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دکتر بابک سهرابی
رئیس دانشکده مدیریت

دانشگاه تهران

دکتر علی حیدری
دبیر علمی کنفرانس

دکترنادر سیدکاللی
دبیر اجرایی کنفرانس

دکتر علی دیواندری
رئیس کنفرانس

دکتر بیتا مشایخی
معاونت آموزش دانشکده مدیریت

دانشگاه تهران

دکتر سعید روحانی
معاونت پژوهشی دانشکده مدیریت

دانشگاه تهران

دکتر غالمرضا کرمی
معاونت اجرایی دانشکده مدیریت

دانشگاه تهران

شورای سیاست گذاری و ارکان کنفرانس
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محورهای اصلی

    رهبری، تصمیم گیری، هوشمندی و تفکر استراتژیک

    آینده نگاری و توسعه چشم انداز در سطح ملی ، صنعت و بنگاه

    سیاستگذاری در سطوح ملی ، منطقه ای و بخشی

    استراتژی های رقابت، همکاری و هم رقابتی

    مدیریت استراتژیک در شرکت های چند کسب و کاره و هلدینگ

    استراتژی سرمایه انسانی دارایی های نامشهود و سازمان یادگیرنده

    توانمندیهای پویا، استراتژی تکنولوژی و نوآوری و مدل کسب و کار

    تدوین استراتژی، همسویی، پیاده سازی، ارزیابی و مباحث رفتاری استراتژی

    حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی

    توسعه دانش و تجارب مدیریت استراتژیک با بهره گیری از علوم شناختی
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مخاطبان کنفرانس

مخاطبین
کنفرانس

   کلیه فعاالن
عرصه کسب و کار
و محققان علوم

اجتماعی و
مدیریت

اساتید و اعضای 
هــیات علــمی

دانشــگاه

مدیران اجرایی

   مدیران و
کارشناسان
استراتژی

 مدیران توسعه
کسب و کار

مشاوران
مدیریت

   صـاحــبان
کسب و کـارهای

کــــوچـــــک و
متوسط

   کارآفرینان

مدیران توسعه
سازمان و

منابع انسانی

مدیران عامل
شرکت ها و
سازمان ها
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کمیته علمی کنفرانس

Dr. Kevin Gallimore
 Manchester Metropolitan

University

Dr. John Pisapia
Florida Atlantic University

Dr. Ron Meyer
Tilburg University

Dr. Dababrata Chowdhury
University of Suffolk

Dr. Hamid Tavakolian
California State University

دکتر سید محمد اعرابی
عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه

 عالمه طباطبائی

Dr. Majid Abdi 
University of Melbourne

دکتر محمد ابوئی اردکان
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت

 دانشگاه تهران
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دکتر علی دیواندری
عضو هیئت علمی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر حسین صفری
عضو هیئت علمی 

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر کاوه محمد سیروس
عضو هیئت علمی دانشکده  مهندسی

 صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکترعلی محقر
عضو هیئت علمی دانشکده 

مدیریت دانشگاه تهران

دکتر سید محمد مقیمی
عضو هیئت علمی دانشکده 

مدیریت دانشگاه تهران

دکتر نادر سید کاللی
عضو هیئت علمی گروه مدیریت راهبردی

 پژوهشگاه علوم انسانی
و مطالعات فرهنگی

دکتر علی حیدری
عضو هیئت علمی 

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر هاشم آقازاده
عضو هیئت علمی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر محسن نظری
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت

 دانشگاه تهران
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دکتر حامد وارث
عضو هیئت علمی 

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر علینقی مصلح شیرازی
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد،  

مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

دکتر عباس منوریان
عضو هیئت علمی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر سید حمید خداداد حسینی
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت

و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر فرشته امین
عضو هیئت علمی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر مجتبی امیری
عضو هیئت علمی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر بهمن حاجی پور
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت
 و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمد سعید تسلیمی
عضو هیئت علمی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر اسداله کردنائیج
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت

و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
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دکتر نیما گروسی مختارزاده
عضو هیئت علمی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر علی کرمانشاه
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت

و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

دکتر اسماعیل ملک اخالق
عضو هیئت علمی  گروه مدیریت

 دانشگاه گیالن

دکتر مهرداد مدهوشی
عضو هیئت علمی دانشکده علوم اقتصادی 

و اداری دانشگاه مازندران

دکتر رضا بندریان
عضو هیئت علمی

پژوهشگاه صنعت نفت

دکتر فریبرز رحیم نیا
عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و

 اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمد علی شاه حسینی
عضو هیئت علمی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر مسعود کیماسی
عضو هیئت علمی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر محمود مرادی
عضو هیئت علمی گروه مدیریت

 دانشگاه گیالن
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دکترمرجان فیاضی
دبیر اجرایی کنفرانس

دکتر بیتا مشایخی
معاونت آموزش دانشکده مدیریت

دانشگاه تهران

دکتر محسن نظری
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت

 دانشگاه تهران

نیما گروسی مختارزاده
عضو هیات علمی دانشکده 

مدیریت دانشگاه تهران

دکترمرجان فیاضی
دبیر اجرایی کنفرانس

سخنرانان کنفرانس

دکتر علی اصغر پورعزت
عضو هیئت علمی 

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
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دکتر اسداله کردنائیج
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت

و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

David Whitefoot
مشاور ارشد مدیریت

دکتر محمد ابوئی اردکان
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت

 دانشگاه تهران

دکتر علی دیواندری
رئیس کنفرانس

دکتر علینقی مشایخی
عضو هیئت علمی

دانشگاه صنعتی شریف

دکترنادر سیدکاللی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه 

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکترهاشم آقازاده
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت

 دانشگاه تهران

دکتر بهمن حاجی پور
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت
 و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمد علی شاه حسینی
عضو هیئت علمی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
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پانل های کنفرانس

پانل صنعت خودرو

پانل استارتاپی
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کارگاه های کنفرانس

استراتژی و تاکتیک های مدیریت تغییر: رویکرد شناختی

سرفصل های کارگاه:

ماهیت، ضرورت و استراتژی تغییر 
تغییر فردی

رویکرد رفتاری به تغییر
رویکرد شناختی به تغییر

سایر رویکردها به تغییر فردی
تاکتیک ها و تکنیک های تغییر

تغییر تیمی
نقش های تیمی

فرآیند تغییر در تیم
تغییر سازمانی

قابلیت تغییر سازمانی
مدل های راهبری تغییر سازمانی

جمع بندی و مطالعه موردی

مدت زمان کارگاه : ٢ ساعت    
زمان برگزاری : ١٥ اسفندماه ١٣٩٧ 

مکان برگزاری : دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 

مدرس کارگاه

دکترنادر سیدکاللی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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مدیریت استراتژیک سازمان
به کمک نرم افزار مبتنی بر وب دستنامه مدیریت استراتژیک

مدرس کارگاه

دکترهاشم آقازاده
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

سرفصل های کارگاه:

ارائه در خصوص روندهای نوین مدیریت استراتژیک
بررسی نارسایی های عملیاتی مدیریت استراتژیک در سازمان های ایرانی

بررسی سیستم های سنتی برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک و علل ناکارآمدی آنان
معرفی نرم افزارهای بین المللی در حوزه مدیریت استراتژیک

معرفی نرم افزار دستنامه مدیریت استراتژیک 
  (برگرفته از نتایج طرح تحقیقاتی قرارداد به شماره 118857 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، مجری: 

  دکتر هاشم آقازاده. برگزیده شده به عنوان طرح کاربردی برجسته در 27 امین جشنواره پژوهش های برتر دانشگاه تهران)

معرفی مدل بومی الماس در مدیریت استراتژیک
توضیح روش استفاده از نرم افزار دستنامه مدیریت استراتژیک

بررسی نمونه عملی برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک توسط نرم افزار 
پرسش و پاسخ

مدت زمان کارگاه : ٢ ساعت    
زمان برگزاری : ١٥ اسفندماه ١٣٩٧ 

مکان برگزاری : دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 
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تدوین سناریوهای تامین مالی استارت آپ ها

مدرس کارگاه

دکتر محمد امین قلم بر 
دکترای آینده پژوه

سرفصل های کارگاه:

چالش های تفکر در شرایط پیچیده و مبهم
خواستگاه سناریو به عنوان پرکاربردترین و مهمترین روش آینده پژوهی

یادگیری عوامل ساخت آینده
شناسایی روندها و عوامل موثر بر تامین مالی استارت آپ ها

تعیین عوامل قابل پیش بینی و عدم قطعیت ها
تعیین پیشران ها و منطق سناریوپردازی

تدوین سناریوهای تامین مالی استارت آپ ها
همراه با معرفی نرم افزارهای تخصصی و کاربرد آن در هر مرحله از تدوین سناریو 

  (میک مک، مک تور، سناریوویزارد)

مدت زمان کارگاه : ٢ ساعت    
زمان برگزاری : ١٥ اسفندماه ١٣٩٧ 

مکان برگزاری : دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 
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حامی علمی کنفرانس

حامیان مادی کنفرانس

حامیان معنوی کنفرانس

حامیان رسانه ای کنفرانس
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فرم ثبت نام 
پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک 

نوع ثبت نام                                                                         هزینه ثبت نام

ثبت نام آزاد

ثبت نام گروهى باالى 5 نفر (به ازاى هر نفر)

اعضاى هیات علمى

دانش آموختگان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دانشجویان دانشگاه تهران

سایر دانشجویان 

مقاالت تایید شده پس از داورى نهایى (پوسترى و شفاهى)
ثبت نام در کنفرانس براى مقاله دوم تایید شده 

(براى ثبت نام افرادى که دو مقاله تأیید شده در این کنفرانس دارند)

لطفاً هزینه مربوطه را به  شــماره حســاب  5225439144   بانک ملت شــعبه دانشــگاه تهران به نام دانشکده 
مدیریت دانشگاه تهران با شناسه واریز  3201064064105 بابت ثبت نام در پنجـمین کنفـرانس بین المللى 
مدیریــت اســتراتژیک واریــز نمــوده و فــرم ثبــت نــام را همــراه فیــش بانکــى از طریــق راه هــاى ارتباطــى زیــر  

به دبیرخانه  کنفرانس ارسال نمائید.
info@icsm.ut.ac.ir  :شماره فکس:  88012411-021                                                   پست الکترونیکى

460,000  تومان

400,000  تومان

300,000  تومان

250,000 تومان

150,000 تومان

200,000 تومان

100,000 تومان

170,000 تومان

فرم ثبت نام در " پنجمین کنفرانس بین المللى مدیریت استراتژیک " 
http://icsm.ut.ac.ir

Name:

Family Name:

شیوه پرداخت وجه  ثبت نام

نام:

نام خانوادگى:

پست الکترونیکى:                                                                                          نام شرکت/سازمان:                                                                            

تلفن ثابت:                                      تلفن همراه:                                             تاریخ تولد:

آدرس کامل:

کد پستى: 

نوع ثبت نام:

عادى                                                         دانشجویان و اساتید                                              گروهى




