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.گردد برگزار می "پدر علم رباتیک ایران"این کنفرانس به افتخار پروفسور کارو لوکس،   
 

وردها دستااولین کنفرانس محاسبات تکاملی و هوش جمعی، محفلی براي تبادل اطالعات و آخرین 
هاي اخیر علمی و نیز ارائه نتایج تحقیقات در زمینه محاسبات تکاملی و هوش جمعی و  و پیشرفت

این کنفرانس محققین و متخصین دانشگاه و صنایع را گرد هم آورده تا در . باشد کاربردهاي آن می
ا محورهاي از مقاالت مرتبط ب. هاي علمی مرتبط در این زمینه سهیم باشند تبادل آخرین پیشرفت

تبادل نظرها در این محفل پژوهشی، . استقبال خواهد شد انگلیسیو  فارسیکنفرانس به هر دو زبان 
و مسابقه و همچنین ارائه پوستر برگزار خواهد   تخصصی و عمومی، کارگاه  بصورت سخنرانی، نشست

هایی در  رنامهبه عالوه، جهت ایجاد روابط اجتماعی و صمیمانه در میان شرکت کنندگان، ب. شد
  .خالل کنفرانس منظور شده است

  
  فراخوان ارسال مقاله

. شود که مقاالت علمی با کیفیت مطلوب به کنفرانس ارسال نمایند از نویسندگان درخواست می
تمامی مقاالت باید به صورت الکترونیک و مطابق فرمت تعیین شده، از طریق سایت کنفرانس 

)h p://csiec2016.bam.ac.ir (مقاالت ارسالی توسط متخصصان مربوطه و بر . ارسال گردند
توانند براي  کنندگان می شرکت. شوند داوري میاساس معیارهاي اصالت، اهمیت، کیفیت و وضوح، 

، nezam@uk.ac.ir، اطالعات بیشتر با دبیران علمی کنفرانس، آقاي دکتر حسین نظام آبادي پور
. تماس حاصل فرمایند mmaghfoori@uk.ac.ir و یا خانم دکتر ملیحه مغفوري فرسنگی 

هاي  مقاالت برتر پس از نشست به ژورنال نمایه خواهند شد و  IEEE xploreمقاالت انگلیسی در
 .شوند ارسال می معتبر

   
  هاي تخصصی فراخوان نشست

آوردن محققین در  شود، گردهم هاي تخصصی که توسط متخصصان خبره مدیریت می هدف نشست
هاي تخصصی طبق معیارهاي  مقاالت ارسال شده به نشست. موضوعات تخصصی مربوطه است

با عناوین ذیل به  هاي تخصصی تاکنون نشست. شوند شده براي سایر مقاالت، داوري می تعیین
 و خانم دکتر عصمت راشدي آقاي دکتر رضا اکبري ،ترتیب با مدیریت آقاي دکتر مهدي افتخاري

  . اند سازماندهی شده
- Multi-Modal optimization based on swarm and evolutionary algorithms 
- Search-Based Software Engineering (SBSE) 
- Solving constraint engineering optimization problems using 
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heuristic optimization algorithms 
توانند مقاالت مرتبط خود را از  ها می مند به ارسال مقاله در هر یک از این نشست پژوهشگران عالقه
  .ها ارسال فرمایند نام کنفرانس و با انتخاب محور مقاله با عنوان این نشست طریق لینک ثبت

  
  هاي آموزشی فراخوان کارگاه

هاي آموزشی مشتمل بر مباحث  رگاهاولین کنفرانس محاسبات تکاملی و هوش جمعی قصد دارد، کا
توانند طرح پیشنهادي  عالقمندان می. بنیادي و پیشرفته مرتبط با محورهاي کنفرانس برگزار نماید

هاي  دهنده است به مسئول کارگاه کارگاه را که شامل عنوان، رئوس مطالب، چکیده و بیوگرافی ارائه
ارسال   mmaghfoory@uk.ac.irایمیل آموزشی، خانم دکتر ملیحه مغفوري فرسنگی از طریق 

  . فرمایند
  

  مسابقه
. قابل مشاهده است http://csies2016.bam.ac.irاطالعات کامل مربوط به مسابقه در سایت 

. ید، به وب سایت کنفرانس مراجعه نماییدمند به شرکت در مسابقه هست در صورتیکه عالقه
همچنین در صورت وجود هرگونه سوال در این رابطه، با مسئول مسابقات علمی، خانم دکتر عصمت 

  .  تماس حاصل فرمایید e.rashedi@kgut.ac.irراشدي از طریق ایمیل 
 

 تاریخ هاي مهم
  

  1394آبان ماه  10 :ارسال مقالهآخرین مهلت 
  1394آذر  24 :هاي آموزشی هاي پیشنهادي کارگاه آخرین مهلت ارسال طرح

  1394دي ماه  25 :اعالم نتایج داوري
  1394بهمن ماه  10 :ارسال مقاله نهایی
  1394اسفند ماه  11 :ثبت نام به موقع
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