
 فراخوان مقاله ششمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

 ، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران99اردیبهشت  3-4

  
در جامعه علمی کشور در « وب پژوهی »به تدریج مفهوم  «کنفرانس بین المللی وب پژوهی» پس از پنج سال برگزاری موفق

 دبیرخانه. هستید« وب پژوهی » حال جا افتادن است. اگر شما در یکی از ابعاد وسیع و بین رشته ای وب کار می کنید مخاطب

زه های وب کار حو از یک هر در نوعی به که محترمی پژوهشگران و دانشگاهیان تمامی از پژوهی وب المللی بین کنفرانس دائمی

 .نمایند ارسال «کنفرانس بین المللی وب پژوهیششمین » تحقیقاتی انجام می دهند دعوت می نماید مقاالت خود را به

. پذیرد می مقاله التین و فارسی زبان دو به و است IEEE مورد تایید و حمایت ششمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

 جهت کنفرانس در تایید از پس انگلیسی ومقاالت شود می منتشر SID و ISC های ملی نمایه تحت فارسی شده پذیرفته مقاالت

 در نیز پژوهی وب المللی بین کنفرانس گذشته ادوار انگلیسی مقاالت. شوند می ارسال IEEE Xplore پایگاه به سازی نمایه

 .اند شده نمایه IEEE Xplore پایگاه

 محورهای اصلی ششمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

 اطالعات  بازیابی یادگیری ماشین، یادگیری عمیق در وب

 وب معنایی وب کاوی و تحلیل وب 

 اینترنت اشیاء تعامل انسان و رایانه

 کیفیت وب سکوهای ابری، انبوه و توزیع شده

 وب امنیت شبکه های اجتماعی

 تحلیل رفتار و شخصی سازی ی وبسکوها و ایزارهای نرم افزار

 وب و جامعه اقتصاد، درآمدزایی و بازارهای برخط

 وب در  مسائل حقوقی وب شناسی ارتباط و رسانه 

 

 تاریخ های مهم ●

  تاریخ عنوان 

 1398بهمن  4  آخرین مهلت ارسال مقاله ها

 1398 اسفند 17 اعالم نتایج داوری مقاله ها

 1398اسفند  24 آخرین مهلت ارسال نسخه نهایی مقاله های پذیرفته شده

 1398اسفند  24 نام ثبت مهلت آخرین 

 1399اردیبهشت  4, 3 زمان برگزاری کنفرانس

 تماس با ما● 
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