منشور پنلهای تخصصی کنفرانس 2019

بسمه تعالی

مقدمه
با توجه به گوناگوني زمينههاي علمي و به منظور افزایش تعامالت و تبادل تجربيات ميان بنگاههاي كشور ،ارتقاي سطح پژوهشي و نيز
دستيابي به آخرین دستاوردهاي علمي و نيز در تالش براي اثرگذاري و كارآمدي بيشتر نشستهاي علمي و دانشگاهي ،كنفرانس بين
المللي مدیریت فناوري و نوآوري بر آن شده است كه در كنار مسير علمي كنفرانس كه بر مقاالت استوار است ،نشستهاي تخصصي را
برنامهریزي ،هدایت و برگزار نماید.
سند حاضر بر آن است كه از ابعاد مختلف اجرایي و محتوایي ،به عنوان منشور پنلها عمل نموده و با تبيين نگرشها و مسائل پيشرو،
زمينه تفاهم و همافزایي بيشتر دستاندركاران پنلها را فراهم نماید.

هدف اصلی از برگزاری پنل
«تشریح مسائل فناورانه موجود در حوزه هاي مختلف كشور ،همراستا با محورهاي كنفرانس با نگاهي چالشي و مسئله محور»

اصول برگزاری
برگزاري پنل هاي كنفرانس از اصول زیر پيروي مي كند:

 -1اطالع رساني موضوع برگزاري پانلها از سوي دبيرخانه به سازمان هاي مخاطب

 -2اعالم درخواست از سوي سازمان متقاضي و پر نمودن فرم درخواست برگزاري پانل

 -3تایيد اوليه درخواست سازمان متقاضي در كميته علمي

 -4برگزاري پيش جلسات قبل از برگزاري كنفرانس

 -5تایيد نهایي پانل ها و موضوع آنها در كميته علمي

 -6برگزاري جلسات مياني و پایاني پانل تخصصي در زمان و مكان توافق شده
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ضوابط اصلي توسط كميته علمي جهت تصویب درخواست سازمان مبني بر برگزاري پنل به شرح زیر ميباشند:






مسئله محور و چالشي بودن آنها؛
منطبق بودن موضوع پنل با محورهاي كنفرانس؛
حضور ذي نفعان و مخاطبان اصلي موضوع؛
پرهيز از سخنراني و ارائه یكطرفه مطالب؛
پرهيز از ارائه مباحث كليشه اي و معرفي سازمان و سایر موارد از این دست.

اقدامات پيش از برگزاری پنل:
الزم به ذكر است كه برگزاري پيش جلسات و پنل نهایي نيز از اصول خاص خود پيروي مي كند كه شرایط آن در زیر درج گردیده
است:
برگزاري منظم جلسات كارقبل از پنل نهایي:
جلسات باید در زمانهاي مقرر و مطابق برنامه ریزي قبلي و به صورت هدفمند برگزار گردد .انتظار این است كه قبل از پنل نهایي در
محل كنفرانس ،به تعداد  4تا  6جلسه كارشناسي ،با حضور اعضاي پنل و سایر مخاطبين در زمان و مكان مورد توافق طرفين تشكيل
شود.
افراد مناسب :هر یك از شركت كنندگان باید دادهها و اطالعات مورد نياز جلسه را به همراه داشته باشند و بر موضوع جلسه
احاطه داشته باشند .حضور متوازن ذينفعان (دولت ،صنعت و دانشگاه) ،در نشست مورد تاكيد است.
بررسيهاي اجرایي :قبل از برگزاري جلسات موارد زیر را بررسي نمایيد:
محيط مناسب براي برگزاري جلسه ،تهویه و نور مناسب اتاق ،داشتن دید كافي به سایرین و نمایشگر مناسب.
دستورجلسه :داشتن دستور جلسه براي جلسات الزامي است .دستور جلسه اهداف برگزاري جلسه را به وضوح بيان كرده و
اقدامات ضروري براي رسيدن به آن را مطرح مي كند .در مواقعي كه مورد مهمي (خارج از دستور جلسه) در طول جلسه مطرح
مي شود باید در مورد آن بحث شود .رئيس جلسه با دریافت نظر شركت كنندگان در این زمينه تصميم مي گيرد .همچنين الزم
است چند سوال كليدي پيش از نشست ها در ارتباط با موضوع جلسه طراحي گردد.
ارائه دستور جلسه قبل از شروع جلسات به شركت كنندگان :شركت كنندگان باید به موقع از زمان و مكان برگزاري مطلع
شوند و از آنها بخواهيد حتما به موقع در محل برگزاري جلسه حاضر شوند .اگر جلسه در ادامه جلسه دیگري برگزار مي شود،
مطمئن شوید كه شركت كنندگان از نتایج و مستندات جلسه قبلي (صورت جلسات) و سایر مطالبي كه به شركت فعال آنها در
جلسه كمك مي كند ،به موقع مطلع شده اند .همچنين الزم است نقشه محل برگزاري نشست و راه رسيدن به آن به همراه دستور
جلسه به حضار ارائه گردد.
دعوتنامه :الزم است دعوت نامه مناسب از سوي دبيرخانه كنفرانس با هماهنگي ریيس/دبير پنل ،دست كم دو هفته مانده به
زمان برگزاري براي ميهمانان پنل ارسال گردد.
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اقدامات الزم در طول برگزاری جلسه (پنل):
رئيس پنل :تعيين ریيس پنل براي حفظ تمركز شركت كنندگان بر دستور جلسه ،جلب مشاركت شركت كنندگان به سمت اهداف
تعيين شده الزامي است.
دبير جلسه :اطمينان از ضبط و پياده شدن تمامي گفتگوها و تهيه یك گزارش تحليلي تخصصي از آنها و ارائه آن به ریيس جلسه
و در نهایت به دبيرخانه كنفرانس از وظایف دبير است .ضروري است دبير از دانشجویان یا فارغ التحصيالن رشته مدیریت فناوري
باشد.
ارائه مقدمهاي حداكثر  10دقيقه اي در ابتداي پنل توسط ریيس پنل ،به منظور طرح موضوع و جلب توجه حاضرین.
در صورت نياز الزم است اسامي حاضرین در پنل به همراه سازماني كه در آن مشغول هستند ،روي ميز اعضاي پنل نصب گردد.
دستاوردهاي جلسه(پنل) :در پایان هر پنل ،ریيس پنل مهمترین مباحث مورد گفتگو و نكات مطرح شده را به صورت خالصه
حداكثر در طي  10دقيقه جمع بندي مي كند.

اقدامات پس از برگزاری جلسه(پنل):
تهيه گزارش جلسه (پنل) :گزارش جلسه(پنل) مطابق با فرم مستند سازي و ثبت مباحث مطروحه در پنل هاي تخصصي
كنفرانس توسط دبير پنل تهيه و به تایيد ریيس پنل مي رسد .این گزارش نهایتاً تا دو هفته بعد از زمان برگزاري براي اعضاي پنل
و دبيرخانه كنفرانس ارسال خواهد نمود.
ارائه پيشنهادات :ریيس پنل نهایتاً تا دو ماه پس از برگزاري پنل ،پيشنهادات خود را براي اجرایي شدن نكات مهم مطرح شده
در پنل را به صورت خالصه مدیریتي در اختيار هيئت ریيسه كنفرانس قرار خواهد داد.

ارکان پنل
اركان پنل عبارتند از هيات ریيسه پنل شامل :سازمان متولي برگزاري پنل ،ریيس پنل ،نماینده بخش دانشگاه ،نماینده بخش صنعت،
نماینده بخش دولت و دبير پنل و همچنين مدعوین حاضر در پنل كه به عنوان مخاطبان و ذي نفعان اصلي پنل در جلسه(پنل) حضور
خواهند داشت.
تبصره  :1هيئت ریيسه پنل توسط سازمان متولي برگزاري پنل پيشنهاد گردیده و این اعضا در كميته علمي كنفرانس مورد تایيد
قرار خواهند گرفت.
تبصره  :2نماینده بخش دانشگاه ،توسط كنفرانس تعيين خواهد شد.
تبصره  :3حضور مشاور و یا نماینده كنفرانس در طول فرایند برگزاري پنل ضروري است.
کميته تخصصی پنلها
رئيس كنفرانس ،رئيس كميته علمي ،رئيس كميته اجرایي ،رئيس كميته پنلها ،رئيس و دبير هر پنل ،اعضاي كميته تخصصي پنلها
هستند.
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دبيرخانه
منظور از دبيرخانه ،دبيرخانه كنفرانس بوده كه عهده دار مكاتبات و هماهنگي هاي الزم ميان كنفرانس و سازمان مربوطه خواهد بود.
تبصره  :4سازمان متقاضي ميتواند در هماهنگي با دبيرخانه كنفرانس ،بخشي از وظایف دبيرخانه را برعهده بگيرد.

مباحث مالی
كنفرانس بينالمللي مدیریـت فناوري و نوآوري بستر مناسـبي جهت برگزاري پنلهاي تخصصي براي سازمانها فراهـم نموده و
سـازمانها ميتوانند از این فرصت براي حل مسائل و چالش هاي پيش روي صنعت خود با حضور صنعتگران ،دانشگاهيان ،سياستگذاران
و فعاالن و متخصصان داخلي و بينالمللي حوزه فناوري و نوآوري بهره برداري نمایند .بدیهي است كه تمامي هزینههاي برگزاري این
كنفرانس بينالمللي ،به عهده انجمن مدیریت فناوري ایران ميباشد و سازمانهاي متقاضي برگزاري پنلهاي تخصصي ،از طریق زیر
در برگزاري كنفرانس مشاركت مينمایند:
پرداخت مبلغ  15ميليون تومان توسط سازمان برگزار كننده پنل (بابت تامين بخشي از هزینههاي سالن محل برگزاري پنل؛ حضور
مهمانان خارجي در كنفرانس؛ اطالع رساني و تبليغات؛ حضور رایگان  4نفر عضو هيات ریيسه پنل در كنفرانس؛ حضور رایگان حداكثر
 10نفر مدعو از سازمان برگزار كننده پنل در كنفرانس؛ درج لوگوي سازمان در كليه انتشارات كنفرانس).
این مبلغ باید پس از تایيد برگزاري پنل توسط دبيرخانه كنفرانس و حداقل دو ماه قبل از برگزاري كنفرانس ،به شماره حساب
 6949597931بانك ملت به نام انجمن مدیریت فناوري ایران واریز و فيش مربوطه به دبيرخانه ارسال گردد.

سایر
انتظار ميرود كه در پنل نهایي دو مقاله معتبر در ابتدا و ميانه جلسه ارائه شود .این موضوع جهت تزریق بعد علمي و تئوریك در
فضاي مباحثات اجرایي و صنعتي ميباشد.
انتظار ميرود كه هر پنل ،از همكاران مرتبط با اعضاي حقوقي پنل پيگيري نماید كه در حوزه موضوع پنل ،حدود  10مقاله به
كنفرانس ارائه نموده و حداقل  2مقاله پذیرفته شده داشته باشند.
مناسب است كه  2تا  3جلسه از نشستهاي مقدماتي پنل تخصصي ،با حضور بيش از  20نفر مدعوین مرتبط تشكيل شود.
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