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اگربخشی از کسب وکار شما در بستر اینترنت نباشذ 

 "ثیل گیتس" آن کسب و کار دیگروجود نخواهذ داشت
 

 مقذمٍ:
 اهشٍصُ ثب تَجِ ثِ کوشًگ ضذى هشصّبی تجبست، اسص آٍسی ٍ سًٍق اقتصبدی دس قبلت تجبست خبسجی داسای اّویت خبصی ثشای کطَسّب  

ثبضذ. اص ایي سٍ ضٌبخت ثبصاسّبی خبسجی، چگًَگی ٍسٍد ثِ ّب ثشخَسداس هیای دس اقتصبد کالى دٍلتجبیگبُ ٍیژُثبضذ، اص ایي سٍ صبدسات اص هی

ثبضذ. تحقیقبت ّبی علوی قبثل اجشا ًویثبصاسّبی ّذف پبیِ ٍ اسبس صبدسات سا تطکیل دادُ، ٍ ایي اهش جض پیوَدى هشاحل ثبصاسیبثی ًَیي ثب سٍش

تَاًذ صهیٌِ حضَس دس ّبی هشسَم ٍ هَسد استفبدُ کطَسّبی هختلف هیتعییي چگًَگی استشاتژی ثبصاسیبثی ٍ سٍش دس خصَظ ثبصسّبی ّذف ٍ

ٍ حضَس ثبصاسّبی خبسجی سا فشاّن آٍسدُ ٍ اص ایي هسیش اسص آٍسی ٍ سَد سشضبسی ًصیت ٍاحذّبی تَلیذی، صٌعتی ٍ تجبسی سا ایجبد ًوبیذ. اص ایي س

 جْبًی ضذُ است.  صبدسات هَجت کثشت کبالّب ٍ خذهبت صبدساتی کطَس دس حَصُفٌبٍسی اطالعبت دس حَصُ 

ّبی ًَیي دس ثبصاسیبثی ثب سٍیکشد صبدسات ثِ ٍاحذّبی تَلیذی، صٌعتی ٍ تجبسی ثخص خصَصی ٍ دس ایي ّوبیص سعی ثش آى است تب ثب هعشفی سٍش

 ی ّذف فشاّن آیذ.ّب آًبى ثشای ٍسٍد ثِ ثبصاسّبهٌذی اص ظشفیتدٍلتی اهکبى ثْشُ

:َذف 

 ضٌبخت استشاتژی ثبصاسیبثی صبدساتی ٍسٍد ثِ ثبصاسّبی جْبًی

: راَبزدَا 

 آضٌبیی ثب هفَْم ثبصاسیبثی ثیي الولل(1

 آضٌبیی ثب قَاًیي تجبست ثیي الولل(2

 تعییي استشاتژی ثبصاسیبثی ثیي الولل(3

 ّبی ٍسٍد ثِ ثبصاسّبی جْبًی ٍ هبًذگبسی دس آىاثضاسّب ٍ هذل(4

 ثبصاسیبثی صبدسات ٍ ساّکبسّبی ثشٍى سفت اص آى هَاًع(5

 آضٌبیی ثب اًَاع صبدسات ٍ کبسثشدّبی آى(6

 تحقیقبت ثبصاس ثب استفبدُ اص فٌبٍسی اطالعبت(7

 ّبی هطبغل کطَسّبی جْبىّبی اطالعبتی کست ٍ کبسهعشفی ثبًک(8

 چگًَگی ضٌبسبیی سقجب ٍ ثبصسگبًبى فعبل ّش حَصُ(9

 ٍ ّوسبیِ ECOصبدسات ثِ کطَسّبی عضَ (10

 آیٌذُ صبدسات دس ایشاى(11

 ًقص فٌبٍسی اطالعبت دس حَصُ صبدسات(12

: محًر َای اصلی َمایش 

 سخٌشاًی هقبهبت ٍ هسئَلیي(1

 سخٌشاًی اسبتیذ ّوبیص(2

  سخٌشاًی صبحجبى ٍ هذیشاى ٍاحذّبی تَلیذی، تجبسی ٍ خذهبتی(3

 کویتِ اجشایی(1

 کویتِ تطشیفبت(2
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ٌی َمایشارگان بزگشار کىىذ 

 ضَسای سیبستگزاسی(3

 تخصصی ثشسسی ایذُکویتِ (4

 کویتِ اجشایی(5

 کویتِ تطشیفبت(6

 

 :ثِ تشتیت حشٍف الفجب(شًرای سیاستگذاری( 

 ،هذیشعبهل گشٍُ سیوشغ سبهبًِ، سیبست ّیئت هذیشُ ضجکِ اپشاتَس علوی کطَس، ّیئت سئیسِ اتحبدیِ سرکار خاوم مهىدس آبایی

 ٍ ... ICTپیوبًکبساى ٍ صبدسکٌٌذگبى خذهبت

 ،دثیش کویسیَى صًبى خبًِ صٌعت، هعذى ٍ تجبست ایشاىسرکار خاوم وسریه اکبری 

ّوبیص هذیش زاده، تقی جىاب آقای سیىا 

ایشاى تجبست ٍ هعذى صٌعت، خبًِ هذیشُ ّیئت عضَ ٍ دثیشکل هقبم قبئن خالقی، جىاب آقای مهىدس 

 ،سیبست هشکض هلی فشش ایشاىسرکار خاوم مهىدس دست پاک 

عضَ ّیئت علوی داًطگبُ صٌعتی اهیشکجیش، عضَ ّیئت سئیسِ کویسیَى صًبى خبًِ صٌعت داداشیان، دکتر خاوم سرکار 

 ،سیبست خبًِ صٌعت، هعذى ٍ تجبست ایشاىجىاب آقای مهىدس سهل آبادی 

هبکَ آصاد هٌطقِ سبصهبى هذیشعبهل ٍ هذیشُ ّیئت سیبست سلیماوی، جىاب آقای دکتر 

سئیس سبصهبى فٌبٍسی اطالعبت ایشاى هطبٍس سلجوقی، جىاب آقای مهىدس 

هذیش عبهل ضشکت طال چبی میترا مبیه،  سرکار خاوم مهىدس 

،ایشاى ٍتجبست هعذى صٌعت، خبًِ هذیشُ ّیئت عضَ  ٍ دثیشکل جىاب آقای مهىدس مرتضوی 

 ،هذیشاى هشاکض داًص ثٌیبىهذیشکل گشٍُ هتخصصیي ایشاى، سیبست ّیئت هذیشُ اًجوي صٌفی جىاب آقای دکتر مصدری 

،ایشاى صٌعتی ضْشکْبی ٍ کَچک صٌبیع سبصهبى کَچک صٌبیع هعبٍى ٍ هذیشُ ّیئت عضَ جىاب آقای دکتر مقیمی (ISIPO)        

  ،صبحت اهتیبص ٍ هذیش  تْشاى، داًطگبُ فبساثی پشدیس عضَ ّیئت علوی داًطگبُ تْشاى، هعبٍىسرکار خاوم دکتر میىا مهرووش       

 هسئَل سٍصًبهِ کست ٍ کبس   

ٌکمیتٍ متخصصیه اوتخاب ایذ 

َای تخصصیپىل 

 ٌّذ -پٌل تخصصی صبدساتی ایشاى(1

 چیي -پٌل تخصصی صبدساتی ایشاى(2
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معزفی وخبگان صادرات 

معزفی بزگشیذگان مارکتیىگ کاپ 

:سخىزاوان  

 هسئَلیي ثخص خصَصی ٍ دٍلتی(1

 اسبتیذ داًطگبُ(2

 ّبی پیطتبص دس عشصِ هبسکتیٌگ صبدساتیهذیشاى ضشکت(3

 هذیشاى ٍاحذّبی صبدساتی(4

... ٍ  

: مخاطبیه ي میُماوان 

oًْبدّبی سیبست گزاسی ٍ اجشایی کطَس 

oِّبی هختلف تَلیذی، صٌعتی ٍ ثبصسگبًی کطَسهذیشاى ٍ کبسضٌبسبى هجوَع 

oّب ٍ سٌذیکبّبی فعبل کطَسّب ، اتحبدیِسؤسب ٍ هذیشاى اًجوي 

oًِّبی هشتجط ) صٌعت، هعذى ٍ تجبست، استجبطبت ٍ فٌبٍسی اطالعبت، علَم ٍ تحقیقبت، آهَصش ٍ پشٍسش ٍ ... (ٍصاستخب 

oّبی علوی ٍ ًْبدّبی ریشثطداًطگبّْب ، هؤسسبت پژٍّطی ٍ آهَصضی، اًجوي 

o ضشکت ّبی فعبل دس عشصِ ثبصاسیبثی دیجیتبلی 

oاصحبة سسبًِ ٍ خجشًگبساى 
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