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 ه نام خداب

 کنگرهچهار روز  های  برنامه  پیرامون  توضیحات دبیر اجرایی کنگره مشترک هوش محاسباتی  

اجرایی دبیر  و گروه کامپیوتر دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهدمحترم استاد  ،منصفیرضا جناب آقای دکتر وضیحات ت

 می باشد.  لیبه شرح ذی چهار روزکنگره و کارگاه ها و همچنین برگزاری مسابقات  هادر مورد برنامه  کنگره مشترک هوش محاسباتی  

جهت ایجاد انگیزه در میان عالقمندان به هوش مصنوعی و همینطور شور و نشاط بخشیدن به شرکت کنندگان کنگره، با سیاست به    "

تیم های دانش   کرده ایم تابرای عالقمندان طراحی  را  مسابقاتی  ،  برگزارکنندگان کنگره و با همکاری شرکت های دانش بنیانگذاری  

جوایز   ،جهت تشویق این دسته از مخاطبین کنگره نمایند. بهتوانند در آنها شرکت بآموزی و دانشجویی با توجه به دستورالعمل ها 

 ر گرفته شده است.نفیسی برای بخش مسابقات در نظ

 ک یکنگره به تفک تیاست که در سا یمرتبط با هوش محاسبات یمحورها هیکنگره شامل کل نیگانه در ا۳ یکنفرانس ها یمحور ها

  منعکس شده است.

. گرددتعدادی از کارگاه های کنگره  برگزار می  ،ماهشهریور 11 سه شنبهدر روز به این شرح می باشد. نیز برنامه چهار روز کنگره 

هوش " موضوع اصلیکنگره با برنامه افتتاحیه  ،صبح 8:۳0ساعت  در می باشدروز آغازین کنگره که  ماهشهریور 12 چهارشنبه،روز 

 ی ایراد می شود.تن از اساتید داخلی و خارج 2توسط  سخنرانی کلیدی 2آغاز شده و در ادامه  "مصنوعی در خدمت جامعه انسانی

با حضور مقامات کشوری و شخصیت های و همچنین میزگردها علمی و صنعتی نشست های مقاالت  روز چهارشنبه، بعداز ظهردر 

تعدادی کارگاه و نشست ارائه  پنجشنبه،. روز گردددر تاالرهای موازی برگزار می برجسته علمی و مدیران و نخبگان بخش صنعت 

سخنرانی کلیدی و چند   2  که روز پایانی کنگره می باشد  دی و میزگرد خواهیم داشت و در انتها در روز جمعهمقاالت و سخنرانی کلی

، در اختتامیه عالوه بر اعالم مقاالت برتر و تقدیر و بزرگداشت نویسندگان  نشست ارائه مقاالت و نهایتاً اختتامیه کنگره را خواهیم داشت.

مراسمی جهت گرامیداشت استاد پیشکسوت هوش محاسباتی انجام خواهد پذیرفت و همچنین از رساله ها و پایان نامه های منتخب 

نگره به نمایندگی از جامعه علمی کشور از . در پایان برگزارکنندگان کبه عمل می آیدتقدیر  انجمن سیستم های هوشمند ایران 

 .گردیدهیئت داوران و دانشجویان تحصیالت تکمیلی همکار در تیم پشتیبانی اجرایی سپاسگزاری خواهد ، علمی زحمات کمیته

از این کنگره همچنین، متشکل بودن با توجه به رشد فزاینده پیشرفت هوش مصنوعی در کلیه زمینه های علوم و زندگی بشری و 

 شرکت هایی و اشخاص، صنعتمتخصصان ، پژوهشگراناساتید، دانشجویان، کلیه از هوش محاسباتی، زمینه در  مطرحکنفرانس  سه

با  میدواریام .به عمل می آیددر این کنگره ملی دعوت  تو کلیه عالقه مندان جهت شرکزمینه هوش مصنوعی فعالیت دارند که در 

 یاساس یچالش ها به ییدر جهت پاسخگو یگام مؤثر میبتوان ایاز سراسر دن یمؤثر شرکت کنندگان گرام یحضور گرم و همکار

 .میبردار یکشور و در خدمت جامعه انسان

 یمجموعه  نیمشخصات عناوو   (http://cci.um.ac.ir) ه آدرسب وب سایت کنگرهیرامون این کنگره را از پ اطالعات بیشتر 

  "دریافت نمایید.می توانید  این لینکرا از طریق گردد  یکنگره برگزار م ی هیکه در حاش ییکارگاه ها

 


