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مسائل مورد بحث:
مبانی نظري و عملی اکوسیستم نوآوري چیست؟

عناصر اکوسیستم نوآوري کدامند؟

ها در اکوسیستم نوآوري چیست؟جایگاه بانک

مزایا و معایب اکوسیستم نوآوري چیست؟

هاي کشور در اکوسیستم نوآوري چگونه است؟جایگاه بانک

ها کدامند؟هاي راه اندازي اکوسیستم نوآوري در بانکگام
مخاطبان :  

ها و موسسات اعتباري غیر بانکیمدیران میانی و ارشد بانک
مدت : 

ساعت4

زمان برگزاري :
1399آذر ماه 4سه شنبه 

12:30الی 8:30ساعت: 

هزینه ثبت نام :
صورت خالصتومان به350،000

باشد.صورت آنالین مینحوه برگزاري به

نام اسامی شرکت کنندگان به صورت براي ثبت
کتبی به نمابر زیر اعالم شود.

22846899نمابر:

چهاردهمین مباحثه علمی با عنوان
چگونگی راه اندازي اکوسیستم نوآوري در جهت توسعه 

فین تک ها در بانک ها و مؤسسات اعتباري غیر بانکی

موضوع مباحثه:
هـا، یـکـپـارچـه سـازي           به طور کلی هدف اجزاي اکوسیستم نوآوري در بانـک         

هـا و    هاي الزم براي تجـمـیـع طـرح         هاي نوآوري و ایجاد زیرساخت    استراتژي
ها در سطـح بـانـک      سازي آنهاي نوآورانه و کمک به اجرا و پیگیري پیاده    برنامه

هـاي داراي اولـویـت        هاي موجود در حوزه   باشد. در اکوسیستم نوآوري، ایده     می
هاي منتخب به کافه ایـده راه         گیرند و ایده  بانک، داوري و مورد ارزیابی قرار می      

کنند و پس از طی نمودن دوره آموزشی در کافه ایده و تـیـم سـازي،                   پیدا می 
کنند و پس از سـپـري شـدن دوره              دهنده راهیابی می  هاي برتر به شتاب   تیم

شتابدهی تیم ها در پایان مورد ارزیابی توسط سرمایه گذاران قرار گرفتـه و در                 
صورت موفقیت در جذب سرمایه، با واگذاري درصدي توافقی از سهـامشـان بـه                
صندوق سرمایه گذاري جسورانه، می توانند با سرمایه جذب شده، تیـمـشـان را          

بر ایـن  بزرگتر کنند و به سمت فروش و ارائه خدمات بیشتر و بهتر حرکت کنند.  
هـا از یـک       اساس امروزه حرکت به سمت استفاده اکوسیستم نوآوري در بانـک          

ها و موسسـات اعـتـبـاري       انتخاب به یک  ضرورت  تبدیل  و زمان تصمیم بانک    
.براي ورود به این حوزه جایگاه آنها را در رقابت آینده تعیین می کند
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رییس اداره نوآوري بانک  -
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