برنامه زمان بندی سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

*

بسمه تعالی
ساعت 8:30تا 10:30

 یکشنبه  8بهمن

 افتتاحیه

سالن اصلی

قرآن و سرود ملی
دکتر محمد حسین صبحیه

حکمرانی پروژه محور و توسعه پایدار
بازخوانی نظام فنی -اجرایی و نظام مهندسی و کنترل ساختمان
ضرورت و راهکارهای اصالح نظام بانکی

دکتر عباس آخوندی
دکتر طهماسب مظاهری

پذیرایی میان برنامه و بازدید از نمایشگاه (طبقه همکف)

صفحه  1از 8

ساعت  10:30تا  11:00

برنامه زمان بندی سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

ساعت 11:00تا  12:30

 یکشنبه  8بهمن

سالن اصلی

بستر توسعه کسب و کار پروژه محور

مدیر جلسه :دکتر علینقی مشایخی
دکتر محمد فاضلی

توسعه فیزیکالیستی بدون ملزومات نهادی آن

مهندس مسعود خوانساری

توسعه پایدار بخش خصوصی :تاریخچه ،چالشها و راهکارها

دکتر رضا فلسفی

توسعه حاکمیت خوب پورتفولیوی پروژه های زیرساخت دولتی

2

سالن

 کارگاه آموزشی
آنچه مدیران پروژه باید از مالی بدانند
کارزار استارتاپ های پروژه ای

دکتر محمد احمدی
مهندس محمود کریمی ،مهندس حسین هاشمی ،مهندس مجتبی اسدی ،مهندس مهدی مبصری

سالن 3

مهندس محمود کریمی

آنچه کسب و کارهای پروژه ای باید از اکوسیستم استارتاپی بدانند

فرهاد هدایتی فرد

تسکلو
آسان بار

محمد حسینی

ترابرنت

سید صابر سید علی

 تجارب مدیریت پروژه

مهندس حسن میرزایی – مهندس مزدک عبایی  -دکتر امیر حسین خامنه

سالن شماره4

مقایسه سیستم های اجرای پروژه در قراردادهای طرح و ساخت ،بیع متقابل و مدل نوین قراردادهای نفتی()IPC

مهندس علیرضا تقی پور

استانداردسازی و مدیریت اجرائی طرح های بهبود ( مطالعه موردی :طرح توسعه بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی )
مهندس فرزانه گرامی راز -مهندس بهنوش کوهستانی
درس آموختههای ارائه خدمات مهندسی در پروژههای برون مرزی (مطالعه موردی خدمات مهندسی مشاور نظارت عالیه و کارگاهی پروژه
مهندس مژده شیرین زاده
نیروگاه سیکل ترکیبی شاهجی بازار در کشور بنگالدش)

سالن 5

 کارگاه آموزشی
بایدها و نبایدهای مدیریت ادعا در پروژه های EPC

 مقاالت پژوهشی

دکتر مرتضی باقرپور

دکنر مجید پرچمی جالل – دکتر گرشاسب خزائنی – دکتر هانی اربابی

سالن 6

حمید رستگار
شناسایی عوامل اصلی ایجاد دعاوی بین کارفرما و پیمانکاران در پروژه های عمرانی
بررسی عملکرد سیستم تدارکات در شرکتهای کارفرمایی دولتی با دیدگاه پروژهای :مطالعه موردی پروژههای شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
عاطفه سهرابی
مروری بر چالش های ابرپروژهها و عوامل بروز آنها
انتخاب روشهای مختلف قرارداد با استفاده از تکنیکهای تصمیمگیری چندمعیاره

نماز  ،پذیرایی ناهارو بازدید از نمایشگاه

محمدرضا حاج علیخانی
ابراهیم رضایی نیک

ساعت 12:30تا 13:45

صفحه  2از 8

برنامه زمان بندی سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

ساعت  13:45تا  15:15

 یکشنبه  8بهمن

سالن اصلی

مدیر جلسه :دکتر محمدتقی بانکی و دکتر سید حمید پور محمدی

چالشها و راهکارهای توسعه اقتصادی پایدار

دکتر مسعود نیلی

کیفیت حکمرانی و عملکرد اقتصادی
اصالحات اقتصادی و اقتصاد سیاسی ایران

دکتر علی سرزعیم

توسعه خوشهای راهکار توسعه اقتصادی

دکتر حسین راغفر

سالن 2

 کارگاه آموزشی
مهندس علی واحدی دیز  -مهندس روزبه کتبزاده

تحلیل کسب و کار ،حلقه مفقوده سازمانهای پروژه محور
 تجارب مدیریت پروژه

مهندس صادق روزبهی – مهندس سعید زمانی

سالن 3

مدل ارزیابی مدیریت پروژههای ساختمانی با رویکرد تلفیق مفاهیم استانداردهای مدیریت پروژه
مهندس پویان مسعودی فر -مهندس مهفام لطفی کامران
سازماندهی اختتام پروژه(توسعه میدان گازی پارس جنوبی ،فازهای 20و )21
داشبورد و سامانه اطالعاتی فاز اختتام فنی در پروژه فازهای 20-21پارس جنوبی

مهندس ریحانه کاظمی
مهندس فرهاد نصراهلل پور

سالن 4

 کارگاه آموزشی
چالشهای توسعه مشارکت عمومی خصوصی ( )PPPدر ایران

دکتر گرشاسب خزائنی

سالن 5

 کارگاه آموزشی
تفاوتها و کارکردهای جریان نقدی در سه سطح “پروژه”“ ،سبد پروژهها” و “سرمایهگذاری”
مهندس مصطفی زمانی

 مقاالت پژوهشی

دکتر آرنوش شاکری – دکتر محمدمهدی مرتهب – دکتر سید حسین حسینی نورزاد

سالن6

ارائه الگویی برای مدیریت سبد پروژه ( برمبنای تحلیل ارزش کسب شده از پروژهها)
بررسی وابستگی و تعامالت میان پروژهها در سبد پروژه

سید علی درفشان
محمد مهدی نباتی

شناسایی و اولویتبندی معیارهای تصمیمگیری انتخاب کاربری مجدد خانههای تاریخی با رویکرد روشهای تصمیمگیری چندمعیاره
حسن اقبالیان

ساعت  15:15تا  15:45

پذیرایی میان برنامه و بازدید از نمایشگاه

صفحه  3از 8

برنامه زمان بندی سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

 یکشنبه  8بهمن


ساعت  15:45تا  17:15
مدیر جلسه  :دکتر مهران سپهری

سخنرانی های علمی /بین المللی

سالن اصلی

Dirk Hoftland

Contracting and Procurement Strategy - the Heart of Project Delivery
?Megaprojects are back, But we are ready
Early warning system for project monitoring and control

Trung Ghi

Prof. Mladen Radujkovic

سالن 2

 کارگاه آموزشی
مهارتهای نرم ضرورتی برای مدیریت پروژههای سخت

مهندس فرزین فردیس

سالن 3

 کارگاه آموزشی
واگذاری طرحهای نیمه تمام عمرانی (تملک داراییهای سرمایهای) به بخش خصوصی (ظرفیتهای قانونی  /ظرفیتهای الزم در بخش
مهندس مزدک عبایی
خصوصی)

تجارب مدیریت پروژه

مهندس محسن جاللی منش – دکتر محمد نهاوندی – مهندس حسین حمیدیفر

سالن 4

نقش  PMISدر رفع چالشهای ساختاری و ارتباطی پروژهها

مهندس مجید رحیمی آشتیانی

طراحی و پیاده سازی سیستم و نرم افزار تطابق هزینه و بودجه

دکتر حمیدرضا رضایی

پیاده سازی متدولوژی مدیریت پروژه چابک (روش اسکرام) در بزرگترین پروژه  ERPکشور (پروژه راهکار جامع اطالعاتی میدکو)
مهندس محمد حمیدی

سالن 5

 کارگاه آموزشی
ممیزی سازمان ها از طریق استاندارد بین المللی مدیریت پروژه ایزو ( 21500مزیت رقابتی برای سازمان های پروژه محور)
مهندس بیژن نامی – دکتر امیرحسین خامنه – مهندس حمیدرضا مفتخری

 مقاالت پژوهشی

دکتراحسان اله اشتهاردیان  -دکتر مجتبی عزیزی – دکتر حمیدرضا فیلی

سالن 6

پریسا امانی

استراتژی مدیریت دانش به عنوان حلقه مفقوده موفقیت پروژهها

Project Portfolios' Risk Response Strategy Selection Using Bayesian Belief Networks
فاطمه آقا گلی
OPTIMIZING FINANCING COST USING A LINE OF CREDIT AND A LONG TERM LOAN

سید محمدرضا علوی پور

پایان برنامه روز اول

صفحه  4از 8

برنامه زمان بندی سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

ساعت 8:30تا  10:15

 دوشنبه  9بهمن
حکمرانی مدیریت پروژه محور پایدار

مدیر جلسه :دکتر سید نصراهلل ابراهیمی ،مهندس مهدی رحمتی

سالن اصلی

مهندس رکنالدین جوادی
دکتر رضا دهقان

حکمرانی خوب پروژه محور صنعت نفت و گاز
حکمرانی در قراردادهای جدید نفتی IPC
Sustainable and Good Governance Practices in Projects

دکتر علی پویا

سالن 2

 کارگاه آموزشی
مهندس غالمرضا صفاکیش

هوش فرهنگی و نقش آن در درک افراد تیم
 تجارب مدیریت پروژه

مهندس علی واحدیدیز – مهندس رضا آتش فراز
مهندس عارف وائلی

ارزیابی مدیریت پروژههای عمرانی با استفاده از استاندارد پیکره دانش مدیریت پروژه

سالن 3

مهندس سعید حمزه لویی

نحوه محاسبه پاداش با رویکرد پروژه محوری و دستاوردهای آن در شرکت مپنا لکوموتیو
مدیریت و سازماندهی تیمهای چندملیتی در پروژه تهیه طرحهای توسعه میدانهای دارخوین ،سپهر ،جفیر و کیش

مهندس کامران فتاحی
مهندس مازیار یوسفی

مدیریت پروژه های تب دار )(Distressed Projects

سالن4

 کارگاه آموزشی
مدیریت چابک با رویکرد PMBOK 2017

دکتر محمد احمد زاده

 مقاالت پژوهشی

دکتر احد نظری – دکتر وحید شاه حسینی – دکتر نفیسه درویش

سالن 5

طراحی یک مدل ریاضی چند هدفه برای برون سپاری ریسک مساله انتخاب پروژه

بنت الهدی کبیری رهنی – ایمان نعمت الهی

تجزیه و تحلیل مدیریت ریسک عملیات حفاری معمولی و دسته ای با استفاده از مدل های تصمیم گیری
مدیریت ریسک پروژه مرکز داده رسانه ملی با رویکرد فازی

پذیرایی میان برنامه و بازدید از نمایشگاه

رسول خسروانیان
مریم رضا پور نیاری

ساعت  10:15تا  10:45

صفحه  5از 8

برنامه زمان بندی سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

ساعت  10:45تا  12:15

 دوشنبه  9بهمن
سالن اصلی

میزگرد

تحلیلی بر نقش نهادهای مؤثر بر توسعه مدیریت پروژه در ایران
دکتر احد نظری؛ مهندس محمدعلی کیایی؛ دکتر محمدرضا حافظی؛ دکتر محمدمهدی مرتهب؛ مهندس عزیز فرهنگی؛دکتر حمید زرگر پور

سالن 2

 کارگاه آموزشی
ابزارهای مدیریت جامع و یکپارچه قراردادهای صنعتی

دکتر نصراهلل ابراهیمی

سالن3

 کارگاه آموزشی
مهندس مهدی والیتی

هنر شفاف اندیشیدن در پروژه

سالن 4

 کارگاه آموزشی
تأمین مالی پروژه محور از طریق بازار سرمایه؛ بسترها و چالش ها

دکتر امیرتقی خان تجریشی

سالن 5

 کارگاه
تحلیل کسب و کار حرفه ایی () PBA

مهندس وحید آزادمنش

ساعت  12:15تا  13:30

نماز ،پذیرایی ناهار و بازدید از نمایشگاه

صفحه  6از 8

برنامه زمان بندی سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

ساعت 13:30تا  15:00

  دوشنبه  9بهمن

سالن اصلی

میزگرد
حکمرانی در ساخت و ساز شهری پایدار با تمرکز بر زلزلهخیزی کشور
دکتر اقبال شاکری ،دکتر حامد مظاهریان ،دکتر احمد صادقی ،دکتر مهدی روانشادنیا ،دکتر محمد ساالری ،مهندس پژمان پشمچی

 کارگاه آموزشی
سالن 2

مهندس وحید هادیزاده

روشها و ابزارهای مدیریت پروژه از دیدگاه سرمایهگذاران

سالن 3

 کارگاه آموزشی
روش های نوین آنالیز تأخیرات پروژه بر اساس پروتکل SCL:2017

مهندس رضا آتشفراز

سالن 4

 کارگاه آموزشی
راهکارهای تضمین سالمت مالی در پروژهها و ساختارهای پروژه محور

مهندس محمد هوشیار و مهندس مهدی کیانپور

 کارگاه آموزشی
سالن 5

زیرساختهای الزم برای مشارکت با شرکت های بین المللی در پروژه های داخل و خارج از کشور

پذیرایی میان برنامه و بازدید از نمایشگاه

مهندس حسن میرزایی

ساعت  15:00تا  15:30

صفحه  7از 8

برنامه زمان بندی سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

ساعت  15:30تا  17:15

 دوشنبه  9بهمن

 اختتامیه :ابعاد فرهنگی-اجتماعی کسبوکارهای پروژه محور

مدیر جلسه :دکتر مقصود فراستخواه و دکتر حسین اسالمی

سالن اصلی

تقدیر و تشکر
رهبری فرهنگ و جو سازمانی اثربخش در سازمانهای پروژهمحور
نقش حکمرانی خوب در توسعه پایدار از منظر جامعه شناختی
نقش نهادسازی در توسعه پایدار با تمرکز بر انجمن مدیریت پروژه ایران

پایان برنامه روز دوم 

صفحه  8از 8

دکتر فیروز رازنهان
دکتر محمدامین قانعی راد
دکتر سعید محمد

