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.گردد برگسار هی "پذر علن رببتیک ایراى"ایي کٌفراًس بِ افتخبر پرٍفسَر کبرٍ لَکس،   

 
ٍردّب دظتباٍلیي کٌفراًط هحبظجبت تکبهلی ٍ َّغ جوعی، هحفلی ثرای تجبدل اطالعبت ٍ آخریي 

ّبی اخیر علوی ٍ ًیس ارائِ ًتبیج تحقیقبت در زهیٌِ هحبظجبت تکبهلی ٍ َّغ جوعی ٍ  ٍ پیؽرفت

ایي کٌفراًط هحققیي ٍ هتخصیي داًؽگبُ ٍ صٌبیع را گرد ّن آٍردُ تب در . ثبؼذ کبرثردّبی آى هی

ا هحَرّبی از هقبالت هرتجط ة. ّبی علوی هرتجط در ایي زهیٌِ ظْین ثبؼٌذ تجبدل آخریي پیؽرفت

تجبدل ًظرّب در ایي هحفل پصٍّؽی، . اظتقجبل خَاّذ ؼذ اًگلیعیٍ  فبرظیکٌفراًط ثِ ّر دٍ زثبى 

ٍ هعبثقِ ٍ ّوچٌیي ارائِ پَظتر ثرگسار خَاّذ   تخصصی ٍ عوَهی، کبرگبُ  ثصَرت ظخٌراًی، ًؽعت

ّبیی در  رًبهِثِ عالٍُ، جْت ایجبد رٍاثط اجتوبعی ٍ صویوبًِ در هیبى ؼرکت کٌٌذگبى، ة. ؼذ

 .خالل کٌفراًط هٌظَر ؼذُ اظت

.توذیذ شذ 1394 هبُ آببى 25هْلت ارسبل هقبلِ تب   

 

 فراخَاى ارسبل هقبلِ

. ؼَد کِ هقبالت علوی ثب کیفیت هطلَة ثِ کٌفراًط ارظبل ًوبیٌذ از ًَیعٌذگبى درخَاظت هی

توبهی هقبالت ثبیذ ثِ صَرت الکترًٍیک ٍ هطبثق فرهت تعییي ؼذُ، از طریق ظبیت کٌفراًط 

(http://csiec2016.bam.ac.ir) ظبلی تَظط هتخصصبى هرثَطِ ٍ ثر هقبالت ار. ارظبل گردًذ

تَاًٌذ ثرای  کٌٌذگبى هی ؼرکت. ؼًَذ داٍری هیاظبض هعیبرّبی اصبلت، اّویت، کیفیت ٍ ٍضَح، 

، nezam@uk.ac.ir، اطالعبت ثیؽتر ثب دثیراى علوی کٌفراًط، آقبی دکتر حعیي ًظبم آثبدی پَر

. توبض حبصل فرهبیٌذ  mmaghfoori@uk.ac.irهغفَری فرظٌگی  ٍ یب خبًن دکتر هلیحِ

ّبی  هقبالت ثرتر پط از ًؽعت ثِ شٍرًبل ًوبیِ خَاٌّذ ؼذ ٍ  IEEE xploreهقبالت اًگلیعی در

 .ؼًَذ هعتجر ارظبل هی

  

 ّبی تخصصی فراخَاى ًشست
آٍردى هحققیي در  ؼَد، گردّن هتخصصبى خجرُ هذیریت هیّبی تخصصی کِ تَظط  ّذف ًؽعت

ّبی تخصصی طجق هعیبرّبی  هقبالت ارظبل ؼذُ ثِ ًؽعت. هَضَعبت تخصصی هرثَطِ اظت

ّبی تخصصی ثب عٌبٍیي ریل ثِ  تبکٌَى ًؽعت. ؼًَذ ؼذُ ثرای ظبیر هقبالت، داٍری هی تعییي

 ٍ خبًن دکتر عصوت راؼذی رضب اکجریآقبی دکتر  ،ترتیت ثب هذیریت آقبی دکتر هْذی افتخبری

 . اًذ ظبزهبًذّی ؼذُ
- Multi-Modal optimization based on swarm and evolutionary algorithms 

- Search-Based Software Engineering (SBSE) 

حبهیبى علوی ٍ 

برگسارکٌٌذگبى 

 :کٌفراًس
اًجوي علوی *

 ّبی َّؼوٌذ ایراى ظیعتن

 هجتوع آهَزغ عبلی ثن*

داًؽگبُ ؼْیذ ثبٌّر *

 کرهبى

ّبی فبزی  اًجوي ظیعتن*

 ایراى

اًجوي ثیٌبیی هبؼیي ٍ *

 پردازغ تصَیر ایراى

قطت علوی رایبًػ ًرم * 

ٍ پردازغ َّؼوٌذ 

اطالعبت داًؽگبُ فردٍظی 

 هؽْذ

داًؽگبُ تحصیالت *

تکویلی ٍ فٌبٍری پیؽرفتِ 

 کرهبى

 داًؽگبُ فٌبٍری ظیرجبى*

داًؽگبُ جیرفت*  

هَظعِ آهَزغ عبلی *  

  ثعثت

 

:رئیس کٌفراًس  
دکتر حعیي ًظبم آثبدی 

 پَر

:دبیراى کویتِ علوی  

آثبدی  حعیي ًظبمدکتر 
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- Solving constraint engineering optimization problems using 

heuristic optimization algorithms 

تَاًٌذ هقبالت هرتجط خَد را از  ّب هی هٌذ ثِ ارظبل هقبلِ در ّر یک از ایي ًؽعت پصٍّؽگراى عالقِ

 .ّب ارظبل فرهبیٌذ ًبم کٌفراًط ٍ ثب اًتخبة هحَر هقبلِ ثب عٌَاى ایي ًؽعت طریق لیٌک ثجت

 

 ّبی آهَزشی فراخَاى کبرگبُ

ّبی آهَزؼی هؽتول ثر هجبحث  رگبُاٍلیي کٌفراًط هحبظجبت تکبهلی ٍ َّغ جوعی قصذ دارد، کب

تَاًٌذ طرح پیؽٌْبدی  عالقوٌذاى هی. ثٌیبدی ٍ پیؽرفتِ هرتجط ثب هحَرّبی کٌفراًط ثرگسار ًوبیذ

ّبی  دٌّذُ اظت ثِ هعئَل کبرگبُ کبرگبُ را کِ ؼبهل عٌَاى، رئَض هطبلت، چکیذُ ٍ ثیَگرافی ارائِ

ارظبل   mmaghfoori@uk.ac.irایویل آهَزؼی، خبًن دکتر هلیحِ هغفَری فرظٌگی از طریق 

 . فرهبیٌذ

 

 هسببقِ
. قبثل هؽبّذُ اظت http://csies2016.bam.ac.irاطالعبت کبهل هرثَط ثِ هعبثقِ در ظبیت 

. هٌذ ثِ ؼرکت در هعبثقِ ّعتیذ، ثِ ٍة ظبیت کٌفراًط هراجعِ ًوبییذ در صَرتیکِ عالقِ

ّوچٌیي در صَرت ٍجَد ّرگًَِ ظَال در ایي راثطِ، ثب هعئَل هعبثقبت علوی، خبًن دکتر عصوت 

 .  توبض حبصل فرهبییذ e.rashedi@kgut.ac.irراؼذی از طریق ایویل 

 

 تبریخ ّبی هْن

 

 1394آببى هبُ  25     1394آثبى هبُ  10  :آخریي هْلت ارسبل هقبلِ

 1394آرر  24 :ّبی آهَزشی ّبی پیشٌْبدی کبرگبُ آخریي هْلت ارسبل طرح

 1394دی هبُ  25 :اعالم ًتبیج داٍری

 1394ثْوي هبُ  10 :ارسبل هقبلِ ًْبیی

 1394اظفٌذ هبُ  11 :هَقعثبت ًبم بِ 

  پَر

دکتر هلیحِ هغفَری 

 فرظٌگی

ّبی  هسئَل ًشست

:تخصصی  

 دکتر هْذی افتخبری

:هسئَل هسببقبت علوی  

 دکتر عصوت راؼذی

دبیر کویتِ اًتشبرات ٍ 

:فٌبٍری اطالعبت  

 فبطوِ ثبراًی

دبیر کویتِ هبلی ٍ 

:ارتببط بب صٌعت  

 احعبى دریب ثیگی

ّبی  هسئَل کبرگبُ

:آهَزشی  

دکتر هلیحِ هغفَری 

 فرظٌگی

دبیر کویتِ ثبت ًبم ٍ 

:رٍابط عوَهی  

 هیٌب هیرحعیٌی

:دبیر کویتِ اجرایی  

رضب دکتر هحوذ

                   هحوذآثبدی
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