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با توجه به مدیران ارشد در هر صنعت معموال با یکسري از فرصتهاي دیجیتالی جدید و چالش برانگیز مواجه هستند. 
دانش خود را جهتمدیران ارشد ، الزم است شرکتیکبراي بهبود عملکرد مبناییفرآیندها به عنوان یپویایقابلیت

رویکرد داشتن یک و کار ارتقاء دهند. این وضعیت از طریق فناوریهاي دیجیتالی با ارزشهاي کسب بررسی همراستایی
آید. منظور از فرآیندها، و عملکرد مالی سازمان بدست مییبه روابط بین قابلیتهاي دیجیتالی، قابلیت پویاییکپارچه 

تنظیم، ساختاردهی یعنی بهبود، تطبیق، فرآیندها، توانایی یک شرکت براي تغییر یک فرآیند کسب و کار (یقابلیت پویای
از طریق سه جنبه کلیدي شایستگی یک شرکت در این بارهباشد.مجدد، به روزآوري و بازسازي) بهتر از رقبا می

محتواي سخنرانی
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یکپارچگی/اتصال ( متصل بودن بخشهاي مختلف براي ارتباطات و به فرآیندهاي کسب و کار قابل ارزیابی است: 
چنین رویکرد وجود ارزش از هوشمندي/یادگیري کسب و کار. گذاري اطالعات)، کارایی هزینه و کسب اشتراك
سازد تا فرصتهاي تغییر در محیط داخلی و خارجی خود را شناسایی نموده، فرآیندهاي اي، شرکتها را قادر مییکپارچه

بکار گیرند. از آنها سازمانی را ساختار داده و منابع را بطور کارآمد و براي کسب ارزش 

-براي پیادهکلی و خطوط راهنماي غییرات کسب و کار از طریق فناوریهاي دیجیتالی تشریح خواهند شد در این جلسه، ت

شود.شرکتها ارائه میوريارتقاء بهرهسازي این فناوریها با هدف 

:عبارتند ازکنندگان در این جلسهشرکتمحورهاي اصلی بحث و تبادل نظر
دیجیتالی توجه داشته باشند؟چرا شرکتها الزم است به تغییرات -
چه اقدامهایی براي راهبري تغییرات دیجیتالی الزم است؟-
چگونه است؟وري جهت ارتقاء بهرهنحوه دستیابی به تغییرات دیجیتالی -

استاد و مستر کانادا دانشگاه مکازدگروتاستادتمام سیستمهاي اطالعاتی در دانشکده مدیریتدکتر علیرضا منتظمی 
ساید تحصیالت وي شامل لیسانس آمار ریاضی از دانشگاه تی.باشندهمکار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر می
هامپتون انگلیس و دکتري تخصصی در زمینه سیستمهاي اطالعات انگلیس، فوق لیسانس تحقیق در عملیات از دانشگاه ساوت

باشد. از نظر فعالیتهاي علمی ایشان در هیئت تحریریه مجالت علمی و معتبر کانادا می) از دانشگاه واترلو MISمدیریت (
European Journal of Information Systems ،Canadian Journal of Administrative Sciences ،

International Journal of Electronic Government Researchبین حضور دارند و در چندین کنفرانس معتبر
) حضور AMCISمانند کنفرانس آمریکایی سیستمهاي اطالعاتی (، دبیر محور و سخنران کلیديکنفرانسدبیرالمللی به عنوان 

داشته اند.

تخصص اصلی پروفسور منتظمی در زمینه طراحی و توسعه سیستمهاي اطالعاتی با هدف کارایی و اثربخشی فرآیندهاي کسب و 
)، فناوریهاي IT Governanceهاي حکمرانی فناوري اطالعات (اي ایشان در زمینهتحقیقاتی و مشاورهباشد. فعالیتهاي کار می

کامپیوتر، و عاملهاي هوشمند - سلف سرویس، طراحی فرآیند کسب و کار از طریق فناوري اطالعات، مدیریت تغییر، تعامل انسان
علمی، یک کتاب مرجع، سه رساله و سه پکیج نرم افزاري منتشر باشد. ایشان بیش از صد مقاله در کسب و کار الکترونیکی می

، MIS Quarterlyنموده اند. مقاالت علمی ایشان در مجالت و کتابچه کنفرانسهاي معتبر و با رتبه باالي بین المللی مانند 
Journal of Management Information Systems ،Journal of Strategic Information Systems ،

Decision Support Systems ،Communications of the ACM ،IEE Transactions on Man, Systems
and Cybernetics.هاي مدیریتی و کارگاهی پروفسور منتظمی داراي تجربیات فراوانی در زمینه برگزاري دورهچاپ شده است

انادا، ایاالت متحده، آسیاي شرقی، اروپا و خاورمیانه به ویژه در سازمانها، تحقیقات صنعتی و مشاوره در کشورهاي مختلف مانند ک
باشند.کشور ایران می
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