
 

 

 
 

 

 

 

ری کرمانروابط عمومی   محترم کل مدری   استاندا
 / برج میالد تهرانهای هوشمندفناوری جهانیکنگره  ارتباط بادر اطالع رسانی موضوع:

 سالم علیکم  

نظام اداری ابالغی مقام معظم رهبری و پیرو مصوبه شورای عالی اداری ابالغی ریاست های کلی سیاست 11تا  11، 11، 11احتراما؛ پیرو بندهای 

با رویکرد  "(IC TECH) های هوشمندفناوریجهانی  کنگره"؛رساندمی استحضار به 11/11/51مورخ  1111111 محترم جمهور به شماره

وزارت تعاون، کار و رفاه وزارت صنعت، معدن و تجارت، ، اطالعاتوزارت ارتباطات و فناوری  با حمایت نظام اداری و تحول هوشمندسازی

بررسی اصالح فرآیندها و برنامه الکترونیکی کردن خدمات  با هدفکشور، معتبر های و دانشگاه وزارت جهاد کشاورزی و جوانان، اجتماعی، وزارت ورزش

بهمن  در،  )توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری( راه اصالح نظام اداریواکاوی برنامه دوم نقشه  تصویب نامه فوق و 1مطابق ماده  دستگاه ها

  شود.برگزار می با حضور مقامات ملی و دعوت از مهمانان بین المللی برج میالد تهراندر  51ماه سال 

و اعطای گواهینامه های آن  و پنل های تخصصی یدر کارگاه های آموزشاهمیت موضوع و مواهب علمی و تبادل دانش  به با عنایتدر همین راستا 

در پورتال و پوستر کنگره و  فراخوان خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اطالع رسانی این رویداد مهم از طریق قراردادن از حضرتعالی، در این کنگره

 پایگاه اینترنتی آن وزارتخانه اقدام گردد. 

 

 

 با سپاس

 سید محمد تقی بطحایی

 شورای راهبردی کنگره دبیر

 هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 هوالحکیم

 

 03/31/51 تاریخ :
 11110/51: شماره 

 دارد پیوست :

 «آنی»



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فراخوان حضور در کنگره 
های کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم رهبری و پیرو مصوبه شورای عالی اداری ابالغی ریاست محترم جمهور به سیاست 11تا  11، 11، 11پیرو بندهای 

با رویکرد هوشمندسازی و تحول نظام  "(IC TECH) های هوشمندکنگره جهانی فناوری"؛رساندبه استحضار می 11/11/51مورخ  1111111 شماره

، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت جهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتبا حمایت اداری 

تصویب نامه فوق و واکاوی برنامه  1بررسی اصالح فرآیندها و برنامه الکترونیکی کردن خدمات دستگاه ها مطابق ماده با هدف های معتبر کشور، دانشگاهکشاورزی و 

مقامات ملی و دعوت  برج میالد تهران با حضوردر  51، در بهمن ماه سال  دوم نقشه راه اصالح نظام اداری )توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری(

 شود. برگزار می از مهمانان بین المللی

 
 

 

 به مراجعه با یا گرفته تماس 31100155351 ، 31100155350 ، 31101111015 ، 31101111011 های تلفن شماره با توانند می کنگره در نام ثبت جهت مندان عالقه

 .نمایند نام ثبت آنالین صورت به .IRFBFIWWW. آدرس به کنگره رسمی سایت وب 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کنگره جهانی فناوری های هوشمند با رویکرد دولت "رساند، به اطالع کلیه اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و همکاران در حوزه فناوری اطالعات می 

 معظم مقام ابالغی اداری نظام کلی های سیاست 11 و 11 ،11 تا 11 ،11 تا13 بندهای پیرو  " (IC TECH) هوشمند و هوشمندسازی نظام اداری

 وزارت اطالعات، فناوری و ارتباطات وزارت همکاری و حمایت با  113/50/131 شماره به جمهور محترم ریاست ابالغی اداری عالی شورای مصوبه پیرو و رهبری
 نقشه دوم برنامه واکاوی هدف با کشور، معتبر های دانشگاه تجارت، و معدن صنعت وزارت کشاورزی، جهاد وزارت جوانان، و ورزش وزارت اجتماعی، رفاه و کار تعاون،

 هم و کلیدی های سخنرانی آموزشی، کارگاههای تخصصی، پنلهای برگزاری. شود می برگزار( اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت توسعه) اداری نظام اصالح راه
 اساس بر الکترونیک دولت توسعه اجرایی و فنی ضوابط بیشتر بررسی منظور به المللی بین و داخلی صاحبنظران و حوزه این متخصصین حضور با نخبگان اندیشی
 حائز های برنامه دیگر از المللی بین تجربیات از مندی بهره همچنین و جمهور محترم ریاست ابالغی 111/133 شماره به اطالعات فناوری عالی شورای مصوبه
از این رو از کلیه عالقه مندان دعوت می شود براساس محورهای کنگره و طبق زمانبندی اعالم شده، نسبت به ارسال مقاالت خود   .بود خواهد رویداد این اهمیت

 اقدام نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 69محل برگزاری کنگره:  برج میالد تهران       زمان برگزاری کنگره: بهمن        01/01/69آخرین مهلت ارسال اصل مقاالت:     
ایمیل:  311 -15511111فکس:   311-01111011-5، 311-00155350-1، 35113111511، 35113115311شماره تماس: 

info.pconf@gmail.com 

 مراجعه فرمائید.  .irFBFiwww.لطفاً جهت کسب اطالع بیشتر و نحوه ارسال چکیده مقاالت به آدرس اینترنتی 

 وشمند سازی و اصالح نظام اداریه
 سازمانی های فرایند و ها سیستم مدیریت .1

 الکترونیک دولت توسعه های چالش و الزامات .1

 سیستمی فساد با مبارزه و هوشمند های سامانه .0

 آن تحقق های شیوه و اداری نظام اصالح های ضرورت .1

 (دولت بازمهندسی) دولت سازی چابک و کارامدسازی زیرساختی، فنی، الزامات .1

 خدمات هوشمندسازی امر در مناسب رسانی اطالع و توانمندسازی آموزش، .1

 ها دستگاه الکترونیکی خدمات ارزیابی متمرکز سامانه ایجاد .5

 اداری هوشمند های سامانه و الکترونیک دولت استقرار و توسعه استانداردهای و الگوها .1

 SOA گرا سرویس معماری رویکرد با خدمات ارائه های فرایند بازمهندسی .5

 الکترونیکی خدمات ارائه در ملی های پایگاه ایجاد .13

 اداری هوشمند های سیستم اصالح در بنیان دانش های شرکت نقش .11

 دولت سازی چابک و کارامدسازی زیرساختی و فنی الزامات .11

 سامانه های خبره
 و ...( GISکاربرد سامانه های خبره )در حوزه های پزشکی، حسابداری، منابع انسانی،  .1

 انواع سامانه های خبره، مزایا، محدودیت ها و طبقه بندی آنها .1

 مکانات توضیح و رابط کاربرالزامات سیستم های خبره: پایگاه دانش، موتور استنتاج، ا .0

 توسعه سامانه های خبره در جهت دستیابی به هوش مصنوعی .1

 منطق فازی و رابطه آن با سامانه های خبره .1

 

 امنیت فناوری اطالعات
 مدیریت ریسک و امنیت سایبری .1

 مقابله با بدافزارها و تهدیدات امنیتی )هک، فیشینگ، اسپم و ...( .1

 مراقبت از اطالعاتشیوه های نوین حفاظت و  .0
 امنیت و حفاظت از اطالعات و حریم شخصی در شبکه های اجتماعی و فضای سایبری .1

 بانکداری الکترونیک و چالش های امنیتی .1

 نقش آموزش و فرهنگ سازی در مقابله با تهدیدات امنیتی .1

 سیستم های اطالعاتی راهبردی .5

 اینترنت اشیا
 IOTایجاد چهارچوب های استاندارد  .1

 IOTرصت های جدید سرمایه گذاری با بهره گیری از ایجاد ف .1

 IOTبررسی الزامات قانونی و محدودیت های موجود در توسعه  .0

 فرهنگ سازی، معرفی و آشنایی عامه مردم با اینترنت اشیا .1

 و بررسی رویکردهای موجود در تحقق آن IOTمعماری  .1

 IOTضرورت ایجاد و تعیین استانداردهای الزم در گسترش  .1

 

http://www.fbfi.ir/


 

 


