فراخوان اول

هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطالعات و دانش
دانشگاه بوعلی سینا  18-17شهریور 1395
هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطالعات و دانش به
همت دانشگاه بوعلی سینا و انجمن فناوری اطالعات و
ارتباطات ایران برگزار می گردد .هدف این کنفرانس ایجاد
فرصتی برای ارائه یافته های علمی و پژوهشی محققان
حوزه های نظری و کاربردی فاواست .از همه دانشگاهیان،
محققان ،فعاالن و عموم عالقمندان فاوا و همچنین نهادها،
سازمانها و شرکت های دولتی و خصوصی برای شرکت
فعال در این کنفرانس دعوت می شود.

زمینه های علمی کنفرانس
مقاالت دریافتی در شاخه های زیر مورد بررسی و داوری علمی قرار گرفته و برای ارائه
(شفاهی و پوستر) و چاپ در مجموعه مقاالت انتخاب خواهند شد:


بیوانفورماتیک و پردازش پایگاه داده های حجیم



پردازش سیگنال ،گفتار ،تصویر و ویدیو



توسعه سامانه های اطالعاتی



داده کاوی و پردازش داده های عظیم



رایانش امن ،رمزنگاری و امنیت اطالعات



رایانش توزیعی ،ابری و توری



رایانش فراگیر و اینترنت اشیا



زبان فارسی و رایانه



سامانه های چند رسانه ای و بازی های رایانه ای



سامانه های یادگیری و مدیریت آموزش الکترونیک



شبکه های اجتماعی و سامانه های مبتنی بر موبایل



شبکه های کامپیوتری ،شبکه های بیسیم و موبایل ،شبکه های حسگر



علوم شناختی و محاسبات عاطفی



متن کاوی ،استخراج و بازیابی اطالعات و موتورهای جستجو



مخابرات داده ها و شبکه های ارتباطی



تاریخ های مهم

مدیریت اطالعات و دانش



ارسال مقاالت  20 .......................................خرداد 1395
پیشنهاد کارگاه  20 ....................................خرداد 1395
اعالم نتایج داوری  20......................................تیر 1395
ارسال نسخه نهایی  20 ..............................مرداد 1395

مدیریت شهری ،دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک



هوش محاسباتی و سامانه های هوشمند

روسای کنفرانس
دکتر منصور غالمی ،رئیس دانشگاه بوعلی سینا
دکتر محمود کمره ای ،رئیس انجمن فناوری اطالعات و
ارتباطات ایران
دبیر کنفرانس
دکتر حسن ختن لو
دبیران علمی
دکتر میرحسین دزفولیان ،دکتر محرم منصوری زاده

تماس با کنفرانس
سایتhttp://ikt2016.basu.ac.ir :

پست الکترونیکی ikt2016@basu.ac.ir :و
ikt2016basu@gmail.com

نشانی دبیرخانه
همدان ،دانشگاه بوعلی سینا ،دانشکده مهندسی،
دبیرخانه هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطالعات
و دانش
کدپستی6517838695 :
تلفن 081-38380406 :فکس081-38380406 :

مقررات
مقاالت به دو زبان فارسی و انگلیسی پذیرفته می شود .مقاالت باید نشان دهنده کار جدید
بوده و قبال در هیچ کنفرانس یا نشریه ای منتشر نشده باشد .ارسال همزمان به کنفرانس
دیگر مجاز نیست و در هر مرحله ای که مشخص شود ،سبب رد مقاله خواهد شد .ارسال
مقاالت تنها از طریق وب سایت رسمی کنفرانس صورت می گیرد .هر مقاله باید حداکثر
در شش صفحه  A4تنظیم شده و با دو قالب  Wordو  PDFمطابق با الگوی کنفرانس
تنظیم گردد .برای مقاالت پذیرفته شده حداقل یکی از مولفین باید در کنفرانس ثبت نام
کرده و مقاله را به صورت حضوری ارائه نماید.
نمایه
همه مقاالت پذیرفته شده در سایتهای علمی  civilicaو  ISCنمایه خواهند شد .همچنین
مقاالت انگلیسی در سایت  ieeexploreنمایه می شوند .از مولفین مقاالت برتر نیز دعوت
خواهد شد تا نسخه گسترش یافته مقاله خود را به یکی از مجالت علمی-پژوهشی انجمن
فناوری اطالعات و ارتباطات ایران ارسال نمایند.

