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 1401ماه دی  15و  14              چهارمین فراخوان مقاله

 ایران انفورماتيک  ملی    کنفرانس 
 فرمانيه، تهران  ،های بنيادیپژوهشگاه دانش ،کامپيوتر پژوهشکده علوم

 
 

 كنفرانس:  سایؤر

 های بنيادیپژوهشگاه دانشرئيس ،  الريجانیا.  م.ج. 

 انيرا   اتيکمروفنا انجمن  رهيمد  اتيعضو ه ،  ناظمیا. 
 نفرانس: دبیرك 
  های بنيادیدانشپژوهشگاه  ،  کامرانلطفی. پ

 :  كنفرانس  علمي یتهكم
هشای بنيشادی بدبيشر آزاد، دانشگاه صنعتی شريف و پژوهشگاه دانششح. سربازی
 کميته(  

 های علمي:مسئولین شاخه

 سيستم(شاخه ب  دانشگاه تهران،  مدرسی. م

 (  هوش مصنوعی هخاشب یهشتب يدمقدم، دانشگاه شه  یميابراه م.

 تئوری( شاخهبريف ش  یدانشگاه صنعت  بيگی .ح

 ی(ا رشتههای بينزمينه شاخهب  تنععلم و صدانشگاه    ، ی ازگمیهعبدالل .م

 : كنفرانس يكمیته اجرای

 ها(يادی بکارگاههای بنا. هاديان، پژوهشگاه دانش

 بتبليغات( یاديبن  یهاپژوهشگاه دانش  ، حسينی م.

 باينترنت(های بنيادی پژوهشگاه دانش  ، یبانرهن. 

 (ميزگردهابهای بنيادی پژوهشگاه دانش  ، الريجانی  ا. .ا 

ارتبشا  بشا ب  یبنيشاد  یهشا، پژوهششگاه دانش  فردیبهشار  ف.و    قرباننيحس  س.

 (انيصنعت و امور حام

 بانتشارات(دی بنياهای پژوهشگاه دانش  ، پورآقايی  .ف

 بپژوهش دانشجويان دکترا( دیيانب هایپژوهشگاه دانش  اميدوار،  .ن

 (جهان اسالمايگاه استنادی پمسئول ب دیبنيا  هایپژوهشگاه دانش س. صفری، 

، و محمد خالويی، دانشگاه یبنياد  یهارستگار، پژوهشگاه دانش  ح.و    رضوانی  .ز

 (یبسامانه مجاز  صنعتی اميرکبير

   (يیاجرا های بنيادی بامور  فراهانی، پژوهشگاه دانشح.ر. شهرابی

 مهم:  هایتاریخ
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 : كنفرانس  هاننشاني دبیرخ
خيابان  تهر کان،  تقاطع  لواسانی،  فربين   نبشفرمانيه،  -امرانيهدکتر  ،  خيابان 

 . پژوهشکده علوم کامپيوتر ، پژوهشگاه دانشهای بنيادی

 :كنفرانس با تماس
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دانشژپ بوهشگاه  ايران  ملیکنفرانس    چهارمين  نيادیهای   همکاری  با را انفورماتيک 
ايورماتنفا  انجمن با  ران  يک   .دکنمی برگزار   انفورماتيک   دانش توسعه و رشد هدفو 
 انفورماتيک    ایو توسعه راهبردی کاربردی، بنيادی، هایجنبه بر کنفرانس اين  تأکيد

کش  خاص سودمندی از  که است سطح   ، پژوهشگران تمامی از  .برخوردارند  وردر 

تبادل  با کنفرانس در شرکت و مقاله سالار با تا شودمی دعوتو صنعتگران  دانشگاهيان
اثربخشی موجب خود کاربردی  و  پژوهشی هایيافته و   راستای در کنفرانس پرباری 

 .باشند  اهدافش

 كنفرانس علمي هایزمینه

ايرانان ملی کنفرانس ارائه   را  مقاالت زير اصلی شاخه   ارچه  در فورماتيک  برای  و  بررسی 
  .کرد خواهد انتخابه مقاالت چاپ در مجموعپوستری( و بشفاهی و 

 

 .                        سیستم                 

 معماری کامپيوتر •

 داده سيستم حافظه و ذخيره سازی •

 کامپيوتری هایشبکه •

 مپيوترامنيت داده و کا •

 دهپايگاه دا •

 های تعبيه شده  و کم توانسيستم •

 های بی درنگسيستم •

 پردازش با کارايی باال •

 ی و تحليل کارايیارزياب •

 های عاملمسيست •

 های برنامه سازیزبان •

 مهندسی نرم افزار •

 پردازش موبايل •

 رايانش ابری •

 با اين شاخهمرتبط   هایديگر موضوع •

 .                            هوش مصنوعي  

 نوعیمص هوش •

 يادگيری ماشين •

 نرم  رايانش •

 الگو  شناسايی •

 داده کاوی •

 طبيعی  زبان پردازش •

 ی ماشين و پردازش تصويرينايب •

 وب و بازيابی اطالعات •

 با اين شاخه مرتبط هایيگر موضوعد •

 

 .                                          تئوری  

 هاتميالگور ليو تحل یطراح •
 یباتهندسه  محاس  •
 یو تصادف یبيتقر یهاتميرالگو  •
 محاسبات یدگيچيپ  •

 کوانتومی  یهاالگوريتم •
 شدهعيو  توز یوازم یهاتميالگور  •
 منطق و اعتبارسنجی  •
  یصور یهاروش  •

 های مرتبط با اين شاخهديگر موضوع   •
 

  .               ای   های بین رشتهزمینه  

 ی کالنهاداده پردازش •

 بيوانفورماتيک •

 پيوتریفيک کامگرا •

 اقتصاد و محاسبات •

 تعامل انسان و کامپيوتر •

 رباتيک •

 مصورسازی •

 رنت اشياتاين •

  ایبين رشته  هایر موضوعيگد •

از برگزاری کنفرانس، مقاالت    ه شده و نماي  ( ISC)پایگاه استنادی جهان اسالم  مقاالت کنفرانس در   پس 

 .هند شدپ خواچا علوم رایانشي  پژوهشي-لمي ع  مجلهدر يک شماره ويژه  نيزمنتخب 

 ديگشر بشهمقالشه همزمشان  سشالار .ندباشش نشده مجالت منتشر در يا وای ديگر هسکنفران مقاالت مجموعهر د قبال و بوده جديد کار دهندهاننششوند و  ارسال و تهيه فارسی زبان به فقط بايد مقاالت

بيشک   Wordو چکيده آن در قالب صفحه( 6 بحداکثر PDFشد. الزم است ارسال مقاالت در قالب  خواهد شود( مشخص که مرحله هر بدر مقاله شدن رد موجب نيست و مجاز مجالت و هاکنفرانس

 بايشد مشللفين از يکشی لحشداق شده،  پذيرفته مقاله هر برای. شود ورت الکترونيکی و از طريق سايت کنفرانس انجامص به طفق بندی که در سايت کنفرانس در دسترس است، صفحه( مطابق قالب صفحه

 ارائه کند.  کنفرانس در  مقاله را  و  نام عادی کردهثبت

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


