ﺟﺸﻨﻮاره ﭘﻞ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺻﺎﺣﺒﯿﻦ اﯾﺪه
ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  Bridge 2015ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۴ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۳
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  Bridge 2014ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺸﺖ .در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻔﮑﺮی ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ داﺧﻞ

ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ راه ﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
و ﺑﺴﺘﺮی ﺗﺎزه را ﺟﻬﺖ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎ ﺧﻠﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری آن روﯾﺪاد ،اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﻗﺼﺪ دارد دور دوم ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  Bridgeرا در اﺑﻌﺎدی ﺑﺰرﮔﺘﺮ
ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﺪ Bridge 2015 .ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺎر در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد و ﭘﺬﯾﺮای ﺻﺪﻫﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐ
اﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ را

ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورﻧﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد ﻣﻘﯿﻢ اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ای ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﻫﺪاف ﺧﻮد
ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﺪه ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ در ﺣﻮزه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﻗﺮار اﺳﺖ
ﭘﯿﺶ از ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺻﻠﯽ ،ﺟﺸﻨﻮاره ای ﺑﺎ ﻧﺎم »ﭘﻞ« در داﺧﻞ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدد .ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ

در  ،Bridge 2015ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ وﯾﺪﯾﻮ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺿﺒﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
ﺑﺮای ﺟﺸﻨﻮاره ﭘﻞ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﺪه ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻓﻌﺎﻻن  ITدر اﯾﺮان ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ اﻓﺮاد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﺎ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر در  ،Bridge 2015ﺑﻪ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﺰارش دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ از ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی ﺟﺸﻨﻮاره ﭘﻞ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺪ و
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ.

ﺗﻐﺮﻓﻀﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در اﯾﺮان  ،اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻓﻌﺎل داﺧﻞ وﺧﺎرج ﮐﺸﻮر در
ﺻﻨﺎﯾﻊ »«High Techو ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ارﺗﺒﺎط و داﻧﺶ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﻫﺪاف »ﺟﺸﻨﻮاره ﭘﻞ«
اﺳﺖ.

ﻋﻠﯽ زواﺷﮑﯿﺎﻧﯽ دﺑﯿﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﭘﻞ ،روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺖ :اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در  ۳۰ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺟﺎری ﺗﻌﺪاد اﯾﺪهﻫﺎی ﺛﺒﺖ
ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﻣﻮرد ﺑﺮﺳﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﺪهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در رﺷﺘﻪﻫﺎی آی ﺳﯽ
ﺗﯽ و آی ﺗﯽ ،ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  ،ﻧﺎﻧﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻣﺘﺎﻟﻮژی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آﭘﻠﻮد ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪای
از اﯾﺪه ﺧﻮد در ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺸﻨﻮاره در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
دﺑﯿﺮ ﺟﺸﻨﻮاره ﭘﻞ ﮔﻔﺖ :اﯾﺪهﻫﺎی رﺳﯿﺪه ﺗﺎ  ۱۵اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﻮﺳﻂ داوران ﻣﺠﺮب ﻣﻮرد
ﻗﻀﺎوت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﻋﺰام ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ آی ﺑﺮﯾﺞ  ۲۰۱۵ﺑﺮﻟﯿﻦ  ،ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭘﺎرکﻫﺎی ﻓﻨﺎوری آﻟﻤﺎن و اﻋﺰام ﺑﻪ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﺪﮐﺲ ﮐﯿﺶ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻮاﯾﺰ ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﻃﺮح ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺖ.
زواﺷﮑﯿﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ »ﻫﺎیﺗﮏ« ﮔﻔﺖ  :ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺗﻐﺮ ﻣﺪلﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﭼﺮﺧﻪ رﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی

اﺳﺘﺎرتآپ در اﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﯾﮏ ﺟﻬﺶ  ۲۰درﺻﺪی را
در ﺻﻨﺎﯾﻊ »ﻫﺎیﺗﮏ« اﯾﺮان ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی آﻣﺎده ﮐﺮدن اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ »ﻫﺎی ﺗﮏ« ﮐﺸﻮر ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﯿﺎز دارد و ﻫﺪف ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﻞ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ

ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺣﻘﻮﻗﯽ ،داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ.

زواﺷﮑﯿﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺟﻬﺶ
اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .وی اﻓﺰود :ﺗﻐﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺸﻮر و ﺗﻐﺮ ﻣﺪلﻫﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪای و

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﺪ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻀﻮر  ۷ﻫﺰار ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻖ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ »ﻫﺎیﺗﮏ« ﺟﻬﺎن ﮔﻔﺖ  :اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ رﺷﺪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﺤﻮﻟﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﯾﻢ.
زواﺷﮑﯿﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻓﻌﺎل در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در داﺧﻞ و ﺧﺎرج
ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ  :ﺣﺪود ﺷﺶ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻞ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺎرج و داﺧﻞ ﮐﺸﻮر در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮐﻠﯽ
ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ و در روﯾﺪادی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺮﯾﺞ ﮔﺮدﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ و اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ در ﺳﻄﺤﯽ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ
در ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺷﻬﺮ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .وی اﻓﺰود:
»ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺰرﮔﯽ از  ۵۰ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﻮزه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺸﻐﻮل

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ در ﻃﯽ  ۳روز ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﺎی ﺗﮏ آﻟﻤﺎن و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ و ﭘﺎرکﻫﺎی ﻓﻨﺎوری و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺷﺮﮐﺖ  SAPدر آن
ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ«.

راﻫﻨﻤﺎی ﺳﺎﺧﺖ وﯾﺪﯾﻮ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﺸﻨﻮاره ﭘﻞ
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻃﺮح ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﻮﺗﺎه ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﻮم ﻣﺪل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻧﮕﺎه اول ﮐﺎری ﺳﺨﺖ

و ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ .وﻟﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﻃﺮح ﭼﻨﺪ ﺻﺪ
ﺻﻔﺤﻪ ای ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻃﺮح ﺧﻮد را در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﻮال

اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺼﻮرت ﺳﺎده و ﺷﯿﻮا ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﯿﺪ.

 -1ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮی ) :(problemﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ را در ﻃﺮح ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد

ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزﯾﺪ.

-2ﻣﺸﺘﺮی ) : (Customerﺑﺎزار ﻫﺪف ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﻤﺎ ﮐﯿﺴﺖ؟
 -3راه ﺣﻞ ) :(Solutionراه ﺣﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻃﺮﺣﻬﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ای ،ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ ﻣﺪل ﮐﺎﻧﻮاس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )Canvas
 (Business Modelﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد از آن ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺪ.

ﻣﻼک ﻫﺎی داوری:
– داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪﯾﺪ و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ )اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺪ اﯾﺪه ﺑﻮده و ﯾﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ
اوﻟﯿﻪ ی اﺟﺮا ) (start-upﺑﺎﺷﺪ.
– اراﺋﻪ ی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺣﺮﻓﻪ ای
– رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل اراﺋﻪ ،ﺑﯿﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و زﻣﺎن ﺑﻨﺪی
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ارﺳﺎل ﻃﺮح ﻫﺎ و اﯾﺪه ﻫﺎ 30 :ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 1393
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

