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 خَارزهی داًطگاُ

 0990 اسفٌد  01 ٍ 9   -  تْراى

 
 داًطگاُ خَارزهی )پردیس تْراى(

 هقالِ فراخَاى

ْاا     داٌطگاِ خُازشوی َ کىیتّ دائىی کٍفساٌس اٌجىً سیسته

ْاا    یاشدْىیً کٍفاساٌس سیساته  دز ٌظس دازٌد  ُْضىٍد ایساي

دز  1391ٓه َ دْاه اسافٍد ساا     ٌدز تازیخ  زا  ُْضىٍد ایساي

. کىیتاّ لمىای   ٌىایٍدداٌطگاِ خُازشوی )پسدیس تٓساي( بسگصاز 

  کازضٍاساي ،پژَْطگسايکٍفساٌس اش کمیّ استاداي، داٌطجُیاي، 

ّ ٌظساي فعا   َ صاحب ْاا  وتتمام وٍٓدسای دلاُ       دز زضات

ّ     دزبسگیسٌادِ   خُد زا کاّ  ٌىاید وماال وی ْاا    آخاسیً یافتا

، باّ دبیسخاٌاّ   اسا  ْا  واستطظ باا کٍفاساٌس     لمىی دز شویٍّ

 .ٌىایٍدکٍفساٌس ازسا  

 کٌفراًس اّداف

 کازضٍاسااي  َ اٌدیطاىٍداي  پژَْطاگساي،  گسدْىایی 

 تطااد   باسا   ُْضاىٍد  ْاا   سیساته  حُشِ دز فعا 

ً  باا  آضٍایی َ اعاللا  ْا، دیدگاِ ّ  آخاسی  َ ْاا  یافتا

  .کازبسد  َ پژَْطی دستاَزدْا 

 دز ُْضاىٍد  ْاا   سیساته  کاازایی  َ اْىی  وعسفی 

 .جٓاي َ ایساي

 کطُز صٍایع دز وُجُد ْا  چالص ضٍاسایی َ  ّ  ازائا

 .آي بسا  ْایی حل زاِ

 تعاوال  ْاا   فسص  ایجاد  ً ِ  بای  َ صاٍع   َ داٌطاگا

 .سسوایّ صاحطاي گراز  سسوایّ

 کٌفراًس هَضَعی ّای زهیٌِ

 زباتیک 

 ِکاَ  داد 

 گیس  تصىیه 

 ضٍاختی  لمُن 

 بیُاٌفُزواتیک 

 ُْش وصٍُلی 

 فتازاگ پسداشش 

 سناٌ اسطا اوح 

 وحاسطاتی ُْش 

 ْا  خطاسِ سیسته 

 ٍتس اکْا   سیسته 

 لاومّ چٍد ْا  سیسته 

 تصُیس پسداشش َ واضیً بیٍایی 

 صٍع  دز ُْضىٍد ْا  سیسته کازبسد 

 ضوار کٌفراًس گاُ

 1391 آذز  15   :ولکا وماال  ازسا  وٓم  

 1391 د   15 :وماال  پریسش ٌتایج الالن 

 1391 بٓىً  15 :ٌٓایی وماال  ازسا  وٓم  

 1391 اسفٍد  8 :کازگاِ بسگصاز  تازیخ 

 1391 اسفٍد 10 َ 9  :کٍفساٌس بسگصاز  تازیخ 

 هقاالت ارسال

 زا خاُد  ومااال   تا ضُد وی دلُ  لاللىٍداي اش  ّ  دز  کا

ْا  کٍفساٌس اس   دز شویٍّْا  ٌُیً  یافتّ   بسگیسٌدِ

وماسز اش   ، تا پایااي وٓما   اٌد وٍتطس ٌطدِ پیص اش ایً َ

 عسیك َبگاِ کٍفساٌس بسا  دبیسخاٌّ ازسا  ٌىایٍد.

  وغاابك باّ شبااي فازسای یاا اٌگمیسای،       باید وماال 

 ازسا  ضٌُد. ،کٍفساٌس َبگاِ دز وُجُد ْا  دستُزِ

 لاُ   دز ،وحتسن لفايؤو تُسظ ضدِ ازائّ وماال  تٍٓا 

 .ضد خُاٍْد وٍتطس کٍفساٌس فطسدِ

 جاًبی ّای فعالیت

 ْاا   سىیٍاز آوُشضی، ْا  کازگاِ کٍفساٌس، بسگصاز  با ْىصواي

ِ  َ تتصصای  ویصگسدْا  صٍعتی،  حضاُز  باا  صاٍعتی  ٌىایطاگا

ّ  دز ْاا،  سااشواي  َ صٍعتی َ داٌطگاْی صاحطٍظساي  ْاا   شویٍا

 ضُد وی دلُ  لاللىٍداي اش. ضُد وی بسگصاز کٍفساٌس وُضُلی

 بّ 25/11/91 تازیخ تا فُق وُازد   بازِ دز زا خُد پیطٍٓادْا 

 .ٌىایٍد ازسا  کٍفساٌس دبیسخاٌّ

ِ  بیطتس بّ ازتطاط دائىی کٍفساٌس کىیتّ کّ  اش آي جا  َ داٌطاگا

 دز ا  َیژِ ْا  ٌطس  وٍظُز، یًدب دازد، خاظ ّا  تُجاصٍع

ّ  کٍفاساٌس،  ْاا   ٌطسا   سایس کٍاز  دادِ اختصااظ  صاٍع   با

 َ صااٍع  بتااص کازضٍاساااي زَد واای اٌتظاااز ضااد َ خُاْااد

باس نٍاا     ، فعاا   وطازک  با ْا  کازبسد  دز حُشِ پژَْطگساي

 ْا بیافصایٍد. ایً ٌطس 

   دبیرخاًِ تواس با

 کساب  باسا   تُاٌٍاد  وای  ْىایص ایً دز ضسک  بّ وٍداي لاللّ

 کٍفساٌس تىاس حاصل ٌىایٍد.  دبیسخاٌّ با بیطتس اعاللا 

   ، داٌطاددِ 43خیاباي ضٓید وفات،، ضاىازِ    – ٌطاٌی:  تٓساي

 فٍی َ وٍٓدسی، گسَِ وٍٓدسی کاوپیُتس.

 021-88830891                                                :تمفً

 021-83329213                                                :ٌىابس

 15719-14911                                           پستی: داک

 15815-3587     صٍدَق پستی:                                    

 www.ICIS2013.ir                                              َبگاِ:

  info@ICIS2013.ir                              :الدتسٌَیدی پس 

 حاهیاى علوی کٌفراًس

 
 ّای فازی ایراى اًجوي سیستن

 
 اًجوي هٌْدساى کٌترل ٍ ابسار دقیق ایراى

 
 هاضیي بیٌایی ٍ پردازش تصَیراًجوي 

 
 ایراى رباتیکاًجوي 

 

  ایراى هکاترًٍیکاًجوي 
 

قطب علوی رایاًص ًرم ٍ پردازش َّضوٌد 

 داًطگاُ فردٍسی هطْد اطالعات

 
 تحقیق در عولیات ایراًی اًجوي

 
 ایراى آهار هرکس


