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ﺗﺪاﮐﺲ ﺗﻬﺮان اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۶ ،آذر ۱۳۹۶
ﺗﺪاﮐﺲ ﺗﻬﺮان در ﯾﮑﻢ دیﻣﺎه  ۱۳۹۶ﺳﺎﻋﺖ  7.30ﺻﺒﺢ اﻟﯽ  2ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﺮج
ﻣﯿﻼد ﺑﺎ ﻫﺪف ﮔﺴﺘﺮش اﯾﺪهﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ روﯾﺪاد ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ از
ﻣﺮاﺳﻢﻫﺎی ﺗﺪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،و دﯾﮕﺮ روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﺪاﮐﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺴﺎل از ﻣﯿﺎن ﺻﺪﻫﺎ اﯾﺪه
ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮاردی را ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﻫﻤﺎﯾﺶ اﻣﺴﺎل ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﻨﺎی “ﺗﻘﺎﻃﻊ” اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺗﺪاﮐﺲ ﺗﻬﺮان ﻃﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣﺎل و
آﯾﻨﺪه اﯾﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ و در ﻗﺎﻟﺐ روﯾﺪادی ﻣﻮﺛﺮ ،ﺑﺮای ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاران و ﻗﺸﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ،

ﭼﺸﻢاﻧﺪازی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﯿﺎﺑﺪ.

ﺗﺪاﮐﺲ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﯾﺎ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞاﻧﺪ روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ
روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﺪ در ﻧﻘﺎط ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻬﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺗﺪ اﺻﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﻮد روﯾﺪادﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﺪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻧﯿﺰ ﺣﺪود  ۳۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮔﺴﺘﺮش اﯾﺪهﻫﺎی ﻧﻮ در
ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﺑﺰرﮔﯽ ﭼﻮن :ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ ،ﺟﯿﻦ ﮔﻮدال ،اﻟﯿﺰاﺑﺖ
ﮔﯿﻠﺒﺮت ،ﺳﺮ رﯾﭽﺎرد ﺑﺮﻧﺴﻦ و… در ﻣﺮاﺳﻢﻫﺎی آن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺗﺪاﮐﺲ ﺗﻬﺮان ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  5ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ
ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﺎﻃﻊ ،ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶروی اﯾﺮان در ﻗﺎﻟﺐ راهﺣﻞﻫﺎی ﭼﻨﺪرﺷﺘﻪای و ﻣﯿﺎنرﺷﺘﻪای
ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮآوری دﻗﯿﻘﺎً در ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧﻄﺮ و ﭘﺎداش،

ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﮐﺬب و آﯾﻨﺪه و ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد.

»رﺿﺎ ﻏﯿﺎﺑﯽ« ،دﺑﯿﺮ روﯾﺪاد ﺗﺪاﮐﺲ ﺗﻬﺮان ،درﺑﺎره ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن اﯾﻦ دوره از ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ:
»ﺑﯿﺶ از  ۸۰۰ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺗﺪاﮐﺲﺗﻬﺮان  ۲۰۱۷ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮده و ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن  ۱۱۰ﻧﻔﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﺸﺖ ﺳﺨﻨﺮان ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در روﯾﺪاد اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﺪهﻫﺎی ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ ﺣﺎوی راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی اﯾﺮان و
ﺟﻬﺎن ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺳﺖ«.
ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آﻧﻬﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮارد

ﻣﯽﺷﻮد:
ﮐﺎﻇﻢ ﻗﻨﺒﺮی ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﻠﮑﺎم :ﭼﮕﻮﻧﻪ ،داﻧﺴﺘﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪی ورود اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان،
راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن اﻣﺮوز اﯾﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ؟
ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﮐﺸﺎورز ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ :ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻢ دارد؟ و اﯾﻨﮑﻪ
راﯾﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺎ در ﻣﻮردﻣﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ؟
ﮐﯿﺎرش آراﻣﺶ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻠﻢ را از ﺷﺒﻪ ﻋﻠﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد
و در دام ﺧﺮاﻓﺎت ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺸﺪ؟
ﭘﺎﻧﯿﺬ ﭘﯿﮑﺮی ،ﮐﯿﻬﺎنﺷﻨﺎس :آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ روزی ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ و ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ؟
ﻓﺮﯾﺪ ﺷﮑﺮﯾﻪ ،ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﺋﯽ آژاﻧﺲ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ  :FourMindﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻠﻢ ﮐﻬﻦ آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻮان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﭘﻮﯾﺎ داﺷﺖ؟
اﺣﺴﺎن ﺟﻬﺎﻧﺪارﭘﻮر ،ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﺴﺖ ﻫﮑﺮ رﺷﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺠﻠﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
 – :Forbesﻫﮏ رﺷﺪ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺪﯾﺪهای اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺷﺪ را ﻫﮏ ﮐﺮد؟
آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت در ﻫﻤﻪی ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد؟
ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﻓﺮ ﭘﺘﺮﮐﺎ ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ آﻟﻤﺎﻧﯽ :ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ  ۱۲۰۰ﻧﻔﺮ از
اﻓﺮاد ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪهﺟﻬﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
رﺿﺎ ﺳﯿﺎح – ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﺎﺑﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮی  CNNو ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺮاﻧﺲ  :۲۴ﺧﺒﺮ واﻗﻌﯽ و ﺧﺒﺮ
ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ در ﺟﺮﯾﺎن اﺧﺒﺎر ﺟﻬﺎن
ﭘﯿﺮاﻣﻮنﻣﺎن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟

اﻣﺴﺎل ﺗﺪاﮐﺲ ﺗﻬﺮان ،ﭘﺬﯾﺮای  ۱۶۰۰ﻧﻔﺮ از ﻧﻮآوران ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﻫﺸﺖﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ
داوﻃﻠﺐ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻠﯿﺖ از ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﺮای
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان وﺟﻮد دارد و ﻏﺎﺑﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﯿﻨﮏ
 www.tedxtehran.com/liveﻣﺮاﺳﻢ را ﺑﻪ ﻃﻮر راﯾﮕﺎن ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

