
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محورهای کنفرانس 

 قیعمماشین و یادگیری  یریادگی .2

 یدانشگاه صنعت، فیناصرشر بابکدبیر محور: دکتر 

 یطوس نیرالدیخواجه نص

 نرم انشیهوشمند و را یستمهایس .1

 یدانشگاه  صنعت، لب محمد تشنهدبیرمحور: دکتر 

 یطوس نیرالدیخواجه نص

 ریو تصو گنالیپردازش س .4

 یدانشگاه صنعت، مقدم یشمیابر دیحمدبیر محور: دکتر 

 یطوس نیرالدیخواجه نص

 یاجتماع یهاپردازش متن و شبکه .3

  تهراندانشگاه هشام فیلی، دبیر محور: دکتر 

 سیستمهای توزیع شده .6

 دانشگاه تهراناحمد خونساری، دبیر محور: دکتر 

 یابر انشیکلان داده و را .5

 دانشگاه تهرانی، کارگه یمهددبیر محور: دکتر 

 

 رایانش امن .8

 علمدانشگاه عبداللهی ازگمی، دبیر محور: دکتر محمد 

 و صنعت ایران

   یوتریکامپ یهاشبکه .7

 یدانشگاه صنعتی، قاسم عبدالرسولدبیر محور: دکتر 

 یطوس نیرالدیخواجه نص

 تالیجید یهاو سامانه وتریکامپ یمعمار .11

 فیرش یدانشگاه صنعتی، حساب نیشاهدبیر محور: دکتر 

 نرم افزار یمهندس .9

دانشگاه  ،عبدالله زاده بارفروش احمددبیر محور: دکتر 

 ریرکبیام یصنعت

 ها و محاسبات تمیالگور .12

 فیشر یدانشگاه صنعت، موقر یعلدبیر محور: دکتر 

 و مغز یعلوم شناخت .11

 دانشگاه تهرانی، اعرابنجار  بابکدبیر محور: دکتر 

 اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال .14

 یدانشگاه صنعت، تارخ محمد جعفردبیر محور : دکتر 

 یطوس نیرالدیخواجه نص

 یکیالکترون یاددهیو  یریگادی .13

 شیرازدانشگاه علی اکبر صفوی، دبیر محور: دکتر 

 

 کامپیوتر                                                                   بیست و ششمین کنفرانس بین المللی

 انجمن کامپیوتر ایران

   3111اسفندماه   31و  31
 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 فراخوان ارسال مقالات

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی انجمن کامپیوتر ایران با همکاری مشترک دانشگاه صنعتی 

برگزار  3111اسفندماه سال  31و  31خواجه نصیرالدین طوسی و انجمن کامپیوتر ایران در تاریخ 

جامعه کامپیوتری ایران است که بستری در سالانه خواهد شد. این کنفرانس مهمترین رویداد علمی 

پژوهشی در تمامی زیرشاخه های کامپیوترو فناوری  -مناسب برای تبادل آخرین یافته های علمی 

آورد. دانشگاه صنعتی خواجه اطلاعات و ارتباطات را برای فعالان و پژوهشگران این حوزه فراهم می

یزبانی م ترین دانشگاه فعال در حوزه ارتباطات مفتخر است که امسالنصیرالدین طوسی بعنوان قدیمی

این کنفرانس معتبر را بر عهده دارد. با توجه به گسترش روزافزون یادگیری ماشین در سالیان اخیر و 

اربرد فراگیر آموزش های عمیق بعنوان پیشرفته ترین مدلهای یادگیر و همچنین کظهور شبکه

می امسال کنفرانس، در ماههای اخیر، دو زمینه عل 91-گیر کوویداز شیوع بیماری همه الکترونیکی پس

تعیین شده است. از تمامی دانشمندان و  "یادگیری و یاددهی الکترونیکی"و  "یادگیری عمیق"

شود مقالات و یافته های خود پژوهان در حوزه های مختلف علوم و مهندسی کامپیوتر دعوت میدانش

 .نمایندرا به این کنفرانس ارسال 

 

 دکتر علی احمدی دبیر کنفرانس:

 دکتر محمد تشنه لب دبیر علمی:

 دکتر چیترا دادخواه دبیر اجرایی:

 کمیته اجرایی مسئولین

 یرطاهریم یلیلدکتر   ی:روابط عموم مسئول

 یفرض دیسعدکتر   ی:امور مال مسئول

 تهخواس نیحسدکتر   :کارگاهها و نشست ها مسئول

 یعشریاثن یمهددکتر  ی:و بستر مجاز نترنتیا مسئول

 هدی رودکی لواسانیدکتر  :انتشارات مسئول

 فرناز شیخیدکتر  :تیسا وب مسئول

 های مهمتاریخ

 3111آذر  31    مقالات:ارسال 

 3111آذر  31    ارسال پیشنهاد برگزاری کارگاه:

 3111بهمن  3   اعلام نتایج داوری مقالات: 

 3111بهمن  31  ثبت نام و ارسال نسخه نهایی: 

 3111اسفند  31و  31   برگزاری کنفرانس: 
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 csicc2021.kntu.ac.ir  سایت کنفرانس: وب

 csicc2021@kntu.ac.ir    ایمیل:

 02122384423  تلفن دبیرخانه:

 


