوزه مدیریت کسب و کار

اعطاي نشان ملی مدیریت کسب و کار سال کشور

پوستر و برنامه هاي کنفرانس



برگزار کننده کنفرانس

انجمن مدیریت کسب و کار ایران:

در سال 1375 به همت جمعی از دانشجویان دوره هاي کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشـکده مدیریت و پشـتیبانی و راهنمایی هاي ارزشمند تنی چند از مدیران و استادان گرانقدر سازمان

«سازمان مدیریت صنعتی» از جمله استاد سید جعفر مرعشی مدیرعامل (وقت) سازمان، آقاي دکتر مرتضی عمادزاده (رئیس هیئت علمی دانشـکده مدیریت سازمان) و تالش و همکاري تعدادي 

از مدیران ارشد بنگاه هاي کشـور، گام هاي نخسـتین براي پایه ریزي یک نهاد علمی غیرانتفاعی متشـکل از استادان، دانش آموختگان و دانشـجویان کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و دیگر 

شاخه ها و گرایش هاي رشته مدیریت، همچنین دیگر مدیران مجرب دانش آموخته دوره هاي کارشناسی مدیریت برداشته شد. در تاریخ 20 آبان 1375، تاسیس انجمن مدیریت کسب و کار ایران 

مورد تایید کمیسیون انجمن هاي علمی ایران قرار گرفت.

سپس، نخستین انتخابات هیات مدیره و بازرسان انجمن برگزار شد و فعالیت هیئت مدیره با تهیه اساسنامه و اقدام براي انجام مراحل قانونی ثبت انجمن نزد اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی استان 

براثر تالشهاي یاد شده، انجمن مدیریت کسب و کار ایران با شمارهي ثبت 9686 در تاریخ 16 شهریور 1376 نزد اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسید و فعالیت تهران آغاز گردید. 

قانونی خود را تحت نظارت کمیسیون انجمنهاي علمی ایران (معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري) آغاز نمود.

:(Vision) چشم انداز

تبدیل انجمن مدیریت کسب و کار ایران به عنوان قطب مشاوره، اطالع رسانی و تحقیق در حوزه مدیریت کسب و کار در سطح خاورمیانه.

:(Mission) ماموریت

هدف از تشکیل انجمن، گسترش، پیشبرد و ارتقاي دانش مدیریت کسب و کار به منظور توسعه کمی و کیفی نیروهاي متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینههاي مربوط به 

مدیریت کسب و کار می باشد. انجمن مدیریت کسب و کار به عنوان یک انجمن غیرانتفاعی و در جهت فعالیت در عرصه مدیریت کسب و کار در زمینه هاي مشاوره، اطالع رسانی و تحقیق در حوزه 

مدیریت کسب و کار تاسیس شده است. خدمات انجمن در تمامی سطح کشور با باالترین کیفیت ارائه می گردد.

:(Values) ارزشها

بیان حقیقت: تمامی تالش، برنامه ریزيها، تبلیغات، جلسات، سمینارها و... در انجمن مدیریت کسب و کار، مبتنی بر بیان واقعیت بدون اضافه و یا کم کردن مطالبی به اصل وجودي آن میباشد.

اطالع رسانی بدون حد و مرز در زمینه مدیریت کسب و کار و خدمات مرتبط با حوزههاي علمی و پژوهشی، کنگرهها و ارائه محصول و خدمات تحقیقاتی و مشاورهاي بر اساس جدیدترین دستاوردهاي 

جهانی در حوزه مدیریت کسب و کار

مشارکت پذیر: ایجاد محیط مناسب براي مشارکت تمامی ارگانها و سازمانها اعم از دولتی و غیر دولتی، اندیشمندان و خیر خواهان، اساتید و دانش پژوهان دلسوز، به نحوي که هر کس هر چه در 

توان دارد بتواند در راستاي اهداف متعالی انجمن مشارکت کنند.
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قانون مدار: محوریت بخشی به قوانین و مقررات نظام اسالمی و ایجاد زمینههاي پایدار مبتنی بر قانون براي حمایت از خدمات علمی، فرهنگی و توسعهاي آموزش عالی از اصول اساسی خواهد. 

کارآفرین: تالش سازمان یافته براي مدیریت اجرایی مبتنی بر کارآفرینی و ایجاد محیطهاي کارآفرین، که منجر به توانمندي آحاد جامعه هدف گردد.



برگزار کننده کنفرانس

اعضاي هیئت مدیره انجمن مدیریت کسب و کار ایران:

رئیس هیئت مدیره دکتر محمد هادي عسگري نائب رئیس هیئت مدیره دکتر افسر تدین خواه

عضو هیئت مدیره و خزانه دار دکتر سید سعید میرواحدي

عضو هیئت مدیره دکتر امید اشکانی

دبیر کل دکتر محمدرضا انبیائی

مدیر روابط عمومی دکتر اسمعیل غالمی

تحت نظارت و مجوز کمیسیون انجمن هاي علمی ایران (وزارت علوم، تحقیقات و فناوري)

عضویت در هیأت مدیره اتحادیه انجمن هاي علمی، فناوري، نوآوري و تجاري سازي کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوري)

عضویت در شوراي انجمن هاي علمی کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوري)

عضویت در کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران)

عضو هیئت مدیره دکتر علی بنیادي نائینی

عضویت انجمن مدیریت کسب و کار ایران در نهادهاي علمی:
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موسسه پترو آموزش یارا:

موسسه پترو آموزش یارا با هدف ارائه خدمات آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی در زمینههاي باالدستی، میاندستی و پاییندستی نفت و گاز و پتروشیمی، برگزاري دورههاي تخصصی و عمومی در 

حوزههاي نفت، گاز و پتروشیمی، بازرگانی، مدیریت پروژه، مدیریت، کسب و کار، مالی و بانکی، فناوري اطالعات وIT، و کسب و کارهاي اینترنتی و همچنین برگزاري دورههاي آموزشی کاربردي 

و اجرائی (تئوري و کارگاهی) و دورههاي آموزشی فنی و حرفهاي در سال 1392 تشـکیل شد. بخش آموزشی به منظور ارزش آفرینی و تقویت نیروي انسـانی با بهرهگیري از اساتید متخصـص و 

مجرب دانشگاهی و فعال در صنایع مختلف مرتبط با حوزههاي آموزشی مذکور و همچنین با الگو گرفتن از روشهاي نوین آموزشی، اقدام به برگزاري دورههاي مورد نیاز صنعت و تجارت نموده تا 

گامی نو و مؤثر در جهت ارتقاء سطح دانش کاربردي نیروي انسانی این حوزه برداشته شود.

بخش تحقیقاتی و پژوهشی پترو آموزش یارا بر حسب نیاز سازمانها و با دریافت سفارش میتواند مطالعات مختلفی در زمینههاي مختلف اعم از انرژي، IT، فناوريهاي نوین، کسب و کار و غیره 

انجام داده و نتایج منحصـر به فردي ارائه دهد. این مجموعه افتخار دارد دور ههاي آموزشی با سطح باال و همگام با استانداردهاي بینالمللی و به روزترین متدها را در ایران ارائه نماید. گســتره 

دور ههاي آموزشی این شرکت موجب شده تا به تمام نیازهاي آموزشی افراد عالقمند به صنایع مختلف در سطوح باالدستی - میاندستی - پاییندستی پاسخ داده شود. درکنار برگزاري دورههاي 

آموزشی این مجموعه اقدام به برگزاري سمینارها، همایشها، ورکشاپها، نشستهاي تخصصی، برگزاري دورههاي آموزشی آنالین (LMS) با توجه به نیاز بازار مینماید.

در این راستا موسسـه پترو آموزش یارا زیر مجموعه گروه بی نالمللی YES Group آماده همکاري به منظور هم افزائی و ارتقاء هرچه بیشـتر سطح کیفی و کمیت دورههاي آموزشی و همچنین 

بخشهاي تحقیقاتی و پژوهشی میباشد. این موسسه به منظور بهرهگیري و ارزشمند بودن دورههاي آموزشی خود اقدام به ارائه مدارك معتبر داخلی و بینالمللی اعم از فنی و حرفهاي، آموزش 

عالی وزارت علوم، دانشگاههاي معتبر داخلی و همچنین مدارك بینالمللی معتبر و قابل ترجمه از کشورهاي مختلف نموده است.
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بازرگانی

مدیریت
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پس از برگزاري مطلوب اولین کنفرانس در تاریخ 15 بهمن ماه 1400 در مرکز همایشهاي بینالمللی وزارت کشـور در تهران و استقبال قابل توجه عالقمندان به حوزه مدیریت کســب و کار، انجمن 

مدیریت کسب و کار ایران در تالش است با همراهی و همکاري دانشگاه ها، مراکز علمی انجمن ها و نهادهاي مرتبط داخلی و خارجی نسبت به برگزاري دومین کنفرانس بینالمللی اقتصاد و مدیریت 

کسب و کار با رویکرد توسعه دانش بنیان در روز 4 اسفندماه 1401 در مرکز همایشهاي بینالمللی جمهوري اسالمی ایران (سالن اجالس سران کشورهاي اسالمی) اقدام نماید.

با توجه به اینکه سال 1401 از سوي رهبر معظم انقالب به عنوان «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین» نامگذاري گردیده است، انجمن در تالش است با تکیه بر اهمیت توسعه دانش بنیان بخشهاي 

مختلف اقتصادي در کشور، ضمن بهره برداري از نمونههاي موفق در این خصوص، اقدامات مؤثر در راستاي توسعه دانش بنیان را بررسی نماید.

امیدواریم این تالشها و همکاريهاي وسیع و پر دامنه علمی، به توسعه دانش بنیان بخشهاي گوناگون کشور منجر گردد. از این رو انجمن مدیریت کسب و کار ایران از همه عالقمندان و تالشگران 

عرصههاي مختلف اقتصادي براي مشارکت و همراهی در برگزاري این رویداد مهم علمی، دعوت به همکاري مینماید.

درباره کنفرانس:

اهداف کنفرانس:

ارتقاء فرهنگ توسعه و مدیریت علمی کسب و کار با تأکید بر توسعه دانش بنیان

تبادل نظر در ارتباط با افزایش نقش، مشارکت، اثربخشی و کارایی دانش آموختگان، طراحان و فعاالن اقتصاد و مدیریت کسب و کار و استفاده از روش هاي مؤثر در توسعه دانش بنیان

شناسایی کارآفرینان و بهرهگیري از دیدگاههاي آنها در نهادینهسازي فرهنگ کارآفرینی و کسب و کار دانش بنیان

معرفی نوآوريها و فناوريهاي کلیدي و دانش بنیان حوزه اقتصاد و مدیریت کسب و کار

آشنایی و دستیابی به آخرین دستاوردهاي مدیریت کسب و کار کشور

معرفی دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، انجمنهاي تخصصی، طراحان، فعاالن مرتبط با حوزه اقتصاد و مدیریت کسب و کار

ارتقاء سطح دانش فعاالن، طراحان، محققان، پژوهشگران، سرمایه گذاران و کلیه شرکت کنندگان در رویداد از طریق تبادل نظر

آشنایی با چشم انداز اقتصاد و مدیریت کسب و کار در ایران و جهان

آشنایی با نیازهاي روز پژوهشی کشور در حوزه هاي مرتبط

ترویج تحقیقات بنیادي و کاربردي و شناسایی ایدههاي برتر و تبدیل آنها به طرحهاي سازنده در حوزه مدیریت کسب و کار

توسعه، تعمیق، تعامل و روانسازي ارتباط دستگاههاي قانونگذاري، نظارتی و اجرایی مرتبط با حوزه کسب و کار

تعمیق شناخت جامعه علمی و دانشـگاهی کشور از چالشهاي موجود در اقتصاد و مدیریت کسب و کار و جهتدهی تحقیقات و آموزشها، متناسب با نیازهاي موجود

معرفی دستاوردها و تالشهاي صورت گرفته در حوزه مدیریت کسب و کار در سطح کشور به منظور توسعه سطح کیفی کاالها و خدمات

ایجاد مزیتهاي رقابتی دانش فنی و تکمیل حلقههاي نوآوري در مدیریت کسب و کار

شناخت چالشها و تالش براي رفع موانع توسعه کیفی و کمی کسب و کار و خصوصاً کسب و کارهاي دانش بنیان در کشور
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شناخت فرصتها و تالش براي ایجاد مزیتهاي رقابتی بمنظور توسعه ارتباطات مؤثر و مفید بینالمللی در حوزه کسب و کار

برنامهریزي اجرایی جهت ارائه دستاوردهاي علمی در مجامع بینالمللی به منظور رشد و توسعه اقتصاد و مدیریت کسب و کار کشور

ایجاد فرصتهاي شغلی جدید با توجه به حجم بازار تقاضا در حوزه اقتصاد و مدیریت کسب و کار در سطح کشور با تأکید بر کسب و کارهاي جدید دانش بنیان

معرفی و ایجاد فرصتهاي کسب و کار جدید با رویکرد حفظ محیط زیست و توسعه دانش بنیان

معرفی برترین تالشها و دستاوردهاي سالیانه در بخشهاي مختلف با حضور و مشارکت متخصصین و سازمانها و نهادهاي معتبر مرتبط

معرفی کنفرانس

ویژگیهاي کنفرانس:

مهم ترین رویداد سراسري در حوزه اقتصاد و مدیریت کسب و کار با مشارکت دانشگاهها، سازمانها، نهادهاي مرتبط ملی و بین المللی که توسط مرجع علمی کشور در این دانش (انجمن مدیریت 

کسب و کار ایران) برگزار می شود.

ارائه گواهینامه رسمی قابل استعالم انجمن مدیریت کسب و کار ایران (وزارت علوم، تحقیقات و فناوري) به تمامی شرکت کنندگان در رویداد و کارگاه هاي تخصصی

عالقمندان به دانش اقتصاد و مدیریت کسب و کار با ثبت نام و شرکت در این رویداد عالوه بر ارتقاء سطح دانش خویش، دانش خود را با سایرین به اشتراك قرار می دهند.

شرکت در پنلهاي ویژه تخصصی و استفاده از مباحث مطرح شده در سخنرانیهاي کاربردي و راهبردي و مراسم افتتاحیه و اختتامیه

آشنایی با چهره هاي برتر علمی و حرفهاي در سطح ملی و بینالمللی

بازدید از نمایشگاه هاي تخصصی و حضور در مراسم اختتامیه و معرفی و تجلیل از برگزیدگان

دریافت پذیرش مقاله کنفرانس پس از تایید نهایی و حداکثر در 14 روز کاري

شرکت در پنل هاي سخنرانی و استفاده از مباحث مطرح شده در سخنرانی و پوستر

مقاالت برگزیده براي انتشار در نشریات علمی مرتبط کاندیدا می شوند. فرایند داوري مجدد بر اساس شرایط نشریه انجام خواهد شد.

برخورداري از امتیاز علمی ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی براي اعضاي محترم هیأت علمی دانشگاه هاي کشور و همچنین دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی

ثبت و نمایه سازي کلیه مقاالت پذیرش شده نهایی در پایگاه علمی سیویلیکا

ثبت و نمایه سازي کلیه مقاالت پذیرش شده نهایی در کنسرسیوم محتواي ملی

انتشار الکترونیک کلیه مقاالت بصورت لوح فشرده

ایجاد روابط علمی و شغلی با سایر شرکت کنندگان در رویداد

دریافت بسته کنفرانس شامل کتاب مجموعه چکیده مقاالت، لوح فشرده مجموعه کامل مقاالت، هدایاي کنفرانس و مطالب مفید از جانب حامیان

(ISC) نمایه سازي کلیه مقاالت در پایگاه استنادي علوم جهان اسالم

(ISC) نمایه مقاالت برتر در پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی

اختصاص کد ملی COI به تمامی مقاالت پذیرفته شده در کنفرانس
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برترین هاي کنفرانس

اعطاي جایزه ملی مدیریت کسب و کار

انتخاب و معرفی چهره برجسته علمی سال مدیریت کسب و کار

انتخاب و معرفی پایاننامه برتر دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتري

انتخاب و معرفی کتاب سال کشور در حوزه مدیریت کسب و کار

انتخاب و معرفی پژوهشگر برترسال کشور در حوزه مدیریت کسب وکار

سخنرانان کنفرانس

ارائه سخنرانیهاي کلیدي (اساتید برجسته داخلی و خارجی)

ارائه سخنرانیهاي راهبردي (مدیران برجسته کسب و کار)

ارائه سخنرانیهاي حرفه اي (داخلی و خارجی)

ارائه سخنرانیهاي مدیران ارشد دولتی و خصوصی

نشستهاي تخصصی ویژه با هدف بررسی مهمترین موضوعات مرتبط

THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON
ECONOMICS AND BUSINESS MANAGEMENT

دومین کنفـرانس بینالمللـی
اقتصاد و مدیریت کسب و کار

(با گرایش توسعه دانش بنیان)

برنامه کلیدي کنفرانس

نمایشگاه ها

نمایشگاه معرفی دستاوردهاي مدیریتی کسب و کارهاي برجسته

نمایشگاه معرفی کتاب هاي مرتبط با حوزه مدیریت و کسب و کار

نمایشگاه ویژه شخصیتهاي برجسته دانش مدیریت کسب و کار

نمایشگاه ویژه شرکتهاي دانش بنیان

نمایشگاه ویژه حامیان مالی و معنوي



تفاهم نامه با دانشگاه ابن سینا گرجستان
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هماهنگی الزم براي عضویت حداقل 40 نفر از اساتید دانشکده ها و مؤسسات آموزش عالی از کشورهاي مختلف به عنوان عضو کمیته علمی دومین کنفرانس

برگزاري کارگاه هاي تخصصی آموزشی حداقل به تعداد 10 کارگاه بصورت آنالین

هماهنگی ایراد سخنرانی به شکل آنالین (یا فایل ضبط شده) از سوي حداقل 5 سخنران غیر ایرانی (از اساتید دانشکده ها و مؤسسات خارجی)

ارائه گواهینامه مشترك از دانشکده ابن سینا و یکی از دانشکده هاي طرف قرارداد اروپایی به شرکت کنندگان در کنفرانس و کارگاههاي آموزشی

اقامت رایگان 3 روزه به 10 نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه در پایان کنفرانس، به منظور بازدید از دانشکده ابن سینا گرجستان 

تسهیل در اقامت دانشجویی و ادامه تحصیل در دانشکده ابن سینا گرجستان



محورهاي کنفرانس:

تاریخهاي مهم:
آخرین مهلت
ارسال مقاالت

اعالم نتایج
داوري مقاالت

کارگاههاي آنالین

وابسته به کنفرانس

15
دي 1401

30
دي 1401

4
اسفند 1401

7-5
اسفند 1401

THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON
ECONOMICS AND BUSINESS MANAGEMENT

دومین کنفـرانس بینالمللـی
اقتصاد و مدیریت کسب و کار

(با گرایش توسعه دانش بنیان)

معرفی کنفرانس

برگزاري کنفرانس
سالن اجالس سران



برترینهاي 

بزرگترین رویداد

اقتصاد و مدیریت

سال کشور

پژوهشگر برتر

سال کشور

پایان نامه 

برتر دانشجویی

نمایشگاهها

نشان ملی 

مدیریت کسب و کار

چهره برجسته 

علمی سال

کتاب سال 

کشور

رویداد هاي مهم کنفرانس
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رئیس شوراي عالی راهبردي: دکتر محمدهادي عسگري

دبیران علمی: پروفسور محمدرضا حمیدي زاده

دبیر شوراي عالی راهبردي: دکتر محمدرضا انبیائی

دبیر اجرائی: دکتر سعید محمدي 

THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON
ECONOMICS AND BUSINESS MANAGEMENT

دومین کنفـرانس بینالمللـی
اقتصاد و مدیریت کسب و کار

(با گرایش توسعه دانش بنیان)

ساختار کنفرانس



کمیتههاي تخصصی کنفرانس

رئیس کمیته انتخاب و معرفی کتاب سال کسب و کار کشور:

دکتر علیرضا داداشی

رئیس کمیته انتخاب و معرفی پایان نامه برتر دانشجویی کسب و کار سال کشور:

دکتر سید سعید میرواحدي 

رئیس کمیته انتخاب و معرفی چهره برجسته کسب و کار سال کشور:

پروفسور حسنعلی آقاجانی 

رئیس کمیته اعطاي جایزه سال مدیریت کسب و کار کشور:

دکتر اسماعیل سعادت فرد

رئیس کمیته انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر سال کشور:

خانم پروفسور آذر کفاش پور 

رئیس کمیته اعطاي نشان ملی مدیریت کسب و کار کشور:

دکتر میثم شفیعی رودپشتی
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گزارش عملکرد برگزاري اولین کنفرانس

بینالمللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار

در بهمن 1400 



مشارکت 183 عضو هیأت علمی و مدرس

39 دانشگاه داخلی و خارجی

مشارکت 58 کشور

بیش از 100 حامی علمی و معنوي

حضور 6 وزارت خانه

مشارکت با دانشگاههاي جهان اسالم

اعطاي مدرك از دانشگاه ساپینزا رم

سخنرانی افراد علمی برجسته داخلی 

اعطاي مدرك از یونسکو

سخنرانی افراد علمی برجسته خارجی

برگزاري کارگاههاي آموزشی 

اعطاي جایزه ملی مدیریت کسب و کار

پوستر و گزارشهاي مهم کنفرانس
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مدارك اعطائی

باشگاه نوآوري و فناوري یونسکو ایران، یک مجموعه بی نالمللی باشگاه نوآوري و فناوري یونسکو ایران، یک مجموعه بی نالمللی 

در حوزه علم، نوآوري و فناوري تحت نظر کمیسیون ملی یونسکو در حوزه علم، نوآوري و فناوري تحت نظر کمیسیون ملی یونسکو 

ایران و شبکه فدراسیون جهانی باشگا ههاي یونسکو م یباشد.ایران و شبکه فدراسیون جهانی باشگا ههاي یونسکو م یباشد.

باشگاه نوآوري و فناوري یونسکو ایران، یک مجموعه بی نالمللی 

در حوزه علم، نوآوري و فناوري تحت نظر کمیسیون ملی یونسکو 

ایران و شبکه فدراسیون جهانی باشگا ههاي یونسکو م یباشد.

بر طبق رتبهبندي آکادمیک دانشگاههاي جهان           دانشگاه ساپینزا در بین 30 دانشگاه برتر اروپا جاي داردبر طبق رتبهبندي آکادمیک دانشگاههاي جهان           دانشگاه ساپینزا در بین 30 دانشگاه برتر اروپا جاي دارد

درسال 2013، دانشگاه ساپینزا رم طبق اعالم مرکز رتبه بندي دانشگاههاي جهان، رتبه 62 در جهان و باالترین درسال 2013، دانشگاه ساپینزا رم طبق اعالم مرکز رتبه بندي دانشگاههاي جهان، رتبه 62 در جهان و باالترین 

رتبه در ایتالیا قرار دارد.رتبه در ایتالیا قرار دارد.

بر طبق رتبهبندي آکادمیک دانشگاههاي جهان           دانشگاه ساپینزا در بین 30 دانشگاه برتر اروپا جاي دارد

درسال 2013، دانشگاه ساپینزا رم طبق اعالم مرکز رتبه بندي دانشگاههاي جهان، رتبه 62 در جهان و باالترین 

رتبه در ایتالیا قرار دارد.

(ARWU)(ARWU)(ARWU)

در سال 1375 به همت جمعی از دانشجویان دوره هاي کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشـکده مدیریت و پشـتیبانی و راهنمایی ها ي

ارزشمند تنی چند از مدیران و استادان گرانقدر سازمان «سازمان مدیریت صنعتی» از جمله استاد سید جعفر مرعشـی مدیرعامل (وقت )

سازمان، آقاي دکتر مرتضی عمادزاده (رئیس هیئت علمی دانشکده مدیریت سازمان) و تالش و همکاري تعدادي از مدیران ارشد بنگاههاي 

کشور، گام هاي نخستین براي پایه ریزي یک نهاد علمی غیرانتفاعی متشکل از استادان، دانش آموختگان و دانشـجویان کارشناسی ارش د

مدیریت اجرایی و دیگر شاخه ها و گرایش هاي رشته مدیریت، همچنین دیگر مدیران مجرب دانش آموخته دوره هاي کارشناسی مدیری ت

برداشته شد. در تاریخ 20 آبان 1375، تاسیس انجمن مدیریت کسب و کار ایران مورد تایید کمیسیون انجمن هاي علمی ایران قرار گرفت.



برخی از پنلهاي تخصصی



اعضاء شوراي عالی راهبردي

عضو هیئت مدیره
موسسه پترو آموزش یارا
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سخنرانان کنفرانس
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اعضاء کمیته علمی کنفرانس

دکتر محمد رضا انبیائی
مدرس دانشگاه آزاد اسالمی

واحد تهران مرکز

دکتر محمد ابوالمعصوم
مدرس دانشگاه آزاد اسالمی  

واحد تهران جنوب

دکتر ناصر آزاد
مدرس دانشگاه آزاد اسالمی  

واحد تهران جنوب

دکتر مجتبی بیات
مدرس دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد تهران مرکز

دکتر فرهاد رستمیان
UCLAعضو هیأت علمی دانشگاه            آمریکا

دکتر محمد هادي عسگري
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد تنکابن

دکتر کیا گلسرخی
عضو هیأت علمی دانشگاه پچ مجارستان

پروفسور اکبر مانوسی
عضو هیأت علمی دانشگاه اتاوا کانادا

دکتر محمدمهدي اشرفیان
عضو هیأت علمی پژوهشگاه نیرو 

و موسسه آموزش عالی ایرانیان

دکتر سعید اسالمی بیدگلی
استادیار مالی و بیمه دانشگاه عالمه طباطبائی

دکتر حسن بودالئی
عضو هیأت علمی پردیس بین المللی کیش 

دانشگاه تهران

دکتر علی بنیادي نائینی
عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت

دکتر مهدي بحرالعلوم
عضو هیأت علمی گروه مالی و بانکداري 

دانشگاه عالمه طباطبائی

دکتر رامبد بارن دوست
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد یادگار امام (ره)

دکتر جبار باباشاهی
عضو هیأت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

دکتر مهدي ابراهیمی
عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

دکتر سید حسن حسینی
عضو هیأت علمی دانشگاه امام علی (ع)

دکتر سید یعقوب حسینی
عضو هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس

دکتر جواد حداد
استاد دانشگاه تهران

دکتر بهمن حاجی پور
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر اصغر افشار جهانشاهی
عضو هیأت علمی دانشگاه کاتولیکا (کشور پرو)

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

دکتر سید رضا جالل زاده
عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم

دکتر مریم محمدي
استاد دانشگاه Aalto فنالند

 Hitachi Energy کمپانی

دکتر امید اشکانی
عضو هیأت مدیره انجمن مدیریت کسب و کار ایران 

دکتر روح اله سهرابی
رئیس دانشکده علوم اقتصادي و اجتماعی 

دانشگاه بوعلی سینا و استادیار مدیریت

پرویز درگی
رئیس انجمن مدیریت کسب و کار ایران

و معلم بازاریابی

دکتر اسماعیل سعادت فرد
عضو هیأت مدیره انجمن مدیریت کسب و کار ایران

دکتر محمد امین ترابی 
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

دکتر محمد حسین جبل عاملی
مدرس سازمان مدیریت صنعتی

CMCمشاور بین المللی مدیریت 

دکتر مریم حسینی
مدرس دانشگاه آزاد اسالمی 

دکتر محمدرضا حمیدي زاده
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

پروفسور حسن حیدري
عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه

دکتر شهرام خلیل نژاد
عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی

دکتر علیرضا داداشی
بازرس انجمن مدیریت کسب و کار ایران

دکتر ابوالفضل دانائی
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد سمنان

دکتر علی داوري
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

دانشکده کارآفرینی 

دکتر نرگس دل افروز
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد رشت

دکتر سید جالل الدین حسینی غنچه
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی

گروه مدیریت علوم پزشکی

دکتر نبی اله دهقان
عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دکتر ابراهیم رجب پور
عضو هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس

دکتر حاجیه رجبی فرجاد 
عضو هیأت علمی دانشگاه نیرو انتظامی (امین)

دکتر نعمت رستمی مازوئی
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد تنکابن

دکتر حمیده رشادت جو
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد علوم و تحقیقات

دکتر عالءالدین رفیع زاده
عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

دکتر محمدرضا زالی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

دکتر احمد شعبانی فرد
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

دکتر میثم شفیعی رودپشتی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

دکتر علی شهابی 
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد یادگار امام (ره)

دکتر مهدي صانعی
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد شاهرود
وا�د شا��ود

دکتر آذر صائمیان
عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم

دکتر امیرتقی خان تجریشی
عضو هیأت مدیره گروه توسعه ملی 

رییس هیئت مدیره بورس تهران

دکتر حمید سعیدي
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد یادگار امام (ره)

دکتر ابوالفضل شاه آبادي
عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س)

پروفسور مایکل سالمون
Saint Joseph’s عضو هیأت علمی دانشگاه

پروفسور حسین صفري
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

دکتر مهدي صمیمی
عضو هیأت علمی دانشگاه افسري امام علی (ع)

دکتر ناصر صنوبر
عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

دکتر فریز طاهري کیا
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد فیروزکوه

سید حبیب اله طباطبائی
عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی

دکتر صدیقه طوطیان اصفهانی
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد تهران غرب

دکتر علیرضا ظریف گلزار
مدرس دانشگاه آزاد اسالمی- پژوهشکده بیمه مرکزي

دانشگاه جامع علمی و کاربردي 

دکتر سید محمد زهیر غرضی
مدرس دانشگاه آزاد اسالمی 

پروفسور سوزي موریش 
عضو هیأت علمی دانشگاه کانتربري نیوزلند

(Sussie Morisht)

دکتر محمد عباسلو
رئیس اسبق دانشگاه عالی دفاع ملی

دکتر الهام عرب
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد تهران شمال

دکتر سید حمیدرضا عظیمی
مدرس و مشاور دیجیتال مارکتینگ

دکتر گیتا علی آبادي
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد الکترونیکی

دکتر حمیدرضا علیپور
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد رشت

دکتر معصومه غمخواري
عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

دکتر محمد فاریابی
عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

دکتر علی اصغري صارم
عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا

دکتر فرشته امین
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

دکتر سید فخرالدین فخر حسینی
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی

واحد تنکابن

دکتر مجید فراهانی
عضو هیأت علمی آموزش عالی پارس

دکتر علیرضا فضل زاده
عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

دکتر تحفه قبادي
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد گنبد کاووس

دکتر احمد قربان پور
عضو هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس

دکتر اسماعیل کاوسی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد تهران شرق (قیامدشت)

دکتر محمدرضا کریمی علویجه
عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی

دکتر علیرضا کوشکی جهرمی
عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی

دکتر امیرحسین طیبی
مدرس پردیس دانشگاه تهران

دکتر روح اله باقري
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوس مشهد

دکتر محسن پاسبان
مدرس دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد رشت

دکتر آرمین گلی
مدرس دانشگاه غیرانتفاعی رحمان

دکتر سید مهدي حیاتشاهی
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوري 

صنایع خالق

دکتر محمدامین خراسانی
استادیار جغرافیا و برنامه ریزي روستایی 

دانشگاه تهران

دکتر مصطفی طالشی
استاد جغرافیا و برنامه ریزي روستایی

دانشگاه پیام نور تهران

دکتر حوریه مرادي
استادیار جغرافیا و برنامه ریزي روستایی 

دانشگاه لرستان

دکتر فرهاد جوان
دکتراي جغرافیا و برنامه ریزي روستایی 

دانشگاه خوارزمی

دکتر معصومه رفیعی
استادیار دانشگاه علمی کاربردي

دکتر حمید جاللیان
دانشیار جغرافیا و برنامه ریزي روستایی 

دانشگاه خوارزمی

دکتر اکبر احمدي
عضو گروه اقتصاد کاربردي پژوهشکده اقتصاد 

دانشگاه عالمه طباطبائی

دکتر حسین یوسفی
مدرس دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد همدان

دکتر مجتبی فرخی
عضو هیأت علمی دانشگاه دولتی اردکان

دکتر محمدصادق شریفی راد
عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه دولتی 

اردکان

دکتر مهدي گل وردي
عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه دولتی 

اردکان

دکتر احسان باقري
مدرس موسسه بانکداري بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

رئیس اداره بانکداري شرکتی بانک اقتصاد نوین 

دکتر مصطفی بهشتی سرشت
عضو سابق هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 

و مدیرعامل شرکت نوآوران توسعه ملی

دکتر محمد مهدي رضوانی
مدرس دانشگاه تهران 

ریاست کمیته ژئومارکتینگ انجمن مدیریت کسب و کار ایران

دکتر محمد اسکندري
مدیر گروه علمی محیط کسب و کار مرکز پژوهشهاي اتاق ایران

و عضو کمیته گردشگري انجمن کسب و کار ایران

دکتر نسیم مداحی
مدرس دانشگاه پیام نور تهران

مریم غیاثآبادي فراهانی
مدرس دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد اراك

دکتر احمد قربان پور
عضو هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس

دکتر زهره علی اسماعیلی
مدرس دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد تنکابن



اعضاء کمیته علمی کنفرانس

مهندس افسر تدین خواه
عضو هیأت مدیره انجمن مدیریت کسب و کار ایران

دکتر ژاله معماري
عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س)

دکتر سکینه باغ بهشتی
مدیر امور آزمایشگاه هاي اداره 

کل درمان تأمین اجتماعی استان تهران

دکتر سارا آهنگر
سرپرست دفتر توسعه مدیریت و فناوري اطالعات سازمان انرژيهاي 

تجدیدپذیر و بهره وري انرژي برق وزارت نیرو

دکتر غالمرضا سلیمانی
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاري صدر تأمین

سید سجاد نوري زمان آبادي
عضو هیأت مدیره مرکز توسعه و نوآوري 

تعاون کشور (منتا)

دکتر علیرضا فضل زاده
عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

دکتر مهدي اجلی
عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا

دکتر متینه مقدم
عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

دکتر صمد محمودي
کار آفرین، مشاور و مدرس مدیریت ناب،

CRM بازاریابی و

دکتر شادان وهابزاده منشی
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی

واحد تهران شمال

دکتر محمد مهدي
عضو هیأت علمی دانشگاه افسري امام علی(ع)

دکتر علیرضا اکبرزاده
عضو هیأت علمی دانشگاه افسري امام علی(ع)

دکتر احسانه نژاد محمد
ستادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

دکتر عباس فرهمندمهر
مدرس دانشگاه آزاد اسالمی

واحد تهران مرکزي

دکتر محمد اسکندري
مدیرگروه علمی محیط کسب و کار مرکز پژوهشهاي اتاق ایران

و عضو کمیته گردشگري انجمن کسب و کار ایران

دکتر مریم غیاثآبادي فراهانی
مدرس دانشگاه آزاد اسالمی

واحد اراك

دکتر مجتبی نصیري
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی

واحد رامسر

دکتر عطاءاله هرندي
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

دکتر سید فخرالدین فخر حسینی
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد تنکابن

دکتر افسانه مظفري
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد علوم و تحقیقات تهران

دکتر حمیدرضا نورعلیزاده
مدرس و عضو همکار دانشگاه علم و صنعت

گروه مدیریت کسب و کار

دکتر محمدمهدي ملکی کرمآباد
عضو هیأت علمی دانشگاه افسري امام علی(ع)

دکتر مجتبی فرخی
عضو هیأت علمی دانشگاه دولتی اردکان

دکتر علی طباطبائی
مشاور آرایشی و بهداشتی هلدینگ همت مشاور کسب وکار

رئیس هیئت مدیره گروه مه سیما و بازرگانی همسو

دکتر محمدصادق شریفی راد
عضو هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه دولتی

اردکان

دکتر حسن توسلی
رئیس کمیته کسب و کارهاي تعاونی 

انجمن مدیریت کسب و کار ایران

دکتر غالمضا معمارزاده طهران
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد قزوین

دکتر احمدعلی یزدان پناه
عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و

برنامهریزي آموزش عالی

دکتر سید محمد میرجوادي
مدرس و مشاور بازاریابی

دکتر سعید میرواحدي
عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی

دکتر فاطمه درویش نوري
مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

و عضو انحمن علمی و فرهنگی و هنري کشور

دکتر سیدمهدي فقیهی واعظی
عضو هیأت علمی اندیشه 

حقوقدان و مدرس دانشگاه تهران

دکتر آزیتا شرج شرفی
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد نوشهر

دکتر الهام فاضلی ویسري
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد تنکابن

دکتر العام فاضلی ویسري
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد تنکابن

دکتر فرشاد فائزي
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد سمنان

دکتر مجتبی مالکی
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی

گروه مدیریت واحد علوم پزشکی

دکتر آرنوش شاکري
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد علوم و تحقیقات تهران

دکتر سیدحسین حسینی نورزاد
استادیار دانشگاه تهران

گروه مدیریت پروژه و ساخت

دکتر سید حمید هاشمی پطرودي
عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

دکتر هنگامه عسگري مقدم
مدرس دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد سما

دکتر زهره مستوفی فر
مدرس دانشگاه تهران 

دانشکده اقتصاد

دکتر مهدي محضري
مدرس دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد تهران جنوب

دکتر احسانه نژادمحمد
ستادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد علوم و تحقیقات تهران

دکتر عباس فرهمندمهر
مدرس دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد تهران مرکزي

دکتر حیدر احمدي
عضو هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس

دکتر سید محمود حسینی
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی



اعضاء کمیته اجرائی
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کارگاههاي جانبی کنفرانس

عنوان کارگاه: مدیریت استرس براي فروشندگانعنوان کارگاه: مدیریت استرس براي فروشندگانعنوان کارگاه: مدیریت استرس براي فروشندگان

بازرس انجمن مدیریت کسب و کار ایران علیرضا داداشی

عنوان کارگاه: احساسات بازارهاي مالی و تحلیل بازار سرمایهعنوان کارگاه: احساسات بازارهاي مالی و تحلیل بازار سرمایهعنوان کارگاه: احساسات بازارهاي مالی و تحلیل بازار سرمایه

تحلیلگر داده و توسعه دهنده هوش تجاري ایوب گودرزي

عنوان کارگاه: جایگاه استراتژي در طراحی مدل کسب و کارعنوان کارگاه: جایگاه استراتژي در طراحی مدل کسب و کارعنوان کارگاه: جایگاه استراتژي در طراحی مدل کسب و کار

مدرس دانشگاه و مشاور مدیریت مجتبی مالکی

عنوان کارگاه: فناوريهاي مالیعنوان کارگاه: فناوريهاي مالیعنوان کارگاه: فناوريهاي مالی

استاد مدعو بانکداري و بازرگانی بین الملل 

و رئیس بخش ارزي در بانک مسکن
مجتبی بیات

عنوان کارگاه: فنون اداره جلسات در مذاکرات تجاريعنوان کارگاه: فنون اداره جلسات در مذاکرات تجاريعنوان کارگاه: فنون اداره جلسات در مذاکرات تجاري

مدرس دانشگاه و دبیرکل انجمن مدیریت کسب و کار ایران  محدرضا انبیائی

عنوان کارگاه: سمت و سوي مالیات در سال 1401 و توصیهها به شرکتهاي ایرانیعنوان کارگاه: سمت و سوي مالیات در سال 1401 و توصیهها به شرکتهاي ایرانیعنوان کارگاه: سمت و سوي مالیات در سال 1401 و توصیهها به شرکتهاي ایرانی

کارشناس و مشاور ارشد استقرار سیستمهاي اطالعاتی حوزه مالی بهروز بهزاد نیري

عنوان کارگاه: چالشهاي حقوقی نوآوري در کسب و کارعنوان کارگاه: چالشهاي حقوقی نوآوري در کسب و کارعنوان کارگاه: چالشهاي حقوقی نوآوري در کسب و کار

ریاست کمیته حقوقی انجمن مدیریت کسب و کار ایران هنگامه عسگري مقدم

عنوان کارگاه: آشنایی تخصصی و کاربردي با دنیاي کریپتوکارنسیعنوان کارگاه: آشنایی تخصصی و کاربردي با دنیاي کریپتوکارنسیعنوان کارگاه: آشنایی تخصصی و کاربردي با دنیاي کریپتوکارنسی

مدرس دانشگاه و عضو ارشد بنیان فناوران ایران حسین نعمتی

عنوان کارگاه: بازاریابی محتوایی، حال و آینده بازاریابی استعنوان کارگاه: بازاریابی محتوایی، حال و آینده بازاریابی استعنوان کارگاه: بازاریابی محتوایی، حال و آینده بازاریابی است

مدرس و مشاور دیجیتال مارکتینگ سید حمیدرضا عظیمی

عنوان کارگاه: هوشمندسازي در مدیریت کسب و کارعنوان کارگاه: هوشمندسازي در مدیریت کسب و کارعنوان کارگاه: هوشمندسازي در مدیریت کسب و کار

رئیس مرکز مطالعات هوشمندسازي سیستمهاي مدیریت محمد ابوالمعصوم

زهرا حبیبی تبار

زینب حبیبی تبار

عنوان کارگاه: معامالت فرامرزي (رمزارزها) در آیندهي کسب و کارهاعنوان کارگاه: معامالت فرامرزي (رمزارزها) در آیندهي کسب و کارهاعنوان کارگاه: معامالت فرامرزي (رمزارزها) در آیندهي کسب و کارها

مشاور بازار سرمایه

عضو هیأت موسس کمیته کسب و کارهاي آرایشی و بهداشتی 

انجمن مدیریت کسب و کار ایران

حمید عسکري آزاد

محمد اسکندري

عنوان کارگاه: تأثیر تحول دیجیتال در افزایش رقابت پذیري صنعت گردشگريعنوان کارگاه: تأثیر تحول دیجیتال در افزایش رقابت پذیري صنعت گردشگريعنوان کارگاه: تأثیر تحول دیجیتال در افزایش رقابت پذیري صنعت گردشگري

مدیر شرکت عدل آفرینان ماندگار و موسس ادوتل

رئیس کمیته گردشگري انجمن مدیریت کسب و کار ایران

مدیر گروه علمی محیط کسب و کار مرکز پژوهشهاي اتاق ایران

عضو کمیته گردشگري انجمن کسب و کار ایران

عنوان کارگاه: مدیریت بازاریابی کاربردي از سنتی تا مدرنعنوان کارگاه: مدیریت بازاریابی کاربردي از سنتی تا مدرنعنوان کارگاه: مدیریت بازاریابی کاربردي از سنتی تا مدرن

مدرس دانشگاه - مشاور بازاریابی - مدیر و فعال در صنعت بیمه علیرضا ظریف گلزار

عنوان کارگاه: بازاریابی و فروش حرفهاي بیمهعنوان کارگاه: بازاریابی و فروش حرفهاي بیمهعنوان کارگاه: بازاریابی و فروش حرفهاي بیمه

مدرس دانشگاه - مشاور بازاریابی - مدیر و فعال در صنعت بیمه علیرضا ظریف گلزار

عنوان کارگاه: چگونگی پایه گذاري یک کسب و کارعنوان کارگاه: چگونگی پایه گذاري یک کسب و کارعنوان کارگاه: چگونگی پایه گذاري یک کسب و کار

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی محمدرضا حمیديزاده
زهره مستوفی فر

آسیه ناظمی

عنوان کارگاه: کوسیستم کسب و کارهاي دیجیتال با تمرکز بر نورومارکتینگعنوان کارگاه: کوسیستم کسب و کارهاي دیجیتال با تمرکز بر نورومارکتینگعنوان کارگاه: کوسیستم کسب و کارهاي دیجیتال با تمرکز بر نورومارکتینگ

رئیس کمیته دانشجویی انجمن مدیریت کسب و کار ایران و مدرس دانشگاه

IMCacademyعضو کمیته دانشجویی و مدرس دانشگاه و بنیان گذار

حمید عسکري آزاد

فائزه بهزاد نژاد

عنوان کارگاه: تجربه گرایی و تجربه مشتري در کسب و کارهاي گردشگريعنوان کارگاه: تجربه گرایی و تجربه مشتري در کسب و کارهاي گردشگريعنوان کارگاه: تجربه گرایی و تجربه مشتري در کسب و کارهاي گردشگري

مدیر شرکت عدل آفرینان ماندگار و موسس ادوتل

رئیس کمیته گردشگري انجمن مدیریت کسب و کار ایران

فارغ التحصیل از دانشگاه جرج واشنگتن آمریکا

مدیر کل سابق امور بینالملل وزارت میراٍ فرهنگی، گردشگري

امید اشکانی

محمدحسن توسلی

عنوان کارگاه: مدیریت زمان و انرژي در کسب و کار و نقش آن بر بهره وريعنوان کارگاه: مدیریت زمان و انرژي در کسب و کار و نقش آن بر بهره وريعنوان کارگاه: مدیریت زمان و انرژي در کسب و کار و نقش آن بر بهره وري

ریاست کمیته تعاون انجمن مدیریت کسب و کار ایران

عضو هیأت مدیره تعاون انجمن مدیریت کسب و کار ایران

عنوان کارگاه: مدیریت کسب و کارهاي تعاونیعنوان کارگاه: مدیریت کسب و کارهاي تعاونیعنوان کارگاه: مدیریت کسب و کارهاي تعاونی

مدرس و پژوهشگر کسب و کارهاي جمعی و تعاونی مهران جورابلو

عنوان کارگاه: سرمایههاي انسانی؛ چرا میمانند؟ چرا میروند؟عنوان کارگاه: سرمایههاي انسانی؛ چرا میمانند؟ چرا میروند؟عنوان کارگاه: سرمایههاي انسانی؛ چرا میمانند؟ چرا میروند؟

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود مهدي صانعی

عنوان کارگاه: کارگاه تخصصی استراتژيهاي بازاریابی دیجیتال (2)عنوان کارگاه: کارگاه تخصصی استراتژيهاي بازاریابی دیجیتال (2)عنوان کارگاه: کارگاه تخصصی استراتژيهاي بازاریابی دیجیتال (2)

عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم سیدرضا جالل زاده

عنوان کارگاه: کارگاه تخصصی استراتژيهاي بازاریابی دیجیتال (1)عنوان کارگاه: کارگاه تخصصی استراتژيهاي بازاریابی دیجیتال (1)عنوان کارگاه: کارگاه تخصصی استراتژيهاي بازاریابی دیجیتال (1)

مشاور مدیریت تایید صالحیت شده بین المللی (           ) 

و مدرس مدعو دانشگاه تهران

CMC جواد حداد



فرشاد اکبرنژاد

CosmeticCosmeticCosmeticعنوان کارگاه: گیاهان دارویی، فرصتی بالقوه در صنعت کسب و کار عنوان کارگاه:عنوان کارگاه: گیاهان دارویی، فرصتی بالقوه در صنعت کسب و کار  گیاهان دارویی، فرصتی بالقوه در صنعت کسب و کار 

عضو هیئت موسس کمیته کسب و کارهاي آرایشی و بهداشتی انجمن 

مدیریت کسب و کار ایران محقق در زمینه گیاهان دارویی و فرموالسیون 

محصوالت تیپیکال

عنوان کارگاه: فنون اثر بخشی استخدام در کسب و کارهاي استارت آپیعنوان کارگاه:عنوان کارگاه: فنون اثر بخشی استخدام در کسب و کارهاي استارت آپی فنون اثر بخشی استخدام در کسب و کارهاي استارت آپی

مدرس پردیش دانشگاه تهران و رئیس کمیته کسب و کارهاي امیرحسن طیبیعضو هیأت علمی پردیس بینالمللی کیش دانشگاه تهرانحسن بودالئی

صنعت خودرو انجمن مدیریت کسب و کار ایران

عنوان کارگاه: تحلیل ریسک در صنعت خودروعنوان کارگاه:عنوان کارگاه: تحلیل ریسک در صنعت خودرو تحلیل ریسک در صنعت خودرو

سید علی طباطبائی

زینب حبیبی تبار

عنوان کارگاه: کار برد اقناع و متقاعد سازي در کسب و کارعنوان کارگاه:عنوان کارگاه: کار برد اقناع و متقاعد سازي در کسب و کار کار برد اقناع و متقاعد سازي در کسب و کار

رئیس کمیته کسب و کارهاي آرایشی و بهداشتی انجمن مدیریت کسب و کار

عضو هیأت موسس کمیته کسب و کارهاي آرایشی و بهداشتی 

انجمن مدیریت کسب و کار ایران

سید علی طباطبائی

محمدي غالمی

عنوان کارگاه:فن بیان در کسب و کارعنوان کارگاه:عنوان کارگاه:فن بیان در کسب و کارفن بیان در کسب و کار

رئیس کمیته کسب و کارهاي آرایشی و بهداشتی انجمن مدیریت کسب و کار

مدرس فن بیان

عنوان کارگاه: مدیریت دانش در کسب و کارعنوان کارگاه: مدیریت دانش در کسب و کارعنوان کارگاه: مدیریت دانش در کسب و کار

عضو هیأت مدیره انجمن مدیریت کسب و کار ایرانامید اشکانی

عنوان کارگاه: طرح ریزي کیفیت محصول در کسب و کارهاعنوان کارگاه: طرح ریزي کیفیت محصول در کسب و کارهاعنوان کارگاه: طرح ریزي کیفیت محصول در کسب و کارها

عضو هیأت مدیره انجمن مدیریت کسب و کار ایرانامید اشکانی

عنوان کارگاه: مدیریت سرمایههاي انسانی جهت توسعه کسب و کار عنوان کارگاه: مدیریت سرمایههاي انسانی جهت توسعه کسب و کار 

                          با رویکرد انقالب صنعتی پنجم                          با رویکرد انقالب صنعتی پنجم

عنوان کارگاه: مدیریت سرمایههاي انسانی جهت توسعه کسب و کار 

                          با رویکرد انقالب صنعتی پنجم

عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی علریضا کوشکی جهرمی

عنوان کارگاه: اخالق حرفهاي در کسب و کارعنوان کارگاه: اخالق حرفهاي در کسب و کارعنوان کارگاه: اخالق حرفهاي در کسب و کار

مدرس دانشگاه و دبیرکل انجمن مدیریت کسب و کار ایران  محدرضا انبیائی

عنوان کارگاه: چرا تیمها شکست میخورند؟عنوان کارگاه: چرا تیمها شکست میخورند؟عنوان کارگاه: چرا تیمها شکست میخورند؟

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام(ره) رامبد باران دوست

عنوان کارگاه: تأثیر برند بر توسعه و بهبود رویکردعنوان کارگاه: تأثیر برند بر توسعه و بهبود رویکردعنوان کارگاه: تأثیر برند بر توسعه و بهبود رویکرد

مدرس دانشگاه، مشاور حوزه بهبود و ارزیاب رسمی کانونهاي ارزیابی مدیرات دولتی محمدمهدي اشرفیان رهقی

عنوان کارگاه: ژئومارکتینگ، سرفصلی نوین در کسب و کارعنوان کارگاه: ژئومارکتینگ، سرفصلی نوین در کسب و کارعنوان کارگاه: ژئومارکتینگ، سرفصلی نوین در کسب و کار

ریاست کمیته ژئومارکتینگ انجمن مدیریت کسب و کار ایران محمد مهدي رضوانی

عنوان کارگاه:  مدیریت ناب تویوتا ژاپنعنوان کارگاه:  مدیریت ناب تویوتا ژاپنعنوان کارگاه:  مدیریت ناب تویوتا ژاپن

CRMکارآفرین، مشاور و مدرس مدیریت ناب، بازاریابی صمد محمودي

عنوان کارگاه: نقش مدیریت منابع انسانی در توسعه کسب و کارهاعنوان کارگاه: نقش مدیریت منابع انسانی در توسعه کسب و کارهاعنوان کارگاه: نقش مدیریت منابع انسانی در توسعه کسب و کارها

نائب رئیس انجمن مدیریت کسب وکار ایران محمدهادي عسگري

عنوان کارگاه: سیستم و تفکر سیستمی در کسب و کارعنوان کارگاه: سیستم و تفکر سیستمی در کسب و کارعنوان کارگاه: سیستم و تفکر سیستمی در کسب و کار

مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب مهدي محضري

عنوان کارگاه: اقتصاد اشتراکی ضرورت هزاره مدیریت کسب و کارهاعنوان کارگاه: اقتصاد اشتراکی ضرورت هزاره مدیریت کسب و کارهاعنوان کارگاه: اقتصاد اشتراکی ضرورت هزاره مدیریت کسب و کارها

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران میثم شفیعی رودپشتی

عنوان کارگاه: مهارتهاي دیجیتال مارکترعنوان کارگاه: مهارتهاي دیجیتال مارکترعنوان کارگاه: مهارتهاي دیجیتال مارکتر

مدرس دانشگاه آزاد اسالمی و مشاور سیستمهاي مدیریت الهام عرب

عنوان کارگاه: سیستم آراستگی فراگیر در کسب و کارعنوان کارگاه: سیستم آراستگی فراگیر در کسب و کارعنوان کارگاه: سیستم آراستگی فراگیر در کسب و کار

ریاست کمیته تعاون انجمن مدیریت کسب و کار ایران محمدحسن توسلی

زهره مستوفی فر

گلی جوادي

عنوان کارگاه: نوآوري در کارآفرینی با رویکرد بینالمللعنوان کارگاه: نوآوري در کارآفرینی با رویکرد بینالمللعنوان کارگاه: نوآوري در کارآفرینی با رویکرد بینالملل

رئیس کمیته دانشجویی انجمن مدیریت کسب و کار ایران و مدرس دانشگاه

عضو کمیته دانشجویی - موسس و مدیر هلندیگ بینالمللی

عنوان کارگاه: کارگاه تخصصی استراتژيهاي بازاریابی دیجیتال (1)عنوان کارگاه: کارگاه تخصصی استراتژيهاي بازاریابی دیجیتال (1)عنوان کارگاه: کارگاه تخصصی استراتژيهاي بازاریابی دیجیتال (1)

عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم سیدرضا جالل زاده

کارگاههاي جانبی کنفرانس
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فصلنامههاي علمی حامی کنفرانس

برخی از حامیان رسانهاي
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برخی از حامیان علمی، معنوي و مالی
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کشورهاي شرکت کننده در کنفرانس
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جایزه ملی مدیریت کسب و کار کشور

گزارش تصویري کنفرانس
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گزارش تصویري کنفرانس

     حضور در سالن اصلی وزارت کشور

     سخنرانی شخصیتهاي دولتی

     سخنرانی اساتید داخلی و بینالمللی

شرکت در پنلهاي تخصصی

در سالن هاي جانبی وزارت کشور

شرکت در کارگاههاي 

آنالین وابسته به کنفرانس

پذیرایی میان وعده 

و ناهار

شرکت در مراسم اختتامیه 

و اهداء جوایز برترینهاي 

اقتصاد و مدیریت کسب و کار

شرکت در کنسرت اختتامیه 

اعطاي مدرك داخلی و بین المللی

قابل ترجمه و مورد تایید 

وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوري



THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON
ECONOMICS AND BUSINESS MANAGEMENT

دومین کنفـرانس بینالمللـی
اقتصاد و مدیریت کسب و کار

(با گرایش توسعه دانش بنیان)

فرصتهاي ویژه اسپانسرینگ

ساخت تیزر تبلیغاتی توسط مجموعه

پترو آموزش یارا

امکان سخنرانی در کنفرانس

(افتتاحیه، معرفی فنی، اختتامیه)

امکان برگزاري نشستهاي تخصصی

حاشیه کنفرانس در سالنهاي جانبی

تبلیغات محیطی در سطح شهر

تبلیغات گسترده فضاي مجازي

رپورتاژهاي خبري

نشستهاي خبري و تبلیغاتی

اعطاء لوح تقدیر و تندیس

کنفرانس 



فرصتهاي ویژه اسپانسرینگ
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پخش تبلیغات در         سالن کنفرانس

با حضور افراد برجسته کشوري

LED

امکان قرار گیري استند تبلیغاتی

در البی سالن، تایم ناهار 

و ورودي سالن

حضور نماینده شرکت 

در کمیته اجرائی کنفرانس

بعنوان مشاور عالی

امکان درج آرم و لوگوي حامی

در بروشور، کتابچه کنفرانس،

تیزر کنفرانس، گواهینامه رسمی کنفرانس

سایتهاي خبري، سایت کنفرانس

اختصاص غرفه در نمایشگاههاي 

جانبی کنفرانس
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THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON
ECONOMICS AND BUSINESS MANAGEMENT

دومین کنفـرانس بینالمللـی
اقتصاد و مدیریت کسب و کار

(با گرایش توسعه دانش بنیان)

دبیرخانه علمی: تهران، شهرك غرب، خیابان استاد شجریان شمالی، (فالمک شمالی)، خیابان نوزدهم، پالك 12دبیرخانه علمی: تهران، شهرك غرب، خیابان استاد شجریان شمالی، (فالمک شمالی)، خیابان نوزدهم، پالك 12
تلفن: 09028010251  فکس: 88577125تلفن: 09028010251  فکس: 88577125
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