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  فراخوان مقاله اولين

  

  

برگزار  "پدر علم رباتيك ايران"اين كنفرانس به افتخار پروفسور كارو لوكس، 

  .گردد مي

كنفرانس محاسبات تكاملي و هوش  اري موفقيت آميز دوره اول و دوماز برگز بعد

آوردها و  تبادل اطالعات و آخرين دست به منظوردوره اين كنفرانس  سومينجمعي، 

هاي اخير علمي و نيز ارائه نتايج تحقيقات در زمينه محاسبات تكاملي و هوش  پيشرفت

اين كنفرانس محققين و متخصين دانشگاه و . برگزار مي شودجمعي و كاربردهاي آن 

هاي علمي مرتبط در اين زمينه  صنايع را گرد هم آورده تا در تبادل آخرين پيشرفت

 انگليسيو  فارسياز مقاالت مرتبط با محورهاي كنفرانس به هر دو زبان . سهيم باشند

  نشست تبادل نظرها در اين محفل پژوهشي، بصورت سخنراني،. استقبال خواهد شد

به عالوه، . و مسابقه و همچنين ارائه پوستر برگزار خواهد شد  تخصصي و عمومي، كارگاه

هايي در خالل  جهت ايجاد روابط اجتماعي و صميمانه در ميان شركت كنندگان، برنامه

  .كنفرانس منظور شده است

  

  فراخوان ارسال مقاله

يت مطلوب به كنفرانس ارسال شود كه مقاالت علمي با كيف از نويسندگان درخواست مي

تمامي مقاالت بايد به صورت الكترونيك و مطابق فرمت تعيين شده، از طريق . نمايند

مقاالت ارسالي . ارسال گردند )http://csiec2018.bam.ac.ir(سايت كنفرانس 

داوري توسط متخصصان مربوطه و بر اساس معيارهاي اصالت، اهميت، كيفيت و وضوح، 

توانند براي اطالعات بيشتر با دبيران علمي كنفرانس،  كنندگان مي شركت. شوند مي

كتر مليحه ، و يا خانم دnezam@uk.ac.ir، آقاي دكتر حسين نظام آبادي پور

مقاالت التين . تماس حاصل فرمايند mmaghfoori@uk.ac.ir مغفوري فرسنگي

كميته . اند نمايه شده  IEEE xploreپذيرفته شده در دوره اول و دوم كنفرانس در 

اين دوره از كنفرانس مقاالت انگليسي سازي  اجرايي در حال رايزني براي نمايه

عتبر ارسال هاي م مقاالت برتر پس از نشست به ژورنال .باشد مي  IEEE xploreدر

  .خواهند شد

  

  هاي آموزشي فراخوان كارگاه

هاي آموزشي  كنفرانس محاسبات تكاملي و هوش جمعي قصد دارد، كارگاه سومين

. مشتمل بر مباحث بنيادي و پيشرفته مرتبط با محورهاي كنفرانس برگزار نمايد

علمي و برگزاركنندگان حاميان 

  :كنفرانس

  هاي هوشمند ايران انجمن سيستم*

  مجتمع آموزش عالي بم*

  دانشگاه شهيد باهنر كرمان*

دانشگاه تحصيالت تكميلي و *

  فناوري پيشرفته كرمان

   ثتموسسه آموزش عالي بع*

  

  :رئيس كنفرانس

  محمدعلي نوراللهيدكتر 

  

  :دبيران كميته علمي

   پورحسين نظام آبادي دكتر 

  دكتر مليحه مغفوري فرسنگي

  

  :مسئول مسابقات علمي

  عصمت راشدي

  

  :فناوري اطالعاتكميته دبير 

  فاطمه باراني

 

كميته مالي و ارتباط با  اندبير

  :صنعت

  ابوصالح نادري

  حسين مالشاهي

  

  :هاي آموزشي كارگاهمسئول 

  مقدم محدثه سليمان پور

  

  :انتشارات كميته اندبير

  مينا ميرحسيني

  طيبه عسكري جواران

  

 :عمومي روابط و نام ثبت كميته دبير

  سعيدرضا عرب

  :دبير كميته اجرايي

  محمد جعفريانسيد 



توانند طرح پيشنهادي كارگاه را كه شامل عنوان، رئوس مطالب، چكيده  عالقمندان مي

 پور سليماندكتر آموزشي، خانم  هاي مسئول كارگاهدهنده است به  و بيوگرافي ارائه

  . ارسال فرمايند m.soleimanpour@eng.uk.ac.ir از طريق ايميل  مقدم

  

  مسابقه

قابل  http://csiec2018.bam.ac.irاطالعات كامل مربوط به مسابقه در سايت 

مند به شركت در مسابقه هستيد، به وب سايت  در صورتيكه عالقه. مشاهده است

همچنين در صورت وجود هرگونه سوال در اين رابطه، با . كنفرانس مراجعه نماييد

 ire.rashedi@kgut.ac.مسئول مسابقات علمي، خانم دكتر راشدي از طريق ايميل 

  .تماس حاصل فرماييد
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