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ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎﻣﯽ دوﻣﯿﻦ دوره روﯾﺪاد “ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﺎن ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی
ﻣﺎﻟﯽ” ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻧﻈﺎم ﻫﺎی
ﭘﺮداﺧﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۹و  ۱۰ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه در ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﺮج ﻣﯿﻼد
ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ اﻓﺘﺨﺎر دارد ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ،
ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﺪﯾﻊ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ و ﺗﯿﻢﻫﺎی اﯾﺪهﭘﺮداز در
ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺎﯾﺶ اﻋﻢ از ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺑﻼک ﭼﯿﻦ ،رﻣﺰ
ارزﻫﺎ ،ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻟﯽ – ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ اوﻟﯿﻪ ﻃﺮح ﻫﺎ ،از ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ دﻋﻮت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺿﻤﻦ ﺣﻀﻮر راﯾﮕﺎن در ﻓﻀﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
روﯾﺪاد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری و ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺸﻮر؛ از اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ اﯾﺪه،
ﻃﺮح و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﺰاران ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﻓﻌﺎل در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری و
ﭘﺮداﺧﺖ ﻃﯽ روز ﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪاد ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺪاﯾﺎی وﯾﮋهای ﺑﺮای اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ دراﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻫﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ:
–ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﺪه
–دارﻧﺪﮔﺎن ﻃﺮح ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر وMVP
–ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ
ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم :ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن روز دوﺷﻨﺒﻪ ۱۳۹۷ / ۱۰ / ۱۰
روش ﺛﺒﺖ ﻧﺎم :ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  www.isc.co.irو ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﻓﺮمﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺑﺎرﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ:
–ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺑﺎرﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎﯾﺖ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ.
–ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﺎز اﻋﻀﺎء ﻫﺮ ﺗﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۲و  ۵ﻧﻔﺮ)ﺑﺎ
اﺣﺘﺴﺎب ﺳﺮﺗﯿﻢ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
–ﻫﺮ ﺗﯿﻢ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﮔﺮوه “ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﺪه”،
“دارﻧﺪﮔﺎن ﻃﺮح ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ”  MVPﯾﺎ ”ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﺷﺪه در
ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ ” ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﺪ.
–اﯾﺪهﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎﻧﮑﺪاری
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ و ﻧﻈﺎمﻫـﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﺷﻨـﺪ؛ در اوﻟـﻮﯾﺖ ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻗـﺮار
دارﻧــﺪ .ﺟﻬــﺖ اﻃﻼع از ﻣﺤﻮرﻫــﺎی ﻫﻤــﺎﯾﺶ ﺑــﻪ ﭘﺎﯾﮕــﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘــﯽ
۸www.conf.mbri.ac.ir/ebpsﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
–ﻣﻮاردی از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻃﺮح ،ﻣﯿﺰان ﻧﻮآوری ،ﻋﺪم ﺣﻀﻮر در
روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﺎ روﯾﺪاد دوره ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار،
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﮔﻮﻻﺗﻮری ﺣﻮزه ﻋﻤﻠﮑﺮد
و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﻃﺮح از اﻫﻢ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
–ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺗﺒﻌﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﭙﯽﺑﺮداری از اﯾﺪهﻫﺎ و ﻃﺮحﻫﺎی
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺗﯿﻢﻫﺎی اراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
–ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪاد ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ،ﻫﻤﮑﺎران

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
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–ﻫﺰﯾﻨﻪ رزرو ﻓﻀﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻏﺮﻓﻬﺴﺎزی ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر ﺗﯿﻤﻬﺎی ﺑﺮﺗﺮ در
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﺗﻘﺒﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺷﮑﺎل ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮمﻫﺎ،
ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ آدرس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ  noandishan@isc.co.irو ﯾﺎ ﺷﻤﺎره
ﺗﻠﻔﻦ ) ۰۲۱ – ۲۴۷۲۷۹۹۹در ﺳﺎﻋﺎت اداری( ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
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