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یکشنبه 24تیرماه

ساعت  7تا  – 7:30پذیرایی ورودی
ساعت  – 7شروع توزیع کارت و بسته شرکتکنندگان
ساعت  -7:30بازگشایی دربهای ورودی و ورود به سالن اصلی
ساعت  7:45تا  – 9:50سالن اصلی
تالوت آیاتی چند از کالما ..مجید
سرود جمهوری اسالمی
سخنرانی جناب آقای دکتر غالمرضا جاللی؛ رئیس محترم سازمان پدافند غیرعامل کشور
سخنرانی جناب آقای دکتر ابوالحسن فیروزآبادی؛ دبیر محترم شورایعالی فضای مجازی
سخنرانی جناب آقای دکتر حسینعلی شهریاری؛ رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مردم در مجلس شورای اسالمی
 9:50تا  -10:15پذیرایی میانوعده و بازدید از نمایشگاه
ساعت  10:15تا  – 12:30نشست تخصصی دولت هوشمند امن و پایدار – سالن شماره  -3طبقه زیرهمکف
چالشهای توسعه دولت هوشمند در ایران  -دکتر احمد بزرگیان
بازآفرینی دولت از حرف تا عمل؛ تجربه ایرانی  -مهندس رضا باقری اصل
مدل تحقق نظام نوآوری فناورانه در حوزه دولت هوشمند در ایران  -دکتر امیر شجاعان
مدل بومی ارزیابی امنیت اطالعات دولت هوشمند  -دکتر مصطفی رامندی پورقاسم
ساعت  10:15تا  – 12:30نشست تخصصی پزشکی شخصی و بیوالکترومغناطیس  -سالن شماره  -4طبقه اول
پزشکی شخصی  -دکتر محمدعلی صارمی
بیورزونانس و نقش آن در سالمت جامعه -دکتر مهرداد ایمانزاده
جایگاه بیورزونانس در تحقیقات و مطالعات علمی -دکتر احمد شفائیزاده
تهدیدات هارپ و تأثیرات آن در سالمت جامعه – مهندس مهران زینلیپور
ارائه راهکاری جدید در جهت افزایش کارایی زیستی گیاهان در مقابله با انواع تنشها توسط تکنیک بیورزونانس -دکتر ریحانه صادقی
ساعت  10:15تا  – 12:30نشست تخصصی فناوریهای هوشمند بیمارستانی  -سالن شماره  -5طبقه اول
فناوریهای هوشمند در تشخیص و درمان بیماریها و آزمایشگاه هوشمند -دکتر سیدمحمد جزایری
بیمارستان هوشمند  -دکتر سیامک واحدی  -رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان
اسـتراتژی پیادهسـازی موفق تکنولوژیهای هوشـمند سلامت مبتنی بـر  -ICTمطالعه موردی ( RHMسیسـتم پایش هوشـمند
سلامت ) – دکتر حسـین معینزاد
بیمارستان هوشمند – مهندس سیدحسین پاریاب
ساعت  10:15تا  – 12:30نشست تخصصی مدیریت ساختمان هوشمند و بیمارستان هوشمند -سالن شماره  -6طبقه اول
ساختمان هوشمند؛ زیرساختها و تجهیزات – مهندس مرتضی حیدریان
بررسی و مقایسه انواع روشهای هوشمندسازی ساختمان – محیالدین نریمانی
مدیریت هوشمند دود ناشی از حریق در ساختمانها و تونلها -دکتر کاظم بشیرنژاد
خدمات نوین سالمت بر بستر سالمت همراه – مهندس مصطفی بهمنآبادی
ساعت  12:30تا  – 14نماز و ناهار
ساعت  14تا  – 15:30پدافند سایبری در سامانه های هوشمند  -سالن اصلی
پدافند سایبری در سامانههای هوشمند – مهندس محمدرضا فرجیپور
هوشمندسازی در صدا و سیما – دکتر رضا علیدادی – معاون فنی و رئیس کمیته پدافند غیرعامل سازمان صدا و سیما
پدافند سایبری در شهر هوشمند – دکتر حسین قرایی
پدافند سایبری در شبکه ملی هوشمند برق  -دکتر احمد افشار
پدافند سایبری در هوشمندسازی زیرساختهای سایبری و وابسته به سایبر کشور -مهندس هادی کریمی نیسیانی
ساعت  15:45تا  – 17فناوری های هوشمندسازی  -سالن اصلی
بررسی رایانش ابري در شبکههاي هوشمند – مهندس حمیدرضا امینی
استفاده از فناوری مجازیسازی توابع شبکه در دولت هوشمند  -مهندس سمیرا حسنی
کيفيت داده و لزوم طراحي پلتفرم داده بزرگ در هوشمندي کسب وکار -مهندس عباس طهماسبی
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دوشنبه  25تیرماه -ساعت  8:30تا 10:30

اهمیت کالنداده در هوشمندسازی – مهندس افشین کیانی
فناوریهای نوین هوشمندسازی (اینترنت اشیا)  -مهندس سانترا ساکی
کسب و کارهای دیجیتال و شهروند هوشمند – مهندس یاسر قربانی
فناوریهای نوظهور جهانی در هوشمندسازی و چالشهای آن  -دکتر شهریار پورآذین

 10:30تا  -10:45پذیرایی میان وعده
 10:45تا  -12:30محور تخصصی شهر هوشمند امن و پایدار
چارچوب فضایی  -کالبدی شهر هوشمند -دکتر جابر دانش
توسعه فناوری هوش مصنوعی و حفاظت از دادهها -دکتر حمیدرضا احمدیان
رباتهای اجتماعی و شهر هوشمند – دکتر سعید شیری قیداری
مدیریت هوشمند شهری -دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی
امنیت پایدار در هوشمندسازی  -دکتر علی عباسنژاد
 14تا  – 16محور تخصصی پدافند سایبری در فناوریهای نوین هوشمندسازی
نقش اینترنت اشیا در پدافند غیرعامل – دکتر امیرهوشنگ تاج فر
فرصتها و تهدیدات فناوری بالکچین – مهندس سیدحسین پاریاب
زیرساخت امن هوشمند – دکتر محمدعلی نکویی
بررسی الزامات پدافند غیرعامل در حوزه نظارت تصویری  -دکتر محمد قلمچی
خدمات نوین در شهر هوشمند – مطالعه موردی شهر هوشمند سئول – مهندس مصطفی بهمنآبادی
 -16توزیع گواهینامه شرکت کنندگان
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