
 

 
 

 

 

محترم ااتق بازرگانی ریاست
 ریان معادن و کشاورزی ا  ،صناعی  ،

 8102جهانی فناوری هوشمند در کنگره  مشارکت و حضورموضوع: 

 

به های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و پیرو مصوبه شورای عالی اداری ابلاغی ریاست محترم جمهور پیرو سیاست

های فناوری کنگره جهانیو کنگره بین المللی نظام اداری هوشمند  " ؛رسانداستحضار می به 42/44/59مورخ  4441111 شماره

وزارت صنعت،  .وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتبا حمایت و همکاری سازمان برنامه و بودجه ،  (IC TECH2018) هوشمند

دانشگاه خواجه از جمله  های معتبر کشورو دانشگاه ، پلیس فتاه اجتماعی، وزارت ورزش و جوانانمعدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفا

برگزار  تهران سالن همایش های بین المللی شهید بهشتیدر  75سال ماه  مرداد 49و  41 و دانشگاه شهید بهشتی، نصیر

 گردد. می

در قالب بخش ...  یونان، کره و اسپانیا، نظیر ایتالیا، فناوری اطلاعات حوزه در پیشگام کشور 04 از بیش همکاری بااین کنگره 

، شهر هوشمند، امنیت در نرم افزارهای بانکداری هوشمند(، IOTدولت هوشمند، اینترنت اشیا )با عناوین  از جمله پنل های تخصصیهای مختلف 

برنامه ریزی  جهان از کشورهای مختلف و کارگاه های آموزشی با حضور اساتید و صاحبنظران داخلی و بین المللیاداری الکترونیکی، 

، )SC 2018Iشهر هوشمند ) نامهگواهی ، نظام اداری هوشمند شایان ذکر است در پایان این کنگره گواهی نامه گردیده است.

به شرکت  ساعته حضور 2و گواهی نامه  )IOT 2018)اینترنت اشیا گواهی نامه، (ITS 2018امنیت فناوری اطلاعات ) گواهی نامه

 اعطا می گردد. کنندگان

مبنی بر تحقق و استقرار دولت الکترونیک تا پایان دولت  44/07/51تصمیم هیئت دولت در جلسه مورخ  با عنایت بهدر همین ارتباط 

استان جهت  14خواهشمند است دستور فرمایید به اعضای آن اتاق و همچنین اتاق های بازرگانی در ، اهمیت موضوع توجه بهدوازدهم و با 

کسب اطلاعات بیشتر می توانید به پایگاه اینترنتی این کنگره به جهت  .نمایندمشارکت در این کنگره اطلاع رسانی 

 تماس حاصل فرمایید. 044 – 11155051 -1با دبیرخانه این کنگره به شماره  مراجعه و یا  www.ictechi.comنشانی

 

 با سپاس 

 سیاوش وهاب زاده

 معاون اجرایی کنگره

 

 04/09/57 تاریخ :
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 داردن پیوست :




