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 بسمه تعالی

 

 شهیدی  دکترجناب آقای 

 پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجانمحترم  ریاست

 

 با سالم ؛

آذرماه سال  9لغایت  6از تاریخ  ”اولین نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند ”احتراماً به استحضار می رساند 

 رتبط وت، خدمات و ایده های مهدف معرفی محصوالجاری در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی کاسپین زنجان با 

یست، بر پایه فن آوری های نوین جهت ایجاد شهری با مدیریت، اقتصاد، حمل و نقل، انرژی ساخت و ساز، محیط ز

 برگزار می گردد.مخابرات، آموزش بهداشت و سالمت هوشمند   ارتباطات

م از وعات تحت پوشش این نمایشگاه اعدر این راستا ستاد اجرایی نمایشگاه عطف به اهمیت و دامنه گسترده موض

 و تیکلجس، (IOT) اشیاء اینترنت، خانگی لوازم گرمایشی، و سرمایشی تجهیزات ساختمان، ،انرژی اصلیحوزه های 

 تجارت ،شبکه و وب، IT افزار و الکترونیکی، نرم تجهیزات مخابراتی، اپراتورهای و اتوماسیون انبار، ارتباطات

ی فروشگاهها ها، آپ استارت جانبی، تجهیزات و افزار سخت الکترونیکی، بانکداری، (B2B, B2C)الکترونیکی 

 نقل و حمل شهری، تجهیزات شهری، خدمات و دیجیتال، مدیریت حوزه انتشارات و آموزشی موسسات اینترنتی،

ت و تسهیال و برپایی رویدادی موثر و ارائه خدماتسالمت  و بهداشت گردشگری، پسماند، مدیریت و محیط زیست

 خدمات مطلوب به مشارکت کنندگان محترم در نظر دارد عالوه بر نمایش و عرضه دستاوردهای فعاالن عرصه تولید و

و  صاحبان صنایعمرتبط به مخاطبین، با برگزاری همایش های تخصصی جانبی و دعوت از مدیران، داخلی و خارجی 

هت گردآوری پروژه های مرتبط استانی و کشوری ج ،ر کشورکارشناسان و صاحب نظران برجسته این حوزه از سراس

 Smart City Talksایجاد فضایارائه به مشارکت کنندگان در نمایشگاه با سازوکار حقوقی و تخصصی استاندارد، 

 رپایی بها ،  خارج از محیط غرفهمشارکت کنندگان ، خدمات و محصوالت پروژه ها ، نمایشگاه جهت معرفی   محیط در

  2005/97/110 : شماره

  08/07/1397:  تاریخ

 برگ 1 : پیوست



 
  

 
 
 

  

 

 اولین نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند

.1st International Exhibition of Smart City 
 

ایشگاههای بین المللی کاسپین)زنجان(محل دائمی نم1397آذرماه  9لغایت  6  

 
 

 3 واحد 4غربی، پالک  6ستاد برگزاری: تهران، سعادت آباد، خیابان سرو غربی، خیابان آسمان، آسمان

  22084467نمابر :                                              22137127 – 22137940 – 22080468تلفن : 

W  W  W  .  E  X  P  O  .  H  A  N  A  M  A  D  .COM 

  

 

 

 

Work Shop  ،پروژه شهر هوشمند و اطالع رسانی سمعی و بصری دایرکتوری جامع  تدوینگرداوری و تخصصی

     بر غنای این رویداد بین المللی بیافزاید. فراگیر

 عنوانبو شرکتهای تحت پوشش در این رویداد بین المللی  زنجانپارک علم و فناوری به اهمیت حضور توجه  بالذا 

تخصصی  های نوین که یکی از ارکان اصلی این نمایشگاهدر امر توسعه فناوری  و محرک فعال علمییکی از نهادهای 

  .دعوت بعمل می آید مهمدر این جهت حضور بدینوسیله از آن مجموعه محترم  می باشد،

و ثبت نام  expo.hanamad.comالزم به ذکر است مشارکت در این نمایشگاه تنها از طریق مراجعه به نشانی 

 سر می باشد. اینترنتی می

ستاد (، 021) 22084467-2208068-22137940همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با تلفنهای 

 یی نمایشگاه، تماس حاصل فرمایید.اجرا

  

 با تشکر

 مدیریت ستاد اجرایی


