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جهت اطالعات بیشتر لطفا  به سایت www.iicic.com/digitaleconomy مراجعه نمایید و یا با دبیرخانه همایش به 
شماره تلفن: 22037383 - 22048859 تماس حاصل نمایید.

دبیرخانه اقتصاد دیجیتال

با همکارى:

���وری اسال�ی ا�ان

���� م�ی �ضای �جازی

���وری اسال�ی ا�ان

وزارت ار�باطات و �ناوری اطالعات

���وری اسال�ی ا�ان

وزارت �عاون     کار و ر�ه ا��ما�ی

ریا�ت ���وری
�عاو�� ع��ی و �ناوری 

���وری اسال�ی ا�ان

وزارت ا�ور ا��صادی و دارا�ی

���وری اسال�ی ا�ان

وزارت ���ت،�عدن و�جارت

برگزارکننده:

ستاد برگزارى همایش اقتصاد دیجیتال و اشتغال بنا دارد تا در بخش هاى زیر 
مقاالت، تجربیات موفق و گزارش هاى مربوط را دریافت داردو برترین آنها در 

همایش ارائه خواهند شد.

1.بخش فراخوان مقاالت علمى
از کلیه صاحبنظران، اساتید، کارشناسان و مدیران عالقمند به حوزه اقتصاد دیجیتال 

دعوت میگردد تا در چهارچوب محورهاى زیر مقاالت خود را ارسال نمایند:

• اشتغال و بهره ورى نیروى کار  

• خلق ارزش و ثروت  

• سرمایه گذارى و تامین مالى  

• زیرساختها و ساختارها  

• حکمرانى در اقتصاد دیجیتال  

• توسعه منابع انسانى  

• اطالع رسانى و فرهنگ سازى  

( Best Practice تجربیات موفق )  2.بخش نوآورى هاى حوزه اقتصاد دیجیتال
شرکت ها و بنگاه هایى که تجربیات موفقى داشتند و با معیارهاى زیر همخوانى 
دارند نیزمى توانند خالصه تجربیات خود را به دبیرخانه علمى ارسال و پس از تایید 

در همایش ارائه دهند.

• شرکت هایى که یک سال گذشته در زمینه اشتغال    

تغییر نداشته و یا افزایش داشته اند.  
• شرکت هایى که گردش مالى آنها نسبت به گذشته    

ثابت مانده یا افزایش داشته اند.  
• جز ء مجموعه شرکت هاى دانش بنیان یا خالق باشد.  

   شرکت هایى که حسب شرایط فراگیرى بیمارى کووید19 (کرونا) صدمه جدى 
دیده اند ولى حضور خود را در بازار حفظ نموده اند نیز مى تواندد تجربیات چگونگى 

بقا خود را ارائه نمایند.

نمایشگاه جانبى
در جوار این همایش، نمایشگاهى براى معرفى توانمندى ها و ظرفیت هاى شرکت هاى فعال در حوزة اقتصاد دیجیتال تشکیل مى گردد.

عالقمندان براى حضور در نمایشگاه مى توانند با دبیرخانه همایش تماس حاصل نمایند.

معرفى محصوالت و خدمات شرکت ها
در جوار این همایش، در یک سالن اختصاصى جلساتى به مدت 45 دقیقه براى شرکت هایى که عالقمند به معرفى محصوالت و خدمات خود مى باشند تشکیل 

مى گردد.

عالقمندان براى دریافت شرایط استفاده از سالن فوق مى توانند با دبیرخانه تماس حاصل نمایند.

معرفى شرکت هاى استارت آپ
براى شرکت هاى استارت آپى موقعیت ویژه اى در نظر گرفته شده است که مى توانند محصوالت و خدمات خود را در جوار همایش معرفى و به نمایش گذارند.

عالقمندان به حضور در این بخش لطفاً در خواست اطالعات خود را به آدرس ایمیل  deef@iicic.com  ارسال نمایند.

3.موفقیت دستگاه هاى مختلف حاکمیتى
دستگاه هاى مختلف حاکمیتى اعم از زیر مجموعه هاى سه قوه مجریه، مقننه و 
قضاییه و سایر نهادهاى کشورى که در یکى از حوزه هاى زیر به ویژه در ایام 
فراگیرى ویروس کووید 19 فعالیت و نتایج شاخصى داشته اند نیز مى توانند 
خالصه گزارش موفقیت خود را به دبیرخانه علمى ارسال تا در همایش ارئه نمایند.

• حاکمیت الکترونیک  

• تجارت الکترونیک  
• سالمت الکترونیک  

• آموزش الکترونیک (سامانه شاد و آموزش از راه دور)  

نحوه ارسال: 
عالقمنـدان مـى توانند خالصـه مطالـب خود را حـداکثر در 400 کلمـه 
www.iicic.com  با فونت نازنین سایز 12 در درگاه (A4 یک صفحۀ)

بارگذارى نمایید.

تاریخ هاى مهم 

                 • آخرین فرصت دریافت خالصه مطالب                99/5/20

                 • آخرین فرصت اعالم نتیجه ارزیابى و داورى        99/6/1
                 • آخرین فرصت دریافت اصل مقاالت                 99/6/20


