
  
  

  : نوآوري پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کندمرکز
  کارگاه آموزشی نوآوري در اقتصاد دیجیتال

  برگزاري دوره به صورت آنالین
  

  پرهام خلیلی
  مشاور سرمایه گذاري و تأمین مالی

تنها راه قطعی که ایران را در مسیر درست . متوسل شویمهاي نوآورانه  براي رسیدن به اقتصادي دیجیتال در کشور باید به استفاده از ایده
 .بوم فناوري و نوآوري نهفته است و به دنبال مجالی براي شکوفایی است که در دل زیست است هایی اقتصاد دیجیتال قرار می دهد ایده

. استهاي نوآورانه و خالق براي توسعه دارد، اقتصاد دیجیتال در کشور  هاي اقتصادي در کشور که نیاز مبرمی به استفاده از ایده یکی از حوزه
 دوره از این رو. داند را راه چاره خود می  ا قدم گذاشتن در مسیر خالقیتها تنه نهالی که براي تنومند شدن و خوداتکایی در شرایط تحریم

  .شود در پژوهشگاه برگزار می نوآوري در اقتصاد دیجیتال
به زعم برخی کارشناسان این .مورد اشاره قرار می گیرد هم اقتصاد دیجیتال گاهی تحت عناوین اقتصاد اینترنتی، اقتصاد جدید یا اقتصاد وب

ایران را به خود اختصاص داده و  اصلی اقتصادیکی از بخش هاي  از آنجا که بخش خدمات. استبر انقالب صنعتی چهارم  حوزه مقدمه اي
است،نوآوري در تولید و توزیع اطالعات باعث تغییرات انقالبی در جامعه مدرن و ظهور پارادایم اقتصادي  آنجدينقش فناوري اطالعات در 

حتوا و اقتصاد دیجیتال افزایش دانش مخاطبین در حوزه اقتصاد مبا برگزاري این دوره  .شود می» اقتصاد دیجیتالی«جدید  تکنولوژیکی
 .با نوآوري و خالقیت، نقش جدیدي در اقتصاد براي خود ترسیم نمایندتوانند یابد و می می

  
  
  ی موضوعمقدمات میمفاه انیب

 تشریح مبانی اقتصادي بحث
 ينظر يها چارچوب

 یداخل يها نمونه
  یجهان يها داده

  
  باهدف افزایش دانش تخصصی در حوزه نوآوري

  
  با موردکاوي کارگاهی و عملی تمرین با همراه نظري و علمی آموزش

  .است مفید انسانی علوم عالقمندان و متخصصان تمامی براي و دانشجویان و پژوهشگران حوزه نوآوري براي دوره این در شرکت
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