سومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیاء ایران
()IoTex 2018
 24و  25بهمنماه ۱۳۹6
تهران ـ محل نمایشگاههای تخصصی شهرداری تهران (بوستان گفتگو)

ساعت

سه شنبه 96/11/24

 8تا 8:30

پذیرش و شروع رسمی برنامه
کارگاه تخصصی"BigData" :

 8:30تا 10

شرکت آریا همراه سامانه

 10تا 11

 11:20تا 11:45
 11:45تا 12:15

سخنرانی جناب آقای دکتر ثنایی

مراسم افتتاحیه

 11تا 11:20

بازدید از نمایشگاه
مدیرعامل شرکت آریا همراه
سخنرانی جناب آقای مهندس روحانینژاد
مدیر فروم اینترنت اشیاء ایران
سخنرانی جناب آقای مهندس آذری جهرمی
مقام عالی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
نهار و استراحت

 12:15تا 13:30

نشست تخصصی

نشست تخصصی
فرصتهای نوظهور در بازار اینترنت اشیاء
 13:30تا 15

بررسی آخرین تحوالت در زمینه انرژی و خانه
هوشمند

ایران
 مهندس امیراحمدی؛ مدیرعامل شرکت فرینه فناور مهندس ابراهیمی؛ مدیرعامل هلدینگ بیتا مهندس مدقق؛ مشاور مدیرعامل شرکت توانیر و مجری مهندس حمیدی؛ مشاور ارشدطرح ملی فهام
 مهندس حیدری؛ شرکت آریاهمراه مهندس صمدی اسکویی؛ مجری طرح کنتورخوانی مهندس عربزاده؛ معاون بازاریابی شرکتهوشمند گاز شرکت ملی گاز ایران
فناپ موبایل
 مهندس رجبی؛ شرکت آریا همراهپذیرایی

15تا 15:30

نشست تخصصی
امنیت و چالشهای رگولیشن آن در بازار اینترنت اشیاء

 15:30تا 17

-

مهندس فالح جوشقانی؛ معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
مهندس کریمی؛ معاونت فنی پدافند غیرعامل
سرهنگ صادقی راشد؛ رئیس مرکز بررسی ادله دیجیتال پلیس فتا
مهندس عابدی؛ مدیر گروه و الکترونیک ،مخابرات و رباتیک مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت
ریاست جمهوری
مهندس ابراهیمی؛ نائب رییس کمیسیون  IoTنظام صنفی رایانهای
دکتر حبیبی؛ مدیرعامل صاافتا
مهندس کشوری؛ مدیرعامل مؤسسه پژوهش و توسعه فاوا طیف

ساعت

چهار شنبه 96/11/25

 8تا 8:30

پذیرش و شروع رسمی برنامه
نشست تخصصی
اینترنت اشیاء و تحول مدلهای سنتی صنعت بانکداری و بیمه
-

 8:30تا 10

مسعود نارنجی؛ معاون فناوری شرکت صنایع یاس
مسعود خرقانی؛ مدیر پروژههای تحلیل داده شرکت صنایع یاس
مهدی روحانینژاد؛ مدیر فروم اینترنت اشیاء ایران
مهندس کیان؛ معاون مدیرکل فناوری اطالعات بیمه مرکزی
پذیرایی

 10تا 10:30

نشست تخصصی
کاربردهای  IoTدر شهر هوشمند

 10:30تا 12

-

مهندس فرجود؛ مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران
دکتر روشن ضمیر :دبیر اجرایی شهر هوشمند بوشهر و مدیرکل توسعه منابع انسانی وزارت کشور
مهندس شالباف؛ معاون گروه بهسازان فردا
دکتر ثنایی ،شرکت آریا همراه سامانه
آقای عربزاده یکتا ،معاون بازاریابی شرکت فناپ موبایل
آقای  Dr. Philippe Bouvierمدیرعامل شرکت مشاورهای Urban Value Creation
آقای  Mr. Gerardo Perezاز شرکت نوکیا

 12تا 13:30
 13:30تا 15

نهار و استراحت
کارگاه تخصصی:
""BlockChain

فینال لیگ IoT

دکتر حامد شهیدی پور؛ مدیرعامل آزمایشگاه بالکچین ایران
اختتامیه و اهدای جوایز استارتاپهای برتر  IoTایران
 15تا 17

17تا 17:30

 مهندس جهانگرد؛ معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات دکتر فقیهی؛ دبیر ستاد توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی و فناوریریاست جمهوری
 مهندس روحانینژاد؛ مدیر فروم اینترنت اشیاء ایرانپذیرایی

