
 

 هــالـوان مقـراخـف

 کامپيوتر ایرانانجمن  االنههيجدهمين کنفرانس ملی س
 1931اسفندماه  22-22تهران،  دانشگاه صنعتی شریف،کامپيوتر، دانشکده مهندسی

 
 

 

 كنفرانس: ایسؤر

 ،  دانشگاه صنعتی شریفروستا آزاد .ر 

 م. براری، مرکز تحقيقات مخابرات ایران

 نفرانس:دبيرك

 دانشگاه صنعتی شریف، بیحبي .ج 

 : علمي يتهكمدبير

 دانشگاه صنعتی شریفآزاد، ح. سربازی

 های علمي: مسئولين شاخه

و   افرزار )مهندسی نررم دانشگاه صنعتی اميرکبير  ،م.ر. رزازی

 علوم کامپيوتر(

هررای  )سيسررت  اميرکبيررر دانشررگاه صررنعتی  ،عبررادزاده . م.م

 (  و رایانش نرم هوشمند

هرررای )شررربکه علرر  و صرررنعا ایررران  ه دانشرررگا ،فتحرری م. 

 های توزیعی( کامپيوتری و سيست 

معمررراری کرررامپيوتر و تهرررران  )دانشرررگاه س.م. فخرایررری، 

 های دیجيتال( سيست 

 تهران )فناوری اطالعات(دانشگاه ، م.ر. هاشمی

 كميته اجرائي:

)ارتبرا  برا     ایرران  ات مخرابرات قر مرکرز تحقي  ،خادم زاده ا.

 حاميان(

 )اینترنا و تبليغات(گاه صنعتی شریف دانشآبام،  م.

 نام و انتشارات( )ثبادانشگاه صنعتی شریف  ،اسدی ح.

هرررای  )کارگررراهدانشرررگاه صرررنعتی شرررریف  ،گرررودرزی م.

 آموزشی(

 ( ها )نمایشگاهدانشگاه صنعتی شریف  ،. حيدرنوریع

دانشرررگاه صرررنعتی شرررریف    ،ابطحررری س.ا. و ایرررزدی م.

 )ميزگردها(

انجمررن کرامپيوتر ایرران )روابرر     ش. شرهنازی و ل. نرورانی،  

 عمومی(

 دانشگاه صنعتی شریف )امور فنی( و ا. فضلی، م. حبيبی

 مهم: های تاريخ

 1931دی  6................. ......................کنفرانس به مقاالت ارسال

 1931دی  6...............آموزشی... کارگاه برگزاری پيشنهاد ارسال

 1931بهمن  21.....................................قاالتم رد یا قبولی اعالم

 1931اسفند  1......................................مقاالتنسخه نهائی  ارسال

 :كنفرانس با تماس

 http://csi.org.ir/conf/csi2013 ..................آدرس سایا

 csi2013@csi.org.ir ....................یالکترونيک پسا آدرس

  66678222 - 66692666 - 66621166...............................تلفن

 66621123...........................................................................نمابر

  

 همينهجرد  پژوهشرگاه ارتباطرات و فنراوری اطالعرات    و  صرنعتی شرریف   انشرگاه برا همکراری د   ایران کامپيوتر انجمن

 و عرادی  مقراالت  بخرش  دو کرامپيوتر در  فنراوری  و دانرش  توسعه و رشد هدف با را کامپيوترانجمن  ملی کنفرانس
 سودمندی از که اسا ای و توسعه راهبردی، کاربردی، بنيادی، های جنبه بر کنفرانس تأکيد .کنند می برگزار پوستری

 و مقالره  ارسرال  برا  تا شود می دعوت مهندسين و هيان،دانشگا محققين، تمامی از .برخوردارند کشور سطح در خاص
 در کنفررانس  پربراری و اثربخشری   موجر   خرود  کاربردی و پژوهشی، ،علمی های تبادل یافته با کنفرانس در شرکا

 .باشند اهدافش راستای

 كنفرانس: علمي های زمينه
پوستری( و چرا  در  و برای ارائه )شفاهی و  بررسی را مقاالت زیر اصلی محور پنج در کامپيوتر ملی کنفرانس امسال

  .کرد خواهد انتخابمجموعه مقاالت 
 

 .                      و علوم كامپيوتر افزار نرم مهندسي 
 محاسبات نظریه 

  الگوریت 
 افزاری نرم های سيست  و اطالعات امنيا 
 افزار نرم ارزیابی و آزمون 

 افزار نرم مهندسی 

  وب   مهندسی 

 تحليلی داده پایگاه و عملياتی داده پایگاه 

 کاوی   داده 

 صوری   های روش 

 مرتب    دیگر موضوعات 
 

 .                       و رايانش نرم هوشمند های سيستم 

 یادگيری   و مصنوعی هوش 

 تصویر   پردازش و ماشين بينایی 

 نرم  رایانش 

 سيگنال   و صوت ویدیو، پردازش 

 الگو   شناسایی 

 ی  طبيع زبان پردازش 

  عامله چند های سيست 

 مرتب  دیگر موضوعات 
 

 .         توزيعي های سيستم و كامپيوتری های شبكه 

 داده   انتقال و کامپيوتری های شبکه 

 شبکه های بی سي  و موبایل 

 شبکه امنيا    

 ای  خوشه و مشبك، اینترنتی، محاسبات 

 یتوزیع های سيست  و موازی پردازش   

 کامپيوتری های شبکه یکارآی ارزیابی و سازی مدل 

 رایانش ابری 

    دیگر موضوعات مرتب 

 

 .                ديجيتال های سيستم و كامپيوترمعماری  

 کامپيوتر معماری     

  های حافظه معماری سيست 

 حسابی  مدارهای 

 پذیری   آزمون و اطمينان ارقابلي 

 ایو چندهسته موازی هایمعماری   

 دیجيتال ایره ست رسي ارآییرک یرارزیاب و مدلسازی   

 بزرگ   بسيار مقياس دردیجيتال  مجتمع مدارهای 

  درنگ   بی و نهفته های سيست 

  پيکربند باز های سيست 

 توان پایين دیجيتال با مصرف های سيست  معماری 

 و خاص منظوره دیجيتال های سيگنالمعماری پردازنده 

 معماری پردازنده شبکه، مسيریاب، و سوئيچ 

  مرتب دیگر موضوعات 

 

  .                                                 ناوری اطالعاتف  

 تعامل انسان و کامپيوتر 

 فناوری اطالعات ریزی و برنامه مدیریا 

 و آموزش فناوری اطالعات یادگيری الکترونيکی 

 دولا الکترونيك 

 انکداری الکترونيکیو ب  تجارت 

 معماری اطالعات و مدیریا دانش 

  ای حمل و نقل و ارتباطات هوشمنده سيست 

 محاسبات فراگير و مدیریا خدمات فناوری اطالعات 

 سامانه اطالعاتی اقليمی و سنجش از دور 

 انفورماتيك زیستی و حقوقی 

 مدیریا گردش کار و دورکاری 

 سازمانی معماری و اطالعات فناوری 

  های اجتماعی  شبکه 

 مرتب    دیگر موضوعات 

 در قربالا  و بروده  جدیرد  کرار  دهنده نشان باید مقاالت .شوند ارسال و تهيه فارسي زبان به منحصراً مقاالت

 و هرا  کنفررانس  دیگرر  بره  همزمران  ارسرال . باشند نشده چا  دیگری مجله در یا و کنفرانس مقاالت مجموعه
رسال االزم اسا  .شد خواهد (شود مشخص که مرحله هر در) مقاله شدن رد موج  و باشد  نمی مجاز مجالت

بنردی   قالر  صرفحه  مطابق )یك صفحه(   Wordو چکيده آن در قال  صفحه( 6 )حداکثر PDFمقاالت در قال  
الزم اسا  .شود انجام  EasyChairاز طریق صورت الکترونيکی به فق  ،که در سایا کنفرانس آورده شده اسا

 ریافا نماید. نام کرده و شماره کاربری د ثبا EasyChairدر  ابتداکننده مقاله  ارسال
 .دکن ارائه کنفرانس در مقاله را و عادی کرده نام ثبا باید مؤلفين از یکی حداقل شده، پذیرفته مقاله هر برای 
 مجموعره پرس از اتمرام کنفررانس     .شرد  نخواهد درج کنفرانس مقاالت مجموعه در مقاله آن اینصورت،غير در

 بر روی سایا انجمن کامپيوتر ایران قرار خواهد گرفا.به صورت الکترونيکی  کنفرانس ارائه شده در مقاالت

 .1267796868 ، انجمن کامپيوتر ایران، کدپستی16، واحد 2، طبقه 26  اهلل صادقی،  شهيد ولی خيابانتهران، خيابان آزادی، ضلع غربی دانشگاه شریف،  :نشاني دبيرخانه


