
وبینارفرم اطالعات و ثبت نام

موضوع وبینار:
اقتصاد دیجیتال

اهداف وبینار
 مفهوم اقتصاد دیجیتالگیريشکلتاریخچه
تعریف اقتصاد دیجیتال
مزایاي اقتصاد دیجیتال
 دیجیتالتجربیات جهانی درحوزه اقتصاد
گیري اقتصاد دیجیتالنحوه اندازه
هاي کشور جهت توسعه اقتصاد دیجیتالشناسایی پتانسیل
پیش نیازهاي توسعه اقتصاد دیجیتال
هاي توسعه اقتصاد دیجیتالچالش

مخاطبان 
 اقتصادو فناوري اطالعات حوزه کارشناسان
 هاها و شرکتریزي سازمانطرح و برنامه و برنامهمدیران
هاها و شرکتمدیران ارشد سازمان
 هاي مرتبط و سایر شاخهاقتصاد دیجیتالمحققان حوزه

رئوس مطالب وبینار
بخش اول: ضرورت و اهمیت اقتصاد دیجیتال

تعریف اقتصاد دیجیتال وقلمرو آنبخش دوم:
هاي فراروها و فرصتایران، ظرفیت: بخش سوم

بخش پنجم: جمع بندي و الزامات
نیازهاي دورهپیش

-
اطالعات بیشتر

نیاز به اطالعات بیشتر در خصوص موضوع وبینار با شماره در صورت
bzakeri@isi.org.irالکترونیکیپستیا با 66412976تماس:

تماس حاصل فرمائید.

تاریخ برگزاري
17:00تا 15:00ساعت 03/04/98

ظرفیت ثبت نام 
نامحدود

سخنران
ــلخانم دکتر  ــی–نیلو فر مرادحاص ــادي  مدیرکل دفتر بررس هاي اقتص

عات      ناوري اطال طات وف با ــو -وزارت ارت گاه     عضـ ــ یات علمی پژوهشـ ه
ــگاه-ارتباطات وفناوري اطالعات ــی و  -مدرس دانشـ مجري پروژه بررسـ

سعه دولت الکترونیکی با  ها و اقدامتدوین برنامه اختار  س بر دیتأکهاي تو
ــارکت بخش دولتی و « ــت تیم نظارت   -)»PPP(یردولتیغمش ــرپرس س

سطح ملی       "پروژه شه راه اجراي آن در  سند تحول دیجیتال و نق تدوین 
"-

هزینه و نحوه  ثبت نام
این وبینار به صورت رایگان برگزار می شود

دبیرخانه گروه راهبري و مدیریت فناوري اطالعات–انجمن انفورماتیک ایران 



وبینارو رئوس مطالب سخنرانبیوگرافی
صل دکترخانم عضــو هیات علمی -هاي اقتصــادي وزارت ارتباطات وفناوري اطالعاتمدیرکل دفتر بررســی–نیلوفر مرادحا

مدرس دانشگاه-پژوهشگاه ارتباطات وفناوري اطالعات
نیلوفر مرادحاصل به شرح زیر است:دکتر سرکار خانمو تجاربهاخالصه فعالیت

سالهاي ج.ا.ا رکز تحقیقات پست پژوهشگر م -1 کمیتهعضو  ،ISO 9001راهبريند که  در این دوران دبیر کمیتهاهبود1385الی1378طی 
ي و ت اقتصاد تخصصی گروه پست، مدیریت تحقیق گروه مطالعا   عضو شوراي   ، تغییر ساختار  کمیتهعضو  ،(POC)برداري پست  فنی شوراي بهره 

ند.  ادهو معاون گروه مطالعات اقتصادي و تنظیم بازار ومقررات بوتنظیم بازار ومقررات
ات  یت، کلیریعمومی، اقتصاد مداضی، اقتصاد بخش ی( اقتصاد خرد، اقتصاد کالن، اقتصاد سنجی، اقتصاد ردروس زیرگروه اقتصاد استاد مدعو-2

المی  دانشگاه آزاد اس  و دکتري کارشناسی ارشد    ،درمقاطع کارشناسی  و اصول علم اقتصاد)   ، تجارت بین المللزي اقتصادي یعلم اقتصاد، برنامه ر 
سالمی     شگاه آزاد ا شگاه آزاد واحد جنوبواحد علوم و تحقیقات، دان سالمی واحد  ، دان سال   پرند،ا شگاه آزاد ا سه    می واحد تهران مرکزي ودان س مو

1397تا1380از ســال دانشــجو، داور مقاالت علمی 27دانشــجو و مشــاورپایان نامه 22اســتاد راهنماي و آموزش عالی غیر انتفاعی نور طوبی 
.اندبوده

که در این دورانهستند کنون تا1388عضو هیأت علمی، پژوهشگاه ارتباطات و فن آوري اطالعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، از سال    -3
ــو کمیته روابط بین الملل   ــو کمیته جذب هیأت علمی، مجري    ،عضـ ،  پروژه8ناظر  ،حوزه فاوا پروژه29و همکار پروژه   حوزه فاوا پروژه5عضـ

اند.بودهعلمیهايمقاله درهمایش34کنندهمقاله علمی و پژوهشی وارائه14نویسنده 
هستند در این  تاکنون1396، وزارت ارتباطات وفناوري اطالعات، از سال  ICTقتصادي، معاونت و نظارت راهبردي هاي امدیرکل دفتر بررسی -4

، عضو کمیسیون تخصصی شوراي عالی آمار، دبیرکمیته      عالی علوم، تحقیقات و فناوريعضو کمیسیون مدیریت، اقتصاد و بازرگانی شوراي     دوران 
ضو علی وري وزارت ارتباطات و فناوري بهره صویب    البدل هیات مدیره انجمن علمی تجارت الکترونیک ایراناطالعات، ع ضو چندین کارگروه ت وع
هستند.نامه هاي حوزه اقتصاديآیین


