
به ميزباني مجتمع هاي گذشته، دوازدهمين دوره اين كنفرانس 

هاي هوشمند  سيستم با همكاري انجمناين كنفرانس 

جهت گردهمايي پژوهشگران و صاحب نظران و انتشار 

تمامي  از ICIS 2014كميته علمي كنفرانس . 

 هاي اجتماعي هاي هوشمند و شبكه سازمان

 زيستي و پزشكي هوشمندرماتيك 

 هاي هوشمند شبكه دانش و سرويس

 يادگيري الكترونيكي هوشمند

 كنترل هوشمندرباتيك و 

 هاي هوشمند

 ماشين بينايي

 رايانش ابري

 پيش نبايد ارسالي هاي همقال. گردندارسال وب سايت كنفرانس 

محاسبات نرم   مجله براي چاپ بهكنفرانس  مقاالت برگزيده

http://www.ismvip.ir ( دشمعرفي خواهند.  

                   0344-2214370: هاي هوشمند ايران، تلفن دبيرخانه دوازدهمين كنفرانس سيستم  دانشگاه

 icis2014.bam.ac.ir: سايت وبآدرس                           

     

    

    

  دومين فراخوان ارسال مقاله

هاي گذشته، دوازدهمين دوره اين كنفرانس  هاي هوشمند ايران در طي سال كنفرانس سيستمپس از برگزاري يازده دوره از 

اين كنفرانس . شود در شهر بم برگزار مي 1392ماه  بهمن 17لغايت  15آموزش عالي بم در روزهاي 

جهت گردهمايي پژوهشگران و صاحب نظران و انتشار اي  ايجاد زمينهو با هدف  گروه مهندسي برق دانشگاه شهيد باهنر كرمان

. شود ريزي و اجرا مي برنامهو كاربردهاي آن هاي هوشمند  هاي نو و بديع در زمينه سيستم

  :هاي خود در زمينهو پژوهشي هاي علمي  پژوهان براي ارسال مقاله

 ها و رياضيات هوشمند نظريه رياضي سيستم

 رايانش نرم و جستجوي فراابتكاري

 گر هاي خبره و توصيه

 وب معنايي و هوش معنايي

 پردازش و بازيابي الگو

 يابي كاوي و دانش

 همجوشي داده

 كاربردها •

o سازمان

o رماتيك وانف

o شبكه دانش و سرويس

o يادگيري الكترونيكي هوشمند

o  رباتيك و

o هاي هوشمند شبكه

o ماشين بينايي

o رايانش ابري

وب سايت كنفرانس در ارائه شده  هاي در قالبالكترونيكي به صورت ها بايستي  مقالهكليه 

  .باشند شده ارائه يا منتشر) مجله يا

مقاالت برگزيده. تهيه شوندهاي فارسي يا انگليسي  به زبانتوانند  هاي ارسالي به دبيرخانه كنفرانس مي

http://scj.kashanu.ac.ir ( ماشين بينايي و پردازش تصوير مجله و)http://www.ismvip.ir

  نام و نام خانوادگي  :اعضاي كميته علمي كنفرانس

  :رئيس و دبير علمي كنفرانس

  پور آبادي دكتر حسين نظام

  دكتر شكوفه قرباني

 دكتر علي آزادمنش

  مهندس فاطمه باراني

 مهندس سعيدرضا عرب

  محمدآباديدكتر محمدرضا 

  الديني دكتر پيمان سيف

  مهندس موسي عبدي

  مهندس امير عليدادي

  مهندس احسان كاظميان

  مهندس محمد جعفريان

دبيرخانه دوازدهمين كنفرانس سيستم -مجتمع آموزش عالي بم -بزرگراه خليج فارس

icis2014@gmail.com , icis2014@bam.ac.ir                                                

  :حاميان دانشگاهي كنفرانس

    

  :حاميان علمي كنفرانس

  

  

  

پس از برگزاري يازده دوره از 

آموزش عالي بم در روزهاي 

گروه مهندسي برق دانشگاه شهيد باهنر كرمان  ايران و

هاي نو و بديع در زمينه سيستم يافته

پژوهان براي ارسال مقاله استادان و دانش

 :ها روش •

o نظريه رياضي سيستم

o رايانش نرم و جستجوي فراابتكاري

o هاي خبره و توصيه سيستم

o وب معنايي و هوش معنايي

o پردازش و بازيابي الگو

o كاوي و دانش داده

o همجوشي داده

  

 
كليه . آورد دعوت به عمل مي

يا كنفرانس( جايي در اين از

هاي ارسالي به دبيرخانه كنفرانس مي مقاله

)http://scj.kashanu.ac.ir

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعضاي كميته علمي كنفرانس

رئيس و دبير علمي كنفرانس

دكتر حسين نظام  

  :دبير اجرايي كنفرانس

دكتر شكوفه قرباني  

  :اعضاي كميته اجرايي

دكتر علي آزادمنش  

مهندس فاطمه باراني  

مهندس سعيدرضا عرب  

دكتر محمدرضا   

دكتر پيمان سيف  

مهندس موسي عبدي 

مهندس امير عليدادي  

مهندس احسان كاظميان  

مهندس محمد جعفريان  

بزرگراه خليج فارس -بم: آدرس

icis2014@bam.ac.ir: ايميل



 دانشگاه تربيت مدرس دكتر مهدي آبادي

 رجاييدانشگاه تربيت معلم شهيد  دكتر رضا ابراهيم پور

 دانشگاه كاشان پور كومله دكتر حسين ابراهيم

 دانشگاه صنعتي سهند دكتر افشين ابراهيمي

 فردوسي مشهد دكتر سعيد ابريشمي

 دانشگاه صنعتي اصفهان دكتر محمدرضا احمدزاده

 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي دكتر علي احمدي

 جهانشركت پارس كنترل نقش  مهندس مهدي اسديان

 دانشگاه شهيد باهنر كرمان دكتر اسفنديار اسالمي

 دانشگاه شهيد باهنر كرمان دكتر سعيد اسماعيلي

 دانشگاه شهيد باهنر كرمان دكتر مهدي افتخاري

 دانشگاه صنعت آب و برق  اكبر افضليان دكتر علي

 دانشگاه فردوسي مشهد  دكتر عليرضا اكـبرزاده توتونچي

 دانشگاه فردوسي مشهد  اكـبرزاده توتونچيدكتر محمدرضا 

 دانشگاه خوارزمي دكتر رويا امجدي فرد

 مركز آمار ايران/دانشگاه تربيت مدرس دكتر عادل آذر

 دانشگاه كاشان دكتر سيد مرتضي بابامير

 پژوهشگاه فضاي مجازي دكتر كامبيز بديع

 دانشگاه شهيد بهشتي  دكتر رجبعلي برزويي

 دانشگاه خوارزمي پدرامدكتر ميرمحسن 

 انجمن سيستم هاي هوشمندايران دكتر حسين پرور

 دانشگاه شهيد باهنر كرمان دكتر مريم پورمحي آبادي

 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي لب  دكتر محمد تشنه

 دانشگاه تربيت مدرس  مجد دكتر وحيد جوهري

 دانشگاه كره اي هوافضا دكتر سونگ هو چويي

 دانشگاه يزد دكتر ولي درهمي

 دانشگاه شهيد باهنر كرمان دكتر مسعود رشيدي نژاد

 دانشگاه يزد دكتر مهدي رضائيان

 دانشگاه اروميه دكتر سيد مهدي رضوي روحاني

 دانشگاه يزد دكتر علي محمد زارع بيدكي

 دانشگاه شهيد باهنر كرمان دكتر محمدمهدي زاهدي

 دانشگاه صنعتي شريف دكتر ناصر ساداتي

 دانشگاه صنعتي اميركبير  دكتر سعيد ستايشي

 دانشگاه شهيد باهنر كرمان دكتر سعيد سريزدي

 دانشگاه خوارزمي دكتر جمشيد شنبه زاده

 دانشگاه صنعتي اصفهان االسالم  دكتر فريد شيخ

 دانشگاه مازندران دكتر بهرام صادق پور

 امير كبير دانشگاه صنعتي دكتر مسعود صبائي

 

 

 دانشگاه فردوسي مشهد دكتر هادي صدوقي يزدي

 دانشگاه صنعتي يونيتك  زاده دكتر عبدالحسين صراف

 دانشگاه تربيت مدرس دكتر محمد صنيعي آباده

 دانشگاه صنعتي اصفهان/ دانشگاه تهران  دكتر سيد محمود طاهري

 دانشگاه بيرجند دكتر سيد حميد ظهيري

 دانشگاه تهران دكتر رضا عامري

 دانشگاه شهيد باهنر كرمان دكتر امير عبداللهي

 دانشگاه جورجيا  نيا دكتر حميدرضا عرب

 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي دكتر عليرضا فاتحي

 دانشگاه زيگن دكتر مجيد فتحي

 دانشگاه صنعتي وين، اتريش دكتر راينهارد فيتل

 عالي بممجتمع آموزش  دكتر شكوفه قرباني

 دانشگاه تربيت مدرس دكتر احسان اهللا كبير

 دانشگاه خوارزمي دكتر منوچهر كالرستاقي

 دانشگاه شهيد باهنر كرمان دكتر مرجان كوچكي

 دانشگاه يزد دكتر علي محمد لطيف

 دانشگاه شهيد باهنر كرمان چي ماشين... دكتر ماشاا

 دانشگاه شهيد باهنر كرمان دكتر علي ماهاني

 دانشگاه شهيد باهنر كرمان دكتر محسن محمديان

 دانشگاه تربيت مدرس مسيحي  دكتر اليپس

 دانشگاه تهران  دكتر بهزاد مشيري

 دانشگاه علوم اقتصادي معمارياني... دكتر عزيزا

 پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات  دكتر محمد شهـرام معين

 كرماندانشگاه شهيد باهنر  دكتر مليحه مغفوري

 دانشگاه صنعتي اميركبير  دكتر محمدباقر منهاج

 دانشگاه صنعت آب و برق دكتر حميدرضا مهدياني

 دانشگاه صنعتي امير كبير دكتر محمدرضا ميبدي

 دانشگاه زاهدان دكتر حسن ميش مست

 دانشگاه مازندران دكتر سيد هادي ناصري

 دانشگاه تهران  دكتر بابك نجار اعرابي

 مجتمع آموزش عالي بم حسين نظام آبادي پوردكتر 

 دانشگاه كاشان دكتر ناصر نوروزي 

 دانشگاه تهران دكتر مجيد نيلي

 دانشگاه فردوسي مشهد دكتر احد هراتي

 دانشگاه فردوسي مشهد دكتر حسين يغمايي

 دانشگاه كاشان مهندس احمد يوسفان 

 دانشگاه يان سه يي دكتر جين هي يون

 


