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 جزئیات برنامه پایان آغاز

03:8 083:8 

 مراسم افتتاحیه

 كليپ معرفی كنفرانس–ملیسرود   –قرآن  تلاوت (1

 خير مقدم و اعلام برنامه كنفرانس (2

ریاست دانشگاه خواجه نصيرالدین طوسی و  یزدان دوستفرهاد دکتر سخنرانی  (:

 رئيس كنفرانس

 دبير كنفرانس دکتر علی احمدیسخنرانی  (4

 رئيس انجمن كامپيوتر ایران و رئيس افتخاری كنفرانس دکتر جعفر حبیبیسخنرانی  (5

 وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات  دکتر جواد آذری جهرمیسخنرانی  (6

 و تاليجیحوزه اقتصاد د یها یستاد توسعه فناور ريدب  مهدی محمدی دکترسخنرانی  (7

 یجمهور استیر یو فناور یمعاونت علم یهوشمند ساز

 هاو سخنرانیافتتاحيه  لينک شركت در مراسم

 لينک      Access and IntegrationVirtual Knowledge Graphs for Data   موضوع:   بوزن بولزانو ایتالیا()دانشگاه   Diego Calvanese. Dr  سخنران کلیدی:   00305 083:8

 لينک        Computational Social Semantics for Mining Actionable Insights  موضوع: ابراهیم باقری )دانشگاه رایرسون کانادا(     دکتر    سخنران کلیدی: 00388 00305

 لينک پنل پوسترها        همراه با پرسش و پاسخ   (الفمقالات پوستری ) ارائه 003:8 00388

0:3:8 053:8 

 (1) یادگیری ماشین  :A نشست

 34-34-01-8- 5مقالات: 

 ينک نشستل

 تالهای دیجیمعماری کامپیوتر و سیستم :B نشست

 83-83-36-51-22-7مقالات:  

 لينک نشست

 الکترونیکی+ اقتصاد هوشمندگیری یاد  :C نشست

 87-84-82-41-26-4مقالات:  

 لينک نشست

 (3) های اجتماعیپردازش متن و شبکه :D نشست

 55-28-03-3-0مقالات: 

 لينک نشست

 سخنرانیلينک       گر هیتوص یها ستمیس در حاتیاستخراج ترج   موضوع:دکتر مهدی الهی )دانشگاه برگن نروژ(       سخنران کلیدی: 01305 053:8

 لينک پنل پوسترها             همراه با پرسش و پاسخ   (بمقالات پوستری ) ارائه 013:8 01388

013:8 033:8 

 (2)یادگیری ماشین   :A نشست

 37-35-06مقالات:  

 لينک نشست

 امنرایانش   :B نشست

 20-07-6مقالات:  

 لينک نشست

 های توزیع شدهسیستم  :C نشست

 73-32-04مقالات:  

 لينک نشست

  (2) های اجتماعیپردازش متن و شبکه :D نشست

 36-70-57مقالات:  

 لينک نشست

033:8 00388 

 های هوش مصنوعی در آینده بانکداری دیجیتالترسیم جایگاه فناوری دیجيتال:بانکداری   (:3میزگرد تخصصی )
 یهومن رضو ی، مهرداد خسرو ی، رضا عزم ، یزیترک تبر یمرتضمحمد مظاهری،  اعضای پنل: 

 لينک شركت در ميزگرد
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