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و ساعت   تاریخ  دهندگانارائه  عنوان کارگاه ردیف

 برگزاری

 هزینه ثبت نام

 *)ریال(

1 

آشنایی با بسترهای تست و توسعه اینترنت اشیا؛ خدمات، فرصتها و  

 چالشها

IoT Testing and Development Platforms; Services, 

Opportunities and Challenges 

پور، دکتر مجید دکتر امین شکری

رسولی و مهندس کلثوم عباسی 

 شاهکوه

 دی ماه  9

 113:8الی  03:8

1.588.888 

2 
 کامپیوتر جهانی: برنامه نویسی شبکه اتریوم و قراردادهای هوشمند 

Global Computer: Ethereum Network Programming 

and Smart Contracts 

 دی ماه  9 دکتر امید بوشهریان

 123:8الی  03:8

2.888.888 

3 

 رویکردها و الزامات جدید تنظیم مقررات در اکوسیستم دیجیتال  

New Approach and Requirement for Regulation in 

Digital Ecosystem 

منصوری فر و مهندس لیال مهندس 

 دی ماه  9 بزازانفرزاد 

 10388الی  10388

2.888.888 

4 

 شاخصها و مدل بلوغ شهر هوشمند 

Maturity Model and Indices for Smart Cities 
مهندس سلیمی،  ،دکتر میرصراف

فامیل سعیدیان،  فاطمه مهندس

مقدمی و مهندس حمیرا مهندس 

 عسگری

 دی ماه  9

 10388الی  10388

2.888.888 

5 
 موضوعات کلیدی تحول دیجیتال و نیازمندی های نقشه راه 

Digital Transformation and Roadmap Requirements 
 مراد حاصل و مهندسنیلوفر دکتر 

 صادق زادهاعظم 
 دی ماه  9

 123:8الی  03:8

2.888.888 

6 
  به اشتراک گذاری و تحلیل اطالعات 

Information Sharing and Analysis 
دکتر حسین قرایی، مهندس افسانه 

 مدنی و مهندس علیرضا عنایتی

 دی ماه  9

 10388الی  10388

2.888.888 

7 

 طراحی امنیت از مبنا 
 Information Privacy Engineering and Privacy by 

Design 

 مهندس سید علی صموتی
 دی ماه  9

 10388الی  183:8

:.888.888 

8 

حرکت به سمت  – (BIAN) ینبا چارچوب با یبانکدارتحول صنعت 

 بدون  یبانکدار
 Leveraging BIAN to Transform the Banking 

Industry 

مهندس محمدجعفر زارعی، دکتر 

و مهندس شهره  محمد علی برادر

 جوادی

 دی ماه  9

 183:8الی  03:8

1.588.888 

9 
معصومه شیریچیان و دکتر دکتر  (Quantum Internet) اینترنت کوانتومی 

 سارات توفیقی

 دی ماه  9

 10388الی  10388

2.888.888 

11 
 اصول و مبانی فناوری جعل عمیق  

Fundamental of Deep Fake 
دکتر فرزاد زرگری و دکتر محمدهادی 

 بکایی

 دی ماه  9

 123:8الی  03:8

2.888.888 

11 
  محاسباتی پیچیدگی نظریه و کوانتومی فیزیک  

Quantum Optics and Computational Complexity 

theory 

 دی ماه  9 دکتر صالح رحیمی کشاری

 123:8الی  03:8

2.888.888 

12 

 مدیریت دانش در مراکز نوآوری 

Knowledge Management in Innovation centres 
مهندس محمود خراط، مهندس طاهره 

میرسعید قاضی، دکتر نسرین دسترنج 

 حمیرا مقدمیو مهندس 

 دی ماه  9

 11الی  10

1.588.888 


