
 برنامه سخنرانی ها

 افتتاحیه           1بهمن سالن کنفرانس شماره  2عنوان نشست : شنبه 

  Class 1مکان نشست : 

 زمان ارائه نویسندگان )فارسی( عنوان مقاله )فارسی( ردیف

 بهمن سالن خلیج فارس)حضوری( 2عنوان نشست : شنبه  

 رئیس نشست : دکتر نجمه نیسانی سامانی، دکتر شیرین محمدخان

 /https://ad.ngo-ac.ir:444/class8مکان نشست : سالن خلیج فارس

 زمان ارائه نویسندگان )فارسی( عنوان مقاله )فارسی( ردیف

1 

بررسی و ارزیابی تغییرات توزیع مکانی و زمانی دمای 

شهر تهران با استفاده از تصاویر  سطح زمین در کالن

 ای ماهواره

حکمت  -مجید فخری  -حامد کاچار 

 اله محمدخانلو
02:31 - 02:31 

2 

ژئومورفولوژیکی جهت توسعه سکونتگاهی با آمایش 

، مطالعه موردی AHP-Fuzzyاستفاده از مدل 

 شهرستان تفرش

 03:01 - 02:11 فرهاد جعفری -عبدالکریم ویسی 

4 
مکانی تغییرات رواناب ایران در -تحلیل فضایی

 شرایط تغییراقلیم
 03:31 - 03:31 مهری اکبری -وحیده صیاد 

 
 Class1بهمن  2عنوان نشست : شنبه 

 رئیس نشست :  دکتر پویان صالحی، دکتر مجید کیاورز مقدم

 https://ad.ngo-ac.ir/class1مکان نشست : 

 زمان ارائه نویسندگان )فارسی( عنوان مقاله )فارسی( ردیف

 03:31 - 03:11 مسعود رفیقی -سمانه پورفیضی  در نظارت برخودروGPSوGISادغام سیستم های  1

2 

بر فضای پدیده و توابع  روشی کارآمد مبتنی

مورفولوژیک بمنظور شناسایی و شمارش دپوهای 

 Geoeyeای  خاکریزی از تصاویر ماهواره

حکمت  -مجید فخری  -حامد کاچار 

 اله محمدخانلو
03:21 - 03:11 



4 

لرزه زایی گسل های فعال منطقه پارسیان بررسی توان 

در ساحل جنوب ایران و محاسبه دوره بازگشت زمین 

 (GISلرزه ها به کمک سیستم اطالعات جغرافیایی)

 -سعید زارعی  -علی حسنخانی 

 عبدالرضا هاشمی
01:11 - 01:31 

4 

جنبش نیرومند زمین و ارایه روابط پیش بینی 

کاهندگی برای رخدادهای حوزه نزدیک و دور 

سازی برای ایالت لرزه  گسل با استفاده از دو مدل شبیه

 زمین ساخت زاگرس و منطقه کالیفرنیا

 01:11 - 01:21 علی حسنخانی

5 

ارزیابی خانواده در استفاده نوجوانان از بازی های 

یر فرهنگ شهر.نمونه موردی شهر اندرویدی و تغی

 اراک

سید  -علی میرزایی  -یونس غالمی 

 احمد حسینی
00:11 - 00:31 

6 
بررسی قابلیت تصاویر ماهواره ای در شناسایی مناطق 

 کشت گیاه خشخاش
 00:11 - 00:21 حامد کاچار -سهام میرزایی 

 
 Class2بهمن  2عنوان نشست : شنبه 

 رئیس نشست : دکتر علیرضا وفایی نژاد

 /https://ad.ngo-ac.ir/class2مکان نشست : 

 زمان ارائه نویسندگان )فارسی( عنوان مقاله )فارسی( ردیف

1 

و سامانه اطالعات  MCDMتلفیق روش های 

( )مطالعه موردی: بهره گیری در GISجغرافیایی )

انتقال کاربری های نظامی به خارج از راستای 

 کالنشهرتهران(

 03:31 - 03:11 محمد پنداشته -کاظم برهانی 

2 

مطالعه کیفی با رویکرد مرور سیستماتیک بر 

کاربردهای علوم ژئوماتیک در مدیریت مخاطره 

 طبیعی سیل

محمد فالح  -علی سبزعلی یمقانی 

 زینب قربانی -ززولی 
03:21 - 03:11 

4 
ارزیابی اثرات زمینه ای در پذیرش پیاده مداری نمونه 

 موردی شهر کاشان

 -مرضیه راد کیانی  -یونس غالمی 

 سید احمد حسینی
01:11 - 01:31 

4 
های عصبی مصنوعی و  ارزیابی و مقایسه کارایی شبکه

آالینده بینی غلظت  چندگانه در پیش رگرسیون خطی

 -میثم ارگانی  -فریماه بخشی زاده 

 مهری اکبری
01:21 - 01:11 



〖PM〖_(3.1در زمستان شهر تهران ) 

5 

برآورد نیاز آبی هامون های سیستان با سطح مبنای 

 Googleدر  Landsatبرگرفته از پروداکت 

earth Engine 

 -محمد خسروشاهی  -سارا تیموری 

 فاطمه درگاهیان
00:11 - 00:31 

 
 Class4بهمن  2عنوان نشست : شنبه 

 رئیس نشست :  دکترعلیرضا شریفی، دکتر مهدی حسنلو

 /https://ad.ngo-ac.ir/class4مکان نشست : 

 زمان ارائه نویسندگان )فارسی( عنوان مقاله )فارسی( ردیف

1 
تپه های ماسه ای و تعیین نوسانات بررسی گسترش 

 حرارتی آنها با استفاده از تصاویر  ماهواره ای

عطاءاله عبداللهی  -مهدی صمدی 

 کاکرودی
03:11 - 03:31 

2 

ای تخمین رطوبت خاک با استفاده از تصاویر ماهواره

0Suomi NPP های مطالعه موردی )استان

 آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل و زنجان(

 03:11 - 03:21 فیروز آقازاده -لیال مجیدی 

4 
پایش تغییرات دمای سطحی آب دریای خزر 

(AVHRR-SST) 

علی  -محمدرضا یوسفی روشن 

 یوسفی روشن
01:11 - 01:31 

4 
رایانش ابری در پردازش و ذخیره سازی داده کاربرد 

 GIS Cloudهای اطالعات مکانی با تکیه بر فناوری 
 01:11 - 01:21 علی ارشقی -محمد سهرابی نیا 

5 

پیش بینی و بررسی میزان تغییرات پوشش گیاهی 

حوزه رزجرد با استفاده از مدل زنجیره مارکوف در 

 3130و  3100و  3111، 0891طی سالهای 

 00:31 - 00:11 الهام محمدی

 
 class4بهمن  2عنوان نشست : شنبه 

 علی شعبانی دکترمحمد رحیمی،  دکتررئیس نشست :  

 /https://ad.ngo-ac.ir/class4مکان نشست : 

 زمان ارائه نویسندگان )فارسی( عنوان مقاله )فارسی( ردیف



1 
تشخیص هوشمند رد نورانی ماهواره ها در تصاویر 

 اپتیکی به منظور تعیین موقعیت
 03:31 - 03:11 علی طالبی بنیزی -علی جوان 

2 
و  AHPپهنه بندی خطر سیل شهر اراک با روش 

WLC 

 -محمدحسین داودآبادی فراهانی 

 مهدی عربی -علیرضا شریفی 
03:21 - 03:11 

4 
تحلیل فضایی خطر فرونشست با استفاده از تکنیک 

 تداخل سنجی راداری و سامانه اطالعات جغرافیایی

 -ابوالفضل بالی  -محسن شریعتی 

 یاسر مهدی زاده
01:11 - 01:31 

4 
های مکانی با بکارگیری  گذاری امن داده اشتراک

 قرارداد هوشمند

 -رحیم اصغری  -محدثه کاظمی 

 اسفندیار شکری -حسین خالقی 
01:21 - 01:11 

5 
بر جزایر  08-تأثیر قرنطینه ناشی از پاندمی کووید

 گرمایی شهری با استفاده از داده های سنجش از دور

فاطمه طبیب  -مصطفی نوجوان 

 محمودی
00:11 - 00:31 

6 
عوامل موثر بر دقت و کیفیت محصوالت مروری بر 

 مکانی حاصل از روش فتوگرامتری پهپاد

مژده ابراهیمی  -محمد سوادکوهی 

 حمید اسماعیلی -کیا 
00:21 - 00:11 

 
 بهمن سالن خلیج فارس )حضوری( 4عنوان نشست : یکشنبه 

 ینیرئیس نشست : دکتر علی اصغر آل شیخ، دکتر رضا شاه حس

 / سالن خلیج فارسhttps://ad.ngo-ac.ir:444/class8مکان نشست : 

 زمان ارائه نویسندگان )فارسی( عنوان مقاله )فارسی( ردیف

1 

شناسایی آلتراسیون های آهن اسکارن مبتنی بر 

فناوری طیف سنجی زمینی و سنجش از دور در برگه 

 کاشان 0:011111

 -حامد کاچار  -حامد حسینی نژاد 

محمدرضا ایران  -حسن طباطبایی 

 علی زینالی -نژادی 

18:11 - 18:31 

2 
تشخیص آتش سوزی های فعال با استفاده از داده 

 MODISهای سنجنده 

قاسم  -اکرم افتخاری  -نعیم میجانی 

 حبیب زاده
18:21 - 18:11 

4 
زیرساخت های شهری مبتنی بر تحلیل تصمیم ارزیابی 

 گیری چند معیاره شهروند محور

محمدرضا جلوخانی  -مهدی صمدی 

 سید احمد حسینی -نیارکی 
01:11 - 01:31 

4 
ارائه یک مدل برای داده های مکانی جهت توسعه 

 سکونتگاه ها

سید یاسر  -مصطفی صفایی رینه 

 حکیم دوست
01:21 - 01:11 

 
 class 1بهمن  4عنوان نشست : یکشنبه 



 سید مسعود ذکاوتمند دکترمحمد رحیمی،  دکتررئیس نشست : 

 https://ad.ngo-ac.ir/class1مکان نشست : 

 زمان ارائه نویسندگان )فارسی( عنوان مقاله )فارسی( ردیف

1 
تشخیص چهره در زمان واقعی با استفاده از شناسایی و 

 و یادگیری عمیق YOLOشبکه عصبی 

مریم  -کوروش داداش تبار احمدی 

 فردی
18:11 - 18:31 

2 

طراحی یک سیستم توصیه گر گردشگری چندکاربره 

با استفاده از شبکه عصبی، شبکه بیزین و الگوریتم 

 های فرا ابتکاری

نجمه  -خایی مهدی کی -ویدا داودی 

 نیسانی سامانی
18:21 - 18:11 

4 
از مفهوم قدرت تا قدرت سایبری و جایگاه آن در 

 دنیای امروز

محمدرضا کریمی  -حسین باقری 

 قهررودی
01:11 - 01:31 

4 
Exact Solutions for Fractional Black-

Scholes European Option Pricing 
Equations by NHPM 

جواد وحیدی  -سید مسعود ذکاوتمند 

 هادی رضازاده -
01:21 - 01:11 

5 
پیدا کردن موضوعات پرطرفدار با استفاده از 

 بندی خوشه
 00:31 - 00:11 محمد رحیمی

 
 class 2بهمن  4عنوان نشست : یکشنبه 

 رحیم اصغری،  دکتر پویان صالحی دکتررئیس نشست : 

 /https://ad.ngo-ac.ir/class2مکان نشست : 

 زمان ارائه نویسندگان )فارسی( عنوان مقاله )فارسی( ردیف

1 
Optical Soliton Solution coupled 

conformable Schr¨odinger equation 
by sub equation method 

جواد وحیدی  -سید مسعود ذکاوتمند 

 هادی رضازاده -
18:11 - 18:31 

2 
شناسایی تهدیدهای امنیتی مجازی سازی عملکرد 

 (NFVشبکه)
 18:11 - 18:21 مسعود رفیقی -علیرضا خزاعی 

 01:31 - 01:11 فرهاد زائری -مسعود رفیقی  بررس ی پروتکل های ل یه کاربرد اینترنت اشیا 4

4 
و شناسایی بازارهای نو  1Gشبکه های نقش تجاری 

 ظهور
 01:11 - 01:21 مسعود رفیقی -شیوا کریمیان 



1 
الگوی مفهومی خلق دانش در شبکه های اجتماعی 

 توسط کتابداران در دانشگاه علوم پزشکی مازندران

هوشنگ  -سید علی اصغر رضوی 

 علی اصغری جلودار
00:11 - 00:31 

 
 class 4بهمن  4عنوان نشست : یکشنبه 

 سید مسعود ذکاوتمند،  دکتر پویان صالحیدکتررئیس نشست :  

 /https://ad.ngo-ac.ir/class4مکان نشست : 

 زمان ارائه نویسندگان )فارسی( عنوان مقاله )فارسی( ردیف

 های سنجش از دور در کشاورزی دقیقکاربرد داده  1
محمدحسین  -علیرضا شریفی 

 داودآبادی فراهانی
18:11 - 18:31 

2 

ارزیابی یک سنجنده راداری زمین مبنا در باند 

برای شناسایی تارگت با تاکید بر قدرت  Wفرکانسی 

 تفکیک برد

 18:11 - 18:21 جالل امینی -نگار زاهدی 

4 

طول دوره »و « تعداد مراجعه روزانه»بررسی تاثیر 

بر عملکرد سیستم بهداشت به کمک « درمان

 سازی رویداد گسسته و فارغ از جغرافیا شبیه

 01:31 - 01:11 جواد وحیدی -محمد افتخاری یزدی 

4 
محیطی کاربری جنگل در جلگه کاسپین ارزیابی توان 

 )مطالعه موردی زیرحوضه تیرم تنکابن(

 -عبدالرضا هاشمی  -علی احمدآبادی 

 فاطمه عمادالدین
01:21 - 01:11 

5 
ای برای شناسایی  های ماهواره افزار مدیریت داده نرم

 ای نشاگرهای لرزه پیش
 00:31 - 00:11 امین هیات -ابوالفضل بالی 

 
 class 4بهمن  4عنوان نشست : یکشنبه 

 سن رضوی،دکتر محمد ح، یاسر ابراهیمیان قاجاری  دکتررئیس نشست : 

 دکتر فرزانه ساسان پور

 /https://ad.ngo-ac.ir/class4مکان نشست : 

 زمان ارائه نویسندگان )فارسی( عنوان مقاله )فارسی( ردیف

1 
آزمون مقایسه، روی میانگین دو جامعه مستقل با داده 

 های فازی و نمودار کنترل داده های فازی شهودی
 18:31 - 18:11 علی شعبانی



2 
یابی احداث کارخانه فولتاسیون سرب و روی  مکان

 آباد نایین در منطقه حجت  VIKORو AHPبه روش  
 18:11 - 18:21 سید علیرضا آشفته

4 
بررسی میزان توسعه یافتگی شهرستان های استان 

 گیالن با استفاده از مدل موریس

 -مجید کیاورز مقدم  -عباس احمدی 

 کیوان حسینی پور
01:11 - 01:31 

4 
سطحی  های زیر های ناوبری ربات بررسی روش

 هوشمند

حکمت  -مجید فخری  -حامد کاچار 

 اله محمدخانلو
01:21 - 01:11 

5 
یک مدل سازی جدید با استفاده از جبر جمعی 

 ماکزیمم برای الگوریتم های ژنتیک توسعه یافته

جواد وحیدی  -سید مسعود ذکاوتمند 

 محمد باقر قائمی -
00:11 - 00:31 

 
 
 

   مراسم اختتامیه         1بهمن سالن کنفرانس شماره  4عنوان نشست : یکشنبه 

 1مکان نشست : سالن کنفرانس شماره 

 عنوان نشست : نشست پوستری 

 زمان ارائه نویسندگان )فارسی( عنوان مقاله )فارسی( ردیف

1 
اتوماتیک نقاط کنترل زمینی به منظور   انتخاب نیمه

 ای  هندسی تصاویر ماهواره ثبت 

 -مریم ویسی  -مرتضی حیدری مظفر 

 حمید عنایتی  -مژده ابراهیمی کیا 
19:11 - 19:01 

2 
و نژادی تجزیه طلب در محیط گروههای قومی 

 علی میرزایی  -علیرضا جعفری زاده  پیرامونی و نسبت آن با امنیت ملی
19:11 - 19:01 

4 
ای در خصوص پارامترهای ابهام فاز تفاضلی در  نکته

 حمید حبیبی مجنده  -مسعود شیرازیان  GNSSپردازش مشاهدات 
19:11 - 19:01 

4 

  های آنالیز مولفه اصلی و نقشه روشبررسی عملکرد 

های آهن  برداری زاویه طیفی در بارزسازی اکسید

 بوسیله سنجش از دور، در ورقه یکصدهزارم ساوه

 -خلیل رضایی  -افشین بادکوبه هزاوه 

 عبدالرضا هاشمی 

19:11 - 19:01 

5 

جابجایی ارتفاعی نواحی اطراف زلزله صالح بررسی 

 GNSSآباد به کمک تصاویر راداری و ایستگاه دائم 

 علیرضا وفسیان  -ایمان الیاسی  سازمان جغرافیایی

19:11 - 19:01 



6 

شناسایی الگو و تجزیه و تحلیل عوامل تصادفات 

موتورسیکلت ها با استفاده از روشهای داده کاوی 

 آرا تومانیان  -مهدی صمدی  شهر تهران 0ی: منطقه مطالعه مورد

19:11 - 19:01 

7 
مروری بر بیومارکرهای هیستوپاتولوژیک کاربردی 

 امین ورنیک  در پایش مخاطرات زیست محیطی
19:11 - 19:01 

8 
تشخیص صورت با استفاده از سیستم تشخیص 

 RBFو شبکه عصبی Raspberry Piصورت 

محمد رضا  -زینب بالی حمزه ده 

 فدوی امیری 
19:11 - 19:01 

9 
ارزیابی و آنالیز عملکرد الگوریتم های یادگیری 

 ماشین در پیش بینی بزرگی زلزله

محسن یوسف  -سید احمد حسینی 

 زاده 
19:11 - 19:01 

11 
تصاویر اپتیکی به منظور بهبود تعیین کاهش نویز در 

 علی طالبی بنیزی  -علی جوان  موقعیت در ناوبری نجومی
19:11 - 19:01 

11 
های حمل و نقل  آوری زیرساخت ارزیابی میزان تاب

 راضیه صنعتی  شهری شهرکاشان
19:11 - 19:01 

12 
پیاده سازی سامانه تحت وب مسیریابی در طراحی و 

 عرفان خانی اشتلق  فاز پاسخ به بحران با در نظر گرفتن اختالل در مسیر
19:11 - 19:01 

14 
بررسی توزیع فضایی آلودگی هوا و دمای سطح زمین 

 )مطالعه موردی: محالت شهر تهران(

 -پرهام پوراللهیار  -حسین منصوریان 

 علی کرمانی 
19:11 - 19:01 

14 
بررسی نقش مدیریت خدمات فناوری اطالعات 

 وارتباطات در مراکز داده

 -امیر محترمی  -سید میثم فرزانه 

 حسن زاده جعفراسدی 
19:11 - 19:01 

15 
بررسی وضعیت رقابتی مرکـز تجـارت الکترونیـک با 

 استـــفاده از مدل رقابتی پورتر

قاسم صفری  -حسن زاده جعفر اسدی 

 گلی 
19:11 - 19:01 

16 

گیری  رویی درشهرهای مرزی بابهره  ارزیابی پراکنده

موردی:  )مطالعه  SWOT-AHPازمدل تحلیلی 

 رقیه گل وری  شهرچابهار(

19:11 - 19:01 

17 
نقش اینترنت اشیا و جمع سپاری در پروژه های شهر 

 مسعود رفیقی  -مرضیه خدادوستان  هوشمند
19:11 - 19:01 

18 
محاسبات ابری با استفاده آسان برای آموزش علوم 

 رحیم اصغری  -مرضیه خدادوستان  داده
19:11 - 19:01 

 19:01 - 19:11 فرهاد زائری  -رحیم اصغری سیستم ارتباط بی سیم زیر آب خودکار با استفاده از  19



Li-Fi  یابی با پشتیبانی اینترنت اشیا و موقعیتGPS 

21 
ارزیابی یک شرکت بیمه ای با استفاده  از امتیاز تعادل 

 یکپارچه و مدل بهترین وبدترین

بهزاد زمانی  -نسرین مومنی شهرکی 

 دهکردی 
19:11 - 19:01 

21 

میان داده های حجیم و رایانش ابری و بررسی رابطه 

کاربرد آن در خدمات علوم مکانی: بررسی موردی 

 مسعود رفیقی  -مریم قلمزن  ترافیک و حمل و نقل هوشمند

19:11 - 19:01 

22 
ورزقان  -کنش زوج زمین لرزه های اهربررسی برهم

 اسی ایمان الی -سید علیرضا وفسیان  و توزیع مکانی پس لرزه ها
19:11 - 19:01 

24 
نقش موقعیت مکانی ذخایر مس درکاهش ریسک 

 سرمایه گذاری با نگاه ویژه برانرژی آب

سید مهران  -ملیحه سادات فاضلی 

 حیدری 
19:11 - 19:01 

24 

کار نرخ ثابت به نرخ متغیر در تغییر یک خطی 

های کشاورزی با طراحی و ارزیابی کنترل  ماشین

 آرمان صابری  کننده

19:11 - 19:01 

25 
((: IoT( )اینترنت اشیاء )IoTامنیت اینترنت اشیاء )

 مرور، راه حل های بالک چین و چالش های باز

شاهین رجب زاده  -مسعود رفیقی 

 مقدم 
19:11 - 19:01 

26 
بررسی روش های دستیابی به عمق اپتیکی هواویز ها 

 حامد کاچار  -فرشاد گل پرور  با استفاده از شیدسنج خورشیدی
19:11 - 19:01 

27 

چارچوب امنیتی مبتنی بر زنجیره بلوکی و یادگیری 

عمیق برای  اینترنت اشیا هوشمند مجهز به مخابرات 

 مسعود رفیقی  -حسام حسنی  نسل پنجم

19:11 - 19:01 

28 
 انقالب صنعتی پنجم و تاثیر آن بر صنایع

محمد رضا کریمی  -سید میثم فرزانه 

 سید علی حسنی  -قهرودی 
19:11 - 19:01 

 


