درباره کنفرانس
وٌفراًس هلی «ًَآٍری در هدیریت سیستنّب ٍ فٌبٍری ّبی اطالػبتی بب رٍیىرد َّضوٌدی سبزهبًی»
بب ّدف گردّوبیی پیطرٍیبى ،پژٍّطگراى داًطگبّی ٍ هدیراى وسبٍوبر در رٍزّبی 29 ٍ 28
هْرهبُ سبل جبری برگسار هی گردد .ایي وٌفراًس بستر هٌبسبی را بِ هٌظَر تببدل داًص ٍ تجربیبت
در توبهی جٌبِّبی َّضوٌدی سبزهبًی ٍ هسایب ٍ اثرات آى از هٌظر التصبدی ،تَسؼِ ٍ بْرٍُری
فراّن خَاّد آٍرد .از اّداف دیگر وٌفراًس بْبَد آگبّی در زهیٌِ ضٌبسبیی پتبًسیلّب ٍ چبلصّبی
بِوبرگیری َّضوٌدی است.

محورهای کنفرانس
•
•
•
•
•
•
•
•

هؼوبری سبزهبًی ٍ رٍیىردّبی ًَآٍراًِ در هدیریت فٌبٍری اطالػبت
تجسیٍِتحلیل ٍ َّضوٌدی خدهبت هبلی
سیستنّبی اطالػبتیًَ ،آٍری ٍ تغییرات سبزهبًی
ًَآٍری در رٍشّبی هدیریت َّضوٌد وسبٍوبر
رایبًص اجتوبػی ٍ َّضوٌدی در هدیریت ببزاریببی
رٍیىردّبی ًَآٍراًِ در سیستنّبی َّضوٌد هدیریت
تبثیر ٍ لببلیت فٌبٍری اطالػبت در تَاًوٌدسبزی ٍ اضتغبل زًبى
َّضوٌدی سالهت

برخی سخنرانان

دکتر عادل آرر
 ₋رییس دیَاى هحبسببت ول وطَر
 ₋استبد داًطگبُ تربیت هدرس

دکتر امیر البذوی
 ₋استبد داًطگبُ تربیت هدرس

دکترمحمذ اقذسی
 ₋داًطیبر داًطگبُ تربیت هدرس

دکتر مسعود سجادی
 ₋داًطیبر داًطگبُ فلَریدا

دکتر زهرا فردوسی
 ₋تحلیل گر والى دادُ در آهریىب

جناب آقای علیرضا فرهادی
 ₋هدیر سبهبًِ جبهغ هبلی در ضروت ًفت

دکتر آنالویی
 ₋هدیرفٌبٍری اطالػبت بَرس تْراى

سایر سخنرانان متعاقبا اعالم خواهنذ شذ.

دبیر علمی  :دوتر ًدا ػبدالًَد
(ػضَ ّیبت ػلوی داًطگبُ السّرا (س))

دبیر اجرایی :دوتر آهٌِ خدیَر
(ػضَ ّیئت ػلوی داًطگبُ السّرا (س))

اعضای کمیته علمی

•
•

•
•
•
•
•
•
•

دوتر اهیر البدٍی (داًطگبُ تربیت هدرس)
•
دوتر آهٌِ خدیَر(داًطگبُ السّرا (س))
•
دوتر هٌیژُ حمیمیًسب (داًطگبُ السّرا (س)) •
دوتر حسي لبلیببف اصل(داًطگبُ السّرا (س)) •
دوتر هحودرضب رستوی(داًطگبُ السّرا (س)) •
دوتر هؼصَهِ حسیي زادُ(داًطگبُ السّرا (س)) •
دوتر هیٌب رًجبرفرد (داًطگبُ السّرا (س))
•
دوتر زّرا رزهی (داًطگبُ السّرا (س))
•
دوتر هحود جؼفر تبرخ (خَاجِ ًصیر طَسی) •

دوتر سویِ ػلیسادُ ( خَاجِ ًصیر طَسی)
دوتر وبٍُ ببزرگبى( داًطگبُ ضْید بْطتی)
دوتر ًسترى حبجی حیدری( داًطگبُ تْراى)
دوتر ػلی رجب زادُ (داًطگبُ تربیت هدرس)
دوتر سجبد ضىَُ یبر(داًطگبُ ضْید بْطتی)
دوتر رٍح اهلل تَالیی(داًطگبُ ضْید بْطتی)
دوتر آرهبى احودی زاد(داًطگبُ وردستبى)
دوتر ػلیرضب حسي زادُ (تربیت هدرس)
دوتر هحود الدسی(داًطگبُ تربیت هدرس(

کارگاه ها
• راّىبر وبربردی  Microsoft BIبرای اًَاع وسب ٍ وبر
• ًَآٍری در تجبرت الىترًٍیه ایراى بب توروس بر تجربیبت دیجی وبال
• هدیریت ارتببط بب هطتری ()CRMاز هفَْم تب اجرا ّوراُ بب آضٌبیی ًرم افسار
Microsoft Dynamics CRM
هؼرفی )Oracle Business Intelligence (BI

•
• ّوراستبسبزی استراتژیه وسب ٍ وبر فٌبٍری اطالػبت بر هبٌبی الگَی
لببلیت ّبی وسب ٍ وبر
برخی شرکت های حاضر در نمایشگاه جانبی
•
•
•
•
•
•
•

هطبٍرُ هٌْدسی ًدان
هطبٍریي بْبَد رٍش ّب ٍ سبهبًِ ّبی هبٌب
اًتطبرات ًگبُ داًص
ضروت َّش تجبری فىر پرداز ًفیس
ضروت ٍیرارٍش پبیب
ضروت پالن آبی
ضروت سبهبًِ ّبی هدیریت

پانل تخصصی  :هوشمنذی مالی در ایران :چالشها و راهکارها
ریاست پانل:

دوتر ػلی ػبداللْی
ّ ₋یبت ػلوی داًطگبُ ضْید بْطتی
 ₋هدیر سببك فٌبٍری اطالػبت سبزهبى بَرس ٍ اٍراق بْبدار
اعضای پانل تخصصی

₋
₋
₋
₋
₋
₋

دوتر پَیبى فر
دوتر تبجیه
دوتر رحوبًی
دوتر حسیٌی
دوتر لبلیببف اصل
دوتر ّبضوی ًژاد

شرکت کننذگان

 ₋ضروت ّبی وبرگساری بَرس
 ₋ببًه ّب
 ₋ضروت ّبی ًرم افساری فؼبل در حَزُ سرهبیِ

