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دانشنگاه  یاطالعنات یکارهناو مرکنز راه رانینا وتریانجمنن کنامپبا همکاری تهران  یاطالعات شهردار یسازمان فناور
اطالعنات )از  یبنر فنناور یمبتن نینو یبا هدف گسترش استفاده از ابزارها یکنفرانس یاقدام به برگزار ف،یشر یصنعت

هوشنمند،  یهناتلفن ،یاجتمناع یهاشنبکه ،یاء، محاسنبات ابنریاشن نترنتیا ،یداده کاوبزرگ،  یهاداده لیجمله تحل
و توسنعه داننش در  یشهر تیریو ...( در مد GIS سنجش از راه دور و ،یاانهیرا یهایباز ن،یرسان نو امیپ یهاسامانه

ت توسن  مرکنز اطالعنا یحنوزه فنناور یآموزشن یهناکنفنرانس، کارگاه نیندر ا نینموده است. عالوه بر ا نهیزم نیا
 برگزار خواهد شد. زین فیشر یهوشمند دانشگاه صنعت یعاتاطال یکارهاراه

 كنفرانس: علمي هايزمینه
منوارد نبنوده و هنر گوننه  نینآمده است، اما تنها محدود به ا لیدر جدول ذ یکنفرانس به صورت عموم نیا یمحورها

 .خواهد بود رایاطالعات را پذ یبر فناور یمبتن یشهر تیریمد نهیدر زم یمحورو دانش دیجد دهیا
 

  .                                          حمل و نقل و ترافیک
 بهبودتردد و  لیتسه 

 سفر یتقاضا مدیریت 

 ،و حمل و نقل یفناور اقتصاد 

 توسعه حمل و نقل عمومی 

 آلودگی هوا 

                                           فرهنگي و اجتماعي

 یفرهنگ شهروند یشهر و ارتقا ییایتوسعه پو 
 یو محل یشهر تیهو توسعه 
 یو فرهنگ یاجتماع یهاهیسرما توسعه 
 شهروندان یسبک زندگ بهبود 

 یهنناتیفعال تیریمشننارکت شننهروندان در منند شیافننزا 
 حوزه نیات امطالب یریگیو پ یو فرهنگ یاجتماع

                            سازي و اقتصاد شهريهوشمند

 ها و خدمات غیرحضوریتوسعه سرویس 

 وکار شهری با رویکرد اقتصاد شهریتوسعه فضای کسب 

 افزایش درآمدهای پایدار شهری 

 ای و کاهش فسادایجاد شهر شیشه 

  ۱4۰4تحقق شهرداری الکترونیک بر اساس افق 

 وکارهای الکترونیننک حننوزه افننزایش ارزش افننزوده کسننب
 شهری

 حاکمیت هوشمند 

 مردم و شهروندان هوشند 

 

                                                                       و سالمت شهري  محیط زيست

 نظام سالمت شهری 

 سالمت شهری 

  تنوع زیستی در شهر 

 پذیر در شهرهای تجدیدانرژی 

 تامین آب سالم شهر 

 ک در شهرزمین پا 

 هوای پاک در شهر 

                                                                                             شهري  خدمات

 مدیریت پسماند 

 یو دام یکشاورز یهافرآورده عیتوز 
 یسبز شهر یفضا تیریمد 
 یسطح یهاآب تیریمد 
 در سطح شهر هاندهیآال کاهش 

                                     و مديريت بحرانايمني 

 های هشدارسریع بحرانسامانه 

 های مدیریت اطالعات بحرانسامانه 

 آوری شهری با استفاده از تابIT 

  ایمنی شهری وIT 

                           يتوسعه شهري، شهرسازي و معمار
 هنای توسنعه نگری طرحفناوری اطالعنات در آیننده نقش

 شهری

 نقش فناوری اطالعات در کنترل تخلفات ساختمانی 

 ریزی شهریریزی و بودجهنقش فناری اطالعات در برنامه 

 راهیحلیل و توسعه شبکه پیادهفناوری اطالعات در ت نقش  
 نقش فناوری اطالعات در کنترل تحوالت منظر شهری 

 در قنبالً و بنوده جدیند کار دهنده نشان باید مقاالت .شوند ارسال و تهیه فارسي زبان به منحصراً مقاالت

 و هناکنفنرانس دیگنر بنه همزمنان ارسنال. باشند نشده چاپ دیگری مجله در یا و کنفرانس مقاالت مجموعه
ارسال الزم است  .شد خواهد (شود مشخص که مرحله هر در) قالهم شدن رد موجب و باشدنمی مجاز مجالت

بنندی قالب صنفحهمطابق )یک صفحه(   Wordو چکیده آن در قالب صفحه( ۶ )حداکثر PDFمقاالت در قالب 
الزم  .شنود انجنام  EasyChairاز طرینق صنورت الکترونیکنی به فق  ،که در سایت کنفرانس آورده شده است

 نام کرده و شماره کاربری دریافت نماید. ثبت EasyChairدر  ابتداله کننده مقااست ارسال
 ریثبت نام نموده و مقاله را در کنفرانس ارائه کند. در غ دیبا نیاز مؤلف یکیشده، حداقل  رفتهیهر مقاله پذ یرا
ائه شده در آن مقاله در مجموعه مقاالت چاپ نخواهد شد. پس از اتمام کنفرانس مجموعه مقاالت ار نصورت،یا

 ران قرار خواهد گرفت.یا وتریانجمن کامپ تیسا یبر رو یکیکنفرانس بصورت الکترون
آمده است. دقت شود که  ریدر ز وتریمقاالت به انجمن کامپ camera ready یارسال نسخه  یینها یقالب ها
 یشنود. بنرا یبارگنذار easychairدر  zipشنده و بنه فرمنت  یهر دو فشنرده سناز pdfو  docx ینسخه ها

 .رندیقرار گ easychairدر  دیبا pdfو  ppt یها لیفا زیمقاالت پوستر ن

 .۱4۵۸۸۳۵۷۶۷ ، انجمن کامپیوتر ایران، کدپستی۱۶، واحد 4، طبقه 2۶ پاهلل صادقی، شهید ولی خیابانتهران، خیابان آزادی، ضلع غربی دانشگاه شریف،  :نشاني دبیرخانه


