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اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ اﻟﮕـﻮ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺗـﺼﻮﯾﺮ
اﯾـﺮان در داﻧــﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨــﺪ در اﺳــﻔﻨﺪ ﻣــﺎه 1391
ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. .رﯾﺎﺳﺖ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ را آﻗﺎی دﮐﺘﺮ
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻣﯿﺮی ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧـﺪ .دﺑﯿـﺮ ﮐﻨﻔـﺮاﻧﺲ
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺟـﻮاد ﺻـﺪری اﺳـﺖ و آﻗﺎﯾـﺎن دﮐﺘـﺮ

اﺧﺒﺎر ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﺎی اﻟﮕﻮ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﻣﺤﻤّﺪﻋﻠﯽ ﺷﻤﺴﯽ ﻧﮋاد و ﺳﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪ ﻇﻬﯿﺮی ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ دﺑﯿـﺮ ﮐﻤﯿﺘـﻪ ﻋﻠﻤـﯽ و دﺑﯿـﺮ ﮐﺎرﮔـﺎه ﻫـﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ،ﭘﯿﺎم آﻗـﺎی دﮐﺘـﺮ ﺻـﺪری دﺑﯿـﺮ ﻣﺤﺘـﺮم
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷـﻤﺎ ﻣﺤﻘﻘـﯿﻦ ارﺟﻤﻨـﺪ ﺗﻘـﺪﯾﻢ
ﻣﯿﮕﺮدد .اﻣﯿﺪ اﺳـﺖ ﺑـﺎ ﺣـﻀﻮر و اراﺋـﻪ ﻣﻘـﺎﻻت
ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران اﯾﻦ ﻫﻤـﺎﯾﺶ را در
ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﮑﻮﻫﺘﺮ آن ﯾﺎری ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﺑﺎ ﻧﺎم و ﯾﺎد ﺧﺪا و ﺑﺎ ﺳﻼم و درود ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻮﻓﻖ اوﻟـﯿﻦ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﺮان در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  1379در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ دﻫﻪ
اداﻣﻪ ﭘﺮﺑﺎر آن در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ،داﻧـﺸﮕﺎه ﺗﻬـﺮان ،ﻣـﺸﻬﺪ ،ﺗﺒﺮﯾـﺰ،
اﺻﻔﻬﺎن و ﻋﻠﻢ ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔـﺮاﻧﺲ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳـﯽ اﻟﮕـﻮ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺗـﺼﻮﯾﺮ اﯾـﺮان در
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  1391ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤـﺪﻟﯽ ﮐﻠﯿـﻪ اﺳـﺎﺗﯿﺪ ،داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن،
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان اﯾﻦ رﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﺮان ،اﯾـﻦ ﮐﻨﻔـﺮاﻧﺲ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و اﺛﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و در آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺪاوم ﺑﺮﮔﺰاری آن در ﺳﺎﯾﺮ
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ان ﺷﺎء اﷲ .از ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ دﻋـﻮت ﻣـﯽ ﮐـﻨﻢ ﺑـﺎ ارﺳـﺎل و اراﺋـﻪ
ﻣﻘﺎﻻت و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣـﻀﻮر و ﺷـﺮﮐﺖ ﻓﻌـﺎل در ﮐﺎرﮔـﺎه ﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ،
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ اﻟﮕﻮ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻪ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣـﺎه ﺳـﺎل  1391در
داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺎ را در ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻮﻓﻖ اﯾﻦ ﮐﻨﻔـﺮاﻧﺲ ﯾـﺎری
ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.
دﺑﯿﺮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
دﮐﺘﺮ ﺟﻮاد ﺻﺪری
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آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻟﻄﻒ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ در اﺑﺘﺪا ﺧﻮدﺗﺎن را ﻣﻌﺮﻓـﯽ
ﻧﻤﻮده و اﺷﺎره ای ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ روﻧـﺪ ﺗﺤـﺼﯿﻼﺗﺘﺎن داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
**ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ  .ﺟـﻮاد ﺻـﺪری ﻫـﺴﺘﻢ ،
اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ .ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﻢ را از
داﻧــﺸﮕﺎه ﺻــﻨﻌﺘﯽ اﺻــﻔﻬﺎن در رﺷــﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ ﺑــﺮق و
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار آﻏـﺎز ﮐـﺮدم و دوره ﻓـﻮق

ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺟﻮاد ﺻﺪری

ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ را در داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ در رﺷﺘﻪ ﻧﺮماﻓﺰار
اداﻣﻪ دادم.
ﭘﺲ از ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ,از ﺳﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤـﯽ دﻋـﻮت
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪم و ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل  2000ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤـﺼﯿﻞ ﺑـﻪ ﮐﺎﻧـﺎدا رﻓـﺘﻢ و در ﺷـﺎﺧﻪ  Pattern Recognitionو
 Machine Learningدر داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻨﮑﻮردﯾﺎ) (Concordiaدر دوره دﮐﺘﺮا را اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ دادم .اﯾﻦ دوره را زﯾﺮ
ﻧﻈـﺮ ﭘﺮوﻓـﺴﻮر Suenﮔﺬراﻧـﺪم ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ از ﻣﻌﺮوﻓﺘـﺮﯾﻦ اﺳـﺎﺗﯿﺪ در زﻣﯿﻨـﻪ  Pattern Recognitionو ﺑﻨﯿﺎﻧﮕـﺬار
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﻗﺒﯿﻞ  ICDAR, ICFHRو  ICPRﻫﺴﺘﻨﺪ .درﻣـﺪت زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﯾـﺸﺎن
ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﮑﺮدم ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﺸﺘﺮک و ﺗﻌﺪادی ﻣﻘﺎﻟﻪ ,در ﭼﻨﺪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه اﯾـﺸﺎن ﻋـﻀﻮ
ﻫﯿﺌﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑـﻮدم . .در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﻨـﺪه ﺑـﺎ اﮐﺜـﺮ ژورﻧﺎﻟﻬـﺎ در زﻣﯿﻨـﻪ  Pattern Recognitionو Machine

 Learningﻫﻤﮑﺎری دارم ؛ در ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ و در ﺑﻌﻀﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ داوران ﻫﺴﺘﻢ.
ﺗﺰ دﮐﺘﺮای ﻣﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﺳﺖﺧﻂ ) (Handwritten Recognitionﺑﻮد؛ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣـﻦ در دوره .Ph.D
ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻢ را ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺷﻨﺎﺧﺖ دﺳﺘﺨﻂ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﻢ در ﮐﻨﺎر اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت
ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ اوﻟﯿﻦ  Databaseﺟﺎﻣﻊ دﺳﺖ ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻧﯿﺰ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ )ﻋﺮﺑﯽ  ،ﭘـﺸﺘﻮ  ،اردو و دری( را
در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻨﮑﻮردﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎدا از اﯾﻦ  5زﺑﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ از ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ در دوره دﮐﺘﺮا ,ﺑـﺮای دوره ﭘـﺴﺎ
دﮐﺘﺮا)  (Post Doctoralﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﮏ ﮔﯿﻞ ) (McGillﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮑـﯽ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗـﺮﯾﻦ داﻧـﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﺎﻧـﺎدا و
آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ  ،در زﻣﯿﻨﻪ  Bioinformaticsﺷﺮوع ﺑـﻪ ﻫﻤﮑـﺎری ﻧﻤـﻮدم .ﻋﻠﯿـﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ رﺳـﺪ
 Bioinformaticsﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ  Image Processingﻧﺪارد وﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎی Pattern Recognition

و  Machine Learningدر آن ﮐﺎﻣﻼً اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از  Bioinformaticsﺑﺮ ﻋﻬـﺪه داﻧـﺸﻤﻨﺪان
ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﺳﺖ ) ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗﮑﻨﯿﮑﻬـﺎی  Pattern Recognitionو  Machine Learningآﺷـﻨﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ( .ﻣﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻣﺮﮐﺰ  Bioinformaticsداﻧﺸﮕﺎه ﻣﮏ ﮔﯿﻞ ﺑﺎ آن داﺷﮕﺎه ﻫﻤﮑـﺎری
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ دارم.
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زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺷﻤﺎ اﺳﺎﺳﺎً در ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻮده؟
ﮐﻠﯿ ـﻪ زﻣﯿﻨــﻪ ﻫــﺎی

Image Processing Evolutionary ،Machine Learning ،Pattern Recognition

 Algorithmsو ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آﻧﻬﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮدازش ﻣﺪارک ﻣﮑﺘﻮب ) (Document Analysisﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬـﺎی
ﻓﺎرﺳﯽ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﮐﺎر ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧـﻮد را ﻓﻘـﻂ
ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﮑﺮده اﯾﻢ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻊ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از
ﻋﻼﯾﻖ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدم زﻣﯿﻨـﻪ  Bioinformaticsﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ ﺗﮑﻨﯿﮑﻬـﺎی Pattern

 Recognitionو  Machine Learningاﺳﺖ.
ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾﯽ را از زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دادهاﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺠﺎم آن ﻫﺴﺘﯿﺪ ؟ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑـﻪ در
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ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ  ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﻤﺎ ﻟﻄﻤﻪای وارد ﮐﺮده اﺳﺖ؟
** ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪم و اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﻪ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ) (1388ﺑﺎزﻣﯿﮕﺮدد وﻟﯽ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻟﻄﻒ ﺧﺪا و ﻋﻼﻗﻪ و ﭘﺸﺘﮑﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ,ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺎر در ﻣﺤﯿﻄﻬﺎی
ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و دور از ﻣﺮﮐﺰ و ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎص آن ﭼﻨﺪان اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت  ،ﮐـﺎر را ﺑـﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﺷﺮوع ﮐﺮدهاﯾﻢ و در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺧﻮدم را اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﯾﮑﯽ از
اﯾﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻻزم ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺮ روی دﺳﺖ ﺧﻂ ﻓﺎرﺳـﯽ ﻣـﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ اوﻟﯿﻦ  Databaseﻣﺘﻮازن از ﻧﻈﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ) دﺳﺘﺨﻄﻬﺎی آﻗﺎﯾﺎن
و ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ( را در اﯾﺮان و ﺣﺘﯽ ﺟﻬﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .ﮐﻪ اﻧﺸﺎﷲ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن را ﺑﻪ زودی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و در اﺧﺘﯿﺎر
ﻫﻤﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد .ﻫـﺪف ﻣـﺎ از اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﺑﯿﻦ دﺳﺖﺧﻂ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ و آﻗﺎﯾﺎن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
درﮐﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻫﺴﺖ اﻣﺎ اﻧﮕﯿﺰه  ،ﻋﻼﻗﻪ وﭘﺸﺘﮑﺎر زﯾﺎد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﺨﺺ ﻣـﺼﻤﻢ در راه ﺧـﻮد
ﻗﺪم ﺑﺮدارد .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺧﻼء ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺣﺲ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ و ﺑـﻪ ﻣﺤـﺾ اﯾﻨﮑـﻪ ﻣـﯽ ﺑﯿﻨﻨـﺪ
اﺳﺘﺎدی اﯾﺪه ﺧﻮﺑﯽ دارد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ او ﺟﺬب ﺷﺪه و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪاﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد ﺷﺎﯾﺪ در ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﻓﮑـﺮ ﻣـﯽ ﮐـﻨﻢ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در زﻣﯿﻨﮥ  Pattern Recognition ،Machine Learningو ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ،و
ﺣﺘﯽ ) Bioinformaticsﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﯾﻠﻢ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﭼﻮن ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه( در ﮐﺸﻮر ﻣـﺎ ﻫﻨـﻮز در
ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای آن وﺟﻮد دارد .درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓـﻮق
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و دﮐﺘﺮا در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺪه و ﻣﺴﺌﻠﻪ واﻗﻌﯽ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ و اﺳﺘﻌﺪاد
ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ را در ﮐﺸﻮرﻣﺎن دارﯾﻢ ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﺸﻮر
را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده اﯾﻢ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺪاده اﯾﻢ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ
را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨـﺪ ,روی ﻧﯿﺎزﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﮐـﺸﻮر ﻣـﺎ وﺟـﻮد دارد و
ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﺑﺮآورده ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﻓﮑﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدم .ﻣﺜﻼً ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺮا
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ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﭼﮏﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﯿﻤﯽ ﻣﺘـﺸﮑﻞ از ﺳـﻪ ﻧﻔـﺮ از
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و دو داﻧﺸﺠﻮی ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ در ﺣﺎل ﮐﺎر روی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎ ﺑـﻪ ﺣـﺎل ﭘﯿـﺸﺮﻓﺖ
ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راﻫﻨﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻧﯿﺎزﻫـﺎی واﻗﻌـﯽ ﮐـﺸﻮر را
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻢ وﻧﺤﻮه ﺗﻬﯿﻪ  Dataو را ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ را ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻢ .در اﯾﻦ
زﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﮑﺎری ﮐﻪ دارد اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ,ﻓـﻮق ﻟﯿـﺴﺎﻧﺲ و دﮐﺘـﺮا
ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﻢ ؛ ﮐـﻪ در ﻧﺘﯿﺠـﻪ آن ﻣـﯽ ﺗـﻮاﻧﯿﻢ ﺑـﺴﯿﺎری از ﻣـﺴﺎﺋﻞ واﻗﻌـﯽ
ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻓﻨﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺰﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﻤﺎن ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻨﻈﻮر ﻣـﻦ از ﺣـﻞ ﮐـﺮدن،
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ﺣﻞ  %100ﻧﯿﺴﺖ  ،ﻣﺎ ﻫﻢ اﯾﺪهآل ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﻣﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ )ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ( ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ  %60ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ  ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ  %60ﮐﺎر اﻧﺴﺎن را اﻧﺠـﺎم دﻫـﺪ.
ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﯿﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻤﺘﺮ  ،ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺪون ﺧﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
دﻫﺪ .ﭘﺮوژه دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان در ذﻫﻦ داﺷﺘﻢ )و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻢ ﺑﻮدن  Dataﻓﺎرﺳﯽ در آﻧﺠـﺎ و
ﺑﺪﻟﯿﻞ ﮔﺮان ﺑﻮدن ﺗﻬﯿﻪ آن ﻣﻘﺪور ﻧﺒﻮد( ﮐﺎر ﺑﺮروی ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ اﯾـﻦ
ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮروی
ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺳﺎزی و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻨﺪی و ﺟﺴﺘﺠﻮی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺘﻮن ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﺘﺎن آرزوی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻼﺷﻬﺎی دﻟﺴﻮزاﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺎر ﺑﻨـﺸﯿﻨﺪ .در
ﭘﺎﯾﺎن اﮔﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی دارﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪای ﺑﭙﺮدازﯾﺪ  ،ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
** اﮔﺮ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ  ،ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ  ،وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺳﺎﯾﺮ وزارتﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺎ از ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨـﺪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻢ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮدﺑﺎوری ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ .ﻣﻦ ِ داﻧﺸﺠﻮ ,ﻣـﻦ ﻣﺤﻘـﻖ اﮔـﺮ ﺑـﺪاﻧﻢ اﻟﮕـﻮرﯾﺘﻤﯽ ﮐـﻪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدم و ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﺮدم ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾـﮏ ﻣﺤـﺼﻮل ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷـﺪه و واﻗﻌـﺎً در
ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و واﻗﻌﺎً ارزش اﻓﺰوده دارد ﻗﻄﻌﺎً ﺑﺴﯿﺎر دﻟﮕﺮم ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ .ﻣﺎ ﻫﻨﻮز در اول راه ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ در ﺧﺪﻣﺖ دوﺳـﺘﺎن ﺑـﻮدم و ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ اﺧﻼﻗـﯽ و ﻋﻠﻤـﯽ ﺑـﺴﯿﺎر از اﯾـﻦ ﻋﺰﯾـﺰان آﻣـﻮﺧﺘﻢ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ  ،اﻧﺸﺎﷲ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺎﺷـﯿﻢ و اﯾـﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧـﺴﻬﺎ ﻫـﻢ ﻓﺮﺻـﺘﯽ را
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ و روﺣﯿﻪ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﭼﻮن ﮐﺎرﻫﺎی ﻣـﺎ ﯾـﮏﻧﻔـﺮه و در
ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺨﺘﻠـﻒ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﻮﺋﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺜﻞ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ،ﻋﻠﻮم  ،ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌـﺎدن… ,ﺣﻤﺎﯾـﺖ
ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎ ﻣﺎ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻫﻢ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﯿﻢ در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ اﻧﺠﺎم دﻫـﯿﻢ.
اﻣﯿﺪوارم داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ دﺳـﺖ ﻫﻤﮑـﺎری
دﻫﻨﺪ و در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎ راﺣﺘﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺸﺎﷲ ﻣﺎﺣﺼﻞ اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﻐﺎم ﻗﻮی  ،ﻓﮑـﺮ
روﺷﻦ و ﻃﺮح و ﻧﻈﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ راه ﻣﺎ را ﺗﺎ دو ﺳﺎل آﯾﻨﺪه و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻌﺪی روﺷﻦ ﮐﻨﺪ.
از ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم ﺑﺮای وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺧﺘﺼﺎص دادﯾﺪ) .ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ آﺑﺎﻧﻤﺎه (1389
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ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺮدازش ﺧﻂ و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  15و  16ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺳﺎل  1391در داﻧﺸﮕﺎه
ﺳﻤﻨﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
www.icplp2012.semnan.ac.ir

ﻣﺤﻮر ﻫﺎی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎ

اﻟﻒ( ﭘﺮدازش ﻣﺘﻮن
 -1ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﺴﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ
 -2ﭘﺮدازش ﻣﺘﻮن ﺗﺼﻮﯾﺮی
 -3ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺘﻮن
 -4ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
 -5ارزﯾﺎﺑﯽ و ﮐﺎرآﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﺮدازش زﺑﺎن
 -6ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ
 -7ﻧﻬﺎن ﻧﮕﺎری در ﻣﺘﻦ
ب( ﭘﺮدازش ﮔﻔﺘﺎر
 -1آوا ﺷﻨﺎﺳﯽ
 -2ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﻔﺘﺎر
 -3ﺳﻨﺘﺰ ﮐﻔﺘﺎر
 -4ﺗﻮﻟﯿﺪ زﺑﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ
 -5ﻣﺪل ﻫﺎی زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ و رﯾﺎﺿﯽ زﺑﺎن
 -6ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺷﯿﻦ
 -7ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮔﻮﯾﻨﺪه
ج( زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﮑﺮه ای
 -1ﮐﺎرﺑﺮد زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﮑﺮه ای در ﺗﺤﻠﯿﻞ دﺳﺘﻮری ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
 -2ﮐﺎرﺑﺮد زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﮑﺮه ای در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻼم
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ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮات از ﺗﺎرﯾﺦ  16اﻟﯽ  18آذرﻣﺎه در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎ

www.ist2012.itrc.ac.ir
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آﻗﺎی دﮐﺘـﺮ ﻣﺤﻤـﺪ ﺑﺤﺮاﯾـﯽ دارای دﮐﺘـﺮای ﻫـﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﭘـﺮدازش زﺑـﺎن ﻃﺒﯿﻌـﯽ و
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻟﮕﻮ ﮐﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺎﺷـﯿﻦ
ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در ﺧـﺪﻣﺖ
اﯾــﺸﺎن ﺑــﻮدﯾﻢ .آﻧﭽــﻪ در ﭘــﯿﺶ رو دارﯾــﺪ ﻣــﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
** ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻢ .ﺗﺤـﺼﯿﻼﺗﻢ را در
ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮا در رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐـﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮔـﺮاﯾﺶ ﻫـﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ ﮔﺬراﻧﺪم و درﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ

ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ

در ﻫﻤﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه در ﮔﺮوه زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎراﻧﺸﯽ ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻫﺴﺘﻢ .زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻦ در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮا در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮدازش ﮔﻔﺘﺎر و ﭘﺮدازش زﺑﺎن
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ  Pattern Recognitionو  Image Processingﻫﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮدهام و در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺎر ﮐﺮدهام .در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺗﺨﺼﺺ  Imageداﺷﺘﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ داﺷﺘﯿﻢ و
ﻣﻦ ﺑﺮای اراﺋﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪهام.
ﺷﻤﺎ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در زﻣﯿﻨﻪای ﺧﺎص ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺷﻤﺎ آﯾﺎ ﺑﯿﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮﺑﯽ وﺟﻮد دارد؟ آﯾﺎ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺘﯽ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت داﺷﺘﻪاﻧﺪ؟
** اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﻣﻦ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدم دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ درﺣﺎل
ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﻮد و درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺣﻀﻮر دارﯾﻢ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﻮﺑﯽ ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﯾﺎد دارم در دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻗﺮاری ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﻧﺠﻤﻦ و ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺎﺗﯿﺪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ ﻫﺮﺳﺎل اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ در اﯾﻦ ﺟﻤﻊﻫﺎ
ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ اﻓﺮاد زﯾﺎدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ ،ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت
درونداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻫﻢ ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت .ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در ﮐﺸﻮر ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺮکﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺷﻤﺎ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن دارﻧﺪ و ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد؟
** ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮد اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻓﺮاد در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﮐﺎر ﻫﻢ ﺑﯽﺧﺒﺮﻧﺪ ،ﮐﺎرﻫﺎی
ﺟﺰﯾﺮهای اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﯿﭻ ﭘﻠﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻌﻀﺎً دوﺑﺎرهﮐﺎریﻫﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ
از ﮐﺎر ﻫﻢ ﺧﺒﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎر ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻔﯿﺪ
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ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ را اداﻣـﻪ دﻫﻨـﺪ .ﺑـﺪﯾﻦﮔﻮﻧـﻪ ﻗﻄﻌـﺎً
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻦ ﺑﺮروی ارﺗﺒﺎط ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﮐﯿﺪ دارم ﭼﻮن در ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ در دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪاﯾﺪ ،ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻣﺴﺎل را ﭼﻄﻮر دﯾﺪﯾﺪ؟
آﯾﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺮ دوره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و راﺿﯽﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮده؟
** ﻃﺒﻌﺎً ﺳﻄﺢ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺘﻪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﭼـﻮن در اﯾـﻦ ﺳـﺎلﻫـﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎز ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐـﻪ رﺷـﺘﻪ ﻣـﺎ در ﮐـﺸﻮر ﭘﯿـﺸﺮﻓﺖ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﻣﻦ در آن ﺳﺎل ﮐﺎر ﮐﺮدم اﮔﺮ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻣﺴﺎل اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺣـﺬف ﻣـﯽﺷـﺪ و
اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ وﺿﻮح دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﺎ ﺟـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻣـﻦ ﺣـﻀﻮر داﺷـﺘﻢ ﺟﻠـﺴﺎت و
ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﻨﺒﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺖ و ﺟﺎ دارد از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺸﮑﺮ ﺷﻮد.
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ درﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ .ﻟﻄﻔﺎً ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣـﺸﺮوح در ﻣـﻮرد
ﺷﺎﺧﻪ ﮐﺎرﯾﺘﺎن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺻﻨﻌﺖ داﺷﺘﻪاﯾﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ

** ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدم زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺎر ﻣﻦ ﭘﺮدازش ﮔﻔﺘﺎر و ﭘﺮدازش زﺑﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ .اﺳﺘﺎد ﻣـﻦ در
دوره ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و دﮐﺘﺮا ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻣﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮدازش ﮔﻔﺘﺎر ﻓﻌﺎل ﻫـﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮑـﯽ
از ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻤﺪهای ﮐﻪ ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮدازش ﮔﻔﺘﺎر اﻧﺠﺎم دادهاﯾﻢ "ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﻔﺘﺎر ﻓﺎرﺳﯽ" اﺳﺖ ،ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺘﻨﯽ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﺪ .در زﺑـﺎن اﻧﮕﻠﯿـﺴﯽ از ﺳـﺎلﻫـﺎ ﭘـﯿﺶ
ﺑﺮروی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺪه و ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎرﺑﺮدی ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻋـﺎدی ﻋﺮﺿـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ اﻣـﺎ در زﺑـﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﮔﺮوﻫﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮای آﻗـﺎی دﮐﺘـﺮ
ﺻﺎﻣﺘﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﯾﻢ و ﻇﺮف ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ،از ﺳﺎل  1380ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﺑﺮروی ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻗﺎﻟـﺐ
ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﺎر ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﻔﺘﺎر ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ ﻓﺎرﺳـﯽ
را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎرﺑﺮدی و درﺣﺪی ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮﻋﺎدی ﺑﺘﻮاﻧﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﺑـﻪ ﺑـﺎزار ﻋﺮﺿـﻪ ﮐﻨـﯿﻢ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﺎر را اﻧﺠﺎم داده و آن را ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی
دﯾﮕﺮی ﻫﻢ دارد از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦﺑﺎﻧﮏ و ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﮔﻮﯾﺎ؛ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐـﻪ درﺣـﺎلﺣﺎﺿـﺮ
ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺪ ﯾـﺎ داﺧﻠـﯽ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ را
ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻔﺘﺎری اﻧﺠﺎم دادهاﯾﻢ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﭘﯿـﺎم ﺧـﻮد ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ ﺑﺨـﺶ
ﻣﻮردﻧﻈﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺜﻼً ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣـﻦ ﻣـﯽﺧـﻮاﻫﻢ اﻧﺘﻘـﺎل وﺟـﻪ
ﺑﺪﻫﻢ! ﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ را اﺧﯿﺮاً در ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﻧﺼﺐ ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﺑﺰودی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣـﺮدم
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮب ﺑـﻮده و
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را اﻧﺠﺎم دادهاﯾﻢ ﮐﻪ اﮐﺜﺮاً در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺘﺎن آرزوی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮای زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺧﺘـﺼﺎص
دادﯾﺪ.
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ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺎﺳﻒ و ﺗﺎﻟﻢ ،در ﮔﺬﺷـﺖ ﻧﺎﺑﻬﻨﮕـﺎم اﺳـﺘﺎد
ﺑﺰرﮔﻮار ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘـﺮ ﺧـﺸﺎﯾﺎر ﯾﻐﻤـﺎﯾﯽ ،دﺑﯿـﺮ
ﻣﺤﺘﺮم اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﺮدازش ﺧﻂ و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را
ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن و داﻧـﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﺗـﺴﻠﯿﺖ ﻋـﺮض
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯿﻢ .روﺣﺶ ﺷﺎد و ﯾﺎدش ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد.

ﭘﯿﺎم ﺗﺴﻠﯿﺖ

زﻧﺪه ﯾﺎد دﮐﺘﺮ ﯾﻐﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺒﺮزﺗﺮﯾﻦ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن ﺑﻮد ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﮐـﺎر ﺗـﺪرﯾﺲ ﺳـﺎﻟﻬﺎ
ﻣﻌﺎون ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮد و در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﻨﺸﺎاﺛﺮات ارزﺷﻤﻨﺪی ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ ﯾﻐﻤـﺎﯾﯽ دو ﺳـﺎل ﭘﯿـﺎﭘﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎراﻓﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ و واﺣﺪ ﻓﻨﺎور وی ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ واﺣـﺪ ﻓﻨـﺎور ﻣـﺴﺘﻘﺮ در
ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد .اﯾﻦ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘـﻪ ﻋﻠﻤـﯽ در ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﺷـﻤﺎر زﯾـﺎدی از
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮات ،ﺑﺮق و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن از ﻫﯿﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ درﯾﻎ ﻧﮑﺮد .
ﭘﯿﮑﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﺧﺸﺎﯾﺎر ﯾﻐﻤﺎﯾﯽ ،دﺑﯿﺮﮐﻞ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺮدازش ﺧﻂ و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳـﯽ و ﻋـﻀﻮ ﻫﯿﺌـﺖ
ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن ،از ﻣﺤﻞ اﻣﺎﻣﺰاده ﯾﺤﯿﯽ )ع( ﺳﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ وادیاﻟﺴﻼم اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺸﯿﯿﻊ و در ﻣﯿﺎن ﺣﺰن و
اﻧﺪوه ﺣﺎﺿﺮان ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،ﻋﻠﯽرﺿﺎ ﺧﺴﺮوی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺳﻤﻨﺎن و ﻣﻬﺪﯾﺸﻬﺮ در ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﻬﺮدار ﺳﻤﻨﺎن ،رﺋﯿﺲ و ﻣﻌﺎوﻧﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن ،رﺋﯿﺲ ﭘـﺎرک ﻋﻠـﻢ و ﻓﻨـﺎوری اﺳـﺘﺎن ﺳـﻤﻨﺎن،
اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه و ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎدﺑﻮد اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﮔﺮاﻧﻘﺪر و ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺮق و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ داﻧـﺸﮕﺎه ﺳـﻤﻨﺎن در روز ﺳـﻪ ﺷـﻨﺒﻪ ﺑﯿـﺴﺘﻢ
ﺗﯿﺮﻣﺎه ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ در ﻣﺤﻞ ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از واﺣﺪ ﺧﺒﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻤﻨﺎن ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﺳﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم دﮐﺘﺮ ﺧـﺸﺎﯾﺎر ﯾﻐﻤـﺎﯾﯽ ﻧﺎﻣﮕـﺬاری
ﻣﯽ ﺷﻮد.
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از ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ
اﯾﺮان دارﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﮕﺮدد ﺗﺎ از ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.

ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎ

www.ismvip.org

از ﮐﻠﯿﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری در اﻧﺘﺨﺎب واژﮔﺎن ﻣﻌﺎدل ﻓﺎرﺳـﯽ )واژه ﮔﺰﯾﻨـﯽ( ﻋﺒـﺎرات
راﯾﺞ در ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ دﻋﻮت ﻣﯿﮕﺮدد ﺗﺎ از ﺟﻬﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕـﺴﺘﺎن زﺑـﺎن و
ادب ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.
www.ismvip.org

از ﮐﻠﯿﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ارﺟﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری در ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﭘﺮدازش ﺗـﺼﻮﯾﺮ
دارﻧﺪ دﻋﻮت ﻣﯿﮕﺮدد ﺗﺎ از ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﺗﻬﯿﻪ ﺧﺒﺮ و ﯾﺎ ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻮﺗـﺎه
در ﺧﺼﻮص آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﺑﺎ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻤـﺎس ﺣﺎﺻـﻞ
ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.
www.ismvip.org
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اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﭘﺮدازشﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر رﺳـﯿﺪه و در ﺣـﺎل درﯾﺎﻓـﺖ
درﺟﻪ ﻋﻠﻤﯽ  -ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﺸﺮ از وزارﺗﯿﻦ ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷـﺎد اﺳـﻼﻣﯽ اﺳـﺖ.
ﻫﺪف از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ،اراﺋﻪ دﺳـﺘﺎوردﻫﺎی ﭘﮋوﻫـﺸﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ ﻣﺎﺷـﯿﻦﺑﯿﻨـﺎﯾﯽ و ﭘـﺮدازش ﺗـﺼﻮﯾﺮ اﺳـﺖ .از
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﮔﺮاﻣﯽ دﻋﻮت ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺪوﯾﻦ و ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ،
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺠﻠﻪ ارﺳﺎل دارﻧﺪ .اﺳﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻔﺒﺎ در ذﯾﻞ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﺣﻤﯿﺪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ﻣﻘﺪم ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ
ﻣﻨﺼﻮر ﺟﻢزاد ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﺣﺴﯿﻦزاده ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ذواﻟﻘﺪر اﺻﻠﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز
ﺣﻤﯿﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﺎنزاده ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان )ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل(
ﺳﯿﺪﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﺳﺘﺎرهدان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺷﻤﺲاﻟﻬﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ
رﺿﺎ ﺻﻔﺎﺑﺨﺶ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ
ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﺤﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻨﺒﺮی ،داﻧﺸﮕﺎه اِﺳﮑﺲ
اﺣﺴﺎناﻟﻪ ﮐﺒﯿﺮ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس )ﺳﺮدﺑﯿﺮ(
ﺑﺎﺑﮏ ﻧﺠﺎر اﻋﺮاﺑﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻈﺎمآﺑﺎدیﭘﻮر ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﮐﺮﻣﺎن )ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ(

ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ:
 -1روﺷﻬﺎ و ﻣﺪﻟﻬﺎی رﯾﺎﺿﯽ ،آﻣﺎری ،ﻫﻨﺪﺳﯽ ،ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻓﺮﮐﺘﺎﻟﯽ در ﺗﺼﻮﯾﺮ
 -2اراﺋﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻧﺮم اﻓـﺰاری و ﺳـﺨﺖ اﻓـﺰاری ﺑـﺮای ﻧﻤـﺎﯾﺶ ،اﯾﺠـﺎد ،ﺑﻬﺒـﻮد ،اﻧﻄﺒـﺎق و
ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﺨﺎﺑﺮه و ﻧﻤﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ادﻏﺎم داده ﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ،ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ﺗﺼﻮﯾﺮ
 -3ﭘﺮدازش ﺗﺼﺎوﯾﺮ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ،دﯾﺪ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی و اﺳﺘﺮﯾﻮ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺮﮐﺖ ،ﭘﺮدازش دادهﻫﺎی ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪای
 -4ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﭼﻨﺪﻃﯿﻔﯽ ،ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ،راداری ،ﺳﻮﻧﺎر ،ﻟﯿﺰری ،ﺳﻨﺠﺶ از دور و ژﺋﻮﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
 -5راه ﺣﻞﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎری در ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ و وﯾﺪﺋﻮ
 -6ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
 -7درک و ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و اراﺋﻪ روش ﻫﺎی اﻟﻬﺎمﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻃﺒﯿﻌﺖ
 -8ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﺤﻨﻪ و درک ﺗﺼﻮﯾﺮ و زﯾﺴﺖﺳﻨﺠﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮی
 -9ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،آزﻣﻮن ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺨﺮب و ﺑﺎزرﺳﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺗﺼﻮﯾﺮی
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ﻓﺮاﺧﻮان ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﭘﺎرک ﻓﻨﺎوری ﭘﺮدﯾﺲ

ﭘﺎرک ﻓﻨﺎوری ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺎرک ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ اﮐﺜﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﻣـﺴﺘﻘﺮ در آن ﺗﺤﻘﯿـﻖ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺎرک ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری دارای ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻮده ﺑﻨﺤـﻮی ﮐـﻪ :ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺷـﻬﺮی ﺑـﺎﻻﯾﯽ
داﺷﺘﻪ و ﻣﺤﯿﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺎرک ﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ دارﻧﺪ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺠﺎورت ﯾﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ازﺷﻬﺮﻫﺎ،
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ،داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﺷﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی ﻓﻨﺎوری
و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داﻧﺶ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ.
ﭘﺎرک ﻓﻨﺎوری ﭘﺮدﯾﺲ در  20ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺗﻬﺮان و در ﻣﺤﺪوده ﺷـﻬﺮﺟﺪﯾﺪ ﭘـﺮدﯾﺲ ،ﺗﺤـﺖ ﻧﻈـﺮ ﻧﻬـﺎد
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﯿﺎت اﻣﻨﺎﯾﯽ از  14ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻔﻮﻓﯽ ﻗﺮار دارد .ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ در
اﯾﺠﺎد و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻓﺎز اول ﭘﺎرک ﻓﻨﺎوری )ﭘﺮدﯾﺲ ﻧﻮآوری( ﺑـﻪ ﻣـﺴﺎﺣﺖ  20ﻫﮑﺘـﺎر و ﻋـﻀﻮﯾﺖ ﺑـﯿﺶ از 90
واﺣﺪ ﻓﻨﺎور ﺑﺮﺗﺮ در آن ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎی ﻫﮕﺬاری  2700ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎﻟﯽ ،ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اﺟﺮای ﻓـﺎز دوم )ﭘـﺮدﯾﺲ داﻧـﺶ( ﺑـﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ  18ﻫﮑﺘﺎر در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﺳﺘﻘﺮار در ﭘﺎرک ﻓﻨـﺎوری ﭘـﺮدﯾﺲ ﺑـﻪ ﭼﻬـﺎر ﺷـﮑﻞ :ﺧﺮﯾـﺪ
اراﺿﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﮐﺰ ،اﺟﺎره دﻓﺎﺗﺮ اداری آﻣﺎده ،ﺧﺮﯾﺪ دﻓﺎﺗﺮ اداری آﻣﺎده و اﺳﺘﻘﺮار در ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ ﻓﻨﺎوری ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺎز و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘﺎرک ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  47ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ آﺋﯽ ﻧﻨﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ رﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ،
ﺷﺮک ﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﭘﺎرک ﻓﻨﺎوری ﭘﺮدﯾﺲ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﻨـﺎوری ،ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ و ﭘﮋوﻫـﺸﯽ ﮐـﻪ در ﻣﺤـﺪوده
ﭘﺎرک اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،از ﻣﺰاﯾﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ زﯾﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
 (1ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت  15ﺳﺎل ﺑﺮای واﺣﺪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﻓﻨﺎوری و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﭘﺎرک
 (2ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
 (3ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻗﺮاردادﻫﺎ
 (4ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ
 (5ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده
 (6ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮارض ﻣﻌﻤﻮل ﮐﺸﻮر
 (7آزاد ﺑﻮدن ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ارز از ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭘﺎرک و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ
 (8اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و رواﺑﻂ ﮐﺎر در واﺣﺪ ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات اﺷـﺘﻐﺎل در ﻣﻨـﺎﻃﻖ
آزاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻀﻮﯾﺖ )ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ از آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ (www.techpark.irﻣﺪارک ﭘﯿﻮﺳﺖ آن،
ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﻪ آدرس ﺗﻬﺮان -ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  20ﺟﺎده دﻣﺎوﻧﺪ -ﭘﺎرک ﻓﻨﺎوری ﭘﺮدﯾﺲ -ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺳﺮاج  -ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻨﺎور ارﺳﺎل ﺷﻮد .ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺪارک ،ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳـﺖ ،ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺣﻀﻮری ،ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و  ،...ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺟﻬﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻨﺎور ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:
021- 76250250
ﺗﺎرﻧﻤﺎwww.ismvip.org :
ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ14395 – 847 :

ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﺮان
ﺷﻤﺎره ﺳﻮم ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1391

ﻓﺮاﺧﻮان ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﭘﺎرک ﻓﻨﺎوری ﭘﺮدﯾﺲ

ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮدﯾﺲ در ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  73ﺟﺎده دﻣﺎوﻧﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ
ﻋﻀﻮﯾﺖ آن درآﻣﺪه اﻧﺪ .در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﻣﺮدادﻣﺎه ،ﺟﻠﺴﻪ ای ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﻌﺪادی از اﻧﺠﻤﻨﻬـﺎی
ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﺤﻞ ﭘﺎرک و ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﭘـﺮوژه
ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻋﻀﺎی ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﭘﺮدﯾﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺳﺨﻨﺮان ﺟﻠﺴﻪ در اﺑﺘﺪا ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ای از ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧـﻮﯾﻦ در ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎی ﺧﻮرﺷـﯿﺪی،
درﺑﺎره روﺷﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد و ارﺗﻘﺎی ﮐﺎراﯾﯽ اﯾﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺻـﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ .در اداﻣـﻪ ﺣﺎﺿـﺮﯾﻦ ﻧﯿـﺰ
درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی ﻓﻨﺎوری ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن و ﻟﺰوم اﺳـﺘﻔﺎده
از اﯾﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺑﺤـﺚ و ﺗﺒـﺎدل ﻧﻈـﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ .اﺣـﺪاث ﯾـﮏ ﻧﯿﺮوﮔـﺎه ﺧﻮرﺷـﯿﺪی از دﯾﮕـﺮ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻮد.

ﺗﺎرﻧﻤﺎwww.ismvip.org :
ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ14395 – 847 :

