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قرآن، خوشامدگویی و معرفی کلی -

 برنامه

کتر حبیبی سخنرانی آقای د-

 ریاست انجمن کامپیوتر ایران

ریاست  سخنرانی آقای قائمی-

محترم سازمان فناوری اطالعات 

 شهرداری تهران

سخنرانی کلیدی آقای 

معاونت -دکتر کرمانشاه

های نوین محترم فناوری

 بانک مرکزی(

ی
پذیرای

 

و مدیریت شهری های اجتماعی شبکهکارگاه 

 محمدمهدی کارگر(مهندس )
 

نماز و 
ناهار 

 

مهندس کارگاه شهر هو شمند و ملزومات آن )   ۷ فرعیسالن 

 (علی طریحی

 ( ۱ونقل و ترافیک )ارائه مقاالت حوزه حمل   ۱ فرعیسالن 

کار، دکتر روسای نشست: دکتر مهدی وحدت

 علی خاکساری

رسان اطالع ستمیس یبرا دیجد یمعمار کیتوسعه  -

ی باطات تعاملبا استفاده از بستر ارت کیتراف

 ی(ریو احمدرضا تحس انینوران نیمحمدحس)

 یفراگستر همراه برا یاطالعات مکان ستمیتوسعه س -

 یارکین یابوالقاسم صادق ،یرخسار هیسمی )گردشگر

 ی(شاکر میو مر

اطالعات  تیریمد کپارچهی ستمیس یهامولفه ریاثت -

سازمان  رانیمد یریگ میبر بهبود تصم یتاکس

و محمد  دهنجنیس ریدامیس) تهران شهر یرانیتاکس

 ی(مهتد یمهد

محور۳ -شهروند ییایاطالعات جغراف یها ستمیس -

محمدرضا ی )شهر تیریدر مد GIS دینسل جد

 ی(ارکین یجلوخان

 ارائه مقاالت حوزه محیط زیست و سالمت شهری   : فرعیسالن 

روسای نشست: دکتر مهدی سپهری، دکتر 

 محمدمهدی گلمکانی

 ستیز طیمح شیسامانه پا یساز ادهیو پ یطراح -

)محمدرضا  GISبر وب  یمحور مبتن-شهروند

 جلوخانی نیارکی(

شهر بابل  یحرارت رهیشدت جز ینیب شیو پ یبررس -

 یبا استفاده از فناور ۷:31-۷1۱1 یدر بازه زمان

 یمیمقدم و محمد کر اورزیک دیمج) سنجش از دور

 یی( روزجایف

و  ییسنا یعلی )مت شهرکالن داده در نظام سال -

 ی( سپهر یمحمد مهد

 یسالمت فرد یسازادهیملزومات پ یبررس -

و  مهریزهرا کرمی )شهر تیریدر حوزه مد یکیالکترون

 ی( سپهر یمحمدمهد

 ( ۱ارائه مقاالت حوزه ایمنی و مدیریت بحران )   1 فرعیسالن 

زاده، روسای نشست: دکتر عباس استاد تقی

 سی خانی(دکتر مرتضی مو

تصادف با  یباال لینقاط مستعد و با پتانس ییشناسا -

 لیو تحل AHPمدل  یقیتلف یهاکیاستفاده از تکن

, یآزاده دل, نرگس بهادر عقوب)ی GIS ییفضا یها

 ی(انار یمهد ووارسته  یمحسن بهادر, مهد

افراد مصدوم در  تیوضع یو بررس یابیمکان -



 انیمهربان درضایمح) ساختمان ها -دارسقف یهامکان

 ی(فیو حسن ص

با  یشبکه معابر شهر زیخنقاط حادثه ییشناسا -

 تهران( ۳۷۷ منطقه ی)مطالعه مورد GISاستفاده از 

سجاد زرصفت و  ،ینیز نیالدصالح ،یجابر میمر)

 ی(نیاحسان ممب

در  یاطالعات یستمهایس گاهیو جا یریشکل گ -

و محمد  ادتیس نیحس دیس) بحران رتیمد

 (ایکتظراف

 (۱ارائه مقاالت حوزه فرهنگی و اجتماعی )   ۱ فرعیسالن 

روسای نشست: دکتر رسول بابایی، دکتر جعفر 

 حبیبی

 ینیو مکان گز یو ارائه مدلساز ییفضا عیتوز لیتحل -

و  یبا استفاده از منطق فاز یغاتیتبل یلبوردهاینصب ب

GIS رضا ) تهران ( کی)منطقه  یمطالعه مورد

 ی(سرکار اردکان یو عل یجمال اکبریعل هداوند،

 ینوظهور فناور یاستفاده از ابزارها ریتأث یبررس -

 یشهر یشهر یزندگ تیفیاطالعات و ارتباطات بر ک

 شهر تهران( یهادانشگاه انی۳ دانشجوی)مطالعه مورد

 (شیآسا میو مر فریمعصوم نیرحسیام)

مطلوب  تیوضع یجهت بررس یشنهادیارائه روش پ -

صفر ) آنها یفعل تیتهران با وضع یشهردار یهاتالپر

 (پورعباس میو ابراه فریمشهد

تلفن همراه بر  یاجتماع یهااستفاده از شبکه ریتاث-

 ی(غالمرضا مالکی )فرهنگ تیهو

    3 فرعیسالن 
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کنفرانس سالن 

 سعدی
محمود موالیی، دکتر رنت اشیا و مدیریت شهری )ارگاه اینتک

 ابوالحسن شمسایی(دکتر 

ی
پذیرای

 

 اصغر)مهندس علی ICTاز منظر  یشهر تیریمد یهاآموختهدرسنشست 

 قائمی(

 یو معمار یشهرساز ،یتوسعه شهرارائه مقاالت حوزه  ۷ فرعیسالن 

روسای نشست: دکتر محمدباقر خسروی، دکتر محمدجواد 

 دمهدوی نژا

 یمدلساز یبر مبنا یریگمیتصم بانیاستفاده از سامانه پشت -

 یلین نیمحمدحس) پل ینگهدار تیریاطالعات ساخت در مد

 ی(تقدس نیو حس ییبنفشه زهرا ،یاحمدآباد

 تاریخی بافت یسازراهادهیاطالعات در پ یاستفاده از فناور -

 ی(و محمد عباد یبهزادفر، محمدباقر خسرو یمصطف)

 رضایعل ار،یحسن ورمز) داریتوسعه پا کردیوسعه شهری با روت -

 ی(و غالمرضا ملک یکرم

 ریتهران با استفاده از تصاو یتوسعه مجموعه شهر یمدلساز -

 ونیازدحام ذرات و رگرس یسازنهیبه تمیالگور قیو تلف یاماهواره

 یراصالنیفرشاد ام ،یعارف شاه ،ینصرآباد یقربان یمهد) کیلجست

 ی(عیشف یو هاد

 

 ( ۲ونقل و ترافیک )ارائه مقاالت حوزه حمل ۱ فرعیسالن 

 کار، دکتر علی خاکساریروسای نشست: دکتر مهدی وحدت

 یبا استفاده از داده ها یسفر شهر یتقاضا سیبرآورد ماتر -

, محمود رضا یاصغر قائم یعل) شبکه تلفن همراه یمکان تیموقع

 (فرد یرفعت یمهد و ییرضا می, مری, سحر آدمیدهقان ی, نازلینظر

مترو متناسب با هدف  یهاستگاهیتوسعه ا یهوشمندساز دگاهید -

 یهاستگاهیافتتاح ا ریتاث یمطالعه مورد -یشهر یتقاضا تیریمد

پرونده پور،  ریام ،یانیسان رضایعل) در مترو بر رفتار مسافران دیجد

 یی(نه عطاو پو زادهوبیمحمد ا دیپسند، سشاه میمر ،یدیتجو دایآ

مسافران به  یشنهاددهیپ نهیانجام شده در زم یبر کارها یمرور -

 یتاکس یهاسیرانندگان به منظور بهبود عرضه و تقاضا در سرو

 ی(درنوریو عباس ح ابهاریاردالن پو) برخط

شهر  1با  سهیدوچرخه شهر تهران در مقا ستمیس یچالش ها -

 یو مهد یانار یهد, مزادهیقل یآزاده دل, نق عقوبیی )یاروپا

 



 (وارسته

و  یمیکر نیفرز) های حمل و نقلاستفاده از اسکادا در سیستم -

 ( خواسته نیحس دیس
- Comprehensive Model for specifying Bicycle 

Path in Urban Area (Hamid Reza Ranjbar, Saeed 

Dalirpour, Yaqob Azadedel, Mehdi Anari and 

Mahdi Varasteh) 
 ارائه مقاالت حوزه خدمات شهری : فرعیلن سا

ی نشست: دکتر مهدی گلمکانی، دکتر سید حسین روسا

 خواسته

در  یکیالکترون عاتیهوشمند ضا تیریمد یهاروش یبررس -

پرست و حق دیمج ،یقیحق زادهیعسکر میمری )شهرتیریمد

 (نییمهرداد ما

 یررحضویو ارائه خدمات غ یکیالکترون یهاسیتوسعه سرو -

و  نیمانا شاکر ،یانیسان رضایعل) تهران( یشهردار ی)مطالعه مورد

 ی( روزکوهیرضا ف

به توسعه پرتال  یشهر تهران با نگاه یعدد یها چهیدرگاه و در -

 (زاده لیاسماع یعلی )شهر یها

 

 ( ۲ارائه مقاالت حوزه ایمنی و مدیریت بحران ) 1 فرعیسالن 

زاده، دکتر مرتضی روسای نشست: دکتر عباس استاد تقی

 موسی خانی

 GISبر وب  یمحور مبتن-بحران شهروند تیریتوسعه سامانه مد -

 ی( ریمد یو مهد یرستم نیحس ،یارکین یمحمدرضا جلوخان)

 یابیبحران و مکان  تیریاسکان موقت در مد یها گاهیپا تیاهم -

از  ی۳ قسمتی)مطالعه مورد یریپذ بیآن ها به منظور کاهش آس

 ان،یآرزو درست ،یتهران یژامک منظم) تهران( یشهردار 3منطقه 

 (هداوند هیراض ویتهران یغزاله منظم

 

 (۲ارائه مقاالت حوزه فرهنگی و اجتماعی ) ۱ فرعیسالن 

 دکتر رسول بابایی، دکتر جعفر حبیبی روسای نشست:

 شهروندان نیو مشارکت انال یارتباط یاطالعات یها یفناور -

 (فتهیمنصوره ش)

 تیاستفاده از تلفن همراه هوشمند بر وضع هیمطالعه اثر دوسو -

محسن  دی, سیعلو اریماز دیس) در شهر تهران یفرهنگ شهروند

 یی(آقا ریام دیو س ینیحس نیحس دی, سیاسد

در  تالیجید یهای سبک زندگکانون توسعه مهارت اتیتجرب -

 ی(میو حامد ابراه یجالل اکبریعل) جشنواره شکوفا

در منطقه  دیروش آموزش از راه دور خط سف نیب کارآمدترانتخا -

 ی(ریاقبال و هومن نص میرحمان پارسا، نس) تهران یشهردار ۷3

تهران ) از  یشهردار یهاپرتالساب یارتقاء اثربخش یراهکارها -

 )فریبا باصری( ها(پرتالراهبران ساب دگاهید

 

 د شهریارائه مقاالت هوشمندسازی و اقتصا 3 فرعیسالن 

 دکتر حسن حقیقی دکتر محمدتقی عیسایی، روسای نشست:

)محسن  ایاش نترنتیکشف منابع در ا یهابر چارچوب یمرور -

 اسماعیلی(

سامانه هوشمند و مکانمند  یسازادهیپ یهاچالش لیمطالعه و تحل -

و جواد  ،ییرجا لیاسماع ،یبیافسانه لب) نگهداشت شهر تهران

 ی(رمحمدصادقیم

اطالعات در  یفناور یپروژه ها تیریاز مد ییآموخته ها درس -

سازمان  ینرم افزار یپروژه ها ی۳ مطالعه موردیشهر تیریمد

آرام تاجبخش، محمد ) مشهد یاطالعات و ارتباطات شهردار یفناور

 (شعرباف انیآقامحمد یو مرتض زادهیتق

 یمعمار یاصل رساختیبه عنوان ز ایاش نترنتیا تیامن یبررس -

 ی(اعراب درضایحم دیپارسا و س دیسع) هر هوشمندش
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