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جزئیات برنامه

آغاز

پایان

03:8

083:8

083:8

لينک شركت در مراسم افتتاحيه و سخنرانیها
 00305سخنران کلیدی( Dr. Diego Calvanese :دانشگاه بوزن بولزانو ایتالیا) موضوع Virtual Knowledge Graphs for Data Access and Integration :لينک

مراسم افتتاحیه
 )1تلاوت قرآن – سرود ملی–كليپ معرفی كنفرانس
 )2خير مقدم و اعلام برنامه كنفرانس

 )6سخنرانی دکتر جواد آذری جهرمی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات

 ):سخنرانی دکتر فرهاد یزدان دوست ریاست دانشگاه خواجه نصيرالدین طوسی و  )7سخنرانی دکتر مهدی محمدی دبير ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجيتال و
رئيس كنفرانس
هوشمند سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 )4سخنرانی دکتر علی احمدی دبير كنفرانس

سخنران کلیدی :دکتر ابراهیم باقری (دانشگاه رایرسون کانادا) موضوعComputational Social Semantics for Mining Actionable Insights :

00305

00388

00388

003:8

0:3:8

 053:8مقالات34-34-01-8- 5 :

نشست  :Bمعماری کامپیوتر و سیستمهای دیجیتال نشست :C
مقالات83-83-36-51-22-7 :
لينک نشست

لينک نشست

یادگیری الکترونیکی +اقتصاد هوشمند

مقالات87-84-82-41-26-4 :
لينک نشست

لينک نشست

013:8

 033:8مقالات37-35-06 :

نشست :A

یادگیری ماشین ()2

لينک نشست

نشست :B

لينک سخنرانی

لينک پنل پوسترها

ارائه مقالات پوستری (ب) همراه با پرسش و پاسخ

01388

نشست :D

پردازش متن و شبکههای اجتماعی ()3

مقالات55-28-03-3-0 :

 01305سخنران کلیدی :دکتر مهدی الهی (دانشگاه برگن نروژ) موضوع :استخراج ترجیحات در سیستم های توصیه گر

013:8

لينک

لينک پنل پوسترها

ارائه مقالات پوستری (الف) همراه با پرسش و پاسخ

نشست  :Aیادگیری ماشین ()1

053:8

 )5سخنرانی دکتر جعفر حبیبی رئيس انجمن كامپيوتر ایران و رئيس افتخاری كنفرانس

رایانش امن

نشست :C

سیستمهای توزیع شده

نشست :D

پردازش متن و شبکههای اجتماعی ()2

مقالات20-07-6 :

مقالات73-32-04 :

مقالات36-70-57 :

لينک نشست

لينک نشست

لينک نشست

میزگرد تخصصی ( :)3بانکداری دیجيتال :ترسیم جایگاه فناوریهای هوش مصنوعی در آینده بانکداری دیجیتال

033:8

 00388اعضای پنل :محمد مظاهری ،مرتضی ترک تبریزی ،رضا عزمی ،مهرداد خسروی ،هومن رضوی
لينک شركت در ميزگرد

شماره مقالات پوستری الف (ساعت :)03:11-03:21
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