
 

 
 

 

 1395شهریور  17 چهارشنبه روزبرنامه                                        
 

 

 جزییات برنامه پایان آغاز محل برگزاری

 فیروز آبادی دبیر شورای عالی فضای مجازیسید ابوالحسن قرائت قرآن کریم، سرود ملی و سرود دانشگاه، سخنرانی دبیر کنفرانس، ریاست دانشگاه و سخنرانی آقای دکتر  10:15 9:00 سالن ابوریحان

 پذیرایی 10:45 10:15 3 طبقه

 سالن ابوریحان
 (Incident Response: Engineering a more resilient internet) هورن بیکون سخنرانی کلیدی: آقای مارتن  11:35 10:50

 (انداز آیندههای گذشته و چشمها، نتایج پژوهشارزیابی کّمی امنیت مبتنی بر مدل: چالش) ازگمیعبداللهی محمد آقای دکتر کلیدی: سخنرانی  12:20 11:40

 ناهاراقامه نماز و صرف  13:45 12:25 3طبقه 

 1نشست 

 سالن شیخ بهایی

 

 

 2نشست 

 سالن عالمه طباطبایی

13:45 15:15 

 1مبانی رمز شناسی  - 1نشست 

 زیبا اسالمیاقلیدس و دکتر ترانه رؤسای نشست: دکتر 

 های امنیتیپروتکل – 2نشست 

 معظمیفرخ لقا و دکتر  دکتر مهتاب میر محسنیرؤسای نشست: 

 سخنران مدعو: دکتر بهنام ستار زاده سخنران مدعو: دکتر نصر ا... پاک نیت

 سخنران مدعو: دکتر هدی جنتی 2198 :مقالهشفاهی ارائه 

 4630 :مقالهشفاهی ارائه  2127 :مقالهشفاهی ارائه 

 2260 :مقالهشفاهی ارائه  

 پذیرایی 15:45 15:15 3طبقه 

 مجمع عمومی و انتخابات انجمن رمز  17:30 15:45 سالن عالمه طباطبایی

 18:30 17:30 1البی گلبرگ 
 و امنیت شبکه پروتکلهای امنیتی، : ارائه پوستری مقاالت محورهای مبانی رمزشناسی 1شست پوستر ن

 2150،  2239،  2219،  2115،  1848،  2168،  2148،  1511،  2186مقاالت شماره: 

 طرح مسائل باز در صنعت امنیت شستن 19:45 18:30 سالن عالمه طباطبایی

 اقامه نماز 20:15 19:45 نمازخانه 

 و حامیان کنفرانس( برترهای و پایانه نامه رسالهتقدیر از صرف شام ) 22:30 20:15 3طبقه 

 



 

 

 1395شهریور  18شنبه پنج برنامه روز                                        
 

 
 

 جزییات برنامه پایان آغاز محل برگزاری

 : 3نشست 

 سالن شیخ بهایی

 : 4نشست 

 سالن عالمه طباطبایی

 :5  نشست

 سالن خوارزمی

8:30 10:15 

 2مبانی  رمز شناسی  – 3نشست 

 میرقدریعبدالرسول سلماسی زاده و دکتر محمود رؤسا: دکتر 

 : نهان سازی اطالعات + مهندسی امنیت 4نشست 

 مهدی خرازی: دکتر محسن ابراهیمی مقدم و دکتر رؤسا

 سازی الگوریتمهای رمزنگاریپیاده  - 5نشست 

 : دکتر مرتضی صاحب الزمانی و دکتر بیژن علیزادهرؤسا

 سخنران مدعو: سید محمد حسین شکریان 2116مقاله: شفاهی ارائه  سخنران مدعو: دکتر نصور باقری

 2117مقاله: شفاهی ارائه  2322مقاله: شفاهی ارائه  سخنران مدعو: دکتر معصومه کوچک شوشتری

 2204مقاله:  شفاهی ارائه 5918مقاله: شفاهی ارائه  1942مقاله: شفاهی ارائه 

  4434مقاله: شفاهی ارائه  2263مقاله: شفاهی ارائه 

 یراییپذ 10:45 10:15 3طبقه 

 سالن عالمه طباطبایی
 (Lightweight/Low-Energy/Low-Latency Cryptography) مرادیامیر دکتر : 3سخنرانی کلیدی  11:30 10:45

 (های هوشمند همراهو تهدیدات امنیتی سامانه حظاتالم) تدینمحمد حسام دکتر : 4سخنرانی کلیدی  12:15 11:30

 اقامه نماز و صرف ناهار 13:45 12:15 3طبقه 

 : 6نشست 

 سالن عالمه طباطبایی

 : 7نشست 

 سالن شیخ بهایی

 :2 نشست پوستر

 1البی گلبرگ 

13:45 15:30 

 امنیت شبکه – 6نشست 

 : دکتر مقصود عباسپور و دکتر زهرا احمدیانرؤسا

 امنیت رایانش  - 7نشست 

 : دکتر عباس قائمی بافقی و دکتر بهروز  ترک الدانیرؤسا
 2نشست پوستر 

ارائه پوستری مقاالت محورهای نهان ساز ی  سخنران مدعو: دکتر صادق دری سخنران مدعو: دکتر مجید بیات

های رمزنگاری، جرم سازی الگوریتماطالعات، پیاده

 یابی و امنیت رایانش

 2228ارائه شفاهی مقاله:  2089ارائه شفاهی مقاله: 

 2245ارائه شفاهی مقاله:  2096ارائه شفاهی مقاله: 

،  1931،  1498،  1290،  2238مقاالت شماره:   1977ارائه شفاهی مقاله: 

  2275ارائه شفاهی مقاله:  2373،  4633،  2205،  4737،  2215،  2296

 و کارگاه برتر( آیین اختتامیه )سخنرانی آقای دکتر محمد رضا عارف ریاست انجمن رمز، تقدیر از مقاالت برتر، داور برتر، مسئول محور برتر، غرفه برتر 16:45 15:45 ابوریحانسالن 

 


