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همگام اب امروز ، هرماه اب فااب

تجربیــات ارزنده 15 ســال فعالیت مســتمر مرکــز فابا و 
استقبال گرم اکوسیســتم صنایع مالی، بانکی، پرداخت 
و فناوری از خدمات این مرکز، شــرایط و انتظارات را برای 

ارتقاء سطح خدمات و برنامه های آن فراهم کرده است.
از این رو در آغاز قرن پانزدهم هجری شمسی و پانزدهمین 
سال فعالیت »مرکز فابا« برنامه های متنوعی تحت عنوان 

»هفت مسیر فناورانه« تدارک دیده شده است.
عناوین این هفت مسیر عبارتند از:

مسیر دانش افزایی و روزآمدی- 1
مسیر آگاهی بخشی و ارتباط مؤثر با جامعه هدف-  
مسیر توسعه کسب و کارهای نو و استارتاپی-  
مسیر تحول دیجیتال، نوآوری و تجاری سازی -  
مسیر شبکه سازی و سرمایه گذاری- 5
مسیر توسعه بازارهای داخلی-  
مسیر توسعه بازارهای بین المللی-  

بــرای هریک از مســیرهای یاد شــده برنامه هایــی مطابق با اقتضائــات کنونی   
کســب و کارهای فناورانــه مهیا شــده کــه در این بروشــور می توانید با اســکن 

کدهای QR  از آن مطلع شوید.

مرکز فابا در یک نگاه

برای تســهیل همــکاری مشــتریان   
حقوقی، کارت اعتبــاری ویژه ای در 
اکوسیســتم صنایع  برای  دو ســطح 
مالــی، بانکــی، پرداخــت و فناوری 

ارسال شده است.

مشــتریان حقوقی )اعم از بانک ها و شــرکت ها( که هنوز کارت اعتباری خود را   
دریافت نکرده اند، می توانند با هماهنگی مدیریت توســعه کسب و کار مرکز فابا، 

نسبت به اخذ و فعالسازی آن اقدام نمایند.
تلفن:      -1 0 )داخلی 01   یا 05 (

همراه و واتساپ:   9 095019 09

ارتباط با مرکز فابا   
www.fabacenter.com :سایت
info@fabacenter.com :ایمیل

نشــانی: تهران، میدان ولی عصر، بلوار کشــاورز، خیابان فلسطین، خیابان ایتالیا، 
شماره   



هزممان اب
آغاز قرن اپنزدهم مشیس
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مرکز تهسیل گریمرکز تهسیل گری
فناوری های مایل ایران

ارمغان مرکز فااب
برای سال برای سال 14011401



اکوسیسمتاکوسیسمت
صنایع مایل، ابنیک،صنایع مایل، ابنیک،

پرداخت و فناوریپرداخت و فناوری

مسیر توسعه مسیر توسعه ابزارهای داخیلابزارهای داخیل

منایشگاه تراکنش ایران منایشگاه تراکنش ایران 

1

تراکنش فقط یک رویداد نیست

بخش نمایشگاهی   
بخش میزگردها و نشست ها   
بخش کارگاه های معرفی محصول  
بخش آموزش تخصصی بانکداری نوین ویژه مدیران ارشد  
بخش جشنواره چهره های ماندگار  
بخش جشنواره نوآوری و استارتاپی  
بخش تبلیغات محیطی  
  B2G و B2B بخش گفتگوی
بخش مجازی  
بخش سلسله نشست های قبل از برگزاری  



مسیر توسعه ابزارهای بین امللیلمسیر توسعه ابزارهای بین امللیل

ابنکداری، پرداخت، فین تک،ابنکداری، پرداخت، فین تک،
بیمه، بورس، هشرهومشندبیمه، بورس، هشرهومشند

و تجارت الکرتونییکو تجارت الکرتونییک

منایشگاه تراکنش استانبول منایشگاه تراکنش استانبول 

2
بخش نمایشگاهی   
بخش کارگاه های معرفی محصول   
بخش نوآوری و استارتاپی   
بخش نشست ها و میزگردهای تخصصی   
بخش تبلیغات محیطی   
پخش زنده رویداد از سایت ها و شبکه های اجتماعی  
پاویون کشورهای مختلف و معرفی ظرفیت ها  



مسیر دانش افزایی و روزآمدیمسیر دانش افزایی و روزآمدی

 دوره های آموزیش دوره های آموزیش
و نشست های تخصیصو نشست های تخصیص

اپرادایم های عرصاپرادایم های عرص
و فناوری های نوظهور

تحــول   3 بــا گرایــش   DBA دوره هــای 
دیجیتال، هوش مصنوعی، بالکچین، 

مدیریت ریسک و...
دوره های تخصصی بانکداری نوین ویژه مدیران ارشد   
نشســت های تخصصــی با هــدف تضــارب آراء مدیران و   

متخصصان 
سمینارهای علمی با هدف تبیین فناوری های نوظهور   
سمینارهای معرفی محصوالت و سولوشن های جدید فناورانه   
سمینارهای آموزشی   
تورهای آموزشی خارج از کشور  



مسیر توسعه
کسب و کارهای نو و استاراتیپکسب و کارهای نو و استاراتیپ

هفته فین تکهفته فین تک
کیـــــــــــــشکیـــــــــــــش

فستیوالفستیوال
نوآوران و رسمایه گذاران خاورمیانه

4

بخش نمایشگاه دستاوردها  
بخش همکاری های بین المللی   
بخش سکوی سرمایه گذاری و تجاری سازی   
بخش سکوی انتخاب برترین ها  
  )Rivese Pich( بخش ارائه معکوس



مسیر
آگاهی بخیش و ارتباط مؤثر اب جامعه هدفآگاهی بخیش و ارتباط مؤثر اب جامعه هدف

 رسانه های تخصیص رسانه های تخصیص
فااب مدیا

تریبون کسب وکارهای امروز، تریبون کسب وکارهای امروز، 
فناوری های فردافناوری های فردا

5

بخش نشریات و مجالت مکتوب   
بخش فابانیوز و شبکه های اجتماعی   
بخش کتاب های تخصصی   
بخش گفتگو با صاحب نظران و متخصصان   
بخش معرفی کسب و کارها و دستاوردها  
بخش بین المللی  



مسیرمسیر
تحول دیجیتال، نوآوری و تجاری سازیتحول دیجیتال، نوآوری و تجاری سازی

خدمات مشاوره، ابزارسازی
و توسعه کسب و کارو توسعه کسب و کار

اکوسیسمتاکوسیسمت
صنایع مایل، ابنیک،صنایع مایل، ابنیک،

پرداخت و فناوریپرداخت و فناوری

6

مشاوره علمی   
مشاوره اجرایی   
مشاوره تجاری   
مشارکت در طراحی و توسعه بازار پروژه های فناورانه   
همکاری در عرصه شبکه سازی، تجاری سازی و...  



مسیرمسیر
شبکه سازی و رسمایه گذاریشبکه سازی و رسمایه گذاری

ااتق فناوری و تجاری سازیااتق فناوری و تجاری سازی
در کشورهای منطقه ایدر کشورهای منطقه ای

شبکه مدیران و متخصصانشبکه مدیران و متخصصان
خاورمیانه، غرب آسیا،

آسیای میانه و اوراسیا

راه انــدازی اتاق فناوری و تجاری مشــترک ایران با   7
کشورهای مختلف 

دبیرخانــه همــکاری با ســازمان هــای منطقه ای،   
دولتی و اتاق بازرگانی 

پلتفرم رســانه ای معرفی دستاوردها، ظرفیت ها و   
فرصت ها 

نشست های فصلی و ساالنه  



خربی در راه است...خربی در راه است...

و...

مگاپروژه
اقتصاد و ابنکداری 

ایران



www.fabacenter.com


