
اطالعات و دانش یفناور یالملل نیکنفرانس ب نیزدهمیس برنامه  

افتتاحیه (1401آذر ماه  29روز اول کنفرانس )  

 عنوان سالن ساعت روز برگزاری دبیر نشست نحوه ارائه

 حضوری
دکتر امیدمهدی 

 عبادتی

شنبهسه   

1401آذر ماه  29  

15:8  

شهریور 17  

 اعالم برنامه

20:8 دیقرآن مج از یتایتالوت آ   

25:8 یمل سرود   

35:8-25:8 محترم دانشگاه سیرئ یسخنران   

45:8-35:8 محترم کنفرانس ریدب گزارش   

55:8-45:8 محترم کنفرانس سیرئ یسخنران   

10:9-55:8 اقتصاد  ریمعاون محترم وز یسخنران   

25:9-10:9 ارتباطات و فناوری اطالعات ریمعاون محترم وز یسخنران   

 عنوان سخنران سالن ساعت روز برگزاری دبیر نشست نحوه ارائه
سخنرانی 

 کلیدی
 حضوری

 پیامی از 

 دکتر کامبیز بدیع

 سه شنبه

1401آذر ماه  29  
00:10-25:9 شهریور 17   Prof. Arun Kumar The Functional Imperative: Pedagogy of Programming 

30:10-00:10  استراحت 

 عنوان سخنران سالن ساعت روز برگزاری دبیر نشست نحوه ارائه

سخنرانی 

 کلیدی
 حضوری

دکتر منوچهر 

 کالرستاقی

 سه شنبه

1401آذر ماه  29  

00:11-30:10  

شهریور 17  

Dr. Hasan Mahdikhani Towards the Development of a Realistic 
Multidimensional IoT Profiling Dataset 

51:11-00:11  تحول دیجیتال در بانکداری دکتر علیرضا ماهیار 

03:11-51:11  حاکمیت داده دکتر حمیدرضا احمدیان 

03:11-00:12 برخط  Dr. Serwa Sabet Ghadam 
Cross-industry Standard Process for Data Mining 

 (CRISP-DM) 

00:13-00:12  استراحت 

 ارائه مقاالت روز اول

 کد عنوان نویسندگان مکان برگزاری ساعت روز ارائه دبیر نشست نحوه ارائه

 دکتر فرشاد عشقی حضوری
 سه شنبه

1401آذر ماه  29  
00:14-00:13 شهریور 17   

Mohammad Bahrami , Seyyed Amir 
Asghari, Mohammadreza Binesh 

Marvasti, Sajjad Ansaria 

An Improved Drone Detection Method Using Deep Learning 
for Augmentation Detection Speed ikt1087 



Amir Salimiparsa,  Hadi Veisi , 
Mohammad-shahram Moin 

A Comparison between Slimed Network and Pruned Network 
for Head Pose Estimation 

ikt1023 

Omid Mahdi Ebadati , Mohammad 
Mehrabioun , Shokoofeh Sadat 

Hosseini 

Human Resource Allocation to the Credit Requirement 
Process, A Process Mining Approach 

ikt1066 

 حضوری
دکتر منوچهر 

 کالرستاقی

 سه شنبه

1401ماه آذر  29  
00:14-00:13  علوم زمین 

منتظر یغالمعلی، ستار گانهی  
 ریادگیساز بردار گسسته یبه کمک شبکه عصب ینیچدام یوبگاه ها ییشناسا

(LVQ) 
ikt1014 

Amirhossein Komijani ،Farzaneh 

Vafaeinezhad ،Javad Khoramdel ، 

Yasamin Borhani ، Esmaeil Najafi 

Multi-label Classification of Steel Surface Defects Using 
Transfer Learning and Vision Transformer 

ikt1072 

رنجبر  دیوح، محمد قاسم زاده ،ونیحنانه رجب

 یبافق

 یژگیاز استخراج و یریگبا بهره هانیدر پروتئ ونیالسیمالون گاهیجا ییشناسا

یعیپردازش زبان طب یهاکیو تکن  
ikt1037 

 حضوری
دکتر محمد رضا بینش 

 مروستی

 سه شنبه

1401آذر ماه  29  
00:14-00:13  سالن خطابه 

Saeed Mohammadi Dashtaki, Masoud 
Alizadeh , Behzad Moshiri 

Stock Market Prediction Using Hard and Soft Data Fusion ikt1085 

 ی، مروست نشیمحمد رضا ب ، ادیص الدیمحمد م

 یاصغر ریام دیس
یبیمحاسبات تقر یهاکیتکن یو بررس لیتحل  ikt1021 

Farzaneh Kazemzadeh , Ali Asghar 
Safaei , Mitra Mirzarezaee 

Optimal selection of seed nodes by reducing the influence of 
common nodes in the influence maximization problem 

ikt1075 

30:14-00:14  استراحت 

 عنوان سخنران سالن ساعت روز برگزاری دبیر نشست نحوه ارائه

سخنرانی 

 کلیدی
 دکتر فرشاد عشقی برخط

 سه شنبه

1401آذر ماه  29  

00:15-30:14  

شهریور 17  

Dr. Shohin Aheleroff Digital Twin as a Service: A novel approach to address 
complex physical challenges 

30:15-00:15  Dr. Irenji Electrical machine and their corresponding Digital Twin 

00:16-30:15  Dr. Rajeev Shorey 
Recent Investigations in Machine Learning and Edge 

Computing 

30:16-00:16  Prof. Valentina Balas  

00:17-30:16  Dr. Rongxing Lu 
Efficient and Privacy-Preserving Similarity Query with 

Access Control in eHealthcare 

 عنوان نشست سخنران سالن ساعت روز برگزاری دبیر نشست نحوه ارائه

 دکتر میررحیمی حضوری
 سه شنبه

1401آذر ماه  29  
00:17-30:14 اطالعات و ارتباطات یو فناور ینشست حوزه کشاورز رییس نشست دکتر مخبر دزفولی علوم زمین   

(1401آذر ماه 30روز دوم کنفرانس )  

 ارائه مقاالت روز دوم

 کد عنوان نویسندگان مکان برگزاری ساعت روز ارائه دبیر نشست نحوه ارائه



 حضوری
 دکتر امجدی فرد

تر منصوریکد  

 چهارشنبه 

1401آذر ماه 30  
00:10-30:8 شهریور 17   

Ahmad Nameni, Amir Ghafarian 
Daneshmand, Omid Mahdi Ebadati 

Recommendation Systems in Smart Agriculture: Pathway 
to a well-designed system 

ikt1064 

 حضوری
 دکتر امجدی فرد

 دگتر منصوری

 چهارشنبه 

1401آذر ماه 30  
00:10-30:8 شهریور 17   

Shaghayegh Mehdizadeh saraj , Seyyed 
Amir Asghari , Mohammadreza Binesh 

Marvasti 

A Hybrid Method to Reduce the Voltage Consumption in 
the Spiking Neural Networks 

ikt1065 

 یمومن میمر  ی،محمدرضا نوروز
 یعصب یو شبکه یبازار فارکس با استفاده از نمودار شمع ینیبشیپ

GRU 
ikt1043 

سنو ینیحس نیام دیس، زهرا جانفدا  
 صیتشخ یکانولوشن برا یبرشبکه عصب ینفوذ مبتن صیتشخ ستمیس

 هینقل لیوسا نترنتیدر ا سیحمله انکارسرو
ikt1080 

Ali Forghani Elah Abadi, Seyedeh Elham 
Asghari, Sepideh Sharifani, 

 Seyyed Amir Asghari, Mohammadreza 
Binesh Marvasti 

A Survey on Utilizing Reinforcement Learning in Wireless 
Sensor Networks Routing Protocols   

ikt1028 

 عنوان سخنران سالن ساعت روز برگزاری دبیر نشست نحوه ارائه
سخنرانی 

 کلیدی
 برخط

 دکتر امجدی فرد

 دکتر منصوری

 چهارشنبه 

1401آذر ماه 30  
30:10-00:10 شهریور 17   Dr. Amin Beheshti Knowledge Base 4.0: Towards Intelligent Knowledge 

Bases in the Age of Big Data and Artificial Intelligence 

00:11-30:10  استراحت 

 کد عنوان نویسندگان مکان برگزاری ساعت روز ارائه دبیر نشست نحوه ارائه

 حضوری
 دکتر علی معینی

تر اشرفی پیامنکد  

 چهارشنبه 

1401آذر ماه 30  
00:12-00:11 شهریور 17   

 ی، مروست نشیب محمدرضا، نژاد یعیمحمدرضا رف

 یاصغر ریام دیس

با استفاده از  یکانولوشن یعصب یهادر شبکه ییبهبود دقت و کارا

 یبیمحاسبات تقر یهاروش
ikt1042 

 یبدرآباد ییرزایکمال می، رآبادیام یاسالم بایفر
 یمدل ساز یبرا یکردیرو (FCM) شرفتهیپ یفاز یشناخت ینقشه ها

 ایپو ی دهیچیپ یها ستمیس
ikt1089 

نیماش یریادگیبر  یرمز مبتن کیتراف یبندطبقه ییقرا نیحس ی،نادر قیشقا ی،افسانه معدن  ikt1012 

Danial Ramezani, Seyed Hossein Siadat 
A Novel Approach to Data Mining Algorithms and  

IoT based Data Mining Machine Learning 
ikt1049 

00:13-00:12  استراحت 

 کد عنوان نویسندگان مکان برگزاری ساعت روز ارائه دبیر نشست نحوه ارائه

 حضوری
 دکتر اصغری

تر سیادتکد  

 چهارشنبه 

1401آذر ماه 30  
30:14-00:13 شهریور 17   

Faraz Fatahnaie,  Armin Azhdehnia, Seyyed 
Amir Asghari, 

 Mohammadreza Binesh Marvasti 

Ensemble Model Based on an Improved 
Convolutional Neural Network with a Domainagnostic 

Data Augmentation 
ikt1024 

Masoud Alizadeh, Mohammad 
Soleymannejad, Behzad Moshiri 

An OWA-Powered Dynamic Customer Churn  
Modeling in the Banking Industry Based on Customer 

Behavioral Vectors 
ikt1079 

 یلیجل دیسع ی،هاشم یعل دیس

 رهیچندمتغ یزمان یسر یازدست رفته در داده ها ریمقاد یگذاریجا

بر  یمبتن قیعم یریادگی کردیبا رو مارانیب ریمرگ وم ینیب شیپ یبرا

توجه سمیمکان  

ikt1031 

 احمد عبداهلل زاده بار فروش ی،جعفر یمهد
 لیدر جهت تسه یتکرار یداده ها ییشناسا یروش ها یطبقه بند

داده ها یپاکساز ندیفرا  
ikt1017 



 حضوری
 دکتر خندان

 دکتر معینی

 چهارشنبه 

1401آذر ماه 30  
30:14-00:13  سالن علوم زمین 

Mahdi Movahedian Moghaddam, 
 Kourosh Parand 

A parallel approach to the fractional time delay model for 
predicting the spread of COVID-19 

ikt1027 

 حضوری
 دکتر خندان

ینیتر معکد  

 چهارشنبه 

1401آذر ماه 30  
30:14-00:13  سالن علوم زمین 

  ی،نسترن زنجان ،انژادیعل نایم

یرینژاد ام یزهرا عسکر   
نکیافزوده با کاربرد فروش ع تیبر واقع یمبتن ینرم افزار یطراح  ikt1018 

Melika Mosayyebi, Reza Azmi 
A clonal selection mechanism for load balancing in the 

cloud computing system 
ikt1015 

Alireza Gholamrezaee, Hamid Farrokhi, 
Javad Zeraatkar Moghaddam 

Mode Selection and Resource Allocation in D2D-Enabled 
MC-NOMA using Matching Theory 

ikt1032 

00:15-30:14  استراحت 

 عنوان سخنران سالن ساعت روز برگزاری دبیر نشست نحوه ارائه
سخنرانی 

 کلیدی
عظیمیدکتر علی  برخط  

 چهارشنبه 

1401آذر ماه 30  
30:15-00:15 شهریور 17   Dr. Vikram Goyal Towards Personalized Education Through Contextual 

Content Enrichment 

 عنوان نشست سخنران سالن ساعت روز برگزاری دبیر نشست نحوه ارائه

 دکتر علی عظیمی حضوری
 چهارشنبه 

1401آذر ماه 30  
00:17-30:15 شهریور 17  یریادگیاطالعات و ارتباطات در  ینشست فناور دکتر علی عظیمی   

 دکتر افشاری راد حضوری
 چهارشنبه 

1401آذر ماه 30  
00:17-30:15 اقتصاد دیجیتالنشست  دکتر افشاری راد سالن علوم زمین   

(1401دی ماه  1روز سوم کنفرانس )  

 ارائه مقاالت روز سوم

 کد عنوان نویسندگان مکان برگزاری ساعت روز ارائه دبیر نشست نحوه ارائه

 حضوری
 دکتر علی اکبر احمدی

 دکتر علی معینی

 پنجشنبه

1401دی ماه  1  
30:9-00:8 شهریور 17   

Amirhossein Molazadeh, 
 Zahra Maroufi, Mehrdad Ardebilipour 

A Deep Neural Network-based Method for MmWave 
Time-varying Channel Estimation 

ikt1022 

Hosein Mohammadi Firozjae, 
 Javad Zeraatkar Moghaddam, Mehrdad 

Ardebilipour 

A Joint Trajectory and Energy Harvesting Method for an 
UAV Enabled Disaster Response Network 

ikt1050 

  ی،دلدارآرش  ی،لندیزاده ب یعفت تق

صالحان رضایعل   

با استفاده از  یمه محاسبات یبر رو اءیاش نترنتیا فیوظا یبار یهیتخل

 حشره آبسوار تمیالگور
ikt1067 

 عنوان سخنران سالن ساعت روز برگزاری دبیر نشست نحوه ارائه
سخنرانی 

 کلیدی
 برخط

 دکتر علی اکبر احمدی

 دکتر علی معینی

 پنجشنبه

1401دی ماه  1  
00:10-30:9 شهریور 17   Dr. Shohin Aheleroff An IoT-enabled middleware as a retrofit for transforming 

legacy systems 

30:10-00:10  استراحت 

 کد عنوان نویسندگان مکان برگزاری ساعت روز ارائه دبیر نشست نحوه ارائه



 حضوری
 

 دکتر یوسفی زنوز

 پنجشنبه

1401دی ماه  1  
00:12-30:10 شهریور 17   

کاربران تیبر اساس فعال یاجتماع یهادر شبکه ریتأث یسازنهیشیب انیرضوان رضایعل ی،فاطمه جعفر  ikt1016 

 یباقرزاده محاسف دیجمش ی،مراد دیسع
بر انجمن و آگاه به نظم تماس در  یمبتن یابیری: پروتکل مسایآرتم

ریرپذیمتحرک تأخ یشبکة اجتماع  
ikt1010 

 کردکال یخیفاطمه مشا ی،  حیاحسان مل دیس
انسان  یندهایاز فرآ یبانیدر پشت 0.2وب  یفناور یکارآمد یبررس

 محور و دانش مبنا
ikt1086 

 حضوری

 

 دکتر شهرام معین

 دکتر محمدی

 پنجشنبه

1401دی ماه  1  
00:12-30:10  علوم زمین 

 ،محمدباقر منهاج،  یصفورا اخالق

 یمعصومبهروز 
یاجتماع یجامعه در شبکه ها صیبر تشخ یمرور  ikt1071 

Danial Kiaei, Hami Tourajizadeh 
Non-Linear Control of Cancer Model, Considering the 

Drug Resistance Using Feedback Based Chemotherapy 
Approach 

ikt1047 

Mehran Safari Dehnavi, Vahid Safari 
Dehnavi,  Masoud Shafiee 

Optimal control of robotic hand for rehabilitation using 
fractional order systems and EEG signal processing 

ikt1051 

Amin Mohammadnejad, Hami 
Tourajizadeh 

Design and modeling of a waiter robot ikt1026 

 یحیاحسان مل دیس ی،محمود رسول

 قیاز طر البیبحران س تیریمد ندیفرآ یطراح یتوسعه مدل مفهوم

در  (IoT Devices) اءیاش نترنتیا یاستفاده از دستگاه ها یساز نهیبه

   یریگ میتصم

ikt1088 

 حضوری

 

 دکترسیادت

 دکترخندان

 پنجشنبه

1401دی ماه  1  
00:12-30:10  سالن خطابه 

 ikt1069 تالیجید یاز مقاالت حوزه دوقلوها یکتابسنج لیتحل یرالیش یمصطف ، سارا صراف ،زاده یفاطمه مک

Amirali Sahraei, Jamshid Shanbehzadeh Data Analysis to Reduce Electrical Power Plants ikt1013 

Hoda Harati, Farzad Haghighi-Rad, Reza 
Yousefi Zenouz 

IT-based and Non-IT-based methods to separate and 
collect waste 

ikt1060 

Sara Adib, Bahman Zamani 
A Model-Driven Approach for Automatic Generation of 

Android Tourism Applications 
ikt1077 

 ikt1046 برند کارکنان ژهیسنجش داده محور ارزش و یرینص دهیسپ ، برادران رضایعل

00:13-00:12  استراحت 

 عنوان سخنران سالن ساعت روز برگزاری دبیر نشست نحوه ارائه

سخنرانی 

 کلیدی

 حضوری

 دکتر مهدیخانی
 پنجشنبه

1401دی ماه  1  

30:13-00:13  

شهریور 17  

فریصمهندس مسعود   تحول دیجیتال در مدل کسب و کار 

 برخط

00:14-30:13  Dr.Mohammad Ubaidullah Bokhari 
Applicability of Machine Learning dexterities for 

enhancing security in Digital Computational Systems 

30:14-00:14  Dr. Md Tabrez Nafis 
Digital Entrepreneurship: Opportunities & Challenges 

Ahead 

 دکتر مهدیخانی برخط
 پنجشنبه

1401دی ماه  1  

00:15-30:14 شهریور 17   Dr. Sajjad Dadkhah 
Behavioural Monitoring and Security Profiling in the 

Internet of Things (IoT) 

30:15-00:15 شهریور 17   Dr. Amir Sharafkhaneh  



 

 عنوان نشست سخنران سالن ساعت روز برگزاری دبیر نشست نحوه ارائه

 دکتر شنبه زاده حضوری
 پنجشنبه

1401 دی ماه 1  
30:15-30:14  مهندس کاویانی سالن علوم زمین 

اطالعات و ارتباطات در صنعت بانک یتجارب موفق حوزه فناور  
 Data warehouse and Lake warehouse 

و  وتریکامپ یسال آخر مهندس یارشد و کارشناس یکارشناس انیدانشجو ژهیو

اطالعات و ارتباطات یفناور  

30:15-00:15  استراحت 

 اختتامیه

 عنوان سالن ساعت روز برگزاری دبیر نشست نحوه ارائه

 دکتر سید امیر اصغری حضوری
 پنجشنبه

1401دی ماه  1  

30:15  

شهریور 17  

 اعالم برنامه

35:15 قرآن تیتالوت آ   

40:15 یسرود مل   

45:15 مدعو یسخنران   

00:16 کنفرانس ییو اجرا یعلم رانیدب یسخنران   

10:16 یمعاون محترم پژوهش و فناور یسخنران   

20:16 یتشکر و قدردان   


