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 دوازده تا چهاردهم تیر ماه سال 

1399 
 در 

دانشگاه گلیسیم استانبول ترکیه   
 

جهانی تجارت پیشرفت آکادمی  

  AGBAساالنه  جهانی کنگره مینهفده
 ن مقاله فراخوا

 "  دیجیتالی و جهانی  عصر در کارآفرینی و تجارت توسعه"
 

Keynote Speaker Conference Co-Chair Conference Co-Chair Conference Chair 

 

Kip Becker 

Editor-in-Chief 

Journal of  
Transnational Management  

Boston University 

Boston, Massachusetts 

USA 

 

Mustafa Bayram 

Chair  

Department of 

Computer Engineering  

Biruni University 

 Istanbul 

Turkey 

 

Izzet Gumus 

Director  
Institute of Social Sciences  
Istanbul Gelisim University 

Istanbul 

Turkey 

 

Gary L. Frankwick 

 Marcus Hunt Chair of 

International Business 
University of Texas at El Paso 

El Paso, Texas 

USA 

http://agba.us/


2 
 

 

 :هدف کنفرانس

اصلی کنفرانس فراهم کردن بستر جهانی منحصر به فرد برای تسهیل در تبادل ایده های برتر هدف 

از طریق ارائه های  میان یریت مشاغل و کارآفرینی است که برای پیشرفت موثر دانش در زمینه مد

سعه و در حال تو کشورهای  ی و بحث و گفتگو در مورد تجارت فعلی و مسائل کارآفرینی دررشته ا

 سعه یافته انجام میگیرد.تو 

 

  :برنامه های کنفرانس

 و پژوهشی  ارایه مقاالت علمی

 لفکارگاه های آموزشی و پژوهشی در بخش های مخت 

 برنامه های توسعه کسب و کار 

 مرکز توسعه شبکه همکاری فی ما بین دانشگاهیان ترکیه و جهان 

 دانشجویان دکتری مشاوره

 مجمع جهانی کارافرینی آگبابین اعضائ  ایجاد ارتباط

واردکنندگان و  برای کارآفرینان جهانی ، سرمایه گذاران ، تجار، مرکز تبادل دیدگاهها و تجربه 

 ندگانصادرکن 

 ترکیه  تور بازدید از صنایع محرک

 آشنایی با استارتاپ ها و صنایع نوپای ترکیه و جهان

 ص جهانیرو های متخصمشاوره های مالی و سرمایه گزاری توسط گ

 

 :فرصت های انتشار

نی در مجالت هستند، انتخاب و پس از بازبی  برای چاپ  واجد شرایط که مقاالت ارائه شده در کنفرانس 

  .اهند رسیدو توسط داوران در مجالت زیر به چاپ خ

 

•  Journal for Global Business Advancement (Inderscience --- Scopus indexed) 

•  Journal for International Business and Entrepreneurship Development (Inderscience – Scopus Indexed) 

•  Journal of Business Research (Elsevier --- Thomson Reuters ISI Indexed) 

•  Thunderbird International Business Review (John Wiley --- Thomson Reuters ISI Indexed) 

•  International Business Review (Elsevier --- Thomson Reuters ISI Indexed) 

•  European Journal of Business (Emerald --- Scopus Indexed) 

•  Services Industries Journal (Taylor and Francis --- Scopus Indexed) 

•  Journal of Strategic Marketing (Taylor and Francis --- Scopus Indexed) 

•  Journal of Hospitality and Tourism Technology (Emerald --- Scopus Indexed) 

•  Global Journal of Flexible Systems Management (Springer --- Scopus Indexed) 

•  EuroMed Journal of Business (Emerald --- Thomson Reuters) 
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 سخنرانان کلیدی کنفرانس

 .است  2020مه  15مهلت: ثبت نام و ارسال مهلت: 

 1399اردیبهشت  26

 :اً بروشور کنفرانس را از وب سایت زیر دریافت کنید بروشور کنفرانس: لطف

 

ushttp://www.agba. 
 :ونه راهنمایی تماس بگیرید برای هرگ در ایران   AGBA ارتباطات: لطفا با رئیس 

 

 حسین بوداقی خواجه نوبر 

 رییس انجمن علمی بازرگانی ایران شعبه تبریز 

 عضو هیت مدیره انجمن علمی بازرگانی ایران 

 ریز  عضو هیت علمی دانشگاه آزاد واحد تب

 l.comadp.accelerator@gmai           :ایمیل

                    09143112275                    09390204400                    04133324601تلفن تماس: 

 

Dr. Hossien Bodaghi Khajeh Noubar 

Head 

Department of Business Administration 

Islamic Azad University 

Tabriz Branch 

East Azerbaijan Province  

Iran 

Email: h_budaghi@yahoo.com 
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