ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﻮﻣﯿﻦ روﯾﺪاد ﺗﻬﺮان ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
اﻋﻼم ﺷﺪ؛ زﻣﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم از ﻧﯿﻤﻪ اول ﻣﻬﺮ ﻣﺎه -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۳ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۸
ﻣﺤﻮرﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ »ﺗﻬﺮان ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ« ﮐﻪ از دوازدﻫﻢ ﺗﺎ ﻧﻮزدﻫﻢ آذرﻣﺎه  1398ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد
اﻋﻼم ﺷﺪ.
روزﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ روﯾﺪاد ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻬﺮان ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ از ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ آذر  1398ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری

ﺳﻮﻣﯿﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻧﻮآوری ﺗﻬﺮان ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ )ﻫﮑﺎﺗﻮن( اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .روﯾﺪادی ﮐﻪ دوره اول و
دوم آن ﻧﯿﺰ در ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان در آن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺗﯿﻢﻫﺎی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺳﻌﯽ دارد ﮐﻪ اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﺪ.

اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻮآوری ،ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﮔﺬر ﻧﻮآوری در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ  ،ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪاد دﯾﮕﺮی از ﺳﻠﺴﻠﻪ روﯾﺪادﻫﺎی

اﯾﻨﻮﺗﻬﺮان و روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ.

از دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ،اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺮﮐﺰ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه

ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺷﻬﺮداری ،روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻓﻦ ﺑﺎزار ﺷﻬﺮی ،ﺗﻮر ﺑﺎزدﯾﺪ از رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮی و ﻣﻮزه ﻧﻘﺸﻪ
ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ روﺳﺎی ﺷﻮراﯾﺎریﻫﺎ اﺳﺖ.
اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻬﺮان ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ و در روزﻫﺎی  18و  19آذر ﻣﺎه ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری داﻧﺸﮕﺎه
ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﺪف از ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ روﯾﺪاد و

ﺑﺮرﺳﯽ روشﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎی داده ﻣﺤﻮر اﺳﺖ.

ﻫﻤﺎﯾﺶ »ﺗﻬﺮان ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ« ﻧﯿﺰ در روزﻫﺎی ﻫﺠﺪﻫﻢ و ﻧﻮزدﻫﻢ آذرﻣﺎه در ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﺮج ﻣﯿﻼد
ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ داده ﺑﺎز و ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﻬﺮی -آﮔﺎه ﺳﺎزی،
آﻣﻮزش و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺣﻮزه ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ -ﻣﺸﺎرﮐﺖ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ،ﺑﻬﺮهوری و اﻗﺘﺼﺎد
ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داده -ﺷﻬﺮ ﻧﻮآور و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ داده اﺳﺖ.
در روﯾﺪاد ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻬﺮان ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،وﻋﺪه داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺎز اول ﺗﻬﺮان ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل
 ۹۸اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ روﯾﺪاد در روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ آذرﻣﺎه ،ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
وﻋﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

از دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻼن داده ،داده ﮐﺎوی و اﺳﺘﺨﺮاج دادهﻫﺎی ﺳﻮدﻣﻨﺪ و
ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد-ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎ -ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺷﻬﺮی-ﺟﺎ ﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﻣﺪلﺳﺎزی و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﺷﻬﺮی -ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ و روﻧﺪﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﺗﻬﺮان ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ« ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و از زﻣﺎن دﻗﯿﻖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﻬﺮﻣﺎه اﺳﺖ،
ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

