برگزار کننده

مجری

روز اول

محل برگزاری

10:30-11:00

سالن خواجه نصیر

افـتـتـاحـیـه

پذیرایی

12:30-13:30

13/30-15/00

سیاست های کلی و استانداردها و محیط زیست

اعضاء پانل :سیادت موسوی -شريعت -مرتضي باقري-تیموری

Shigetoshi Tamoto “ITS Japan” Traffic management systems in
Japan SIP-adus program
»» Sylvain Haon “UITP” How is digitalization changing urban and
public transport, the emergence of new paradigms
»محمد امين آشنا  1198ارائه روشی برای توسعه معماری سیستمهای حمل ونقل هوشمند برای ایران در حوزه حمل و نقل عمومی
»سرهنگ وهاب زاده  1550سامانه سپهتن

نماز و ناهار

»»

”Hermann Knoflacher “Vienna University of Technology
Intelligent Transport Systems beyond Symptom Solutions

»
»
»

سالن فیض

»هژير قاسم نژاد  1329طراحی و ساخت سنسور تشخیص میدان دید با صرفه اقتصادی در راستای کنترل هوشمند حمل و نقل
جاده ای

»
»

»فرشيد دادرس جوان  1507بازشناسی جهت تصویربرداری دوربینهای نظارتی بر مبنای الگوریتمهای بینایی کامپیوتری
»امين بهزاد نيا  1028تشخیص خودکار پالک خودرو با استفاده از گشتاور هندسی و شبکه عصبی پیچیده

سالن عطار

»
»

»

»عليرضا معيري پور  1201نقش سامانه های هوشمندحمل ونقل درشناسایی ونظارت بر رفتارپرخطررانندگان باهدف کاهش نقش
انسان در تصادفات

»
»

»محمد محسني  1049بررسي الگوي رفتاري رانندگان بر اساس سرعت ،زمان سفر و تاخير(مطالعه موردی :آزادراه ساوه-تهران)

»
»

»محمد عابدي  1293دسته بندی نیازمندی های امنیتی در شبکه های موردی خودرویی و حمالت متناظر با آن ه

»

»حميد مرادي  1144مدلسازی تاخیر و طراحی یک سیستم ایمن کنترل حرکت مستمر قطار بین دو شبکه ریلی با رویکرد
هوشمند سازی

»
»
»

»سيد اميد شيخ االسالمي  1228هوشمند سازی حمل و نقل غیر موتوری(دوچرخه)

»پريناز عمراني  1297ارزیابی سیاست های جذبی حمل و نقل عمومی در راستای توسعه پایدار

»محمد رضا رمضاني  1351اولویت دهی به خودروهای حمل و نقل همگانی ،تحقق توسعه پایدار شهری

»صالح شريف تهراني  1122بررسی و تحلیل اثرات اجرای  ITSدرکارایی سیستم حمل و نقل همگانی شهر مشهد

مدیریت داده ها و برنامه های کاربردی

مدیریت هوشمند ایمنی و کنترل ترافیک

اعضاء پانل  :عزمي-فالح تفتی-عليزاده-فتحي

»
»

سامانه سپهتن

»آسيه شادنيا  1506ارائه بهبود استراتژی ارسال و مسیریابی درالگوی محتوا محور شبکه های خودرویی مبتنی بر نقشه جغرافیایی

»

اعضاء پانل  :جعفرپور -مهماندار -حدادزادگان -شيران

حال توسعه

اعضاء پانل  :شهيدزاده -رستمي-مروجي -رامتین باقری
»عليرضا محمدي گهر Holonic clustering model in Vehicular Ad-Hoc Network 1113

»

		
»عليرضا گنج خانلو  1525روش های جمع آوری داده های زمان سفر :مروري بر ادبيات و افق هاي پيش رو
» »علي جاللي 1364
»محمد مهدي بجاني  1226سامانه ارزيابي رانندگان حملونقل عمومی با توجه به نوع و سطح ترافیک معابر براساس هم جوشی
دادههای گوشي هوشمند

»
»

»»

حمل و نقل عمومی

»نفيسه شريف  1007سرفصلهای آشنایی کودکان با سیستمهای هوشمند حمل و نقل در راستای اصالح الگوی رانندگی در جوامع در

حمل و نقل در شهر هوشمند

»زينب كاموسي  1348پروتکل ارتباطی DSRCمبتنی بر استاندارد  IEEE 802.11pو کارآیی آن برای کاربرد انتقال اطالعات در

»

اعضاء پانل  :اسماعیلی -ممدوحی -بصيرت -کشفی

»

گرد همایی

»علي مدقالچي  1227بررسی کارایی دوربین های نظارت تصویری و تابلو های  VMSدر تغییر روند تلفات
جاده ای کشور با استفاده از روش DEA
»مژگان جليليان  1367بررسی اثر نصب و اجراي سامانههای هوشمند ثبت تخلفات عبور و مرور بر کاهش
تخلفات سرعت (در محورهاي آزادراه تهران  -قم ،آزادراه قم -صفهان و آزادراه تهران-ساوه)
»مهدي لشگري  1189نیازسنجی و مکانیابی تجهیزات  ITSاز دیدگاه جریان های ترافیکی و مهندسی و
مدیریت ایمنی در جاده های برون شهری.

جنبه های اجتماعی و فرهنگی

اعضاء پانل  :مهرشاهي  -عشقی -طالبي -جاللي
»حميد رضا شهركي  1288مدیریت نگهداری زمستانی راهها با بکارگیری  RWISو  MDSSو اثرات زیست محیطی

Adnan Rahman “IRF” ITS and Big Data for Planning and
Operating Road Networks

»»

»حامد عمراني  1310تعیین آستانه بحرانی شاخص زمان تا تصادف و سرفاصله زماني در سیستم هوشمند
هشدار تصادف (مطالعه موردی :بزرگراه قم -کاشان)
»ابوالفضل خويشداري  1098تعیین تابع آموزش مناسب مدل شبکه عصبی به منظور ارتقاء ایمنی تردد
جادهای با رویکرد پیشبینی تعداد تصادفات جادهای
»مجيد محمدی  1327پیشبینی کوتاه مدت جریان ترافیک با استفاده ازروشهای هوشمند مطالعه
موردی :پیشبینی جریان ترافیک محور سرخه-آرادان استان سمنان

تکنولوزی و تجهیزات

»
»

مدیریت و تجربیات اجرای پروژه

مدیریت هوشمند ایمنی و کنترل ترافیک

اعضاء پانل  :صفارزاده-طرفه نژاد-غروی-علیپور

»
»

15/30-17/00

17/00-18/00

اعضاء پانل  :محمد منتظري-جورابچي-رستمی -تقي زاده

پذیرایی

8:30
10:30

11/00-12/30

15:00-15:30

سه شنبه  19بهمن ماه

»سيامك طالبي  1514رویکردی نو در ذخیره سازی ،کنترل و بازبینی ویدئوهای سامانه نظارت تصویریِ شهرهای هوشمند
»محمد نادري دهكردي  1162شناسایی عوامل مکانی موثر در تصادفات جاده ای با استفاده از کاوش الگوهای هم مکان

»
»
»

اعضاء پانل  :نادران -جمیلی  -نفيسي -قرباني

Traffic condition detection in freeway by using
autocorrelation of density and flow

»عظيم طاهري مقدم  1100هدایت مسیر کاربران شبکه حمل و نقل شهری مبتنی بر انتخاب ایمن ترین مسیر
»نگار آقاپور صباغ  1258کنترل هوشمند چراغ راهنمایی در سیستم سایبر فیزیکی شهری

»محمد علي بهشتي نبا  1239بهینه سازی نحوه حمل مصدومين به مراکز درمانی در شرایط وقوع بحران با استفاده از
الگوریتم کلونی زنبور عسل

کارگاه (90دقیقه)

کارگاه (90دقیقه)

شیخ مفید

"تجربيات شهرداريها -سازمان شهرداريها”
" ITSشهر ملبورن-استرالیا"

اعضاء پانل :محمديان -بهروز -سیادت موسوی-آشوری
		
ارائه :بامداد بابک-شهرداری قزوین -شهرداری نیشابور-جعفرپور

LCD1

»
»
»

»شهاب حسن پور  1205ارائه ماتریس سوات برای مراکز مدیریت ترافیک در ایران

»ميترا نيما فر  1517بررسی نقش سامانه های هوشمند  ITSبر عملکرد مدیریت شهری با تاکید بر سیستم های پیشرفته ترافیک در

اعضاء پانل  :نفیسی-مداح -حدادزادگان -آشوری

اعضاء پانل  :تشكري -شيرازيان -محمديان -مداح -سیادت موسوی

ارائه :علیمردانی -صبا-اختیاری

				
ارائه :قطعی

مدیریت هوشمند ایمنی و کنترل ترافیک
		

»
»
»

کالن شهر تهران

»

تکنولوژی و تجهیزات
»

»فاطمه كرمي  1207معرفی سامانه هوشمند مدیریت حوادث جاده ای مواد خطرناک

»کسری رضا قلی پور  1341مدل سبقت نوین در مسیرهای دو خطه مبتنی بر صبر راننده وسیله نقلیه

»رامين كيامهر  1033مکان یابی دوربین های کنترل سرعت بین شهری با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی
(مطالعه موردی :آزادراه زنجان-تبریز)

»سيد فرزاد قريشي  1146بومیسازی خدمات کاربر ITSبرای راه های برون شهری (مطالعه موردی :استان اصفهان)

"معماری  - ITSدانشگاه امیرکبیر”

"سامانه های مرکز مدیریت راه هاي كشور -سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي”

سیاست های کلی و استانداردها و محیط زیست
»عبداهلل بابائيان  1095ارزیابی سیستمهای حملونقل عمومی شهری

کارگاه (90دقیقه)

»

»بهروز برابري  1212سامانه هوشمند مدیریت ترافیک زمینی فرودگاه ( )A-SMGCSو ظرفیت پیاده سازی آن در فرودگاه های کشور

»

شبكه عصبي عميق

»

LCD2

»
»

»رويا لطفي  1252سامانه ری تشخیص مانورهای رانندگی مستقر در تلفن همراه هوشمند با به کارگیری ماشین بردار پشتیبان

»ميالد ساشور پور  1366مقايسه الگوريتم هاي محاسبه زمان سفر در روش شناسايي خودكار خودرو با استفاده از داده هاي پالك
محور آزادراه تهران – قم

»

»علي اصغر گهر پور  1184روش تدوین دستورالعمل تحلیل ظرفیت در بزرگراههابر پایه دستگاههای ترافیک شمار (مورد مطالعاتی
راههای استان همدان)

»

»كاوان نيك منش  1194ارائه یک روش برای مسیریابی چندمعیاره در محیطهای شهری با در نظر گرفتن تغییرات بالدرنگ ترافیکی

LCD3

»
»
»

»محسن بیگلری Vehicle Make and Model Recognition using Auto Extracted Parts 1138

»سيد علي صموتي  1512ارزیابی تهدیدها ،آسیب پذیری و ریسک در زیر ساخت سامانه های نظارت تصویری تحت شبکه سامانه

LCD4

های حمل و نقل هوشمند

»

»فرامرز مداح  1356استاندارد  ISOدر سیستم های حمل و نقل هوشمند

»

»حامد عابدی  1183کاربرد سیستمهای حمل و نقل هوشمند در مدیریت وکنترل آلودگی هوا در نواحی درون و برون شهری

»محمد محسني  11511ارائه مدل شناسايي خودکار وقايع با استفاده از شبکه عصبي(مطالعه موردي:بزرگراه اراک-بروجرد)

حمل و نقل عمومي
»

حمل و نقل در شهر هوشمند

»روزبه افشاري  1197حمل و نقل هوشمند بار در ايران :مهندسي مجدد فرآيندهاي حمل و نقل بار با رويكرد بكارگيري بازارگاههاي

»

الكترونيكي

»

»حسينعلي براتي  1136ارایه مدل مدیریت یکپارچه و هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهری در شهرهای کمتر از  50000نفر
جمعیت (مطالعه موردی  :شهر دلیجان)

»
»

»زهرا اديب  1296ارزیابی برنامه کاربری زمین شهری با رویکرد حمل و نقل پایدار؛ مورد مطالعاتی :منطقه  11شهر تهران

»
»
»

»امين رضايي زاده  1021پیشنهاد سیستم هوشمند اشتراک زمانی خودرو

تكنولوژي و تجهيزات
»ايالف الهاشمي Prediction the level of service by using neural network algorithms 1256

»محمد رضا پورقربان  1518ارائه یک روش دقیق جهت شناسایی کاراکترهای تصاویر مات شده پالک خودرو در سیستم حمل و نقل
جاده ای

»

مدیریت داده ها و برنامه های کاربردی

Reorientation of smartphones for intelligent
1247
»حميد رضا افتخاري
transportation applications using hill climbing search on the smart features
»حسين يوسفي نيارك  1125تشخيص مطمئن وسایل نقلیه و عابرین پیاده در تصاویر ویدئویی ترافیک با استفاده از آناليز بافت و

»سيد صابر ناصر علوي Functionality improvement of driverless cars using 1234
traffic data and artificial neural networks
»سيد حامد افتخارزاده  1191نقش سيستم هاي مديريت حمل ونقل هوشمند در پشتيباني از لجستيك و زنجيره تامين
»مریم رضائی  1286ارائه مدل جابجایی هوشمند در شهر تهران – چشمانداز و اهداف
»چنگیز رویدل  1353ارایه راه کاری جهت تشخیص ترافیک و توزیع آن جهت افزایش کارایی در سیستم حمل و نقل هوشمند

مديريت و تجربيات اجراي پروژه
		

»
»
»
»

جنبه هاي اجتماعي و فرهنگي
		

»سمیه سودمند  1312ارائه الگوي مکانيابي سامانه توزين در حال حرکت ( )WIMمطالعه موردي :محور تهران -بازرگان
»سیاوش پشمچی  1270معیارهای انتخاب سایت جهت سیستم های توزین حین حرکت ()WIM
»هومن بزازان  1368ارتباطات شبکه ای در سامانه ثبت تخلفات سرعت

»داریوش باقرجوان  1093برنامه ریزی به منظور روان سازی و ایمن سازی ترافیک با استفاده از اطالعات سامانه های هوشمند (محور
مورد مطالعه اهر-تبریز)

»

»هادی مدرس زاده رحمانپور  1193تحلیل و مقایسه نتایج کوتاه و بلند مدت بهره برداری از سامانه ثبت تخلف در محورهای برون
شهری با استفاده از نرم افزار SPSS

»
»
»

»محسن صفری  1060بررسی رضایت رانندگان پایانه بار بندرعباس از سیستم نوبت دهی مجازی
»جواد صادقی  1369تحليل وسایل نقلیه با سرعت غیرمجاز در کشور بر مبنای هویت پالک

»امین اشرف زاده  1231بررسی میزان رضایت مسافران از کیفیت خدمات شرکتهای حمل ونقل اتوبوسرانی برون شهری (مطالعه موردی
از دیدگاه مسافران استان آذربایجان غربی)

»

»بهرام اسدی  1101بررسی تاثیر کیفیت خدمات سیستم های حمل و نقل هوشمند بر رضایت رانندگان بخش حمل و نقل جاده ای استان بوشهر

مقدمات تشکیل
انجمن  ITSایران
Shigetoshi Tamoto
Alexander Frotcher
Guenter Emberger

تقی زاده -آدم نژاد
بهروز -سیادت موسوی
طرفه نژاد -محمدیان
تشکری

برگزار کننده

مجری

روز دوم

»»
»»

پذیرایی

سالن خواجه نصیر

”Mohsen Ramezani “ Sydney University
Traffic congestion
modelling and control in cities
»» Bamdad Babak "Vicroads Autsralia " Traffic Signal Reviews and
Techniques used in Network Optmisatio in Melbourne, Australia
»»

»حميد طرفه نژاد  1355حمل و نقل هوشمند راهی به سوی شهر هوشمند

تکنولوژی و تجهیزات

سالن فیض

»عليرضا توكلي طرقي  1298تشخیص نوع خودرو توسط دوربین های کنترل سرعت هوشمند با استفاده از شبکه عصبی عمیق
»محمد اميني  1199تشخيص توقف یک خودرو در جاده با استفاده از فیلتر کالمن در تصاویر دوربین های نظارتی مركز مديريت
راه هاي استان زنجان

»

»اشكان تاشك Intelligent Automatic Detection of Traffic Rule Violation From Traffic 1030

»

در توزیع سفر وسایل نقلیه

»
»

»عليرضا سركار  1242بررسی پارامرتهای موثر بر اثر بخشی دوربین های کنرتل رسعت جاده ای در میزان وقوع تصادف

»حامد وطن دوست  1020متدولوژي تعيين سرعت مجاز در راههاي كشور و استفاده از روش مذكور جهت بررسي و مقايسه با سرعت
مجاز كنوني در راههاي كشور

»

»محمد جزونقي  1336ارزیابی اثرات استفاده از دوربین های ثبت تخلف ثابت اجرا شده توسط وزارت راه و شهرسازی در برابر دوربین

»

سالن عطار

»داوود حيدري كاني  1315ارائه روشی برای زمانبندی چراغ راهنمایی هوشمند با کمک داده های سیستم SCATS

»علي اصغر اخالصي نيا  1128بررسی عملکرد و سطح سرویس تقاطعات هوشمند مجهز به سیستم کنترل مرکزی  SCATSمطالعه
»امين ميرزا بروجرديان  1047ارزیابی شاخصهای تداخل ترافیکی به عنوان معیارهایی جایگزین در ارزیابی ایمنی ترافیک
»راضيه آسوده  1508شبیه سازی ترافیک مختلط به روش اتوماتای سلولی

اعضاء پانل  :صفارزاده -غروي  -شيرازيان  -نفيسي

»
»
»
»
»

»پيمان پژمان زاد  1530بررسی نقش استفاده از دوربین های کنترل سرعت بر کاهش آلودگی هوا در بخش حمل ونقل جاده ای کشور
»بابك معين الديني  1515ارائه روش موثر تامین کم هزینه انرژی پاک به منظور تغذیهی سیستمهای  ITSاز حرکت خودروها
»حسين نظري  1334ارتقای ایمنی حمل ونقل با بهره گیری از سیستم های حمل ونقل هوشمند

»حسين شيخ زين الدين

 1150بررسی عوامل تأثیرگذار بر برقراری ارتباط بین سازمان های مسئول در حوزه ITS

»مريم تند روان زنگنه  1501ارزیابی سطح آگاهی شهروندان در خصوص حمل و نقل هوشمند ( )ITSو کاربرد آن

کارگاه (90دقیقه)

اعضاء پانل  :فقيهي -فتحي -سقایی-نجفی

»
»

شیخ مفید

اعضاء پانل :قرباني-جميلي-يوسفي-مهریاری
ارائه Adnan Rahman :

LCD1

مدیریت داده ها و برنامه های کاربردی
»علی اصغر گهرپور  1165کاربرد دستگاههای ترافیک شمار در بر آورده تقاضای حمل و نقل (مورد مطالعاتی استان بوشهر)

		
»اکبراختیاری  1519ارائه مدلی موثر به منظور استخراج دانش از اطالعات دوربین های پالک خوان

»

»سمیه رودکی  1012پیاده سازی سیستم هوشمند حمل و نقل ترافیک در سطح کالن شهر شیراز

»حسين قاسمي نژاد  1085نقاط پيشنهادي نصب دوربين ثبت تخلف سرعت هوشمند جاده اي محور بجنورد-فاروج با نگاهي به آمار
تصادفات

»محمد ملک خیلی  1031تحلیل و مکانیابی سیستم های حمل و نقل هوشمند در آزاد راهها (موردمطالعه :دوربین های کنترل
سرعت در آزادراه زنجان -قزوین)

»

مسافر

»
»

LCD2

تابلوهای اعالن ترافیک در شهر زنجان)

»داود حسن پور  1289بکارگیری سیستم هوشمند تطبیق سرعت جهت افزایش اثر بخشی کنترل کننده های سرعت مجاز متغیر

LCD3

»مهدی معظمی گودرزی  1022معرفی سامانه اتوبوسهای انعطافپذیر و تحلیل نقش تلفن های همراه هوشمند در پیشبرد آن.

»امیرعلی فتحی  1188ارائه متدولوژی و بررسی مقایسه ای -کاربردی سیستم های هوشمند حمل و نقل در محورهای برون شهری
»عبدالرضا رضایی ارجرودی  1531بررسی اثر استفاده از دوربینهای کنترل سرعت بر کاهش مصرف انرژی در بخش حملونقل
جادهای

LCD4

»

»امیرمسعود تاکی  1526طرح بهینه الگوی تسهیم ریسک سرمایه گذاری در قراردادهای مشارکت بخش عمومی و دولتی حوزه حمل
و نقل بر مبنای تحلیل داده های کسب شده از سیستم حمل و نقل هوشمند :مطالعه موردی کنارگذر شرق اصفهان

کارگاه (90دقیقه)

“سامانه زمان سفر با فناوري بلو توث و واي فاي“
“يكپارچه سازي سامانه هاي نرم افزاري “ ITS

اعضاء پانل  :جليليان -تیموری -فالح تفتی -نديمي
ارائه :رهسام		

تکنولوژی و تجهیزات

		

»
»
»
»

» محمد محسنی  1044ارائه الگوريتم کنترل حمل بار بدون بارنامه مبتني بر سيستم توزين در حال حرکت()WIM
»محمدرضا حسن زاده  1063ارزیابی فنی شناسگرهای سیستم حمل و نقل هوشمند
»علي زايرزاده  1148نقش سامانه توزين در حال حركت در كاهش تخلفات اضافه بار

»حسین شیخ زین الدین

»

ل ونقل هوشمند با روش
ن یابی شبکۀ خودرویی در سیستمهای حم 
»سیدعلی قرشی  1066افزایش دقت مکا 

»رها احمدی  1314تخمین میزان قابلیت دسترسی لینک درشبکه های بی سیم خودرویی VANET

»
»

توزیع شده

»
»
»

»زهره میری  1268بررسی خدمات اطالعات موقعیت مکانی در شبکههای خودرویی

»ثنا معرفی  1306ارزیابی پارامترهای سیستم های حمل و نقل هوشمند و تاثیر آنها در حل مشکالت ترافیک-مقاله مروری

»محمد پورتیموری  1280نقش دوربينهاي كنترل سرعت در تغيير رفتار سرعت رانندگان

»فاطمه مهاجری  1202اولویت بندی پروژه های اجرایی سیستم های هوشمند حمل و نقل در یک کریدور کشور
(کریدورتهران -بندر امام خمینی (ره)) با استفاده از الگوی شباهت به گزینه ایده آل

»مهدي محمودآبادي  1032تاثير گذشت زمان در كارآيي دوربينهاي كنترل سرعت براي كاهش سرعت وسايل نقليه

»يوسف ساجد  1533مكانيابي دوربين هاي كنترل سرعت و رابطه آن با شناسايي نقاط سياه در جاده هاي برون شهري

مدیریت داده ها و برنامه های کاربردی
»

 1149بررسی اثرات کاربرد سیستم های حملونقل هوشمند

مدیریت و تجربیات اجرای پروژه ها
»
»

حمل و نقل عمومي/سیاست های کلی و استانداردها
»شهاب حسن پور  1181ارزیابی و اولویت بندی سیستم هوشمند محافظ سکو مترو

»اكرم ذولفقاري  1200مدیریت آینده نگر و هوشمند حمل و نقل شهری سمنان با استفاده از روش تـأثيرات متقابـل

حمل و نقل در شهر هوشمند

»خلیل صادقیان  1283مدیریت ترافیک در معابر درونشهری بهوسیله مکانیابی  ITSدر راستای حملونقل پایدار (مطالعه موردی
»سید حسین موسوی آذرنگ  1292چراغ راهنمایی ورانندگی هوشمند با پردازش تصوی ر بر روی برد Raspberry PI 2

»فاطمه كاظم بابايي  1141مسیریابی بهینه و مدیریت ناوگان در صنعت پخش ایران ،چالشها و راهکارها

»حامد عابدی  1069بررسی میزان تأثیر دوربینهای ثبت تخلفات رانندگی در افزایش ایمنی شبکه جاده ای استان مرکزی

مدیریت هوشمند ایمنی و کنترل ترافیک
»محمد همتی بهار  1067مروری بر مدیریت راه ها با روش بوالرد های متحرک به صورت هوشمند

			

مدیریت هوشمند ایمنی و کنترل ترافیک
»
»

»رضا سراجه  1019پایگاه داده پالک های خودری ایرانی امن پرداز

»مريم تاكي  1521اتوبوسیار :سیستم تصمیمیار هوشمند برای اطالعرسانی و هشداردهی صوتی به رانندگان حمل و نقل عمومی

()International Road FederationIRF

		
ارائه :محمدي -ضرابی -كافي

»پوریا علیمردانی  1510کاوش الگوهای تخلف سرعت رانندگان اتوبوسها در محور آزادراه تهران-قم

»رضا عزمي  1266ارائه یک معماری مبتنی بر آپاچی مترون به عنوان زیرساخت سیستمهای حملونقل هوشمند

کارگاه (90دقیقه)

اعضاء پانل :رستمي -جعفري-فرد -مداح

»
»
»
»

»امير رسولي  1053بهکارگیری سیستمهای هوشمند همیار راننده در افزایش ایمنی حمل و نقل جادهای مسافر

سیاست های کلی و استانداردها و محیط زیست

“ارتباطات خودرويي -پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات”

»
»

»جواد جعفري فشاركي  1076برداشت انرژی توسط گل میخ های پیزوالکتریک در جاده های هوشمند

مدیریت داده ها و برنامه های کاربردی

(مطالعه موردی :مناطق  3و  5شهرداری اصفهان)

»
»

»حامد نژاد خاتمي  1339راه خورشیدی و امکان سنجی اجرا در ایران

امیرکبیر استان اصفهان)

موردی :تقاطع گلستان– نور  ،کالنشهر اهواز

»
»
»
»

»فرزاد قريشي  1145بررسی تأثیرات استفاده از سیستم های  ETCو  VMSدر راه های برونشهری استان اصفهان

(مطالعه موردی آزادراه تهران – کرج)

»زهرا عباسي ولداني  1317بررسی اثرات سیستم حمل و نقل هوشمند در تغییر رفتار ترافیکی رانندگان (مطالعه موردی محور

اعضاء پانل :مسیحی-قرباني-نادران-شريعت

»
»

»
»
»
»

های سیار پلیس راهنمایی و رانندگی با هدف کاهش تعداد تصادفات واژگونی

مدیریت هوشمند ایمنی و کنترل ترافیک
»
»

اعضاء پانل  :احدي-طيراني  -مسيحي -امينيان

اعضاء پانل  :تشكري  -مداح  -تيموري -جليليان

Surveillance Video Cameras
»ابوالفضل خويشداري  1099کاربرد سیستمهای هوشمند توزین بار در کاهش و کنترل خرابی رویه راه از طریق ارائه روشی نوآورانه

تكنواوژي تجهيزات

مدیریت و تجربیات اجرای پروژه

اعضاء پانل  :رضا قادري -عشقي -مهرشاهي  -سركار

»
»

“آدم نژاد -مداح -محمديان -مفتح -سيادت موسوي -تشكري -جعفری -حمیدی”

نماز و ناهار

محل برگزاری
»

اعضاء پانل :سيادت موسوي -محمديان -طرفه نژاد -بهروز

پذیرایی

Laurent Striby "Czech Republic" WIM / INVIPO
Alexander Frotcher
“ “Vienna University of Technology
Cooperative ITS

نشست تخصصی
آسیب شناسی پروژه هاي ITS

مدیریت هوشمند ایمنی و کنترل ترافیک

اعضاء پانل  :قطعی -شهيدزاده-بهروز -رحيمي

		
» »مجيد نيكو گفتار ناطق  1164ارائه الگوی معماری امنیت سایبری برای سیستمهای حمل و نقل عمومی
هوشمند در شهرهای هوشمند

12/30-13/30

10/30-11/00

حمل و نقل در شهر هوشمند

13/30-15/00

»مجتبی معین الدینی  1523جانهی چندگانه مقادیر مفقود شده به منظور ارائه پیش بینی براساس دادههای
سنسورهای تردد شمار

»حمیدرضا بهنود  1363بررسی کاربرد سیستمهای خبره در مدلسازی رفتار و ایمنی عابرپیاده

»
»
»

»رضا بياباني اردكاني  1362کاربرد  GISسهبعدي در سيستم حملونقل هوشمند

»احمد صفری  DRCT 1524روش موثری برای کدگذاری راهها با هدف مدیریت و یکپارچه سازی اطالعات

»

»مریم تندروان زنگنه  1013نقش حمل و نقل هوشمند در کاهش خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی و شرایط جوی

15/30
17/00

تکنولوژی و تجهیزات/مدیریت و تجربیات اجرای پروژه ها
»
»

»محمد علی اسالمیان  1219افزایش بهره بری در پیاده سازی سامانه هوشمند توزین در حال حرکت ( ) W I M

»داريوش نوروزي  1504بررسي رابطه تكنولوژي هاي نوين ارتباطات راه دور و رسانه ها با سیستم حمل ونقل هوشمند () ITS
و امنیت و ايمني S&Sجاده اي

»
»

»نوید حسینی طالقانی  1313مکانیابی سنسورهای شمارنده در شبکۀ ترابری به کمک ماتریس تبدیل جبرخطی

»سید محمد سادات حسینی  1166تاثیر تعداد سیستمهای کنترل سرعت بر کاهش تعداد و شدت تصادفات رانندگی

Bronze

Silver

Gold

Special

اخـتـتـامـیـه

8/30-10/30

11/00-12/30

15/00-15/30

چهارشنبه  20بهمن

