
 

 

 

 

 

 

را   برای  زیر مراجعه    ئه شرکت در جلسات ا آنالین به لینک 
 نمایید. 

https://online.inif.ir/ch/event 
 

 

 

 

های متقاضی  ت های فناورانه توسط شرکبندی جلسات تشریح نیاززمان

 (1400تیرماه   22و 21 ،20)  در حوزه هوش مصنوعی

 تیرماه 20یکشنبه 

 عنوان تقاضا رائه زمان ا
نام شرکت 

 ضیمتقا

11:45 - 10 

 در اپراتور تلفن همراه  هایناهنجار صیتشخ 

 همراه اول 

 در اپراتور  یمشتر زشیاز ر یریو جلوگ صیتشخ 

 یهوشمند شبکه سلول  یو نگهدار یطراح

 ان یارتباط با مشتر تیریمد یبرا  یفارس یبات متنچت

 یفارس یبات صوتچت

12:15 - 11:45 
و  کیالکترون ، یمتن ،یاز اسناد صوت مارانی ب  یاستخراج اطالعات پزشک

 یبا استفاده از هوش مصنوع یسازو منظم  یمستندساز

  قاتی مرکز تحق

 کبد  وندیپ

 ا یپو مریآوا پل یبا کمک هوش مصنوع یمریپل یکامپاندها دیتول  12:15 - 12:45

 فارس  یخبرگزار ی خبرگزار تیکاربران در سا دگاهید لی و تحل یبررس 12:45 - 13:15

https://online.inif.ir/ch/event
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های متقاضی  ت های فناورانه توسط شرکبندی جلسات تشریح نیاززمان

 (1400تیرماه   22و 21 ،20)  در حوزه هوش مصنوعی

 تیرماه 21شنبه دو

 عنوان تقاضا رائه زمان ا
نام شرکت 

 ضیمتقا

11 - 10 

 لم یف ر، یتصو ،یقی مشخصات موس یابیو پردازش و باز لیتحل

 (شنهادیپ  ستمی)س هاستم یس کامندریدر ر یهوش مصنوع خرد  یمانا آوا

 (دی )اندرو لیموبا  شنیکیدر بستر اپل ژهیبو ری پردازش تصو

 ینظرات کاربران با استفاده از هوش مصنوع لیو تحل  افتیدر 11 - 11:30
  یخبرگزار

 3ورزش

12:30 - 11:30 
شرکت شبکه   نامتعارف و تخلفات شبکه پرداخت  یرفتارها یهوشمند الگو ییشناسا

پرداخت  یکیالکترون

 و پردازش مستندات شبکه پرداخت  لیتحل شاپرککارت 

 ( ابی )پا منویا در برابر زلزله یطرح داخل یساز  نهی به یدر راستا یهوش مصنوع یریبه کارگ  12:30 - 13
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های متقاضی  ت های فناورانه توسط شرکبندی جلسات تشریح نیاززمان

 (1400تیرماه   22و 21 ،20)  در حوزه هوش مصنوعی

 تیرماه  22شنبه سه  

 عنوان تقاضا رائه زمان ا
نام شرکت 

 ضیمتقا

 ی و سنتز باکتر ریتخم ندیدر فرآ ژنیدما و اکس یکنترل فاکتورها 10 - 10:30
  اریست یز

 ش یاندمهر

11 - 10:30 
چهره و  صیاز تشخ آموزان با استفاده بالدرنگ دانش  ابیحضور و غ

 یبر هوش مصنوع یمبتن  یهاتمیالگور

 و ی موسسه آموزش

 دانش ی فرهنگ

11:30 - 11 
کلزا و ذرت با استفاده از  ،ین یزم  بیس  دیو تول رکشتیبرآورد سطح ز

 سنجش از دور ی هابر داده یو مبتن یو هوش مصنوع ینیزم  یهاداده
 ی جهاد کشاورز

 یبا استفاده از هوش مصنوع ویآرش ریاسناد تصاو یزنو تگ یساز ایگو 11:30 - 12

 ی موسسه فرهنگ

مطالعات جبهه  

 ی فرهنگ

 میآنز  ایمیبهان ک انی و آبز وریط ،یر یدر صنعت پرورش گاو ش   جیرا  یهاتیفعال  ونیاتوماس 12 - 12:30

را   برای  زیر مراجعه    ئه شرکت در جلسات ا آنالین به لینک 
 نمایید. 
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