
 کنفرانس ملی انفورماتیک ایران چهارمینی برنامه
 ۱۴۰۱ماه دی ۱۴ چهارشنبه  روز اول: 
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 9:۰۰-۱۰:۰۰ 

 آمدگویی مسئولین کنفرانسخوش

 A Realistic Assessment of Intelligent Behavior and Machine Learningسخنرانی افتتاحیه: 

 آمریکا - سانتا باربارا دانشگاه، بهروز پرهامیدکتر 
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۱۰:۰۰-۱۰:۱5 
 یگراف یعصبشبکه یهاتمیدارو و الگور-شباهت دارو یشدهداروها به کمک گراف افزوده یاثرات جانب ینیبشیپ

 یصباح میمر

۱۰:۱5-۱۰:3۰ 

با  یدر مجموعه ها یبر جنگل تصادف یمبتن یدو مرحله ا کیاز متن: استفاده از تفک ییاستخراج تداخل دارو یبرا دیجد یروش

 نامتعادل عیچندگانه و توز یکالس ها

 یهانا فتح

۱۰:3۰-۱۰:۴5 
 نهیسرطان س یبرای طبقه بند ایو الگوریتم جا یجنگل تصادف تمیبر اساس الگور یبیترک یبنداستفاده از یک طبقه

 چهره دهیسپ

۱۰:۴5-۱۱:۰۰ 
 بر نشست بر اساس شبکه توجه یمبتن گرهیتوص ستمیس

 یداورزن حانهیر

۱۱:۰۰-۱۱:۱5 
 یادنباله گرهیتوص یهاستمیس یبرا شدههیمدل خودتوجه تجز کی

 انیپگاه جعفر

۱۱:۱5-۱۱:3۰ 
 بانیبر بردار پشت یمبتن تیفیک یابیارز یبودن روش ها ریپذمیاحتمال تعم

 یچراغ ایپور

 استراحت ۱۱:3۰-۱2:۰۰ 
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۱2:۰۰-۱2:۴5 
Influence Maximisation in Network Systems: Beyond Heuristic Approaches 

 استرالیا - RMIT، دانشگاه دکتر مهدی جلیلی

 استراحت ۱2:۴5-۱۴:۰۰ 

تم
س

سی
وه 

گر
ی 

لم
 ع

ت
اال

مق
 

۱۴:۰۰-۱۴:۱5 
 توجه هیبر شبکه کانولوشن گراف و ال یمبتن انیدانشجو یلیعملکرد تحص ینیبشیپ

 یباقر ههیوج

۱۴:۱5-۱۴:3۰ 
 کانولوشن یعصب یکارآمد شبکه ها یاجرا یبرا کربندیشتاب دهنده بازپ

 یدربان ایپر

۱۴:3۰-۱۴:۴5 
 میسیحسگر ب یهاشبکه یبرا یانرژ یاستفاده از برداشتگرها یبررس

 یجواد یعل

۱۴:۴5-۱5:۰۰ 
 یداخل یعموم یهاارائه شده در ابر یابر رساختیز ییکارا یقیتطب سهیمقا

 کشاورز یمحمدعل

۱5:۰۰-۱5:۱5 
 یاعداد ماندها ستمیموجک گسسته با استفاده از س لیدر تبد یبهبود عملکرد محاسبات

 یزهراسلطان

 استراحت ۱5:۱5-۱5:۴5 
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۱5:۴5-۱6:۰۰ 
 بزرگ یاجتماع یهادر شبکه رگذاریتأث یهاگره ییشناسا یروش کارا برا کی یارائه 

 یفیشر نینوش

۱6:۰۰-۱6:۱5 

 ریچشمگ یشده توسط نواح یدهلبه، وزن گرفیتوص یهایژگیبر و دیصفحه با تأک یمحتوا ریتصاو تیفیک یابیارز یبرا یارائه روش

 ریتصو

 مسافر حانهیر

۱6:۱5-۱6:3۰ 
 کیکل انیجر یزمان یسر لیبا تحل یدر آموزش مجاز انیسطح دانشجو نییتع

 یزیعز ثیحد

۱6:3۰-۱6:۴5 
 ترییتو یشبکه اجتماع یمتن یمؤثر محتوا یبندخوشه یگراف ناهمگن برا یساخت و جاساز

 یدستجرد یدریح کایمل
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۱6:۴5-۱7:3۰ 
 یبار در مرکز داده اشتراک تیریمد یبرا یامؤلفه-چند یریادگی

 کانادا -ی، دانشگاه واترلو زاهد دیمج دیدکتر س



 

 

  

 ۱۴۰۱ماه دی ۱5شنبه روز دوم: پنج 
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9:۰۰-9:۱5 
 افتهیتوسعه قیعم یمعمار کیبا استفاده از  یبعدابرنقاط سه یبنددسته

 یاحمد مانیا

9:۱5-9:3۰ 
 قیعم یعصب یبا استفاده از شبکه ها MRI ریاسبک مغز در تصاو یاخودکار دو مرحله یقطعه بند

 یصادق رضایعل

9:3۰-9:۴5 

 ریپذتطابق وندیپ یهامحرمانه و طرح یامجموعه اتی: عملیابر انشیمتقارن در بستر را یرمزنگار یهاطرح یپژوهش لیپتانس

 چندگانه

 یعیرف یمجتب

9:۴5-۱۰:۰۰ 
 برت یبا استفاده از مدل زبان تالیجیارز د متینظرات کاربران در مورد اخبار در ق ریتأث یبررس

 راهساز لیسه

۱۰:۰۰-۱۰:۱5 
 نیکوننسیبا یمعامالت یهاگنالیاعالم س یخودکار برا مهین یمعامالت ستمیس یطراح

 برادران نیرحسیام

 استراحت ۱۰:۱5-۱۰:۴5 
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۱۰:۴5-۱۱:3۰ 
Graph Neural Networks for Recommender Systems 

 استرالیا - RMIT، دانشگاه دکتر پرهام مرادی
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۱۱:3۰-۱۱:۴5 
 مارکوف میتصم یندهایفرآ یبرا یمدل آمار یبهبود دقت وارس

 یمحمدصادق محقق

۱۱:۴5-۱2:۰۰ 
 بینی پیونددار و پیشنسخه وزن جادیمحدود، با ا ریپدیداری نفوذپذ سری زمانی به گراف لیتبد تیفیبهبود ک

 یریالهام ام

۱2:۰۰-۱2:3۰ 
 ی )پژوهش دانشجویان دکترا(گراف-کیمتر یکدها

 ییعقبا یمهر

 استراحت ۱2:3۰-۱۴:۰۰ 
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۱۴:3۰-۱6:۰۰ 

 یهمگرا: از پژوهش تا نوآور یها یعلوم و فناور

 یادیبن یو پژوهشگاه دانش ها رانیدانشگاه علم و صنعت ا یاضیدانشکده ر اریاستاد ی،جانیالر ریاردش میدکتر ابراه

 فیشر یدانشگاه صنعت یهمگرا یهایو پژوهشکده علوم و فناور فیشر یاستاد دانشکده برق دانشگاه صنعت، خلج نیدکتر بابک حس

 زنجان  هیعلوم پا یلیتکم التیمرکز تحص کیزیاستاد دانشکده ف، زاده یول رضایدکتر عل
 یجمهور استیر یمعاونت علم یراهبرد یهایو مرکز فناور رانیدانشگاه علم و صنعت ا نینو یهایدانشکده فناور اریاستاد، یفرج الله ثمیدکتر م
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۱6:۰۰-۱6:۴5 
Deep Sub-Modular Networks and Its Applications to Document Summarization 

 شریف، دانشگاه صنعتی بیگی حمید دکتر

 استراحت ۱6:۴5-۱7:۱5 
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۱7:۱5-۱7:3۰ 

 یعصب یهاشبکه یشده برا عیو توز رهیچند متغ یکسر یکاهش انیگراد یهیبر پا سازنهیبه یارائه

 انیهاد نیرحسیام

۱7:3۰-۱7:۴5 
 یچشیپ یعصب یهاشبکه کردی: رویتصادف یهامدل یهاپارامتر بیتقر

 امیرحسین ابراهیمی

۱7:۴5-۱8:۰۰ 
 قیعم یعصب یهاشبکه کردیاز باال: رو دید ریبه تصاو رینگاشت عمق تصاو

 آبتین ماهیار

۱8:۰۰-۱8:۱5 
ANN-EAMیواژگان انسان یریگمیتصم یمدل ساز برای شواهد انباشت – یمصنوع یچارچوب شبکه عصب ک: ی 

 آرش دادرس

 اختتام کنفرانس ۱8:۱5-۱8:3۰ 



 

 (های کنفرانسکارگاه) ۱۴۰۱ماه دی ۱6 جمعهروز سوم:  

 های طبیعی )سخنران: نغمه جمالی(ای بر پردازش زبانمقدمه 

8:۰۰-9:3۰ 
1. Introduction to NLP 
2. NLP Challenges 
3. Different types and formats of Text Data 

 استراحت 

۱۰:۰۰-۱۱:3۰ 

1. Word Embedding & Representation (non-Contextualized, Contextualized) 
a. Monolingual NLP Models 
b. Multilingual NLP Models 

2. Sentence Embedding & Representation 

 استراحت 

 های کوچک و بزرگ )سخنران: امیر میرزائی(آشنایی با کوبرنتیز و استفاده از آن در مقیاس

۱2:۰۰-۱3:3۰ 

1. Background on Containers 
a. Containers and OCI standard Overview. 
b. How Containers Work. 
c. How OCI images are built. 

2. Container Orchestration & Kubernetes Introduction 
a. Service oriented and micro-service architectures overview. 

Microservices and use of containers. Container Orchestration 
b. Kubernetes (Architecture Overview, Major Concepts, Abilities and 

Limits, Overview of next part) 

 استراحت 

۱۴:3۰-۱6:۰۰ 

1. Kubernetes at any scale. Using Kubernetes for different workloads 
a. Challenges for small scale deployments! Challenges for large scale 

deployments! 
b. Why to use Kubernetes at small scales. Why to use Kubernetes at 

large scales. 
c. Solutions for challenges 
d. Kubernetes modular approach, Distributions, Addons and Extensions 

+ Operators + Tools 
e. Different Workloads (e.g., compute intensive workloads, 

heterogeneous clusters, …) 

 استراحت 

 کاوی کاربردی )سخنران: امیر حسین هادیان(ای بر دادهمقدمه 

۱6:3۰-۱8:۰۰ 

1. Introduction to machine leaning & machine learning tools 
2. machine learning applications Examples 
3. Life cycle of a machine learning project 

a. Data collection 
b. Data cleaning & data preprocessing 
c. Model selection 
d. Model evaluation 

 استراحت 

۱8:3۰-2۰:۰۰ 

1. Example of implementing a project using python 
a. Data collection 
b. Data cleaning & data preprocessing 
c. Model selection 
d. Model evaluation 


