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 1398ماه دی  25و  26                اولین  فراخوان مقاله

 ایرانانفورماتيک ملی  کنفرانس
 فرمانيه، تهران ،های بنيادیپژوهشگاه دانش،  کامپيوتر پژوهشکده علوم

 
 

 كنفرانس: وءسایر

 های بنيادیپژوهشگاه دانشرئيس ،  الريجانیا. م.ج. 
 ايران انفورماتيکرئيس انجمن ، ناظمیا. 

 نفرانس:دبیرك

  های بنيادیدانششريف و پژوهشگاه  صنعتی دانشگاه، ح. سربازی آزاد

 : كنفرانس علمي یتهكم

 )دبير کميته( های بنيادیدانشپژوهشگاه تهران و ، دانشگاه خونساری. ا

 های علمي:مسئولین شاخه

 (سيستمشاخه ) پژوهشگاه دانشهای بنيادی کامران،پ. لطفی

 ( هوش مصنوعی شاخهمقدم، دانشگاه شهيد بهشتی ) م. ابراهيمی

 (تئوری شاخه) آ. شاکری، دانشگاه تهران

 ی(ارشتههای بينزمينه شاخه)علم و صنعت ، دانشگاه ازگمیم. عبدالهی

 :كنفرانس يكمیته اجرای

 (هاکارگاههای بنيادی )، پژوهشگاه دانشا.م. حسينی منزه

 )اينترنت و تبليغات(ادی های بنيپژوهشگاه دانش، ن. رهبانی

 (ميزگردها) سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران، س. گرگين

 (ارتباط با حاميانها و نمايشگاه)های بنيادی ، پژوهشگاه دانشم. رضايی

 ف. صفايی، دانشگاه شهيد بهشتی )انتشارات(

  (اجرايیهای بنيادی )امور فراهانی، پژوهشگاه دانشح.ر. شهرابی

 مهم: هایتاریخ
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 :كنفرانس نشاني دبیرخانه

، خيابان فربين نبشفرمانيه، -دکتر لواسانی، تقاطع کامرانيهان، خيابان تهر

 .پژوهشکده علوم کامپيوتر ،ه دانشهای بنيادیپژوهشگا

 :كنفرانس با تماس
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 همکاری  با را انفورماتيک ايران ملیکنفرانس  اولين های بنيادیپژوهشگاه دانش

 برگزار  انفورماتيک  دانش توسعه و رشد هدفو با انفورماتيک ايران  انجمن

 ایو توسعه راهبردی کاربردی، بنيادی، هاینبهج بر کنفرانس اين تأکيد .دکنمی
 تمامی از .برخوردارند در سطح کشور  خاص سودمندی از که است انفورماتيک 

 شرکت و مقاله ارسال با تا شودمی دعوتو صنعتگران  دانشگاهيان ،پژوهشگران

پرباری و  موجب خود کاربردی و پژوهشی هایتبادل يافته با کنفرانس در
 .باشند اهدافش راستای در کنفرانس اثربخشی

 كنفرانس علمي هایزمینه

بررسی و  را مقاالت زير اصلی شاخه  چهار در انفورماتيک ايران ملی کنفرانسامسال 
  .کرد خواهد انتخابپوستری( و چاپ در مجموعه مقاالت برای ارائه )شفاهی و 

 

 .                          سیستم                 

 معماری کامپيوتر 

 داده سيستم حافظه و ذخيره سازی 

 شبکه کامپيوتری 

 امنيت داده و کامپيوتر 

 پايگاه داده 

 سيستمهای تعبيه شده  و کم توان 

 سيستمهای بی درنگ 

 پردازش با کارايی باال 

 ارزيابی و تحليل کارايی 

 مهای عاملسيست 

 زبانهای برنامه سازی 

 مهندسی نرم افزار 

 با اين شاخهتبط مر هایديگر موضوع 

 .                           هوش مصنوعي  

 مصنوعی هوش 

 يادگيری ماشين 

 نرم  رايانش 

 الگو  شناسايی 

 داده کاوی 

 طبيعی  زبان پردازش 

 بينايی ماشين و پردازش تصوير 

 با اين شاخه مرتبط هایيگر موضوعد 

 

 .                                          تئوری  

 هاتميالگور ليتحل و یطراح 
  یهندسه  محاسبات 
  یو تصادف یبيتقر یهاتميالگور 
  محاسبات یدگيچيپ 

 الگوريتمها کوانتومی 
  شدهعيو  توز یمواز یهاتميالگور 
  منطق و اعتبارسنجی 
  یصور یهاروش  

   ديگر موضوعهای مرتبط با اين شاخه 

 

  .               ای   های بین رشتهزمینه  

 ی کالنهاداده پردازش 

 وب و بازيابی اطالعات 

 بيوانفورماتيک 

 پردازش موبايل 

 گرافيک کامپيوتری 

 اقتصاد و محاسبات 

 تعامل انسان و کامپيوتر 

 رباتيک 

 مصورسازی 

 رايانش ابری 

 رنت اشياتاين 
 ایبين رشته هایديگر موضوع  

در  يدا وسدهای ديگدر کنفران مقداالت مجموعده در قدبالً و بدوده ديددج کار دهنده نشان و شوند ارسال و تهيه فارسی زبان به فقط  بايد مقاالت
 مشخص که مرحله هر )در مقاله شدن رد موجب نيست و مجاز مجالت و هاکنفرانس ديگر بهمقاله همزمان  ارسال. باشند نشده مجالت منتشر

)يدک صدفحه( مطدابق قالدب   Wordر قالدبو چکيدده آن د صدفحه( 6 )حدداکرر PDFشد. الزم است ارسال مقداالت در قالدب  خواهد شود(
 پذيرفته مقاله هر برای  شود. صورت الکترونيکی و از طريق سايت کنفرانس انجام به فقط بندی که در سايت کنفرانس در دسترس است،صفحه

 ارائه کند. کنفرانس در مقاله را و نام عادی کردهثبت بايد مؤلفين از يکی حداقل شده،
 در نظر گرفته خواهند شد. مجله علوم رايانشیيک شماره ويژه مقاالت منتخب کنفرانس برای چاپ در ضمنا پس از برگزاری کنفرانس، 

 

ک  ي ت ا م ر و ف ن ا ن  م ج ن نا ا ر ی  ا


