دوازدهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی

بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران
 3تا  5اسفندماه 1400
دانشکده مهندسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز

ربانهم زمانبندی
جلسه افتتاحیه
لینک ورود:
https://www.skyroom.online/ch/mvip2022/osession

چهارشنبه  4اسفند ماه  – 1400ساعت 8 :الی 9:45
*****************************************************************

سخنرانی کلیدی اول -چهارشنبه  4اسفند  -1400ساعت 10 :الی 11:30
لینک ورودhttps://www.skyroom.online/ch/mvip2022/keyspeech :
سخنران :دکتر حمید سلطانیان زاده؛ استاد دانشگاه تهران ،ایران
عنوان سخنرانی :آنالیز تصاویر قفسه سینه برای تشخیص و پیش بینی COVID-19

*****************************************************************
نشانی دبیرخانه کنفرانس :اهواز -ابتدای بلوار گلستان -دانشگاه شهید چمران اهواز -دانشکده مهندسی – گروه برق -کد پستی6135783151 :
تلفن دبیرخانه کنفرانس - 061-33330013 :تلفن همراه دبیرخانه کنفرانسE-Mail: mvip2022@ismvipconf.ir 09374071928 :

Website: http://mvip2022.ismvipconf.ir

دوازدهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی

بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران
 3تا  5اسفندماه 1400
دانشکده مهندسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز

استراحت و ارائه مقاالت پوستر  – 1ساعت 11:30 :الی 12:00
لینک ورودhttps://www.skyroom.online/ch/mvip2022/poster1 :
*****************************************************************
نشستهای ارائه شفاهی مقاالت  – 1ساعت 12:00 :الی 13:00
 4نشست همزمان
لینک ورودhttps://www.skyroom.online/ch/mvip2022/mvip1 :1
لینک ورودhttps://www.skyroom.online/ch/mvip2022/mvip2 :2
لینک ورودhttps://www.skyroom.online/ch/mvip2022/mvip3 :3
لینک ورودhttps://www.skyroom.online/ch/mvip2022/mvip4 :4
*****************************************************************
استراحت و ارائه مقاالت پوستر  – 2ساعت 13:00 :الی 14:00
لینک ورود:
https://www.skyroom.online/ch/mvip2022/poster2
*****************************************************************
نشستهای ارائه شفاهی مقاالت  – 2ساعت 14:00 :الی 15:00
 4نشست همزمان
لینک ورودhttps://www.skyroom.online/ch/mvip2022/mvip5 :1
لینک ورودhttps://www.skyroom.online/ch/mvip2022/mvip6 :2
لینک ورودhttps://www.skyroom.online/ch/mvip2022/mvip7 :3
لینک ورودhttps://www.skyroom.online/ch/mvip2022/mvip8 :4
*****************************************************************
نشانی دبیرخانه کنفرانس :اهواز -ابتدای بلوار گلستان -دانشگاه شهید چمران اهواز -دانشکده مهندسی – گروه برق -کد پستی6135783151 :
تلفن دبیرخانه کنفرانس - 061-33330013 :تلفن همراه دبیرخانه کنفرانسE-Mail: mvip2022@ismvipconf.ir 09374071928 :

Website: http://mvip2022.ismvipconf.ir

دوازدهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی

بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران
 3تا  5اسفندماه 1400

تخ
ص
ص
میزگرد ی - 1چهارشنبه  4اسفند  -1400ساعت 15 :الی 16:30

دانشکده مهندسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز

لینک ورودhttps://www.skyroom.online/ch/mvip2022/panel :
سخنرانان:
دکتر محسن سریانی؛ دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران،
دکتر حمید ابریشمی مقدم؛ استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،
دکتر شهره کسایی؛ استاد دانشگاه صنعتی شریف،
دکتر ستاره رضایی؛ دانشجوی دکتری دانشگاه گرونینگن هلند.
عنوان میزگرد :آینده یادگیری عمیق در بینایی ماشین و پردازش تصویر
*****************************************************************

خ
س
ن
ل
ن
سف
ل
ک
ع
شن
چ
ب
را ی یدی دوم  -هار ه  4ا ند  -1400سا ت  17 :ا ی 18:30
لینک ورودhttps://www.skyroom.online/ch/mvip2022/keyspeech :
سخنران :دکتر کِوین تَنسِی ؛ استاد دانشگاه لستر ،انگلستان
عنوان سخنرانی :استفاده از تکنیکهای یادگیری عمیق با استفاده از دادههای ماهوارهای سنجش
از دور برای برآوردهای بهبود عملکرد کشاورزی
*****************************************************************
پایان نشستهای روز اول و پخش تیزر حامیان

نشانی دبیرخانه کنفرانس :اهواز -ابتدای بلوار گلستان -دانشگاه شهید چمران اهواز -دانشکده مهندسی – گروه برق -کد پستی6135783151 :
تلفن دبیرخانه کنفرانس - 061-33330013 :تلفن همراه دبیرخانه کنفرانسE-Mail: mvip2022@ismvipconf.ir 09374071928 :

Website: http://mvip2022.ismvipconf.ir

دوازدهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی

بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران
 3تا  5اسفندماه 1400

هبنشجنپ  5اسفند ماه 1400

دانشکده مهندسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز

نشستهای ارائه شفاهی مقاالت  – 3ساعت 08:00 :الی 09:30
 4نشست همزمان
لینک ورودhttps://www.skyroom.online/ch/mvip2022/mvip9 :1
لینک ورودhttps://www.skyroom.online/ch/mvip2022/mvip10 :2
لینک ورودhttps://www.skyroom.online/ch/mvip2022/mvip11 :3
لینک ورودhttps://www.skyroom.online/ch/mvip2022/mvip12 :4
*****************************************************************
استراحت و ارائه مقاالت پوستر  – 3ساعت 09:30 :الی 09:45
لینک ورودhttps://www.skyroom.online/ch/mvip2022/poster3 :
*****************************************************************

خ
س
ن
ل
ن
سف
س
ل
ک
ع
را ی یدی وم -هبنشجنپ  5ا ند  -1400سا ت 09:45 :ا ی 11:15
لینک ورودhttps://www.skyroom.online/ch/mvip2022/keyspeech :
سخنران :دکتر دَن فِنگ هانگ؛ استاد پژوهشکده هوافضا ،چین
عنوان سخنرانی :یادگیری عمیق به منظور آنالیز تصاویر سنجش از دور
*****************************************************************

نشانی دبیرخانه کنفرانس :اهواز -ابتدای بلوار گلستان -دانشگاه شهید چمران اهواز -دانشکده مهندسی – گروه برق -کد پستی6135783151 :
تلفن دبیرخانه کنفرانس - 061-33330013 :تلفن همراه دبیرخانه کنفرانسE-Mail: mvip2022@ismvipconf.ir 09374071928 :

Website: http://mvip2022.ismvipconf.ir

دوازدهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی

بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران
 3تا  5اسفندماه 1400
دانشکده مهندسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز

نشستهای ارائه شفاهی مقاالت  – 4ساعت 11:30 :الی 12:30
 4نشست همزمان
لینک ورودhttps://www.skyroom.online/ch/mvip2022/mvip13 :1
لینک ورودhttps://www.skyroom.online/ch/mvip2022/mvip14 :2
لینک ورودhttps://www.skyroom.online/ch/mvip2022/mvip15 :3
لینک ورودhttps://www.skyroom.online/ch/mvip2022/mvip16 :4
*****************************************************************
استراحت و ارائه مقاالت پوستر  – 4ساعت 12:30 :الی 13:30
لینک ورودhttps://www.skyroom.online/ch/mvip2022/poster4 :

*****************************************************************

خ
س
ن
ل
ن
سف
ل
ک
ع
چ
را ی یدی هارم -هبنشجنپ  5ا ند  -1400سا ت 13:30 :ا ی 15:00
لینک ورودhttps://www.skyroom.online/ch/mvip2022/keyspeech :
سخنران :دکتر جرالد شِیفِر؛ استاد دانشگاه الفبورو ،انگلستان
عنوان سخنرانی :بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا در حوزهی فشرده سازی JPEG
***************************************************************************************

نشانی دبیرخانه کنفرانس :اهواز -ابتدای بلوار گلستان -دانشگاه شهید چمران اهواز -دانشکده مهندسی – گروه برق -کد پستی6135783151 :
تلفن دبیرخانه کنفرانس - 061-33330013 :تلفن همراه دبیرخانه کنفرانسE-Mail: mvip2022@ismvipconf.ir 09374071928 :

Website: http://mvip2022.ismvipconf.ir

دوازدهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی

بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران
 3تا  5اسفندماه 1400
دانشکده مهندسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز

تخ
ص
ص
ل
سف
میزگرد ی - 2هبنشجنپ  5ا ند  -1400ساعت 15 :ا ی 16:30
لینک ورودhttps://www.skyroom.online/ch/mvip2022/panel :
سخنرانان:
دکتر احسان اله کبیر؛ استاد دانشگاه تربیت مدرس،
دکتر محمود فتحی؛ استاد دانشگاه علم و صنعت ایران،
دکتر پیمان معلم؛ استاد دانشگاه اصفهان،
دکتر شهریار برادران شکوهی؛ دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران.

عنوان میزگرد :کاربرد بینایی ماشین و پردازش تصویر در تشخیص و ارزیابی آلودگیهای
محیطی

*****************************************************************

نشانی دبیرخانه کنفرانس :اهواز -ابتدای بلوار گلستان -دانشگاه شهید چمران اهواز -دانشکده مهندسی – گروه برق -کد پستی6135783151 :
تلفن دبیرخانه کنفرانس - 061-33330013 :تلفن همراه دبیرخانه کنفرانسE-Mail: mvip2022@ismvipconf.ir 09374071928 :

Website: http://mvip2022.ismvipconf.ir

دوازدهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی

بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران
 3تا  5اسفندماه 1400
دانشکده مهندسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز

ربانهم زمانبندی
جلسه اختتامیه
لینک ورود:
https://www.skyroom.online/ch/mvip2022/csession

هبنشجنپ  5اسفند ماه  – 1400ساعت 17 :الی 18:30

نشانی دبیرخانه کنفرانس :اهواز -ابتدای بلوار گلستان -دانشگاه شهید چمران اهواز -دانشکده مهندسی – گروه برق -کد پستی6135783151 :
تلفن دبیرخانه کنفرانس - 061-33330013 :تلفن همراه دبیرخانه کنفرانسE-Mail: mvip2022@ismvipconf.ir 09374071928 :

Website: http://mvip2022.ismvipconf.ir

دوازدهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی

بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران
 3تا  5اسفندماه 1400
دانشکده مهندسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز

برنامه کلی زمانبندی کنفرانس MVIP2022
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نشانی دبیرخانه کنفرانس :اهواز -ابتدای بلوار گلستان -دانشگاه شهید چمران اهواز -دانشکده مهندسی – گروه برق -کد پستی6135783151 :
تلفن دبیرخانه کنفرانس - 061-33330013 :تلفن همراه دبیرخانه کنفرانسE-Mail: mvip2022@ismvipconf.ir 09374071928 :

تیزر
حامیان

اختتامیه

Website: http://mvip2022.ismvipconf.ir

