
 

 

 1401ابان  29- 28رویداد  نهایی برگزاریبرنامه 

 آبان ماه 28شنبه برنامه روز اول  (1

 زمان ارائه دهندگان  عنوان طرح پیشنهادی  حوزه  ردیف 
   16:00الی  8:00  ثبت نام و دریافت کارت 

 9:00الی   8:30  قران، سرود و معرفی برنامه   افتتاح 

1 

 سالمت 

با    وانیح  انسان و یزایمار یب یانگلها ی کروسکوپیص م یو تشخ   یی شناسا

 ن یما ش  یریادگیاستفاده از 

 زهره طاهر و همکاران 

 بهزاد سلیمانی و همکاران  های حوزه سالمت و درمانانتشار باز داده  2 10:30الی  9:00

  نیباز در بستر بالکچ یهاصورت دادهبه  ی مراکز درمان یهاارائه داده  یبرا ی مدل 3

 ماران یب  ی خصوص  می با حفظ حر

سیده سمیه فاطمی نسب  

 و همکاران 

 نیم ساعت  استراحت  

4  

 

پردازش  

 تصویر 

 عصاره ها و همکاران   پوریا ی کی پالست  یزباله ها یپروژه دسته بند

 12:30الی  11:00

امیری امجد و   محسن یر با استفاده از تصاو  ینترنتی ا یهاپوشاک در فروشگاه   یجستجو 5

 همکاران 

اکبری و حمیدرضا   مریم ی عی جهت نظارت جنگلها و منابع طب نیخودکار از پوشش زم ینقشه ها هیته 6

 اسدی 

 یک ساعت  نماز و ناهار 

7 

پولی و  

 بانکی 

محمدنژاد و   فرشید ها کالن داده یبرا ی فن یارائه معمار

 مرتضی رحیمی 

 15:30الی  13:30

 یهااز تجارب و چالش  یریگدادهها با بهره  یآزادساز تی عوامل موفق  لیتحل  8

 ی باز بانکدار نهی اروپا در زم هیاتحاد

 ساناز دهقانی 

و   ی پول  یهاسازمانی برا ی داده درون سازمان ی گذار ارائه چارچوب اشتراک 9

 د عملکر نظارت بر یت و دقت داشبوردهای ش شفا فی جهت افزا  ی مال

پیروی  و مهسا   محمد

 زمان

آقا ملالیی و  سپیده  ی بانک یستمس  یتو امن یارتقا، نگهدار ینههز ینتوازن داده محور ب 10

 ی سیاوش علیخان

 نیم ساعت  استراحت  

11 

 انرژی 

انرژی   ع یشبکه توزحوزه انرژی و مشخصاً    باز در یهاداده  لیو تحل  یبررس

 ی کی الکتر
فریدونیان و   علیرضا

 همکاران 

 شریفی و همکاران علی  ی انرژ شی جهت استفاده در حوزه پا یشنهادیپروپزال طرح پ  12 17:30الی  16:00

کاوی در پایگاه توزیع برق با داده های ی شرکترانه نگهداری و تعمیرات داده  13

 برداری بهره  هایداده 
فریدونیان و   علیرضا

 همکاران 

 

 

 



 

 

 

 آبان ماه 29شنبه دوم یکبرنامه روز  (2

 زمان ارائه دهندگان عنوان طرح پیشنهادی حوزه  ردیف 

   12:00الی  8:00  ثبت نام و دریافت کارت 

14 

بهره برداری 

 از داده باز

سپیده موذنی پایین   موجود در کشور   یاداده یهاگاهیبر پا   یمبتن س یتوسعه سرو

 دروازه و ارشیا عبدی 

 11:00الی   9:00

از اصول   یریگباز با بهره  یهابر داده  یمبتن یهاس یتوسعه سرو 15

 داده  تیحاکم

شادی همتی و  

 همکاران  

صرفه   ن ییو تع یتیحاکم یباز در نهادها یهاداده  جیترو یچگونگ  16

 کنندگان شهروندان و مصرف   یاز آنها برا  یاقتصاد

 نادر حقی  

  های باز سازمانها ساده، امکان پردازش داده یدسترسابزاری برای  17

 ا ینتگروپیاز نرم افزار ا  استفاده با

سید هاشم علویان  

 شهری و همکاران 

 نیم ساعت  استراحت  

18 

کاربردهای 

 متفاوت

  یابیریبا هدف بهبود مس  یریپذ اس یمق یخودکار برا یمناقصه 

 یو پردازش ابر  میحج یهاک یتراف

سپیده آقا موالیی و  

 سیاوش علیخانی 
 12:30الی   11:30

  خدمات  هایاستعالم سابقه تصادفات خودرو از شرکت   سیسرو 19

 شخص ثالث مهبی دهنده

علی عسگری   محمد

 و نسترن متولی 

 13:30الی   12:30 نماز و ناهار 

 14:00الی   13:30 کنفرانس(   سالنبی فضای جان)محل نصب پوستر :  بازدید از پوستر

 نفرانس شهید اتابکی( سالن ک)   باعنوان: پنل

   توسعه سرویس باز: فرصتها و چالشهای   هایداده

 )بخش خصوصی، بخش دولتی و دانشگاه(

 15:45الی  14:00

 نیم ساعت  استراحت 

 16:30الی  16:15 نفرانس شهید اتابکی( سالن ک)رئیس رویداد    پایانیسخنرانی 

 نفرانس شهید اتابکی( سالن ک) اهدای جوایزمعرفی طرحهای برتر و 
16:30 - 17:00 

 

 

 

 


