
  فرا خوان مقاله

  رسانه علومكاربرد منطق فازي در كنفرانسدومين 

 علومكاربرد منطق فازي در كنفرانسدومين به اطالع اساتيد ، دانشجويان و محققين محترم مي رساند، 
 به صورت سخن راني و كارگاهدر دانشكده  صدا و سيما  گرايش هاي زير با  1/12/1390به تاريخ  رسانه
  :رگزار مي شودب آموزشي هاي

 )و نورپردازي رباتيك ،صدا، تصوير، مخابرات (  مباني فازي و مهندسي - 1
 علم فازي وتحول در علوم انساني     - 2

 فازي فيلم تدوين - 3

  و ارتباطات مديريتنقش تفكر فازي در   - 4
 بررسي موسيقي با رويكرد فازي - 5

  جلوه هاي كژانگاشتي و برداشت هاي فازي ذهن - 6
ي شود مقاالت خود را در يكي از زمينه هاي ذكر شده با كار برد رسانه اي از عالقه مندان دعوت م

  .ارسال نمايند شياز طريق سايت هما
  
راديو و  " پژوهشي -  ويژه نامه مجله علمي شده درپذيرفته  برتر الزم به ذكر است كه مقاالت 

به  ISIه و مجله انجمن سيستم هاي فازي با مرتب) مورد تاييد وزارت علوم( "تلويزيون
    .چاپ مي رسد

 htpp://fuzzy.irib.ir: پايگاه 

           htpp://fuzzy.iribu.ir  
   fuzzy@iribu.ir: پست الكترونيك

  :كارگاه آموزشي

به اطالع عالمندان مي رساند ، كار گاه هاي آموزشي تخصصي دومين كنفرانس كاربرد منطق فازي 
  .و زمينه برگزار مي شوددر رسانه براي اولين بار در ايران  در د



 تدوين فيلم فازي - 1

 موسيقي فازي - 2

 مديريت با رويكرد فازي - 3

 جلوه هاي كژانگاشتي و برداشت هاي فازي ذهن -4

 .، اولويت با افرادي است كه زود تر ثبت نام نمايندظرفيتبا توجه به محدود بودن 

  :اعضا كميته برگزار كننده
 دكترسيد مجتبي رضوي طوسي        رئيس دانشكده صدا و سيما                                    رئيس افتخاري كنفرانس                     •

 دكتر امير حسين فراهاني     عضو هيئت علمي دانشكده صدا و سيما                      رئيس كنفرانس و رئيس كميته علمي    •

 هندس عليرضا خرمي         عضو هيئت علمي دانشكده صدا و سيمام               دبير علمي و اجرايي همايش            •

  :اعضا كميته علمي همايش

 علي برزويي                                                 دانشگاه شهيد بهشتي     دكتر رجب -1

 دكتر محمد تشنه لب                                                 دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي -2

 دكتر مير محسن پدرام                                               دانشگاه تر بيت معلم تهران -3

 مركز تحقيقات مخابرات ايران              دكتر خادم زاده                                                        -4

 مشهد دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه فردوسي                   ري                         طاهدكتر سيد محمود  - 5

 دانشگاه تربيت مدرس     دكتر عادل آذر                                                        -6

 دانشگاه تهران                                                          دكتر رضا عامري   -7

 دانشگاه آزاد اسالمي     دكتر علي اكبر فرهنگي                                          - 8

 دانشگاه شهيد باهنر كرمان          ماشين چي                                   ...دكتر ماشا ا -9

 يد مرتضي موسويان                                        دانشكده صدا و سيما دكتر س - 10

 دانشكده صنعتي امير كبير     د باقر منهاج                                          دكتر محم -11

 دانشگاه مازندران           دكتر سيد هادي ناصري                                      -12

 دانشگاه تربيت مدرس      لطف اله  نبوي                                             دكتر  -13

 دانشگاه صنعتي امير كبير                                 منصور واعظ پور       سيد دكتر  -14

 دكتر احمد علي يزدان پناه                                       دانشگاه شهيد بهشتي -15

  تهران دانشگاه                                          دكتر باقر ساروخواني -16
  تهران دانشگاه                           بابك نجار راعرابي دكتر -17



  :يخهاي مهمتار

  1390/12/1  ارائه سمينارها و سخنراني ها
  1390/12/1بعد از ظهر  ارئه كار گاه هاي آموزشي

  1390/11/14 ارسال چكيده يك صفحه اي مقاله
1390/12/25  پاسخ مشروط مقاالت پذيرفته شده

مقاالت پذيرفته شده  ISIپژوهشي و -با توجه به توافق ايجاد شده جهت چاپ مقاالت پذيرفته شده در مجالت علمي
ثبت نام جهت شركت در كنفرانس ، كار گاه . مقاالت كامل خود را ارسال نمايند 30/1/1391اوليه مهلت دارند تا 

  25/11/1390آموزشي و نويسندگان مقاله
 


