
 iceeconf.aut.ac.irلینک ورورد به سامانه : 
1400اردیبهشت ماه  28سه شنبه   

 آغاز پایان جزئیات برنامه
 08:30 10:30 مراسم افتتاحیه کنفرانس

 پیشرفت ایرانی -عالی مرکز الگوی اسالمیزاده؛ استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران و رئیس شورایپروفسور صادق واعظ سخنران کلیدی:

 (Inductive Wireless Power Transfer: Past, Present, Future) انتقال توان بی سیم القایی: گذشته، حال، آینده :سخنرانی عنوان
11:00 10:30 

 11:00 13:00 ها و اشتغال در صنعت برق و مخابراتالتحصیالن دانشگاهفارغ میزگرد اول:

 Head of Opical Communications Research Group, Northumbria University, UK؛ قاسملوییپروفسور ذبیح سخنران کلیدی: 

 The next Generation Wireless Technologies and the Role of Optical Wireless: سخنرانی عنوان
14:00 13:30 

 ماشین های الکتریکی سنکرون: 1نشست قدرت
 دکتر مجتبی میرسلیم -دکتر مهدی معلم  -دکتر جواد فیض روسای نشست: 

 1357-1354-1183-1152-1052-1033مقاالت: 

 هاهادی و فرایند ساخت آنادوات نیمه :1نشست الکترونیک
 فائزرحیم دکتر  - فرشی مروجمحمدکاظم دکتر  -محمد نژادشهرام دکتر روسای نشست: 

 1461 - 1482 – 1407  -1177 -1026مقاالت: 

16:00 14:00 

 (1آنتن و انتشار امواج ): 1مخابراتنشست 

دکتر مسعود موحدی -دکتر غالمرضا مرادی  -فرجی دانا  رضا روسای نشست: دکتر  
1212 - 1018 – 1117 – 1001 – 1391مقاالت:   

 (1مبدلهای الکترونیک قدرت ) :2نشست قدرت

 دکتر محمد فرهادی کنگرلو -دکتر سام روزبهانی  -دکتر مهرداد طرفدار حق روسای نشست: 
    1324 - 1288  -1191- 1187 - 1184مقاالت: 

 پردازش تصویر: 2نشست مخابرات
 المدرسیسیدمحمدتقی دکتر  –دکتر محمدحسن قاسمیان  – زادهآقاگل علی روسای نشست: دکتر

  1336 – 1006 – 1155 – 1094مقاالت: 

 16:00 18:00 )دستاوردهای اپراتورهای موبایل( ICTسازی صنعت بومیمیزگرد دوم: 

 
  



1400اردیبهشت ماه  29چهارشنبه   
 آغاز پایان جزئیات برنامه

 UniversitySimon Fraser  Professor, School of Mechatronic Systems Engineering معلم؛ مهرداددکتر  سخنران مدعو:
Mechatronic Dampers for Automotive and Energy Conversion   :سخنرانی عنوان 

08:30 08:00 

 ترانسفورماتورها و عایقها :3نشست قدرت
 دکتر علی یزدیان ورجانی -دکتر جواد مرسلی  -قره پتیان دکتر گیورک  ت:نشس روسای

 1061-1054-1216-1122-1042-1040مقاالت: 

 1-فوتونیک و اپتوالکترونیک :2نشست الکترونیک

 محمدحسن یاوریدکتر  -محمدرضا صالحیدکتر  -احمدی وحید دکتر ت:نشس روسای

 1249، 1178، 1102، 1069، 1065مقاالت:  

10:30 08:30 

 های دوبعدی سینگوالرسیستم –تئوری کنترل : 1نشست کنترل
 دکتر محمدصالح تواضعی  -دکتر طاهره بینازاده  –شفیعی مسعود روسای نشست: دکتر 

  1506 – 1345 – 1292 – 1057 – 1038مقاالت: 

 (1هوش مصنوعی و سیستمهای هوشمند ): 1نشست کامپیوتر

 دکتر مسعودرضا هاشمی -دکتر حسین صامتی  -روسای نشست: دکتر محمدشهرام معین 
  1258 – 1246 – 1457 – 1427 – 1400 – 1234مقاالت: 

 صنعت برقنشست 
 توفیقیسعیدرضا دکتر  -تقوایی  سیدمسعود دکتر – کمیل نصرتیدکتر روسای نشست: 

  1253 – 1188 – 1027مقاالت: 

 (2آنتن و انتشار امواج ): 3نشست مخابرات
 احمدی بروجنی مهدی دکتر –گرانپایه نصرت اله  دکتر –روسای نشست: دکتر جلیل راشدمحصل 

 1463 – 1494 – 1218 – 1123 – 1158مقاالت: 

 میکرو/ نانو الکترونیکحسگرها و فناوری  :4نشست الکترونیک
 درویش غفار دکتر -دکتر علی رستمی -عابدیکامبیز دکتر  ت:نشس روسای

1189 ،1340 ،1231 ،1534  ،1201 ،1504 

 2-فوتونیک و اپتوالکترونیک :3نشست الکترونیک
 دکترمحمد رزاقی  -دکتر اصغر عسگری  -گل محمدیسعید دکتر  ت:نشس روسای

 1538، 1528، 1509، 1507، 1497، 1307مقاالت: 

12:30 10:30 

 پردازش تصویر و بینایی ماشین: 2نشست کامپیوتر
 دکتر محسن ابراهیمی مقدم - اله کبیراحساندکتر  -روسای نشست: دکتر محمد عشقی 

 1300 – 1139 – 1132 – 1100 – 1211 – 1319مقاالت: 

 ریزشبکه های هوشمند :4نشست قدرت
 دکتر سیدحسین حسینیان -دکتر محمد مردانه  -دکتر رضا نوروزیان  : نشست روسای

 1088-1063-1373-1449-1036-1413مقاالت: 

 پردازش سیگنال: 4نشست مخابرات
 شیخی  عباس دکتر – مسعود بابایی زادهدکتر  –روسای نشست: دکتر محمود مدرس هاشمی 

  1060 – 1332 – 1264 – 1110 – 1141مقاالت: 

 کاربرد کنترل :2کنترلنشست 
 مومنیحمیدرضا دکتر  –جاهدمطلق محمدرضا دکتر  –مشیری بهزاد روسای نشست: دکتر 

  1414 – 1402 – 1335 – 1257 – 1237 – 1225مقاالت: 

 Global Innovation Chair in Cybersecurity The University of Newcastle, Australia , Professor Vijay Varadharajan  13:30 13:00 سخنران مدعو:

  (BCIT) ایکلمب شیتیموسسه بر یعلم ئتیعضو هدکتر رضا وحیدنیا؛  سخنران مدعو:
 5G promises for IoT :سخنرانی عنوان

  

 ماشین های الکتریکی مغناطیس دایم :5نشست قدرت
 بوالفضل واحدیدکتر ا -دکتر جواد فیض روسای نشست: 

 1475-1425-1420-1369-1236-1147مقاالت: 

 MEMS/NEMS/MOES :5نشست الکترونیک

 درباریسارا دکتر  -دکتر هادی والدی - دکتر شمس الدین مهاجرزاده ت:نشس روسای
 1520، 1404، 1284، 1243مقاالت: 

16:00 14:00 

(1شبکه های کامپیوتری و امنیت ): 3نشست کامپیوتر  
دکتر یوسف درمانی -دکتر مسعود صبایی  - یلیرجلیدکتر قاسم مروسای نشست:   

 1302 – 1077 – 1011 – 1220 – 1163 – 1035مقاالت: 

 (2مبدلهای الکترونیک قدرت ) :6نشست قدرت
 دکتر مجتبی میرسلیم -وزیان، دکتر محمد فرهادی کنگرلو دکتر رضا نور ت:نشس روسای

 1209-1098-1091-1223-1130-1045مقاالت: 

های های عددی در الکترومغناطیس، ساختارهای نوین، فرامواد و فراسطحروش: 5نشست مخابرات
 الکترومغناطیسی

 اطلس بافزهرا دکتر  –پور دکتر عبدالعلی عبدی –معماریان محمد روسای نشست: دکتر 
  1261 – 1372 – 1259 – 1083 – 1093 – 1024مقاالت: 

 چندعاملیهای رباتیک و سیستم: 3نشست کنترل
 خسروی محمداعظم دکتر -باقری  پیمان دکتر -ماسوله  طالع مهدی روسای نشست: دکتر

  1399 – 1387 – 1371 – 1344 – 1296 – 1118مقاالت: 

 بیولوژیکی های سیگنال: 1نشست مهندسی پزشکی
 الهی شمس محمدباقر دکتر مرادی، محمدحسن روسای نشست: دکتر

 1405-1390-1255-1072-1338-1539مقاالت: 

های نوین دیجیتال و هوشمند همراه اولارائه سرویس  میزگرد سوم:  16:00 14:00 

های صنعت و دانشگاه؛ صنعت برق و مخابراتهای ارتقاء همکاریروش: بحث آزاد  18:00 16:00 

 



1400اردیبهشت ماه  30پنجشنبه   
 آغاز پایان جزئیات برنامه

دانشگاه تهران یعلم اتیعضو ههای نوین مرکز تحقیق و توسعه همراه اول و دکتر وحید شاه منصوری؛ معاونت شبکه مدعو:سخنران   

Beyond 5G: Road to 6G networks  سخنرانی عنوان:  
30:08  00:08  

 انرژیهای تجدید پذیر: 7نشست قدرت

 دکتر حسین سیفی -زاده دکتر سعید قاسم -فام دکتر محمودرضا حقیروسای نشست: 
 1107-1462-1412-1364-1055-1004مقاالت: 

 VLSIالکترونیک دیجیتال و : 6الکترونیکنشست 

 سرخدهروسای نشست: دکتر محمد یاوری، دکتر مهدی مدرسی، دکتر حمیدرضا رضایی

  1173،  1113، 1078، 1074، 1013مقاالت: 

30:10  30:08  

تخمینمدلسازی و تئوری : 4کنترلنشست   
دهقانی مریم دکتر -فرخی  محمد دکتر -خالوزاده  حمید دکترروسای نشست:   

  1514 – 1415 – 1382 – 1374مقاالت: 

 (2هوش مصنوعی و سیستمهای هوشمند ): 4کامپیوتر نشست
 دکتر کامبیز بدیع  - هشام فیلیدکتر  - دکتر علی احمدیروسای نشست: 

  1241 – 1355 – 1239 – 1299 – 1227مقاالت: 

تصاویر پزشکی :2مهندسی پزشکینشست   

 زاده، دکتر امیرحسین فروزاندکتر حمید سلطانیان روسای نشست:
1488-1197-1196-1041مقاالت:   

سیممخابرات سیار و بی: 6مخابرات نشست  

زادهرضویسیدمحمد دکتر  –عزمی پاییز دکتر  –پور اردبیلی مهرداد دکتر روسای نشست:  

  1368 – 1205 – 1137 – 1157 – 1376 – 1272مقاالت: 

 مدارهای مجتمع آنالوگ و سیگنال مخلوط :8نشست الکترونیک

 روسای نشست: دکتر صمد شیخایی، دکتر حسین شمسی، دکتر نسیم روانشاد

 1393، 1317،1321، 1311، 1228، 1082مقاالت: 

 مدارهای مجتمع فرکانس رادیویی :7نشست الکترونیک

 روسای نشست: دکتر عبدالرضا نبوی، دکتر علی فتوت احمدی، دکتر امیر نیک پیک

 1017، 1499، 1278، 1146، 1079مقاالت: 

30:12  30:10  

یوتریکامپ یها ستمیس یمعمار: 5نشست کامپیوتر  

علی جهانیاندکتر  -دکتر محسن راجی  -روسای نشست: دکتر محمدحسین معیری   
 1474 – 1486 – 1133 – 1124 – 1313 –1447مقاالت: 

 (1سیستمهای قدرت ) :8نشست قدرت

 دکتر حسن رستگار -دکتر سید محمد شهرتاش  -دکتر مهدی احسان  : نشست روسای
 1104-1062-1522-1316-1330-1270مقاالت: 

های مخابراتیبکهشها و سیستم: 7نشست مخابرات  
دکتر فروغ سادات طباطبا –بیگی  لطف اله دکتر –روسای نشست: دکتر عباس محمدی   

  1145 – 1142 – 1417 – 1034 – 1114مقاالت: 

رباتیک و کنترل: 5نشست کنترل  
راد تقی حمیدرضا دکتر -عبداللهی  فرزانه دکتر -توتونچی  اکبرزاده محمدرضا دکترروسای نشست:   

  1498 – 1469 – 1451 – 1312 – 1014مقاالت: 

دکتر رسول سرائیان؛ مدیرعامل شرکت ایریسا سخنران مدعو:  
تحول دیجیتال و هوشمندسازی در صنعت فوالد: تحت عنوان  

00:14  30:13  

 (2سیستمهای قدرت ) :9نشست قدرت
 دکتر شهرام منتصرکوهساری -دکتر مهدی احمدی  - دکتر مهرداد طرفدارحقروسای نشست: 

 1446-1224-1379-1290-1263مقاالت: 

 آنالوگ و پردازش سیگنال :9الکترونیکنشست 

کبیر، دکتر شاهین آشتیانی، دکتر مهدی کمال روسای نشست: دکتر احسان اله  

 1476، 1495، 1479، 1279، 1505مقاالت: 

00:16  00:14  

(2شبکه های کامپیوتری و امنیت ): 6نشست کامپیوتر  

حمد اکبریدکتر ا -دکتر سیاوش خرسندی  -دکتر اشکان سامی روسای نشست:   
   1019 – 1058 – 1406 – 1361 – 1301 – 1531مقاالت: 

 (3مبدلهای الکترونیک قدرت ) :10نشست قدرت

 دکتر سیدحسین حسینی -دکتر مهران صباحی  - دکتر ابراهیم بابایی : مسئول نشست
 1265-1464-1448-1434-1510-1424مقاالت: 

تراهرتزمایکروویو، موج میلیمتری و : 8نشست مخابرات  
دکتر لیال یوسفی –فرزانه  فروهر دکتر –دکتر محمدحسن نشاطی روسای نشست:   

  1275 – 1503 – 1411 – 1010 – 1179 – 1232مقاالت: 

سوییچ کننده و بهینههای کنترل سیستم: 6نشست کنترل  
زمانی ایمان دکتر -شاندیز  طوسیان حیدر دکتر -قیصری  جعفر دکترروسای نشست:   

  1532 – 1397 – 1388 – 1384 – 1047 – 1046مقاالت: 

سایر موضوعات حوزه مهندسی پزشکی: 3نشست مهندسی پزشکی  
پویانمحمد دکتر  -نفیسیوحیدرضا دکتر روسای نشست:   

1470-1289-1481-1221مقاالت:   

 آمریکادانشگاه تگزاس در سن آنتونیو ، ایاالت متحده ؛ محمد جمشیدیدکتر  سخنران مدعو:
 (Complex System of Systems Engineering Paradigm for Smart Cities) سیستم پیچیده پارادایم مهندسی سیستم ها برای شهرهای هوشمند: تحت عنوان

30:16  00:16  

کنفرانس اختتامیهمراسم   00:18  30:16  



 


