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  فراخوان مقاالت

THE FIRST CONFERENCE ON CYBERSPACE 

  1401آبان  12تا  10

  دانشگاه تهران
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 یآن، ضرورت بررس  یت ینوظهور حاکم ی هاو چالش یریآن، وسعت فراگ یو کاربردها بریسا یفضا تی با توجه به رشد اهم

همین منظور، به .شودیحس م شیاز پ شیمرتبط، ب  شمندانیاند یشیاندو هم یدانشگاه طی ابعاد مختلف آن در مح یعلم 

 1401آبان  12تا  10 خیدانشگاه تهران در تار یدانشکدگان فاراب یتوسط دانشکده مهندس بریسا یفضا یکنفرانس مل ن ینخست

 یآنها در حوزه ی هادهیا رامونیپژوهشگران و مباحثه پ یهاافتهی نیآخر یارائه یبرا یکنفرانس محل  نی. اشودیبرگزار م

متخصصان و پژوهشگران برای  . باشدیو مسائل مرتبط با آنها م یکیبرنت یسا ی هاستمیس ، دانش سایبرنتیک وبریسا یفضا

فضای ی شوند. تمامی موضوعات مرتبط با حوزهاین کنفرانس دعوت میهای جدید و آخرین دستاوردهای خود به ی ایدهارائه

  باشند.قابل قبول میسایبر و دانش سایبرنتیک در سطوح استراتژیکی، تاکتیکی و تکنیکی 

  .شونددریافت میانگلیسی و فارسی مقاالت این کنفرانس به انتخاب نویسنده به دو زبان 

  های مهم:تاریخ

 1401شهریور  1: )اریاختی( مهلت دریافت چکیده مقاالت 

  :1401شهریور  15مهلت دریافت مقاالت 

 1401مهر  15رسانی پذیرش مقاالت: اطالع 

 1401آبان  1ی چاپ مقاالت: ی آمادهمهلت دریافت نسخه 

  :1401آبان  12تا  10برگزاری کنفرانس 

  

  سایت آن مراجعه بفرمایید. توانید به وببرای کسب اطالعات بیشتر در مورد این کنفرانس می

http://cysp2022.ut.ac.ir  

  یبا شناسه های اجتماعیکهشب و هارسانرسانی در پیامتوانید از طریق کانال اطالعاخبار کنفرانس را می

@cysp_conf 

  دنبال کنید. 
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  محورهای کنفرانس:

  

  باشد:ی این کنفرانس شامل موارد زیر (و البته محدود نشده به این فهرست) میعالقهمحورهای مورد 

  بریسا  یفضا  رساختیز  یو مفهوم  یچارچوب نظر: 

o اطالعات  یهی اطالعات و نظر  ی : محتوا، فلسفهاطالعات 

o یو کنترل اجتماع  یاطالعات، کنترل مهندس  یهی: تغذکنترل 

o ی و ارتباطات اجتماع  یارتباطات مهندس: انتقال اطالعات،  ارتباطات 

o اطالعات  ی ابیو باز  رهی: پردازش اطالعات، ذخمحاسبات 

 یک یبرنتیسا  یهاستمیس  و  هاستمیس  یتئور 

 های دانش سایبرنتیک شاخه  و  کی برنتیدانش سا 

 های فلسفی به فضای سایبر، دیدگاهبریسا  یفضا  ی فلسفه 

 تیریمد  یاطالعات  یهاستمیاطالعات و س  تی ریمد  یهاستمیس 

 یاطالعات   یجامعه 

 اکچوآل  یو فضا  رچوآلیو  یفضا  انیم  روابط 

 و انسان   بریسا  یفضا 

 بریسا  یفضا  یله یوسجنگ به  بر،یسا  یجنگ در فضا  ،یبریسا  جنگ 

 تیو حاکم  بریسا  یفضا  ،یبریسا  قدرت 

 حکمرانی فضای سایبر، حکمرانی بر فضای سایبر، حکمرانی با فضای سایبر 

 و رسانه  بریسا  یو فرهنگ، فضا  بریسا  یفضا  ،یبریسا  فرهنگ 

  و اقتصاد  بریسا  یفضا  ،ی بریسا  اقتصاد 

 و قانون   بریسا  یفضا  ،یبریسا  جرائم 

 ی بریسا  یشناسروان 

 ین یماش  یریادگیو    هاداده کالن  ،یو هوش مصنوع   بریسا  یفضا 

 چهارم  یانقالب صنعت  اء،یاش  نترنتیو ا  یکیزیف-بریسا  یهاستمیس 

 یمحاسبات و ارتباطات کوانتوم  ،یکوانتوم  بریسا  یفضا  ،یکوانتوم  کی برنتیسا 

 ی بریسا  یکاربردها 

 نترنتیو ا  بریسا  یفضا 

 یاجتماع  یهاو شبکه  بریسا  یفضا 

 تی و امن  بریسا  یفضا  ،یبریسا  تیامن 

 ) رمزارزها  ،)یبلوک  ره یزنجبالکچین 

 دوم  یافزوده، متاورس و زندگ  تیو واقع  رچوآلیو  تیواقع 

 موضوعات مرتبط   سایر  


