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معرفی کنفرانس
دومین کنفرانس ملی تفکر سگگگیسگگگتمی در عمل

در آذرماه  1411برگزار هواهد وگگگگگگگگد .اولین دوره
این کنفرانس در آذرمگگگگاه سگگگگگگگگگگال  1331برگزار
گردیگگگد .برگزارکننگگگده این کنفرانس دانشگگگگگگگ گگگاه
فردوسگگگی مشگگگهد اسگگگ و گروه پژوهشگگگی تفکر
سگگگگیسگگگگتمی در عمل مسگگگگ ولی ا رافی برگزاری
این کنفرانس را بر عهده دارد.
کنفرانس وامل برنامههای متنوع زیر میباود:

 سخنرانیهای کلیدی
 کارگاههای آموزوی
 ارافه مقاالت برتر پژوهشی
 نمایه کلیه مقاالت پذیرفته وگگگگگگگگده در
پای اههای سیویلیکا و ISC

پیام دبیر کنفرانس
در دنیگگای پیدیگگده امروزیا ن گگاه سگگگگگگگیسگگگگگگگتمی بگگه
مسگگگگگگگگا فل و اسگگگگگگگت فاده از ابزارهای مرت برای حل
مسگگگگگگافلا روزبهروز اهمی بیشگگگگگگتری پیدا میکند.
بگگهطوریکگگه عگگدم تو گگه و نگگادیگگدهگرفتن آنهگگا در
تصگگمیمات و زندگی بهویژه برای سگگازمانهای بزرگی
کگگگه در کشگگگگگگگور داریما ا تنگگگا نگگگاپگگگذیر اسگگگگگگگگگگ .
در این راسگگگگگگگتاا با اسگگگگگگگت ان از پروردگار مت الا
دومین کنفرانس ملي تفکر سگگتسگگتمي در عملا در
تاريخ  16تا  11آذر سگگگگگگگگال 1411توسگگگگگگگ دانشگگگگگگگ اه
فردوسگگگگگگگي مشگگگگگگگهگگد برگزار هواهگگد وگگگگگگگگد .از کلتگگه
پژوهشگگگ ران و متخصگگگصگگگان در روگگگتههاي مختلف
بهويژه مدیری و صنایعا اقتصادا علوم ا تماعی و
منابع ط ی ی تقاضگگگگگگگا ميوگگگگگگگود تا مقاالت هود که
حگگگگاوي آهرين يگگگگافتگگگگههگگگگاي علمي در محورهگگگگاي
کنفرانس ميباوگگگد را به دبترهانه کنفرانس ارسگگگال
کنند.
همدنین کگگگارگگگگاههگگگای مرت کی کگگگه برگزار میگرددا
هرچه بیشتر پژوهش ران و سازمانها را با این نوع
ن اه و روشهای حل مسگگگگگگ له آن آوگگگگگگنا میسگگگگگگازد.
امید اسگگگگگ ا پژوهشگگگگگ ران و مدیران سگگگگگازمانهای
تولیدی و هدماتی با حضگگگگگگگور و حمای هود از این
کنفرانسا هرچه بیشگگگتر در پیشگگگرف و وگگگکوفای
میهن عزیزمان سهیم ووند.
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دبیران کنفرانس
دکتر علینقی مشایخی

رفیس کنفرانس
و موسس دانشکده مدیری

استاد گروه مدیری

و

اقتصاد دانش اه صن تی وریف
دکتر علیرضا پویا

دبیر علمی کنفرانس
استاد گروه مدیری

دانش اه فردوسی مشهد

مدیر گروه پژوهشی تفکر سیستمی در عمل

دکتر علی سیبویه

دبیر ا رای کنفرانس
مدیر علمی گروه پژوهشی تفکر سیستمی در عمل

2
2

محورهای کنفرانس


تفکر سیستمیا چالشها و فرص ها



حل مساله سیستمهای پیدیده





اقتصاد و مدیری

رویکردهای سگگگگگگگگاهتاردهی به مسگگگگگگگ له و



مدیری

وهری و سیاس گذاری عمومی

تحقیقدرعملیات نرم



سگگگ م

و سگگگیسگگگتمهای هدمات درمانی

o

متدولوای سیستمهای نرم )(SSM

o

مدلسازی ساهتاری تفسیری )(ISM

 oسودا ) (SODAو ...

با تاکید بر همهگیری کووید89-





پویای وناسی سیستمها )(SD



یادگیری سازمانی و سازمانهای یادگیرنده





و یهسازی



 oگسسته پیشامد
 oمون کارلو
o
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در حوزههای کاربردی زیر

عاملبنیان



کاربردهای کنترل بهینه



مهندسی سیستمها

یادگیریا آموزش و علوم تربیتی
مگگگدیریگگگ
زیس

انرایا منگگگابع ط ی یا محی
و کشاورزی

سازمانهای تولیدی و هدماتی
امعهوناسی و علوم ا تماعی

سخنرانان کنفرانس

دکتر علینقی مشایخی
استاد و موسس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

تحوالت صنعتی ایران در قرن گذشته از نگاه سیستمی

دکتر عادل آذر
استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تربیت مدرس ،مشاور رئیس جمهور

رویکرد سیستمی در سیاستگذاری و حکمرانی

Dennis Sherwood
Managing Director at The Silver Bullet Machine Manufacturing Company

The truth about balancing loops
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کارگاه های کنفرانس

دکتر فرزاد دهقانیان
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

عملیات رفتاری و پویاییشناسی سیستمها

دکتر حمیدرضا ایزدبخش
عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

مقایسه روشهای مختلف شبیهسازی )(SD, DES, ABM

دکتر قاسم مختاری
عضو هیأت علمی دانشگاه قم

مدلسازی تأخیرها با نرمافزار ونسیم

دکتر محمدعلی اسماعیلزاده
عضو شواری راهبری گروه آموزشی و پژوهشی آسمان در دانشگاه شریف

تفکر درونزا :دشمن جایی آن بیرون نیست

دکتر زاهد شیخ االسالمی
رئیس مدرسه کسب و کار صوفی

تحلیل دینامیکی مدلهای کسب و کار
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کارگاه های کنفرانس

دکتر علیرضا مقدسی
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی بینالمللی امام رضا (ع)

ارتقای مهارتهای نگرش سیستمی

دکتر سیدحسین حسینی
مدیر عامل موسسه سمام
اشتباهات رایج در مدلسازی پویاییشناسی سیستمها

دکتر وحید بهلوری
عضو هیأت علمی دانشگاه فنی حرفهای

مدلسازی و بهینهسازی معماری ارتباطات سیستمی با روش
ماتریس ساختار طراحی ()DSM

مهندس حمیدرضا قبادی
مشاور مدیریت و عضو هیات مدیره کانون گفتگوی امام موسی صدر
راهنمایی برای طراحی مداخله با رویکرد سیستمی

6

6

انوع مقاالت مورد پذیرش در کنفرانس

تاریخ های مهم

مقاالت میتوانند به صورت مقاله کاملا چکیده

مهلت ثبتنام زودهنگام

م سوط یا ه صه گزارش تجار

سازمانی و

 91مهر 8011

مکالعه موردی ارسال ووند .
مهلت ارسال مقاالت

مقاله کامل

در مقاله کاملا طول مقاله با وكلها و دولها
ن ايد حداقل از  6صفحه کمتر و حداکثر
از11صفحه بتشتر باود.

 5آذر ماه
اعالم نتایج داوری

 9آذر ماه

چکیده مبسوط

اگر چکیده م سوط به صورت چکیده کوتاه
ارسال ووندا مورد پذیرش قرار نخواهد
گرف  .مقاالتی که به صورت چکیده م سوط
ارافه میووند حداقل  2صفحه و حداکثر 0
صفحه (مشتمل بر حداکثر  9دول یا  9وکل)
ارافه ووند .این دس

مهلت ثبتنام

 81آذرماه 8011
برگزاری همایش

81تا  88آذرماه

مقاالت به نحوی تهیه

ووند که بیشتر آن را نتایج تشکیل دهد.
خالصه گزارش تجارب سازمانی و مطالعه موردی

این نوع از مقاالت حداقل  5و حداکثر  85صفحه
ارافه وود .همدنین در این نوع از مقاالت به
اط عات زمینهای در سازمان در مورد موضوع
موردنظر و مرور متون بصورت مختصر پرداهته
وود.
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هزینه های کنفرانس
ردیف

نوع هزینه

گروه ثبت نام

هزينه ثبت
نام (ریال)

حضور در کنفرانس
مقاله کامل
1

چکیده م سوط

دانشجويان دانش اه فردوسی مشهد

2000000

ه صه گزارش تجار سازمانی
و مکالعه موردی
حضور در کنفرانس
مقاله کامل
2

چکیده م سوط

دانشجويان ساير دانش اهها

2500000

ه صه گزارش تجار سازمانی
و مکالعه موردی
حضور در کنفرانس
مقاله کامل
3

چکیده م سوط

اعضای هیات علمیا كاروناسان و متخصصتن ورك
ها و مؤسسات سازمانهای دولتی و هصوصی
و ساير ع قمندان

3000000

ه صه گزارش تجار سازمانی
و مکالعه موردی
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مسیر پذیرش مقاله  /حضور مجازی در کنفرانس

نام

تکمیل فرم ث

ارسال مدارکا درصورت
نیاز

ارسال مدارکا درصورت
نیاز

تکمیل فرم ث

نام

(کارت دانشجوی )

داوری مقاله

ارسال مقاله

(کارت دانشجوی )
رد مقاله

واریز و ه ث

نام
واریز و ه ث

حضور مجازی در کنفرانس

ارسال گواهینامه

نام

پذیرش قکعی

پذیرش اولیه

حضور مجازی در
کنفرانس

ارسال گواهینامه
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اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل

10
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اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل
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تماس با ما
مشگگهدا میدان آزادیا دانشگ اه فردوسگگی مشگگهدا دانشگگکده علوم اداری و اقتصگگادیا دبیرهانه دومین
کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل
درصورت هرگونه سوال یا ابهامی با مس ول ا رای

گروها سرکار هانم فدای

تماس حاصل فرمایید.

تلفن تماس15898811951 :
همراه19215899882 :
و سای https://stinpconf2021.um.ac.ir :
ایمیلStinpconf2021@um.ac.ir :
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