
  

 

 

 

 افراد عنوان فعالیت ساعت

   افتتاحیه 9:45-8:30

11-10 
 1سخنران کلیدی 

Cognitive Computing: 
theory and applications منهاج پروفسور محمدباقر 

 ساختمان یهوشمندساز 1میزگرد تخصصی  13:15-11:15

برق سازمان نظام  یگروه تخصص  استیو  ر رهیمد ئتیعضو ه - یدکتر موسو

 یخراسان رضو یمهندس

 یشرکت مخابرات خراسان رضو یمعاون تجار -نژاد  یدکتر موسو

 کیالکترون انین   یعامل گروه صنعت ریمد - انیمهندس چمن

 کیپارت الست یعامل مجموعه  صنعت ریمد - بخش زدانیدکتر 

 یمنتظر دیدانشگاه شه یعلم ئتیعضو ه - پور عقوبیمهندس 

سجاد و عضو  کیبرق و الکترون قاتیعامل مرکز تحق ریمد - یدکتر گلمکان

 دانشگاه سجاد یعلم ئتیه

   استراحت 14:30-13:15

 1نشست  16:30-14:30

 امیر مسعود امینیان مدرس دکتر قدمممحمدحسین یغمایی دکتر  1 پردازش سیگنال

 دکتر نسیم روانشاد نسبارشادیدکتر سارا  1های هوشمند سیستم

 دکتر ایمان احدی اخالقی دکتر هادی کالنی 1شناسایی الگو 

 دکتر نجمه اقبال دکتر محسن سریانی 1پردازش تصویر 

 دکتر رضا شمسایی رضا منصفیدکتر  1کاوی داده

 حقیقیدکتر محمدمهدی سالخورده دکتر مجید مزینانی 1های کامپیوتری شبکه

 ۲سخنران کلیدی  17:45-16:45
Coordinated Infrastructure 

Planning for the 
Proliferation of Electric 

Vehicles in Smart Grids 

 شاهیده پور پروفسور محمد

 شهر هوشمند ۲میزگرد تخصصی  ۲0-18

 استاد دانشگاه صنعتی شریف - دکتر فروهر فرزانه

 استاد دانشگاه تهران - دکتر حاتمی نژاد

 استاد دانشگاه صنعتی شریف - دکتر هاشم اورعی

 مدیر عامل ترافیک تهران -دکتر جدی ثانی 

 دانشگاه سجاد هیات علمی –دکتر محمدمهدی سالخورده حقیقی 

 



 

 

 

 

 افراد عنوان فعالیت ساعت

 ۲نشست  8-10

 نسیم روانشاددکتر  دکتر مهدی سعادتمند ۲پردازش سیگنال 

های هوشمند و سیستم

 های الکتریکی هوشمندسیستم
 پوردکتر سمیه حسن نسبدکتر سارا ارشادی

 دکتر امیر فرید امینیان مدرس احسان اله کبیر دکتر  ۲پردازش تصویر 

 شمساییدکتر رضا  دکتر مصطفی سبزه کار ۲کاوی داده

 دکتر ایمان احدی اخالقی محمد رضا اکبرزادهدکتر محاسبات نرم

 حقیقی محمدمهدی سالخورده دکتر دکتر مجید مزینانی ۲های کامپیوتری شبکه

 3میزگرد تخصصی  1۲:30-10:30
 لیتبد یفرصت ها و چالش ها

 شهر مشهد به شهر هوشمند

 یدانشگاه فردوسهیات علمی  – یدکتر پاپل 

 یدانشگاه فردوس هیات علمی – دکتر رهنما

 یدانشگاه فردوس هیات علمی – یدکتر وثوق

  یفاوا شهردارمعاون هوشمندسازی سازمان   – یدکتر زهد

 مشهد

 مشهد یفاوا استاندار تیریمد -مهندس روحبخش 

 هیات علمی دانشگاه سجاد –دکتر محسن قائنی 

   استراحت 14-1۲:30

 3نشست  16-14

 دکتر هادی کالنی مدرسامیرمسعود امینیاندکتر 3پردازش سیگنال 

 کفاییمرتضی دکتر عادل قاضی خانیدکتر  ۲های هوشمند سیستم

 دکتر امیر فرید امینیان مدرس احسان اله کبیر دکتر  3پردازش تصویر 

 بختیاریدکتر بهزاد  اینیموسو ریام دیدکتر س پردازش صوت و گفتار

 پی براهامیرحسین دکتر  Distributed Learning 3سخنران کلیدی  17:15-16:15

 4نشست  19:30-17:30

 دکتر نسیم روانشاد دکتر مهدی سعادتمند 4پردازش سیگنال 

 مدرسمسعود امینیانامیردکتر بهزاد مشیریدکتر 3های هوشمند سیستم

 دکتر بهزاد بختیاری لبدکتر محمد تشنه ۲شناسایی الگو 

 دکتر نجمه اقبال زادهدکتر محمد قاسم بینایی ماشین

 مهندس مهدی محمدی کتر عباس گلمکانید محور صنعتی

   اختتامیه ۲1-۲0

 


