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و دبیر علمی کنفرانسعضو هیات علمی دانشگاه تهران
مقدمه: موضوع بحث

دکتر علی داوری

:جدید کسب و کار در جهانروندهای •
شکل گیری فعالیت های کارآفرینانه جدید و کارآفرینان جدید
انشکل گیری مدل ها جدید کسب و کار تحت تاثیر دورکاری کارکن
تغییر نگرش ها و رفتار مشتریان و جوامع
تغییر استراتژی و بازاربی و تحول دیجیتال
توسعه فناوری های دیجیتال وهوش مصنوعی
 19کاهش توان مالی دولت ها تحت تاثیر کووید

هاا و شکل گیری این روندهای جدید بایستی استراتژی هاای کساب و کارا ب•

.شرکت های بزرگ و کوچک تغییر می کنند



عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر کامبیز طالبی

طی که به لحاظ چرخش ناگهانی شرایط محیتغییراتی (PIVOTING):چرخش  •
و شکاف های ایجاد شده خارج از دایره اطالعات موجاود در کساب و کارهاای 

. دهدکارآفرینی  رخ می 

ا ارتباط موجب چرخش در رویه های استراتژیک که  با منافع مستقیم کسب و کاره•

.دارد  را چرخش هوشمندانه نامیده می شود

یر نمی از استراتژی تغیآنچه در فرایند چرخش در استراتژی جاری در کسب و کار •

. بودکند  چشم انداز شرکت خواهد 

چرخش هوشمندانهاستراتژی : موضوع بحث



از کجا آغاز کنیم؟ دالیل را بشناسیم؛•
 درآمدتغییر ناگهانی در فرایند
 تغییرات پی در پی  و بهم خوردن تعادل در ارتباط بین ایجاد ارزش پیشنهادی
 تامینو شبکه زنجیره
 خوردن معادله رشد و عدم ترقی در فرآیند رشد ارگانیک بهم
یل آپناکافی بودن اقدامات در فرایند های موجود در دستیابی به افزایش مقیاس پذیری یا اسک.
 (چه در درآمد وچه در جذب سرمایه) عدم رضایت تیم شکل دهنده استارت آپ از وضعیت موجود
 رشد خوب و صعودی ولی نرسیدن به سود آوری متناسب

؟تغییرات عمده بدون تغییر در چشم انداز •
گیرد؟چه چیزی می تواند مورد تغییر هوشمندانه قرار •
مدل کسب و کار •
انه هوشمندچرخش کسب حداکثری منافع حاصل از برای تغییرات عمده در ساختار مدل کسب و کار •



:کار شش فاکتور مهم در تغییر هوشمندانه از طریق اجرایی کردن نوآوری در مدل کسب و•

 دهنده استارت آپتشکیل تیم نقش

 مدل کسب و کار کارکرد پویایی افزایش

 نگری در جریان نقدینگی و درآمدهای مالی باز

 کردن شرایط بازار و تحلیل شرایط برای یافتن حفره های احتمالی رصد

 در مدل درآمدی با تمرکز بر سه جریان ؛ ایجااد ارزش پیشانهادی رجریاانبازنگری

درآمدی ر  ساختار هزینه و فرآیند های کلیدی جریان ساز  

 و تکنولوژی های جدید بعنوان مزیت های رقابتی نوآوری جریان های ورود



رئیس هیات مدیره بیمه شرکت بیمه ملت

دکتر بهروز اسد نژاد 

بازاریابی دیجیتال یک عبارت چتاری سات و شاامل مجموعاه هماه ابزارهاا و •

وبر )ال فعالیت هایی است که برای بازاریابی محصوالت و خدمات در بستر دیجیتا

.دمورد استفاده قرار می گیرن( اینترنتر موبایل یا سایر ابزارهای دیجیتال

اسات؛ و استراتژی بر دستیابی به اهداف خاص تمرکز دارد و شامل تخصیص منابع•

یانگر مسیر اینکه چند تصمیم یا اقدام سازگارر درست یا منسجم را نشان می دهد که ب

.ما برای رسیدن به موفقیت است

ر بازاریابیتفک/ ارتباطات/ توزیع/ فناوری: چهار تحول موثر در بازاریابی دیجیتال•

ختلف بررسی تفاوت میان بازاریابی سنتی و بازاریابی دیجیتال از جنبه های م•

تفاوتهای بازاریابی دیجیتال و غیر دیجیتال •

داریدکه نشان می دهد به استراتژی بازاریابی دیجیتال نیاز دالیلی •

یمهاستراتژی بازاریابی دیجیتال در صنعت ب: موضوع بحث



دیجیتالچک لیست برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی •

Aiming For Digital Marketing Excellenceهدف گذاری برای تعالی بازاریابی دیجیتال  •

 Always On Marketingدیجیتال  روشهای بازاریابی •

c7آمیخته بازاریابی دیجیتال •
گام اصلی در استراتژی دیجیتال مارکتینگ10•

:دیجیتالبوم مدل کسب و کار •

مأموریت

اهداف و چشم اندازها

برند

 ارزش های اکتسابی

 ( کجاها ) کانال های بازاریابی

 (چه کسانی ) خاطبان هدف

 ( چه زمانی ) سفر مشتریان

KPI  مارکتینگشاخص های عملکرد کلیدی در دیجیتال
معیارهای اندازه گیری دیجیتال مارکتینگ

 ( چگونه ؟) تاکتیک ها



استراتژی بازاریابی •

:دیجیتال مارکتینگ  KPIشاخص کلیدی عملکرد •
برندسازان دیجیتال

 مشتریطراحان تجربه

خلق کنندگان تقاضا

 محصولمبتکران

تعامل/ تبدیل/ اقدام/ دسترسی: استراتژی•

ابزارهای مورد استفاده در دیجیتال مارکتینگ •

مکنزیمدل سفر مشتری •



مشاور عالی مدیریت عامل بانک تجارت

دکتر افسانه اوضاعی

طالعاات اقتصاد هوشمند به گستره وسیعی از فعالیت های اقتصادی اشاره دارد که از دانش و ا•

یاروی کاارر دیجیتالی به عنوان یک عامل کلیدی تولید در کنار سایر عوامل نظیر مواد اولیهر ن

.استفاده می کنند... سرمایهر انرژی و 

«  صاد دیجیتالاقت"استوار است و از آن به عنوان "تحول دیجیتالی"بنیان اقتصاد هوشمند بر پایه •
.نام برده می شود

.ال می باشداست که ایجاد ارزش در آن مبتنی بر فناوری های دیجیتدیجیتال؛ اقتصادی اقتصاد •
بانکداریروندهای تاثیرگذار بر صنعت •

توانمندسازهای فناوری

تغییرات قوانین و مقررات

نیازها و خواسته های مشتریان

شوک ها و روندهای غیر دیجیتال

تاثیر رقبای غیربانکی و زنجیره ارزش

استراتژی های بانکداری آینده در اکوسیستم اقتصاد هوشمند: موضوع بحث



فناوریتوانمندسازهای •

روندهای فناوری

تأثیر فناوری بر صنعت بانکداری

روندهای فناورانه در ایران

(استیوجابز. )است (Follower)پیرو بودنیا  (Leader)پیشرونوآوری عامل تعیین کننده •
بانک های آینده•

چت بات های مکالمه ای(CHATBOT)

هوش مصنوعی(AI)

اینترنت اشیا(IOT)

واقعیت مجازی(AR) 

 پردازش زبان طبیعی(NLP)

استراتژیک در بازارموقعیت •

نقش بانک درسایر اکوسیستم های اقتصادی

نقش بانک دراکوسیستم صنعت بانکداری

ذینفعان اکوسیستم صنعت بانکداری•

موقعیت یابی استراتژیک برای بانکداری آینده•



عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر احسان چیت ساز

رایطی مساله بیشتر شرکت هار مدیریتر تحت شا: مدیریت در یک بحران اقتصادی•

است است که هرچیزی برخالف حافظهر زنده باشدر جایی که چشم انداز نا مطمین

. و حتی  تشخیص شرایط فعلی دشوار است

های جدید مدیریت ارشدنیازمندی •

بقای امروزر رقابت برای فردا: استراتژی های دوگانه•

تعدیل شاخص های عملکردی•

پیوند پایش محیط به مدیریت مالی•

رویکرد نوآورانه به استراتژی•

خشای از شدید اقتصادی بکه بحران کلید توسعه اقتصادی درک این موضوع است •

ه در آن نقطه ای کا. یک کسب و کار عادی نیستر بلکه یک شکست ساختاری است

.می شکندروندها منقطع شده و ارتباطات علت و معلولی ایجاد شدهر 

"لیتتبدیل فرآیند به قاب"چارچوبی ساده برای استراتژی در بحرانر تاملی پیرامون : موضوع بحث



:استراتژیکجهت گیری های نوین در تفکر •

گرایش مجدد به بیشینه سازی ارزش سهامدار

 منابع پیچیده تر مزیت رقابتیجستجوی

و پیچیدگیمکمل بودن : چالش تناسب استراتژیک

انواع فعالیت ها•

فعالیت های عام در برابر فعالیت های ویژه استراتژی

تعامالت عام در برابر تعامالت زمینه ای

نیاز به سازمان هایی برای تدارک قابلیت های بیشتر در یک سطح باالتر•

نیروهای اصلی تغییر در طراحی سازمان

نیاز به پاسخ سریع به تغییرات بیرونی

سازمان دهی برای انطباق پذیری•

گرفتن کار از دست مدیریت

هویت

در هم شکستن مرزهای شرکت

(شایستگی مک کللند)مدل های نوین رهبری •



مدیر عامل شرکت دانش بنیان فین تک گیالنت

دکتر اسد وقار

حلاصلی در عدم توفیق به رسیدن راه مشکل •

مسئله را درست طرح کنیم

تفکر استراتژیکداشتن : راه حل

به طرحی بزرگ برای رسیدن به یک یا چنادین هادف بلندمادتر اساتراتژی

.می گوییم

.تفکر استراتژیک فرآیندی روانی در مواجهه با سواالت باز است •

چرا در دنیای امروز باید مدام در حال جایگزین کردن هدف جدید بود ؟•

ساتند؛ پاس دنیای پررقابتی زندگی می کنیم که رقابت و رقبا دائم در حال تغییر هدر 

.باید با تعیین هدف جدید به موقعر مزیت رقابتی ایجاد کرد

جهان پس از کرونا: نگاه به آینده •

رویکرد کسب و کارهای فین تک•

1400استراتژی های استارتاپ های فین تک در : موضوع بحث



و با دیم پس از شروع پاندمی کرونا و افزایش تقاضا از نظر تعداد رشد باالیی را تجربه نمو: کسب و کار مامدل •

.خدمات  با افزایش فروش مواجه شدبممدل رفتار بازار در برخی تغییر 

وبه سمت استفاده از سرویس های ارزش افزوده پرداخت های الکترونیک بود؟ رفتن رویکرد ما چه •

cashless درگاه های رمز ارز به عنوان محصوالت جدید شرکت بوده استو.
ما چه کارهایی انجام داده ایم ؟؟•

 تمرکز بر دو موتور اصلی یعنیExploration and Exploitation 

 (استفاده از کنترل پنل سایرین) زیر ساخت بر اساس مدل اسکوپ یا مقیاس پذیری توسعه

 بخش نرم افزاری و ارتباطی برای بهبود امور دورکاری توسعه ( استفاده ازCRM)
 ارزش افازوده آن درآماد ارزی ) به بازارهای جدیاد منطقاه ای کاه دارای مزیات رقاابتی اسات ورود

کمتر  R&Dدسترسی به بازارهای بزرگ تر با هزینه و 
 ارتباط با سایر رقبا برای ایجاد محصول و خدمت جدیدایجاد

عوامالر باا تمامیشکست های بزرگی در دنیا توسط کارآفرینان بزرگی هم اتفاق افتاده که حتی با وجود داشتن •

.چالش مواجه شده اند 
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مدیر عامل و عضو هیات مدیره سامانه تامین مالی و سرمایه گذاری کارن

علی عمیدی

کارنگروه پیشگامان کارآفرینی •

پلیاند پالگ های بزرگ همکار با شرکت •

پیشنهادیمدل قبل در مدل 4راهکار دیموند برای نقاط ضعف •

پلیاند پالگ خانواده •

کراددرباره کارن •

کرادظرفیت های کارن •

کرادرویدادهای کارن •

ت های شرکآن ها از طریق مشکالت شناسایی نیازهای شرکت های بزرگ و رفع •

فناورر نوآور و دانش بنیان

استراتژی های تعامل استارتاپ ها و شرکت های بزرگ: موضوع بحث

https://slidesgo.com/
https://www.flaticon.com/
https://www.freepik.com/


فرایند  شناسایی  نیازها  و  رفع  مشکالت  شرکت  از  طریق  طرح ها•

کارآفرینیپلتفرم نوآوری و •

بزرگمدل همکاری کارن و شرکت های •

مامدل همکاری شرکت های بزرگ با •

بیمهفناوری مالی و •

هدف پیشنهاد ارائه شده•

یرشناسایی نیازهای موجود در پارس الکتریک و برطرف نمودن آنها ازطریق شرکت های سرمایه پذ

 شدهپیدا نمودن طرح های سرمایه پذیر برای نیازهای شناسایی

فرایند  شناسایی  شرکت ها  برای  نیازهای  فعلی  شناسایی  شده•

رویدادپیش بینی برنامه پیشنهادی برای تیم های حاضر در •

کرادرویداد پیشنهادی کارن •

رویدادروند برگزاری •



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

ent.ut.ac.ir

bizwatch.ir


