
 
  :مکانیکدانشکده مهندسی 

  برگزار کننده کنفرانس  نام کنفرانس
  انجمن مهندسان مکانیک ایران  کنفرانس ساالنه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران

  انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران  کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
  ایران تیکربا انجمن  کنفرانس بین المللی رباتیک و مکاترونیک

  ایران تولید و ساخت انجمن مهندسی  کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
  انجمن فیزیک ایران  کنفرانس دینامیک شاره ها

  انجمن مهندسان مکانیکـ و انجمن مهندسی شیمی  کنفرانس انتقال حرارت و جرم
  انجمن علمی موتور ایران  المللی موتورهاي درونسوز همایش ملی و بین

  انجمن انرژي هاي تجدیدپذیر  هاي تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایرانانرژي کنفرانس
  انجمن انرژي ایران  انرژي  بین المللی فناوري و مدیریتکنفرانس 

  انجمن مهندسی دریایی ایران  همایش صنایع دریایی
  سازمان بنادر و دریانوردي  همایش صنایع فراساحل

 ایران برودتی و حرارتی مهندسی انجمن  کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع
 انجمن پیل سوختی   کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی

  انجمن علمی پژوهشی دریایی (سازمان صنایع دریایی)  همایش ملی شناورهاي تندرو
  سازمان بنادر و دریانوردي  همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه هاي دریایی

  گاه صنعتی شریفسازمان صنایع دریایی و دانش  همایش پیشرانه هاي دریایی 
  دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (نوشهر)  همایش ملی فناوري هاي نوین دریایی

  انجمن شیمی ایران  شیمیایی صنایع در CFD کاربرد ملی کنفرانس
  ایران برودتی و حرارتی مهندسی علمی انجمن  برودتی و حرارتی تاسیسات و مطبوع تهویه المللی بین کنفرانس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دانشکده علوم پایه
  

  برگزار کننده  عنوان 
 انجمن ریاضی ایران ایران ریاضی ساالنه کنفرانس

 انجمن ریاضی ایران توپولوژي و هندسه دوساالنه سمینار

 انجمن ریاضی ایران آن کاربردهاي و جبرخطی دوساالنه سمینار

 انجمن ریاضی ایران جبر سمینار

 انجمن ریاضی ایران کاربردها و یکهارمون آنالیز سمینار

 انجمن ریاضی ایران آن کاربردهاي و ریاضی آنالیز سمینار

 انجمن ریاضی ایران آن کاربردهاي و عددي آنالیز سمینار

 انجمن ریاضی ایران آن کاربردهاي و عملگر نظریه سمینار

 انجمن ریاضی ایران دینامیکی هاي سیستم و دیفرانسیل معادالت سمینار

 انجمن ریاضی ایران غیرخطی آنالیز دوساالنه سمینار

 انجمن ریاضی ایران آن کاربردهاي و تابعی آنالیز دوساالنه سمینار

 انجمن ریاضی ایران  ایران ریاضی آموزش کنفرانس

 انجمن ریاضی ایران  زیستی ریاضیات ملی همایش

  انجمن نظریه گروه هاي ایران ایران گروههاي نظریه کنفرانس
  مرکز پژوهش ابرساختارهاي جبري و ریاضیات فازي فازي ریاضیات و جبري ابرساختارهاي سمینار
 انجمن سیستم هاي فازي ایران  آن کاربردهاي و جبر سمینار فازي هاي سیستم کنفرانس
 عملیات در تحقیق ایرانی انجمن  عملیات در تحقیق ایرانی انجمن المللیبین کنفرانس
 انجمن مهندسی صنایع ایران  هاسیستم و صنایع مهندسی مللیالبین کنفرانس
  دانشگاه محقق اردبیلی  آن کاربردهاي و جبر سمینار
  انجمن سیستم هاي فازي و آمار ایران فازي احتمال و آمار ملی سمینار
 دانشگاه فردوسی مشهد  چالشها و ریاضی علوم سمینار
 یاضی ایرانانجمن ر  آن کاربردهاي و فضایی آمار سمینار

 انجمن ریاضی ایران تصادفی فرایندهاي و احتمال سمینار

 انجمن ریاضی ایران آن کاربردهاي و اعتماد قابلیت نظریه تخصصی سمینار

 انجمن ریاضی ایران  کنفرانس نظریه گراف و ترکیبیات جبري

 اندانشگاه علم و صنعت ایر  کنفرانس بین المللی ترکیبیات، رمزنگاري و محاسبات
  نجمن شیمی ایرانا  کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

  نجمن شیمی ایرانا  انجمن شیمی ایرانسمینار شیمی تجزیه 
  نجمن شیمی ایرانا  انجمن شیمی ایرانسمینار شیمی آلی 

  نجمن شیمی ایرانا  انجمن شیمی ایرانسمینار شیمی معدنی 
  من شیمی ایراننجا  کنفرانس شیمی کاربردي انجمن شیمی ایران

 نجمن شیمی ایرانا  ایرانالکتروشیمی سمینار دوساالنه 

 نجمن شیمی ایرانا  سمینار دوساالنه کمومتریکس ایران

  نجمن شیمی ایرانا  المللی زئولیت انجمن شیمی ایرانکنفرانس بین
  نجمن شیمی ایرانا  کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

  انجمن شیمی ایران  انکنگره ملی گیاهان دارویی ایر
  بیوانفورماتیک ایرانانجمن   همایش بیوانفورماتیک ایران

  نجمن شیمی ایرانا  کنگره شیمی ایران
  نجمن شیمی ایرانا  انجمن شیمی ایرانکنفرانس آموزش شیمی 



  انجمن شیمی ایران  کنفرانس شیمی و مهندسی شیمی
  ایرانبیوتکنولوژي انجمن   همایش شیمی زیست فناوري
  انجمن شیمی ایران  سمینار شیمی و محیط زیست

  موسسه آموزش عالی نیکان  شیمی و مهندسی شیمیملی پژوهش هاي نوین در کنفرانس 
  نجمن شیمی ایرانا  ایرانالکتروشیمی ساالنه ملی سمینار 

  نجمن شیمی ایرانا  سمینار شیمی نظري و محاسباتی انجمن شیمی ایران
  موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش  مهندسی شیمی ایران همایش ملی پژوهش در شیمی و

  موسسه نواندیشان علم خوارزمی  همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی
 انجمن فیزیک ایران  کنفرانس فیزیک ایران

 انجمن علوم و مهندسی پالسماي  سماکنفرانس فیزیک و مهندسی پال

 انجمن اپتیک و فوتونیک ایران  کنفرانس اپتیک و فتونیک

 انجمن اپتیک و فوتونیک ایران  کنفرانس لیزر و کاربردهاي آن

 انجمن فیزیک ایران  همایش ملی گرانش و کیهان شناسی

 دانشگاه پیام نور  همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور

 انجمن فیزیک ایران  کنفرانس فیزیک ریاضی ایران

 انجمن فیزیک ایران  ماده چگال ایرانکنفرانس ساالنه 

 دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان  کنفرانس ساالنه ماده چگال مرکز تحقیقات تکمیلی زنجان

 شهاي بنیاديپژوهشگاه دان  IPMکنفرانس ساالنه مرکز فیزیک نظري و ریاضیات 

 پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران(ایرانداك)  کنفرانس ساالنه ریاضی فیزیک ایران

 انجمن فیزیک ایران  کنفرانس ساالنه فیزیک آماري و سامانه هاي پیچیده

Euoropean neuroscience  Conference Federation of Euoropean neuroscience  
Society 

Gottingen Meeting of the German Neuroscience 
Society, conference, Germany  

German Neuroscience Society 

Basic and Clinical Neuroscience Conference 
(Iranian Neuroscience society conference), Iran  

Iranian Neuroscience society conference 

Neurophysics Association of Iran  Neurophysics Association of Iran  
Canadian Neuroscience meeting Canadian Association for Neuroscience 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دانشکده مهندسی شیمی:
  نام برگزارکننده نام کنفرانس
 رانیا یمیانجمن ش رانیا یآل یمیکنفرانس ش

 رانیا یمیانجمن ش رانیا یمیانجمن ش یمعدن یمیش ناریسم

 رانیگاز ا یمهندس انجمن یمینفت، گاز و پتروش عیدر صنا دیجد يهايفناور یالمللنیکنفرانس ب

 انجمن مهندسی شیمی ایران اي گاز و پتروشیمیهکنفرانس ملی فراینده

 دانشگاههاي معتبر کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

 انجمن  ژئومکانیک نفت کنفرانیس ملی ژئومکانیک نفت

 رانیا یمیش یمهندس انجمن و نفت ییایمیش عیدر صنا CFD کاربرد یکنفرانس مل

 رانیا یمیش انجمن يکاربرد یمیش یکنفرانس مل

 رانیا یمیش یمهندس انجمن یمیگاز و پتروش يها ندهیفرآ یانس ملکنفر

 رانیا یمیش یمهندس انجمن یمیش یمهندس یالملل نیکنگره ب

 رانیا یمیش یمهندس انجمن يجداساز یکنفرانس علوم و مهندس

 رانیا یمیش یمهندس انجمن کینامیترمود یکنفرانس تخصص

 یسوخت لیو پ دروژنیه انجمن یسوخت لیو پ دروژنیکنفرانس ه

 رانیا يانرژ انجمن يانرژ تیریو مد يفناور یالملل نیکنفرانس ب

 دانشگاه تهران یجهاد دانشگاه سازمان ییغشا يندهایغشا و فرا یمل شیهما

 رانیا یستیز يهاسوخت انجمن اکو يانرژ یالملل نیکنفرانس ب

 يرژمواد و ان پژوهشگاه همایش ملی سوخت، انرژي و محیط زیست

 معتبر يهادانشگاه رانیکنفرانس انتقال حرارت و جرم ا

 رانیا مریپل یعلوم و مهندس انجمن مریپل يعلوم و تکنولوژ یالملل نیب ناریسم

 رانیا مریپل انجمن رانیا مریپل یکنفرانس مل

 رانیا ییغذا عیعلوم و صنا انجمن رانیا ییغذا عیعلوم و صنا یکنگره مل

 یعیمواد طب ک،یارگان ي،کشاورزیییدارو اهانیگ یللالم نیکنفرانس ب
 ییو دارو

 رانیا ییدارو اهانیگ یعلم انجمن

 رانیا يوتکنولوژیب انجمن رانیا یاسالم يجمهور يوتکنولوژیب یالمللنیب شیهما

 رانیا یمیانجمن ش کنفرانس کاتالیست ایران

 رانیا ییایمیش يهايلوم و فناورع انجمن کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوري

کنگره سالیانه شیمی، مهندسی شیمی و نانو فناوري (با رویکرد از 
 پژوهش تا توسعه ملی)

 )کنفرانس (دانشگاه تهران یدائم رخانهیدب

 ایران پلیمر انجمن (ISPST) کنفرانس بین المللی علم و تکنولوژي پلیمر

 دانشگاه تهران م نانوکنفرانس بین المللی نانوتکنولوژي و علو

 انجمن رئولوژي ایران  کنفرانس بین المللی رئولوژي

 ایران سطح تکنولوژي و علوم انجمن سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

 ایران پزشکی مهندسی انجمن کنفرانس ملی و بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران

 ایران دارورسانی نوین هاي سامانه منانج ایران داروسازي نوین هاي سامانه همایش
 ایران بیوشیمی انجمن ایران مولکولی بیولوژي و بیوشیمی المللی بین کنگره و بیوشیمی سراسري کنگره

  دانشگاه تهران  و نانوساختار زدانهیمواد فوق ر یالملل نیکنفرانس ب
   هاي شیمیایی ایرانلوم و فناوريانجمن ع  حسگرها زیست و حسگرها کاربردي شیمی فناوري و علوم کنفرانس

  انجمن آب و فاضالب ایران  همایش ملی مدیریت کیفیت آب و همایش ملی مدیریت مصرف آب
  انجمن ارزیابی محیط زیست ایران  همایش سراسري محیط زیست، انرژي و منابع طبیعی پایدار

  انجمن علمی بهداشت محیط ایران  همایش ملی بهداشت محیط



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دانشکده مهندسی عمران
  

  هاي نوین دارورسانی ایرانانجمن علمی سامانه  ه هاي نوین داروسازي ایرانهمایش سامان
  انجمن الکتروشیمی ایران  سمینار ساالنه الکتروشیمی ایران

  انجمن محیط زیست ایران   هاي پیشرفته در انرژي، آب و محیط زیستآوريهمایش ملی علوم فن
  یرانفاضالب ا انجمن آب و  یرانآب و فاضالب ا یکنگره علوم ومهندس

 نام برگزارکننده نام کنفرانس
 هیأت امناء متشکل از نمایندگان شانزده دانشگاه و پژوهشگاه کشور کنگره ملی مهندسی عمران

  هیأت امناء متشکل از نمایندگان شانزده دانشگاه و پژوهشگاه کشور المللی مهندسی عمرانکنگره بین
  انجمن ژئوتکنیک ایران فرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایرانکن

  انجمن ژئوتکنیک ایران  المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاك ایرانهمایش بین
  شناسی و مهندسی زلزلهالمللی زلزلهپژوهشگاه بین  شناسی و مهندسی زلزلهالمللی زلزلهکنفرانس بین

  هاي علمی مهندسی ژئوتکنیکها و رویدادامناي همایشهیأت   کنفرانس ملی مکانیک خاك و مهندسی پی
  انجمن تونل ایران  کنفرانس تونل ایران

  انجمن مکانیک سنگ ایران کنفرانس مکانیک سنگ ایران
  مؤسسه غیرتجاري هنري نشر فن آریا  همایش سد و تونل

  وزارت راه و شهرسازي  همایش قیر و آسفالت
  سازمان ترافیک شهري  ک و حمل و نقلکنفرانس ملی مهندسی ترافی

  سازمان ترافیک شهري  المللی مهندسی ترافیک و حمل و نقلکنفرانس بین
  برداري کشورسازمان نقشه  همایش ژئوماتیک

  دانشگاه تهران  برداريکنفرانس ساالنه نقشه
  دانشگاه خواجه نصیر  کنفرانس فناوري اطالعات مکانی
  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  راث فرهنگیکنفرانس ملی مستندسازي و می

  دانشگاه تبریز  برداريعلوم و فنون نوین نقشه
  المللی فتوگرامتري و سنجش از دوردانشگاه تهران و انجمن بین  ISPRSالمللی کنفرانس بین

  انجمن فوالد  کنفرانس سازه و فوالد
  انجمن هیدرولیک  کنفرانس ملی هیدرولیک ایران

  دانشگاه تهران  م و مهندسی آب و فاضالبکنگره علو



  
  

  دانشکده مهندسی مواد و صنایع:
  

  مواد:
  برگزار کننده کنفرانس  نام کنفرانس
انجمن علمی  -رانمتالورژي و مواد ای مهندسی انجمن  المللی مهندسی مواد و متالورژيکنفرانس بین

  ریخته گران ایران
  مهندسی معدن ایران انجمن  کنفرانس مهندسی معدن ایران

    معدن و تجارت - سازمان صنعت  کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژي و معدن
  نجمن جوشکاري و آزمایشهاي غیرمخرب ایرانا  کنفرانس ملی جوش و بازرسی  

  کاري و آزمایشهاي غیر مخربانجمن جوش  کنفرانس ملی آزمایش هاي غیرمخرب
  انجمن علمی موتور ایران  همایش ملی موتورهاي درونسوز

  سرامیک ایران انجمن  کنگره سرامیک ایران

  دانشگاه تهران  کنفرانس ملی روزجهانی محیط زیست
  دانشگاه امیرکبیر المللی پل (امیرکبیر)کنفرانس بین
  دانشگاه شریف  المللی مهندسی سازه و مدیریت ساختکنفرانس بین
هاي نوین در المللی و کنفرانس ملی مصالح و سازهکنفرانس بین

  مهندسی عمران
  هاي بزرگ کشور از جمله نوشیروانی بابلهیأت امنا متشکل از دانشگاه

  سازمان بنادر و دریانوردي کشور  هاي دریایی(دوساالنه)المللی سواحل، بنادر و سازههمایش بین
  گروه مهندسی هیدرودینامیک دانشگاه صنعتی شریف  المللی صنایع فراساحلهمایش بین
  انجمن مهندسی دریایی ایران  المللی صنایع دریاییهمایش بین
  انجمن  آکوستیک و ارتعاشات ایران  المللی آکوستیک و ارتعاشاتکنفرانس بین

 انجمن بتن ایران  ICIکنفرانس ملی بتن ایران 

  دانشگاه تهران  همایش ملی آموزش معماري
  موسسه پژوهشی فرهنگ و هنر دانشگاه تهران  المللی حفاظت از میراث قرن بیستم؛ از معماري تا منظرایش بینهم

  دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ایران  کنفرانس ملی مسکن پایدار
زي دانشگاه علم و صنعت ایران و انجمن علمی دانشکده معماري و شهرسا  شهري (با رویکرد بومی سازي)هاي شهري و برونکنفرانس منظر راه

  معماري و شهرسازي ایران
  دانشگاه تربیت مدرس  هاي جدید معماري و شهرسازيالمللی افقکنگره بین

  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  همایش ملی معماري و شهر پایدار
المللی معماري و شهرسازي معاصر پیشرو در کشورهاي کنگره بین
  اسالمی

دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه فردوسی مشهد با همکاري دانشگاه 
  پلی تکنیک میالن ایتالیا

  دانشگاه یزد  همایش ملی معماري فضاهاي دانشگاهی
  دانشگاه زنجان  همایش ملی کیفیت در فضاهاي معماري و شهري

  سازمان هواشناسی کشور  اي تغییر اقلیمکنفرانس منطقه
  موسسه ژئوفیزیک ایران  ک ایرانکنفرانس ژئوفیزی

  سازمان هواشناسی کشور  بینی عددي وضع هوا و اقلیمالمللی پیشکنفرانس بین 
  دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوري پیشرفته کرمان  شناختی ایرانهمایش ملی سنجش از دور زمین

کنفرانس ملی سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی در علوم 
  نزمی

  هاي علوم جوي و اقیانوسی دانشگاه شیرازمرکز پژوهش

  دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی  کنفرانس فناوري اطالعات مکانی



  ایران سطح انجمن علوم و تکنولوژي  همایش ملی مهندسی سطح
  مرکز تحقیقات آلومینیوم ایران  کنفرانس بین المللی آلومینیوم ایران

  مهندسی پزشکی ایران انجمن   ایران کنفرانس مهندسی پزشکی
  قطب علمی مواد و با کارایی باال، دانشگاه تهران  کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار

  انجمن مهندسان مکانیک ایران  همایش ساالنه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
  سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران  ن و معدنکنفرانس ملی کاربردهاي نانوبیوفناوري در علوم زمی

  
  
  
  
  
  

  صنایع:
  برگزار کننده کنفرانس  نام کنفرانس

  انجمن تحقیق در عملیات ایران  کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
  انجمن مهندسی صنایع ایران  کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

  دانشگاه فردوسی مشهد  هاسی صنایع و سیستمکنفرانس بین المللی مهند
  انجمن لجستیک ایران  کنفرانس بین المللی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین

  دانشگاه تخصصی فناوري هاي نوین در علوم  کنفرانس بین المللی فناوري هاي نوین در علوم
  ایران دانشگاه گیالن با همکاري انجمن فازي  کنفرانس بین المللی محاسبات نرم

  انجمن مدیریت صنعتی ایران  کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
  انجمن مدیریت راهبردي ایران  کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

کنفرانس بین المللی بهینه سازي سیستم ها و مدیریت کسب و 
  کار

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با همکاري انجمن تحقیق در 
  عملیات ایران

  انجمن مدیریت پروژه ایران  کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
  انجمن مدیریت فناوري ایران المللی مدیریت فناوري و نوآوريکنفرانس بین

  انجمن مدیریت ایران  کنفرانس بین المللی مدیریت
  انجمن نگهداري و تعمیرات ایران  کنفرانس ملی نگهداري و تعمیرات

  انجمن تحلیل پوششی داده ها ایران  ی داده هاکنفرانس ملی تحلیل پوشش

  
  :برق و کامپیوتردانشکده مهندسی 

  
  مخابرات:

  
  برگزار کننده  نام کنفرانس

  ایران برق مهندسی کنفرانس دائمی دبیرخانه ایران برق مهندسی کنفرانس
  ایران ارتباطات و اطالعات فناوري انجمن دانش و اطالعات فناوري کنفرانس

  انجمن سیستم هاي فازي ایران ایران فازي و هوشمند هاي سیستم رك کنفرانسکنگره مشت
  انجمن سیستم هاي هوشمند ایران 

  ایران تصویر پردازش و ماشین بینایی انجمن ایران تصویر تحلیل و الگو بازشناسی کنفرانس
  ایران رتصوی پردازش و بینایی ماشین انجمن ایران تصویر پردازش و ماشین کنفرانس بینائی
  اطالعات فناوري و ارتباطات پژوهشگاه  مخابرات المللی بین سمپوزیزاسیون



  ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک بانکی و پولی پژوهشکده پرداخت هاينظام و الکترونیک بانکداري ساالنه همایش
  ایران مدیریت انجمن  حسابداري و مدیریت در کاربردي پژوهشهاي ملی کنفرانس

  مهندسی ایران الکترومغناطیس علمی انجمن  )کام( ایران مهندسی الکترومغناطیس انسکنفر
  ایران  فوتونیک و انجمن اپتیک  ایران  فوتونیک و اپتیک کنفرانس
  ایران  فوتونیک و انجمن اپتیک  ایران  مهندسی و فناوري فوتونیک کنفرانس
  شیراز ونیکالکتر صنایع  مراقبتی هاي سامانه و رادار ملی کنفرانس

  ایران هوشمند هاي سیستم انجمن  کنفرانس محاسبات تکاملی و هوش جمعی
  امیرکبیر صنعتی دانشگاه  کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستمهاي هوشمند

  دیجیتال پردازش هاي سامانه علمی قطب
  ایران کامپیوتر انجمن  کنفرانس ملی ساالنه انجمن کامپیوتر ایران

  ایران رمز انجمن  ایران رمز انجمن المللی بین کنفرانس
  شریف صنعتی دانشگاه نانو فناوري و علوم پژوهشکده  کنفرانس تخصصی سلول هاي خورشیدي نانوساختاري

  ایران کاويداده هايکنفرانس دائمی دبیرخانه  کنفرانس داده کاوي ایران
  ایران صنعت و علم اهدانشگ  محاسبات و رمزنگاري کنفرانس بین المللی ترکیبیات،

  ایران رباتیک انجمن  مکاترونیک و رباتیک المللی بین کنفرانس
  شریف صنعتی دانشگاه  اطالعات تئوري و مخابرات همایش
  )ره(خمینی امام دریایی علوم دانشگاه  دریایی نوین هايفناوري همایش

  دریایی پژوهشی علمی مراکز
  

  الکترونیک:
  

  هبرگزار کنند  نام کنفرانس
  دبیرخانه دائمی کنفرانس  کنفرانس مهندسی برق ایران

  انجمن اپتیک و فوتونیک ایران  کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
  انجمن اپتیک و فوتونیک ایران  کنفرانس مهندسی و فناوري اپتیک ایران

  دانشگاه صنعتی شریف -پژوهشکده علوم و فناوري نانو  کنفرانس بین المللی نانوساختارها
  انجمن مهندسان مکانیک ایران  همایش ساالنه بین المللی مهندسی مکانیک ایران

  مرکز تحقیقات مخابرات ایران  سمپوزیوم بین المللی مخابرات
 انجمن سیستمهاي هوشمند ایران کنفرانس محاسبات تکاملی و هوش جمعی

  نه پردازش هاي دیجیتالقطب علمی ساما  هوشمندسیستمهايوسیگنالالمللی پردازشبینکنفرانس
 انجمن سیستمهاي هوشمند ایران هاي هوشمند ایرانکنفرانس سیستم 

 انجمن فناوري اطالعات و ارتباطات ایران  کنفرانس فناوري اطالعات و دانش

  انجمن کامپیوتر ایران  کنفرانس ملی ساالنه انجمن کامپیوتر ایران
  نجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایرانا  تصویر ایران المللی بازشناسی الگو و پردازشکنفرانس بین

 انجمن رمز ایران    المللی انجمن رمز ایرانکنفرانس بین 

 نجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایرانا  کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

 انجمن مهندسی پزشکی ایران  پزشکی ایران کنفرانس مهندسی زیست

  (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)کاوي داده گروه پژوهشی    کنفرانس داده کاوي ایران
انجمن علمی الکترونیک قدرت ایران و انجمن بین المللی برق   قدرت و ...الکترونیک المللیکنفرانس بین

  (IEEE)و الکترونیک
  انجمن سیستمهاي فازي ایران هاي فازي ایرانکنفرانس سیستم 

  دانشگاه صنعتی شریف -پژوهشکده علوم و فناوري نانو  هاي خورشیدي نانوساختاريکنفرانس تخصصی سلول
  



  
  :قدرت

  
  برگزارکننده  ام کنفرانسن

  برق کنفرانس دائمی کمیته  )ICEEکنفرانس مهندسی برق ایران (
 هاي سیستم و قدرت الکترونیک المللی بین کنفرانس

  )PEDSTCدرایو(
  انجمن الکترونیک قدرت ایران

  شرکت توانیر  )PSCکنفرانس بین المللی برق ( 
هاي قدرت مکنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیست

)IPAPS(  
  شبکه  مدیریت و توانیر شرکت  ایران، الکترونیک و برق مهندسین  انجمن
  ایران برق

  شرکت توانیر  )EPGCهاي برق(کنفرانس نیروگاه
  ) ایرانCIREDکمیته رابط سیرد (  )CIREDاي سیرد(کنفرانس منطقه
  ایران الکترونیکو  برق مهندسین انجمن  )EPDCهاي توزیع نیروي برق (کنفرانس شبکه

  
  

  کامپیوتر:
  

  برگزار کننده نام کنفرانس
  هاي هوشمند ایرانانجمن سیستم icisهاي هوشمند ایران کنفرانس سیستم

  انجمن کامپیوتر ایران csiکنفرانس ملی ساالنه انجمن کامپیوتر ایران 
  انجمن رمز ایران iscisc  المللی انجمن رمز ایرانکنفرانس بین

  انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر mvipماشین بینایی و پردازش تصویر کنفرانس 

  هاي فازي ایرانانجمن سیستم  icfsکنفرانس بین المللی اطالعات و مهندسی فازي 
  انجمن رباتیک ایران ICRoMکنفرانس بین المللی رباتیک و مکاترونیک 

  انجمن ایرانی تحقیق در عملیات orکنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات 
  انجمن فناوري اطالعات و ارتباطات ایران iktکنفرانس فناوري اطالعات و دانش 

  هاي ایراندانشگاه iceeکنفرانس مهندسی برق ایران 
مرکز تحقیقات رایانش ابري دانشگاه  crcکارگاه ملی رایانش ابري ایران 

  امیرکبیر
  هاي ایرانشگاهدان  کنفرانس داده کاوي ایران

  مرکز تحقیقات مخابرات ایران ISTماه (هر دو سال یک بار) همایش ارتباطات و فناوري اطالعات بهمن
انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه تهران،  RTESدرنگ ها و فناوري نهفته و بیدومین سمپوزیم بین المللی سیستم

  دانشگاه صنعتی شریف
 ICCKEللی مهندسی کامپیوتر و دانش المنهمین کنفرانس مجازي بین

)1398(  
  دانشگاه فردوسی مشهد

 IPRIAچهارمین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران 
)1398(  

  انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران

 CEITMهفتمین همایش مهندسی رایانه و مدیریت فناوري اطالعات 
)1398(  

  نهاي ایرادانشگاه

 CSCCITدومین کنفرانس دانش پژوهان کامپیوتر و فناوري اطالعات 
)1393(  

  هاي ایراندانشگاه



The 20th Interna�onal Symposium on Computer Science and 
So�ware Engineering (CSSE 2015)  

  انجمن کامپیوتر ایران

 هاي ایراندانشگاه  )SPIS )1398هاي هوشمند پنجمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم

The 19th CSI Interna�onal Symposium on Computer 
Architecture & Digital Systems (CADS 2017)  

  هاي ایراندانشگاه

2nd Iranian Conference on Computational Geometry (iccg 
2019)  

  هاي ایراندانشگاه

  
  

  کنترل:
  

  برگزارکننده  کنفرانس
  دانشگاه صنعتی امیرکبیر -مهندسی برق دبیرخانه دائمی کنفرانس  انکنفرانس مهندسی برق ایر

  کنترل و ابزار دقیق انجمن مهندسین  ونیو اتوماس قیکنترل، ابزار دق یالملل نیکنفرانس ب
  نانجمن رباتیک ایرا  کیو مکاترون کیربات یالمللنیکنفرانس ب
  مادر تخصصی توانیرشرکت   ی برقالملل نیکنفرانس ب

  انجمن سیستم هاي هوشمند ایران ، انجمن سیستم هاي فازي ایران  رانیو هوشمند ا يفاز يهاستمیکنگره مشترك س
  انجمن فناوري اطالعات و ارتباطات ایران  اطالعات و دانش يکنفرانس فناور

  دانشگاه صنعتی شاهرود  هوشمند يهاستمیو س گنالیکنفرانس پردازش س
  دانشگاه علم و صنعت ایران  يو نوآور انیانش بند یکنفرانس مهندس

  انجمن سیستمهاي هوشمند ایران  کنفرانس سیستمهاي هوشمند ایران
  انجمن سیستم هاي فازي ایران  کنفرانس سیستمهاي فازي ایران
  فازي ایرانانجمن سیستم هاي هوشمند ایران ، انجمن سیستم هاي   کنفرانس بین المللی محاسبات نرم

  دانشگاه شهید باهنر کرمان -انجمن سیستمهاي هوشمند ایران  جمعی هوش و تکاملی محاسبات کنفرانس
  انجمن  مهندسین مکانیک ایران  ایران مکانیک مهندسی المللی بین ساالنه همایش
  انجمن الکترونیک قدرت ایران  الکترونیک قدرت و محرکه هاي الکتریکی  بین المللی کنفرانس

  ندانشگاه اصفها  کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء، کاربردها و زیر ساخت
  انجمن هوافضاي ایران  کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران

  دانشگاه فردوسی مشهد-دانشگاه حکیم سبزواري  سازيسمینار ملی کنترل و بهینه
IEEE International Conferences  ConferencesIEEE International   
IFAC International Conferences  IFAC Association  

CIGRE Conference CIGRE  
  
  
  
  

  
 


