
 

 

 برنامه برگزاری کنفرانس

          cam3arak.ac.ir/s-http://meet.iauلینک سالن اصلی: 

 ساعت شرح برنامه مکان

 9:10-8:30 افتتاحیه سالن اصلی

 دکتر بهرام صادقی بیغم-سخنرانی کلیدی سالن اصلی

 مصنوعی کریستوفر ذهن

9:10-10:00 

 10:10-10:00 استراحت ------

 11:40-10:10 ارایه مقاالت و پوسترها سالن های موازی

 دکتر  هوشنگ کولیوند -سخنران کلیدی سالن اصلی

Challenges in AI and Mixed Reality Wearable Devices 

11:40-12:10 

 13:10-12:10 ناهار ----

 مهندس امیرمحمد قنبری – تخصصی کارگاه سالن اصلی

Systems Object Storage in Cloud Native 

13:10-13:50 

 میسدکتر غسان سم – تخصصی کارگاه سالن اصلی

Scientific Rules for Publishing a Manuscript in Scopus and Clarivate 
Journals 

13:50-14:30 

 خانم دکتر عاصفه عاصمی -سخنران کلیدی سالن اصلی

 پتانسیل هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی/عمیق برای توسعه و بهبود خدمات دولت الکترونیک

14:30-15:10 

 15:30-15:10 اختتامیه سالن اصلی
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 شمند مهندسی برق و سیستم های هوموضوع:                                              )سالن اصلی(    S3CAMشماره سالن:   

                        ارائه شفاهی  cam3arak.ac.ir/s-http://meet.iau  لینک:                   حسن فشکی                            آقای دکتررییس جلسه:   

 شماره مقاله عنوان مقاله ارایه کننده زمان

 نهیبه تمیبر اساس الگورر نورتریا کیاز  هیبا تغذ یمواز ییکنترل هوشمند گشتاور دو موتور القا یینادر سرگلزا 10:10-10:25

 عقاب یساز

54 

 یبکار رفته در قوا نورتریا کیاز  هیتغذ یمواز ییالقا کاربرد کنترل هوشمند عملکرد دو موتور یینادر سرگلزا 10:25-10:40

 توده ذرات یساز نهیبه تمیحرکتی مترو بر اساس الگورر

63 

 کیمه با تکن انشیرا طیدر مح ایاش نترنتیا یسهایسرو یخودکار منابع برا نیتام یایطرح پو محمد فرجی مهماندار 10:40-10:55

 همبسته یریادگی

62 

 23 بار یاصالح الگو یکنترل هوشمند بار در پاسخ به برنامه ها اشرفیرضا  10:55-11:10

 25 یدیخورش یشهر هوشمند با استفاده از سلول ها کی یکیالکتر یانرژ نیتام رضا اشرفی 11:10-11:25

منابع  تیبار در بهبود رزرو و پوشش عدم قطع ییپاسخگو یایمزا یابیارز یبرا دیجد یمدل هیارا مهدی نیرآبادی 11:25-11:40

 یمجاز روگاهین کی دپذیریتجد

71 

 

     اینترنت....(  -پایگاه-موضوع:  مهندسی کامپیوتر )سیستم عامل                                            S3CAM01شماره سالن:   

              ارائه شفاهی    01cam3arak.ac.ir/s-http://meet.iau   لینک:آقای دکتر مجتبی کاظمی                رییس جلسه:        

 شماره مقاله عنوان مقاله ارایه کننده زمان

 01 اءیاش نترنتیدر آموزش مبتنی بر ا ایبررسی مدل گا مصطفی فخر احمد 10:10-10:25

 طیدر مح یریادگیبر آموزش و  یمبتن یساز نهیبه تمیبا استفاده از الگور یکار انیجر یزمانبند یپروانه اصغر 10:25-10:40

 یابر انشیرا

21 

 ییصفا دیمحمد سع 10:40-10:55

 صادق

 مهیب کیالکترون یپرونده ها یجهت بهبود صحت دادها ن،یبر بالکچ ییک مدل مبتن یبررس

 هوشمند یدر شهر ها یعصب یحوادث براساس ادغام درخت مرکل و شبکه ها

22 

 وC++ ،C بررسی و مقایسه رویکردها و ابزارهای تشخیص نشت حافظه در زبانهای برنامه نویسی مهدی سخا یی نیا 10:55-11:10

Java 

17 

 24 با استفاده از آزمون جهش یمنیحساس به ا یآزمون در نرم افزارها تیفیک احسان خراطی 11:10-11:25

 18 شده چابک عیمتدلوژی های توز ییو کارا رییپذ اسیمق شیبرای افزا میپارادا کی وند نوروز 11:25-11:40
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                       موضوع: محاسبات نرم و هوش مصنوعی     S3CAM02                                                   شماره سالن:     

   ارائه شفاهی   02cam3arak.ac.ir/s-http://meet.iauلینک:                                 شعبان رضایی      دکتر آقای   رییس جلسه: 

 شماره مقاله عنوان مقاله ارایه کننده زمان

 07 یفاز یو خوشه بند یفاز تمیالگور بیترک یریبا بکارگ (IVF) یلقاح مصنوع ینیب شیپ یصاحبحمید رضا  10:10-10:25

 45 اندازه هیبه کمک نظر یشهر نیب یدر قطارها یسوخت مصرف نهیکنترل به یحمید رضا صاحب 10:25-10:40

 یشبکه ها تمیبا استفاده از الگور یابر یها ستمیدر س تیبر اولو یمبتن فیوظا یزمانبند محمد عبدالواحد الهراز 10:40-10:55

 یعصب

 

48 

 صیتشخ یجهش قورباغه برا تمیبا الگور هیپرسپترون چندال یمصنوع یعصب یبهبود شبکه ها انیمانیفرهاد سل 10:55-11:10

 اسپم یلهایمیا

20 

 یسرطان یجذب داروها زانیدر م دیکرب کونیلینانو ذرات س ریتاث یبررس فاطمه حسینی 11:10-11:25

 

72 

   

 

 

 

                      موضوع: ریاضی کاربردی          S3CAM03                                                  شماره سالن:     

     ارائه شفاهی   03cam3arak.ac.ir/s-http://meet.iauلینک:                                         منوچهر کاظمی دکتر آقای   رییس جلسه:

شماره  عنوان مقاله ارایه کننده زمان

 مقاله

 31 جوابهای دقیق برای تعمیم معادله برگر کورتوج دی وریس با پارامتر کوچک پریوش نصرت پور 10:10-10:25

 Hybrid CAS and Block Pulse Functions for Numerical Solution of عین اله فتحی زاده 10:25-10:40
Fractional Population Growth Model 

32 

 Generalizations of Regular Constant Clean Seminear-rings 34 ژاله شمسی 10:40-10:55

 Structure A Family Of Three-Step With-Memory Methods For منوچهر کاظمی 10:55-11:10
Solving Nonlinear Equations And Their Dynamics 

35 

 A numerical approach for solving fractional order smoking model محمدرضا دوستدار 11:10-11:25
via a hybrid collocation method 

52 
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 موضوع : ریاضی محض                                                         S3CAM04           شماره سالن:     

  فاهیارائه ش   04cam3arak.ac.ir/s-http://meet.iau  لینک:                                             حسن نراقی   آقای دکتر      رییس جلسه:

 شماره مقاله عنوان مقاله ارایه کننده زمان

 Morgan-Voyce even Fibonacci neural network for numerical پریسا رحیم خانی 10:10-10:25
simulation of nonlinear Lienard’s equation 

38 

 40 یگروه متناه زیمتما یشمارش تعداد چندگروهها لییروکیم دیسع 10:25-10:40

 ISOMORPHISMS ON ANNIHILATOR GRAPH OF MODULES 46 زهرا عبداله 10:40-10:55

 36 شفیچب یها یاز چندجمله ا یریشعاع انتقال مدار با بهره گ نهیشیب یحل مساله  عموتقی رضایعل 10:55-11:10

 Newton's method and the fastest descent in network optimization 70 عاطفه حسنی بافرانی 11:10-11:25

   

 

 

 

                     وکاربردها   موضوع: نظریه گراف    S3CAM05                                                                  شماره سالن:   

  ارائه شفاهی    05cam3arak.ac.ir/s-http://meet.iauلینک:                                                 مجتبی قنبری دکترآقای رییس جلسه:    

 شماره مقاله عنوان مقاله ارایه کننده زمان

 Many algorithms for approximation of restrained 2-rainbow مجتبی قنبری 10:10-10:25
domination in GP (n, 3) 

58 

 60 درخت پارها یگراف یاهایپا نانیید یاکبر مختار 10:25-10:40

 64 یمرتبه  یصفر حلقه ها هیگراف مقسوم عل نانیید یاکبر مختار 10:40-10:55

 Counting fuzzy normal subgroups of 42 لییروکیم دیسع 10:55-11:10

 50 گراف ی هیبا استفاده از نظر یبعد-2 ی هیکامل و آرا ییدودو یشبکه ها یهمسنج عموتقی رضایعل 11:10-11:25
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 موضوع:  پوستر ها                                                       S3CAM06              شماره سالن:   

 ارائه پوستر  06cam3arak.ac.ir/s-http://meet.iau:   لینک                                         حسین سرآبادانی دکتر آقای رییس جلسه:    

 شماره مقاله عنوان مقاله ارایه کننده زمان

10:10-10:25 
 حمید رضا صاحبی

ارائه الگوریتمی مرکب از شبکه عصبی و تحلیل پوششی داده ها به منظور رتبه بندی عملکرد 

 سازمانیواحدهای 

02 

10:25-10:40 
 سمیرا کالنتری

در معماری اینترنت اشیا تجمیع شذه با  Graph Difference Perfectبکارگیری 

 رایانش مه

14 

10:40-10:55 
 سمیرا کالنتری

بکارگیری مدل یادگیری مارکوف در تخصیص و تامین منابع در شبکه اینترنت اشیاء تجمیع 

 شده با رایانش مه

15 

 26 بررسی رمزگذاری ایمن مبتنی بر مشبکه فرشته حیدری 10:55-11:10

11:10-11:25 
 محسن مالیری

معماری امنیتی ترکیبی تقویت شده وکارا مبتنی بر بالک چین چند الیه برای اینترنت 

 (IOTاشیاء)

27 

 39 فازی شده زیرگروه فازی توپولوژی بدست آمده از یک گروه توپولوژی سعید میروکیلی 11:25-11:40
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