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کنفرانس ملی انفورماتيک ایران
پژوهشکده علوم کامپيوتر ،پژوهشگاه دانشهای بنيادی ،فرمانيه ،تهران
رؤسای كنفرانس:
م.ج .ا .الريجانی ،رئيس پژوهشگاه دانشهای بنيادی
ا .ناظمی ،رئيس انجمن انفورماتيک ايران
دبیركنفرانس:
پ .لطفیکامران ،پژوهشگاه دانشهای بنيادی
كمیته علمي كنفرانس:
ح .سربازیآزاد ،دانشگاه صنعتی شريف و پژوهشگاه دانشهای بنيادی (دبير کميته)

مسئولین شاخههای علمي:

انجمن انفورماتيک ایران

پژوهشگاه دانشهای بنيادی دومين کنفرانس ملی انفورماتيک ايران را با همکاری
انجمن انفورماتيک ايران و با هدف رشد و توسعه دانش انفورماتيک برگزار
میکند .تأکيد اين کنفرانس بر جنبههای بنيادی ،کاربردی ،راهبردی و توسعهای
انفورماتيک است که از سودمندی خاص در سطح کشور برخوردارند .از تمامی
پژوهشگران ،دانشگاهيان و صنعتگران دعوت میشود تا با ارسال مقاله و شرکت
در کنفرانس با تبادل يافتههای پژوهشی و کاربردی خود موجب پرباری و
اثربخشی کنفرانس در راستای اهدافش باشند.

م .مدرسی ،دانشگاه تهران (شاخه سيستم)

زمینههای علمي كنفرانس

م .ابراهيمی مقدم ،دانشگاه شهيد بهشتی (شاخه هوش مصنوعی)

امسال کنفرانس ملی انفورماتيک ايران در چهار شاخه اصلی زير مقاالت را بررسی و
برای ارائه (شفاهی و پوستری) و چاپ در مجموعه مقاالت انتخاب خواهد کرد.

ع .زارعی ،دانشگاه صنعتی شريف (شاخه تئوری)
م .عبدالهیازگمی ،دانشگاه علم و صنعت (شاخه زمينههای بينرشتهای)
كمیته اجرایي كنفرانس:
س .گرگين ،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران (کارگاهها)
ش .عليپور ،پژوهشگاه دانشهای بنيادی (تبليغات)
ن .رهبانی ،پژوهشگاه دانشهای بنيادی (اينترنت)
ا .ا .الريجانی ،پژوهشگاه دانشهای بنيادی (ميزگردها)
م .رضايی ،پژوهشگاه دانشهای بنيادی (ارتباط با صنعت و امور حاميان)
م .اسدی ،پژوهشگاه دانشهای بنيادی (انتشارات)
ف .بهاریفرد و س .حسينقربان ،پژوهشگاه دانششهشای بنيشادی (پشژوهش
دانشجويان دکترا)
ح.ر .شهرابیفراهانی ،پژوهشگاه دانشهای بنيادی (امور اجرايی)
تاریخهای مهم:
مهلت ارسال مقاالت به کنفرانس  15 .......................................مهر 1399
اعالم قبولی يا رد مقاالت  1 ................................................آذر 1399
مهلت ثبت نام و ارسال نسخه نهائی مقاالت  20 .....................آذر 1399
مهلت ارسال مقاالت پژوهش دانشجويان دکترا  15 ...............آبان 1399
اعالم قبولی يا رد مقاالت پژوهش دانشجويان دکترا  1 ............آذر 1399
نشاني دبیرخانه كنفرانس:
تهران ،خيابان دکتر لواسانی ،تقاطع کامرانيه-فرمانيه ،نبش خيابان فربين،
پژوهشگاه دانشهای بنيادی ،پژوهشکده علوم کامپيوتر.
تماس با كنفرانس:
آدرس پست الکترونيکیnic@ipm.ir .............................................
تلفن22825354 ......................................................................................
نمابر22825454 ......................................................................................

سیستم

.

 معماری کامپيوتر
 سيستم حافظه و ذخيره سازی داده
 شبکه کامپيوتری
 امنيت داده و کامپيوتر
 پايگاه داده
 سيستمهای تعبيه شده و کم توان
 سيستمهای بی درنگ
 پردازش با کارايی باال
 ارزيابی و تحليل کارايی
 سيستمهای عامل
 زبانهای برنامه سازی
 مهندسی نرم افزار
 پردازش موبايل
 رايانش ابری
 ديگر موضوعهای مرتبط با اين شاخه
.
هوش مصنوعي










هوش مصنوعی
يادگيری ماشين
رايانش نرم
شناسايی الگو
داده کاوی
پردازش زبان طبيعی
بينايی ماشين و پردازش تصوير
وب و بازيابی اطالعات
ديگر موضوعهای مرتبط با اين شاخه

تئوری

.

 طراحی و تحليل الگوريتمها
 هندسه محاسباتی
 الگوريتمهای تقريبی و تصادفی
 پيچيدگی محاسبات
 الگوريتمها کوانتومی
 الگوريتمهای موازی و توزيعشده
 منطق و اعتبارسنجی
 روشهای صوری
 ديگر موضوعهای مرتبط با اين شاخه
زمینههای بین رشتهای











.

پردازش دادههای کالن
بيوانفورماتيک
گرافيک کامپيوتری
اقتصاد و محاسبات
تعامل انسان و کامپيوتر
رباتيک
مصورسازی
اينترنت اشيا
زنجيرههای بلوکی
ديگر موضوعهای بين رشتهای

مقاالت بايد فقط به زبان فارسی تهيه و ارسال شوند و نشان دهنده کار جديد بوده و قبالً در مجموعه مقاالت کنفرانسهای ديگر و يا در مجالت منتشر نشده باشند .ارسال همزمشان مقالشه
به ديگر کنفرانسها و مجالت مجاز نيست و موجب رد شدن مقاله (در هر مرحله که مشخص شود) خواهد شد .الزم است ارسال مقاالت در قالب ( PDFحداکثر  6صشفحه) و چکيشده
آن در قالب ( Wordيک صفحه) مطابق قالب صفحهبندی که در سايت کنفرانس در دسترس است ،فقط به صورت الکترونيکی و از طريق سايت کنفرانس انجشام ششود .بشرای هشر مقالشه
پذيرفته شده ،حداقل يکی از مؤلفين بايد ثبتنام عادی کرده و مقاله را در کنفرانس ارائه کند .ضمنا پس از برگزاری کنفرانس ،مقاالت منتخب کنفرانس برای چاپ در يک شماره ويشژه
مجله علوم رايانشی در نظر گرفته خواهند شد.

http://cs.ipm.ac.ir/nic/1399

