
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
تبدیل  های ایرانیسازمان های اساسیهای دیجیتال کارکنان و مدیران به یکی از چالشتوسعه مهارتامروز 

 هایروزدر  در این حوزه هایی راتحول دیجیتال در نظر دارد، ورکشاپ المللیبینشده است. از این رو کنفرانس 
های دیجیتال از دانش و تخصص برخوردار هستند، که در حوزه مهارت از خبرگانی لذا د.کنفرانس برگزار نمای

 ،ورکشاپ آید. به برگزارکنندگاندعوت به عمل می ذیل یکی از محورهای کنفرانس ،جهت برگزاری ورکشاپ
 .تقدیم خواهد شداز سمت دانشگاه تهران « برگزاری ورکشاپگواهینامه »

های اخیر ها در صنایع مختلف کشور آغاز شده است و در سالاز طرفی حرکت به سوی دیجیتالی شدن سازمان
راه نویسی و چه در سطح انجام ابتکارات تحول دیجیتال ها چه در سطح نقشهگری برخی سازمانشاهد تجربه

ها در تواند به سایر سازماند میانهای پیشرو در این زمینه طی کردههستیم. آگاهی از مسیری که سازمان
 کنفرانسرد ویژگی منحصربفاز  شان و انجام اقدامات موثر تحول دیجیتال کمک نماید.راهطراحی نقشه

فراهم کردن تحول دیجیتال در صنایع مختلف و برگزیده  تجارب المللی تحول دیجیتال، دریافت و انتخاببین
تقدیم خواهد « تجربه گواهینامه ارائه» ،دهندگان تجربهبه ارائه ت.اس رویدادآن در این شفاهی ارائه امکان 

 شد.
 

 ورکشاپ دهندهارائههای ویژگی (1
 برخورداری از دانش و مهارت کافی در موضوع پیشنهاد شده 
 برخورداری از مهارت کافی در سخنرانی و انتقال مفاهیم 
 پیشنهاد شده موضوعای و عملیاتی در تجربه حرفه 
 کنفرانسهای رعایت سیاست 

 

 های ورکشاپویژگی (2
 کاربردی و منطبق بر نیاز روز کشور باشد.جدید، بایست ورکشاپ پیشنهادی می 
  محورهای کنفرانس باشد.از ورکشاپ پیشنهادی باید ذیل یکی 
 .طرح پروپوزال صرفا باید در ساختار استاندارد کنفرانس تدوین شود 
 باشد.ساعته می توانند یک یا دوها میورکشاپ 
  فایل پیشنهادی باید در زمان مقرر و در فرمتPDF سایت کنفرانس بارگذاری شوددر وب. 

 

 تجربه پیشنهادی هایویژگی (3
 های ایرانی رخ داده باشد.تجربه مدنظر باید در یکی از سازمان 
 .اطالعات ارائه شده باید منطبق بر اتفاقات رخ داده باشد 
 یکی از محورهای کنفرانس باشد. تجربه رخ داده باید ذیل 
 استاندارد کنفرانس تدوین و ارسال شود طرح پروپوزال صرفا باید در ساختار. 
  ،باشد.دقیقه می 30مدت زمان ارائه تجربه 
  فایل پیشنهادی باید در زمان مقرر و در فرمتPDF سایت کنفرانس بارگذاری شود.در وب 



 محورهای کنفرانس

 تحول دیجیتال سازی و راهبریپیاده 
 نوآوری و کارآفرینی دیجیتال 
 داده و تحول دیجیتال 
 منابع انسانی دیجیتال 
 آفرین در صنعتهای تحولکاربرد فناوری 

 برای ارسال پروپوزال ارائه ورکشاپ/ تجربه های مهمزمان (4
  1400خرداد  31: پروپوزالمهلت ارسال 
  :1400مرداد  15حداکثر تا  اعالم نتایج 
  :1400مرداد  31مهلت ارسال فایل ارائه 

 
 

 ورکشاپ ساختار پروپوزال (5
 توضیحات هابخش ردیف

 .باشدورکشاپ  یو نشان دهنده محتوا ساده ا،یگو دیعنوان با عنوان 1
اس و ایمیل فرد ارائه دهنده وابستگی سازمانی، شماره تم ،یخانوادگو نام نام ارائه دهنده ورکشاپ 2

 .دیایب لیفا یدر ابتدا دیباپ ورکشا
تشریح مختصر  4

 موضوع ورکشاپ
کلمه تشریح  500تا  300بین  موضوع ورکشاپخالصه بخش، الزم است  نیا در

 .گردد
 د.های مدنظر برای ورکشاپ تشریح شودر این بخش باید سرفصل ورکشاپهای سرفصل 5
 شود.در این بخش باید به سواالت زیر پاسخ داده  اهمیت ورکشاپ 6

 چرا موضوع ورکشاپ از اهمیت برخوردار است؟ (1
برگزار  دیجیتال تحول المللیبینچرا باید این ورکشاپ در کنفرانس  (2

 شود؟
 چرا ورکشاپ پیشنهادی برای مخاطبان جذاب خواهد بود؟ (3

وجه تمایز ورکشاپ  7
 پیشنهادی

 های خاص و وجه تمایزهای ورکشاپ پیشنهادی بادر این بخش باید به ویژگی
 موارد مشابه اشاره شود.

ای از رزومه خالصه 8
 تحصیلی

ای از رزومه تحصیلی پیشنهاد دهنده ورکشاپ خالصهبخش الزم است  نیا در
 تشریح شود.

ای از رزومه خالصه 9
 ایحرفه

ده ورکشاپ پیشنهاد دهن ایحرفهای از رزومه خالصهبخش الزم است  نیا در
 تشریح شود.

رزومه ای از خالصه 10
های برگزاری دوره
 آموزشی

ر د شنهاد دهنده ورکشاپپی تجربیات فرد ای ازخالصهبخش الزم است  نیا در
 تشریح شود. های آموزشیحوزه برگزاری دوره

مدت زمان پیشنهادی  11
 ورکشاپ

 به مدت زمان پیشنهادی ورکشاپ اشاره شود. الزم است در این بخش

امکانات مورد نیاز برای  12
 ورکشاپ

برای برگزاری ورکشاپ مورد نیاز خواهد بود،  که در این بخش موارد خاصی
 بایست اشاره شود.می



 ساختار پروپوزال تجربه (6

 توضیحات هابخش ردیف

ده و نشان دهن ساده ا،یگو دیکلمه باشد. عنوان با ۲۰کمتر از  دیعنوان کامل تجربه با عنوان 1
 .تجربه باشد یمحتوا

 لیفا یدر ابتدا دی)گان( باسندهینو لیمیو ا یسازمان یوابستگ ،یو نام خانوادگ نام )گان(سندهینو 2
 .دیایب

شدن  رفتهیفرد ارائه دهنده در صورت پذ یسازمان جایگاه و یو نام خانوادگ نام دهندهارائه 3
 ریغ یفرد تواندیدهنده متجربه در کنفرانس. )با توجه به ضوابط کنفرانس فرد ارائه

 باشد( سندگانیاز نو
 کلمه تشریح گردد. 1000تا  500خالصه تجربه بین بخش، الزم است  نیا در تشریح مختصر تجربه 4

 
 .شود یبخش الزم است محل تجربه به صورت مختصر معرف نیا در تجربه وقوع محل 5
 .شود یمعرفتجربه بخش الزم است زمان  نیا در تجربه وقوع زمان 6
و  دستاوردها فیتوص 7

 هادرس آموخته
ز تجربه مورد نظر های حاصل اآموختهو درس بخش، الزم است دستاوردها نیا در

 .شوند تشریح
 

 نحوره ارسال پروپوزال (7

 کد زیر به سایت کنفرانس مراجعه نمایید. آر خود از طریق اسکن کیو تجربه /ورکشاپ ارائهبرای ارسال پروپوزال 


