
ایران» هوشمند سیستم های و سیگنال پردازش کنفرانس «هشتمین گزارش
برزآبادی∗ هاشمی  اکبر

کنفرانس پوستر

سیستم های و دیجیتال پردازش کنفرانس دائمی دبیرخانۀ و دانشگاه محترم رئیس حمایت های و متعال خداوند از استعانت با

زیبای شهر در واقع مازندران، فناوری و علم دانشگاه در کنفرانس هشتمین ،١۴٠١ دی ماه ٨ و ٧ روزهای در ایران، هوشمند

و پذیرش مقاله ٨٠ تعداد کنفرانس دبیرخانۀ به ارسالی مقالۀ ٢١٠ از شد. برگزار به صورت برخط و مازندران استان بهشهرِ

بوده قابل توجه کنفرانس از شرکت کنندگان استقبال گردید. ارائه مناسبی بسیار کیفیت با برگزاری، ایام در مقاله ٧٨ تعداد

در گرفتند. به کار کنفرانس برنامه های کردن برگزار دقیق تر و هرچه بهتر برای را خود تالش همۀ اجرایی، و علمی کمیته های و

از خارج و داخل دانشگاه های برجستۀ اساتید توسط ارزشمند بسیار و کلیدی سخنرانی سه تخصصی، سخنرانی های کنار

گردید: ارائه به شرح زیر کشور

تصاویر در توده ها بخش بندی و «آشکار سازی سخنرانی: عنوان صنعت؛ و علم دانشگاه از سریانی محسن دکتر . ١

پستان»؛ اولتراسوند سه بعدی

رزولوشن سوپر تصاویر تحلیل و تجزیه و «پردازش سخنرانی: عنوان برلین؛ دانشگاه از زهتابیان امین دکتر . ٢

ماشین»؛ یادگیری پایۀ بر میکروسکوپی

١



هوشمند». «کشاورزی سخنرانی: عنوان خوارزمی؛ دانشگاه از معماریانی عزیزاله دکتر . ٣

گردید: ارائه به شرح زیر کنفرانس موضوعی حیطه های در تخصصی کارگاه دو همچنین

سیستم های در عمیق یادگیری «کاربرد : کارگاه عنوان مازندران-بهشهر؛ فناوری و علم دانشگاه از پیرگزی جمشید دکتر . ١

تصویر»؛ پایش

و چالش ها روش ها، توصیه گر/ سیستم های «معرفی کارگاه عنوان کرمانشاه؛ صنعتی دانشگاه از احمدیان سجاد دکتر . ٢

آینده». مسیر های

حاشیۀ در ISC توسعۀ و تحقیق گروه مدیر خلیفه، فاطمه خانم توسط نیازها» و ایده ها نظام «نان: عنوان با نشستی همچنین

شد. برگزار کنفرانس این

مدعو سخنرانان و کنفرانس اطالعات حاوی کنفرانس گهی آ

شدند برگزیده نشریات این در چاپ جهت مقاله ١٢ زیر، علمی معتبر نشریۀ چهار موافقتِ با همچنین

Control؛ and Optimization in Applied Mathematics نشریۀ . ١

Journal؛ of Artificial Intelligence and Data Mining نشریۀ . ٢

International؛ Journal of Engineering نشریۀ . ٣

نرم». «محاسبات نشریۀ . ۴

٢



دکتر کنفرانس، دبیر سخنرانی با و گردید برگزار ١۴٠١ دی ماه ٨ پنجشنبه روز شامگاه در کنفرانس این اختتامیۀ مراسم

است الزم گردید. برگزار کنفرانس بعدی میزبان اعالم و برگزیده مقاالت سخنرانی ها، خصوص در برزآبادی، هاشمی اکبر

علیان نژادی، مهدی محمد دکتر و حسن پور حمید دکتر آقایان اجرایی، و علمی کمیته های دبیرانِ از را خود تشکر و تقدیر

کارگاه ها، و کلیدی تخصصی، سخنرانی های ارائه کنندگانِ مؤلفین، از اعم شرکت کنندگان کلیۀ و علمی یاوران و دانشجویان

نمایم. ابراز کنفرانس، دست اندرکارانِ سایر و جلسات رؤسای و مقاالت داوران

کنفرانس اختتامیۀ مراسم در شرکت کنندگان از جمعی

مازندران فناوری و علم ∗دانشگاه

٣


