
 فراخوان مقاله                              

کنفرانس ملی  چهارمینبیست و 

 ساالنه انجمن کامپیوتر ایران
 تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر

شد و کنفرانس ملی کامپیوتر را با هدف ر چهارمینانجمن کامپیوتر ایران و دانشگاه صنعتی شریف بیست و 

ي و د، راهبرهاي بنیادي، کاربرديکید کنفرانس بر جنبهأ. تنمایندتوسعه دانش و فناوري کامپیوتر برگزار می

توسعه اي است که از سودمندي خاص در سطح کشور برخوردارند. از تمامی پژوهشگران، دانشگاهیان، 

ژوهشی و هاي پتا با ارسال مقاله و شرکت در کنفرانس با تبادل یافتهشود صنعتگران و مهندسین دعوت می

  باشند.  اثربخشی کنفرانس در راستاي اهداف آنکاربردي خود موجب پرباري و 

  کنفرانس رئیس

  )رئیس انجمن کامپیوتر ایراندانشگاه صنعتی شریف (جعفر حبیبی، 

  کنفرانسعلمی دبیر 

  علی موقر، دانشگاه صنعتی شریف

  هاي علمیمسئول شاخه

  پردازش سیگنال)( علم و صنعت، دانشگاه احمد اکبري

  ابوالفضل مطهري، دانشگاه صنعتی شریف (بیوانفورماتیک)

  هاي پیچیده و اجتماعی)شبکه( محمدامین فضلی، دانشگاه صنعتی شریف

  هاي هوشمند و رایانش نرم)سیستمحمید بیگی، دانشگاه صنعتی شریف (

  اي دیجیتال)هکامپیوتري سیستم دانشگاه صنعتی شریف (معماريشاهین حسابی، 

  هاي توزیعی و شبکه)سیستماحمد خونساري، دانشگاه تهران (

  رایانش امن)( مهدي خرازي، دانشگاه صنعتی شریف

  ها و نظریه محاسبات)الگوریتممحمد قدسی، دانشگاه صنعتی شریف (

  اء)ري فیزیکی و اینترنت اشیهاي سایبسیستممهدي کارگهی، دانشگاه تهران (

  ها و رایانش ابري)داده(کالن  صنعتی شریف ، دانشگاهمازیار گودرزي

  افزار)سیدحسن میریان، دانشگاه صنعتی شریف (مهندسی نرم

  هاي اطالعاتی)سیستماسالم ناظمی، دانشگاه شهید بهشتی (

  کمیته اجرایی

  دانشگاه علم و صنعتملکی، رضا انتظاري

  خواسته، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیسیدحسین 

  دانشگاه صنعتی شریفمحمدامین فضلی، 

  هاي مهمتاریخ

   1397 آذر 15....مهلت ارسال مقاالت ................................................................

   1397 دي 25.... .....مهلت ارسال پیشنهاد برگزاري کارگاه ................................

   1397 دي 25 .............................................................اعالم قبولی یا رد مقاالت 

   1397 بهمن 1 ................نام و ارسال نسخه نهایی مقاالت ..................مهلت ثبت

   1397 بهمن 25و  24. .................................................زمان برگزاري کنفرانس 

  تماس با کنفرانس

   http://csi.org.ir/fa/conf/CSICC2019..................................... نشانی وبگاه...

 info@csi.org.ir................................................ .........................نشانی رایانامه

  021 -66032000-66087224-66021150........................................................ .تلفن 

  نشانی دبیرخانه

    تهران، خیابان آزادي، ضلع غربی دانشگاه صنعتی شریف، خیابانی شهید صادقی،

 .1458835767، انجمن کامپیوتر ایران، کدپستی: 16، واحد 4طبقه ، 26پالك 

  هاي علمی کنفرانسزمینه

شاخه اصلی زیر مقاالت را بررسی و براي ارائه (شفاهی و پوستري) و  21امسال کنفرانس ملی کامپیوتر در 

 چاپ در مجموعه مقاالت انتخاب خواهد کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رانس یا بوده و قبالً در کنف جدیدمقاالت فقط به زبان فارسی تهیه و ارسال شوند. مقاالت باید نشان دهنده کار 

 ها و مجالت مجاز نبوده و. ارسال همزمان به دیگر کنفرانس(فارسی یا انگلیسی) دیگري چاپ نشده باشند مجله

 PDFموجب رد شدن مقاله (در هر مرحله که مشخص شود) خواهد شد. الزم است ارسال مقاالت در قالب 

(یک صفحه) مطابق قالب موجود در سایت کنفرانس، فقط به  Wordصفحه) و چکیده آن در قالب  6(حداکثر 

لفین ؤانجام شود. براي هر مقاله پذیرفته شده، حداقل یکی از م ،صورت الکترونیکی و از طریق سایت کنفرانس

 باید ثبت نام عادي کرده و مقاله را در کنفرانس ارائه نماید.

 

اطالعاتی هايها و فناوريسیستم  

  حریم خصوصی و اعتماد در فناوري

  اطالعات

 کاوي در فناوري اطالعات و داده

 ارتباطات

 هاي فناوري اطالعاتزیرساخت 

 هاي هوشمندفناوري  

 معماري سازمانی  

 مدیریت فناوري اطالعات  

هاي توزیعی و شبکهسیستم  

 هاي هوشمند و ارتباطات سامانه

  فراگیر

 موازي و توزیعی پایگاه داده 

 پردازش موازي و توزیعی 

 هاي عاملسیستم 

 هاي اقتضایی خودروییشبکه 

 هاي انتقال محتواشبکه  

 هاي شناختیشبکه 

 درنگهاي صنعتی و بیشبکه  

 افزارپذیر هاي نرمشبکه  

 مالحظات مصرف انرژي در شبکه-

 هاي ارتباطی

افزارمهندسی نرم  

 افزارآزمون و ارزیابی نرم 

 هاي صوريروش 

 هاها و کالن دادهطراحی پایگاه داده 

 یندهاي اسازي و بازمهندسی فرمدل

 کسب و کار

 هاي کیفی معماري و مشخصه

  رافزانرم

 هاي مهندسی وب و طراحی برنامه

 سیارکاربردي 

 افزار چابکمهندسی نرم 

 نویسی موبایلبرنامه 

 افزار به عنوان گرایی و نرمسرویس

 سرویس 

هاي سایبري فیزیکی و سیستم

 اینترنت اشیاء

 اینترنت اشیاء 

 هاي سایبري فیزیکیسیستم 

 هاي نهفتهسیستم 

 درنگهاي بیسیستم 

  

محاسبات ها و نظریه الگوریتم  

 یتصادفهاي تقریبی و الگوریتم 

 هاي جویباري الگوریتم 

 هاي وب الگوریتم  

 پیچیدگی محاسبات  

 هاي صوري در حل مسائلروش  

 هاطراحی و تحلیل الگوریتم  

 هانظریه الگوریتمی بازي 

 هندسه محاسباتی  

 پردازش سیگنال

 هايپردازش سیگنال براي سامانه 

  هوشمند

  پردازش سیگنال براي واسط

 ماشین-انسان

 بیولوژیکی هايپردازش سیگنال 

 ايهاي چندرسانهپردازش سیگنال  

 هاهاي کالن دادهپردازش سیگنال  

 پردازش سیگنال گراف 

  یادگیري ماشین براي پردازش

  سیگنال و ویدیو

هاي معماري کامپیوتري سیستم

 دیجیتال

 افزارامنیت سخت  

 سیستم روي تراشه  

 پذیريقابلیت اطمینان و آزمون 

 مدارهاي حسابی  

 دیجیتال در  مدارهاي مجتمع

  مقیاس بسیار بزرگ

 هاي معماري پردازنده

  منظورهخاص

  معماري پردازنده، حافظه و

 سازيهاي ذخیرهسامانه

 هاي دیجیتال هاي سیستممعماري

  توانکم

 هاي موازيمعماري 

 درنگ و هاي نهفته، بیمعماري

 قابل بازپیکربندي

  

هاي هوشمند و رایانش نرمسیستم  

 پردازش زبان طبیعی  

 کاويداده 

 رایانش نرم  

 هاي چندعاملهسیستم 

 شناسایی الگو  

 هوش مصنوعی و یادگیري ماشین  

هاي پیچیده و اجتماعیشبکه  

 ابزارهاي تحلیل  ها والگوریتم

 و اجتماعی پیچیدههاي شبکه

  و پیچیدههاي شبکهو مدیریت پایش 

  اجتماعی

 دهي پیچیهاتحلیل کالن داده در شبکه 

 و اجتماعی

 سازي درو شبیهریاضی سازي مدل 

  و اجتماعی ي پیچیدههاشبکه

ها و رایانش ابريکالن داده  

 هاهاي کالن دادهالگوریتم  

 نویسی رایانش ابريامنیت و برنامه 

 سازي داده در پردازش و ذخیره

  رایانش ابري

 هاي رایانش ابري و گریدپروتکل 

 رایانش ابري و رایانش سبز  

 ايرایانش خوشه  

 رایانش گرید  

 رایانش امن

 سیمهاي بیامنیت شبکه 

 هاي سیمیامنیت شبکه 

 هاي امنیتیپروتکل  

 حمالت سایبري و نفوذ  

 رمزنگاري 

 هاي تشخیص نفوذسیستم 

 مدیریت کلید 

 بیوانفورماتیک

 دیجد نسل يابهای یتوال يکاربردها 

 ژنتیک جمعیتی و آماري 

 ايژنومیک تکاملی و مقایسه 

 زیست ساختاري محاسباتی 

  اي محاسباتیسامانهزیست 

  


