
 
 
General Topics:   
                                                

1) Sequence Analysis and Comparative 
Genomics 

2) Transcriptomics, Metabolomics and Prot
eomics 

3) Metabolic and Regulatory networks 
4) Systems Biology 
5) Structural Bioinformatics 
6) Bioimage Informatics 
7) Biomathematics and Biostatistics 
8) Computational Biology 
9) Data Mining, Machine 

Learning and Pattern Recognition 
10)  Computational Genomics 
11)  Next-Generation Sequencing and High-

Throughput data analysis 
12)  Phylogenetics and Evolution 

 
Special Topics on Biomolecular Modeling: 
 

1) Methods and Applications in Protein 
Structure Prediction 

2) Ligand-Protein and Protein-
Protein Docking and Virtual 
Screening 

3) Molecular Dynamics and Monte 
Carlo Simulations of Biomolecular 
Systems 

4) Biomolecular Applications 
of Computational Chemistry 

5)   Structure-Based and Fragment-
Based Drug Design 

6)  Quantitative Structure-Activity 
Relationship (QSAR) Models 

 
 30 در روزهايك ايران پنجمين همايش بيوانفورماتي

با همكاري انجمن 1393 خرداد 1 تا  ارديبهشت
بيوانفورماتيك ايران و مركز 

برگزار  دانشگاه تهران )IBB( بيوفيزيك  بيوشيمي تحقيقات
برگزاركنندگان اين همايش از همه اساتيد، . گردد مي

دانشجويان و پژوهشگران در حوزه بيوانفورماتيك و ساير 
جهت مشاركت در اين حركت دعوت به زمينه هاي وابسته 

 .آورند عمل مي

هدف اصلي از برگزاري اين همايش فراهم آوردن فضايي 
مناسب براي بحث و تبادل نظر و انتقال تجربيات ميان عالقه 

هاي  هاي جديد در هر يك از حوزه مندان و اطالع از يافته
 اميد است كه برگزاري اين. باشد مرتبط با بيوانفورماتيك مي

ها و ارتباط مستقيم و رو در  همايش بتواند به هم افزايي تجربه
روي پژوهشگران و دانشجويان فعال در زمينه بيوانفورماتيك 

 .كمك شاياني نمايد

مندان بتوانند بواسطه  اين همايش فرصتي خواهد بود تا عالقه
سخنراني، ارائه پوستر و برگزاري ميزگردهاي تخصصي و 

به بحث و تبادل  آموزشيهاي  كارگاهشركت در 
ها، رويكردهاي نظري و اطالعات در خصوص انواع روش

 .كاربردهاي عملي دانش بيوانفورماتيك بپردازند

و ساير زمينه هاي مرتبط با زمينه هاي زير  همايشاين 
 :بيوانفورماتيك را شامل مي شود
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نداشته اما تمايل  ثبت نام آن دسته از افراد كه مقاله اي جهت ارائه
ي حضور همايش دارند، بالمانع است و گواه به شركت در

و ثبت نام  نحوههمچنين  .همايش براي آنها صادر مي گردد در
 .در وبسايت همايش موجود استشي عناوين كارگاههاي آموز

پس از تاييد ثبت نام شما در سايت توسط مدير سايت، به 
مراجعه كرده و نوع عضويت را  همايش فرم شركت در بخش

صدور صورتحساب و پرداخت  سپس به بخش. مشخص نماييد
  .رفته و تصوير فيش بانكي مبلغ پرداخت شده را ارسال نماييد هزينه

توجه داشته باشيد كه تا زماني كه صورتحساب پرداخت نشود، ثبت 
  .نام شما در هيچ يك از بخش هاي همايش تاييد نهايي نخواهد شد

شماره  به ثبت نام نوع هزينه شركت در همايش را با توجه به
كد (بانك ملي ايران شعبه بزرگمهر  01013114611001حساب 

 .واريز نماييدبه نام انجمن بيوانفورماتيك ايران  )603

صورت لوح فشرده  همايش به پذيرفته شده در تمام مقاالت )9
پنجمين همايش بيوانفورماتيك  مجموعه مقاالت

 .انجمن بيوانفورماتيك ايران منتشر خواهد شد توسط ايران

 هاي الزم به ذكر است كه راهنماي نگارش مقاالت در قالب فايل

pdf  وword  در وبسايت همايش به آدرس
http://icb5.ut.ac.ir/cnf/authors.note قرار دارد.  

 

 1/10/92                از تاريخ  افت مقاالتيدر شروع  ثبت نام و

                 15/12/92               ثبت نام ودريافت مقاالت بدون تاخير تا تاريخ 

   15/01/93                   ثبت نام و دريافت مقاالت با تاخير تا تاريخ  
 01/02/93               پايان ثبت نام و واريز هزينه شركت در همايش

 30/02/93                                              آغاز بخش اصلي همايش

 01/03/93                                                   كارگاه هاي آموزشي

 

براي ثبت نام، ابتدا بايستي يك حساب كاربري براي ورود به 
عضويت در سايت، از نام  پس از انجام مراحل. سامانه داشته باشيد

 . استفاده نماييد ورود به سامانه كاربري و كلمه عبور خود براي

فرم شركت در  راي شركت در همايش، از منوي ثبت نام گزينهب
را انتخاب نموده و با توجه به انواع ذكرشده و هزينه هاي  همايش

هركدام، نوع ثبت نام خود را انتخاب نموده و روي 
 .كليك نماييد ذخيره دكمه

 

 

مقاالت بايد محتواي پژوهشي داشته و شامل يافته هاي نوين در ) 1
  باشد محورهاي همايش زمينه هاي مختلف ذكر شده در

 .شودميهمايش انجام  تنها از طريق سايت ارسال مقاالت) 2

مقاالت بايد شامل عنوان، نام نويسندگان، آدرس، كلمات ) 3
. مقدمه، روش، نتايج و بحث و مراجع باشد چكيده، كليدي،

با خط زيرين و ارائه دهنده  *نويسنده مسئول مكاتبات با عالمت 
  .مشخص شوند

مسئول مكاتبات  مسئوليت صحت مطالب به عهده نويسنده )4
 .است

ا توجه به اينكه مقاالت بدون ويرايش در مجموعه ب) 5
همايش چاپ خواهد شد، لذا خواهشمند است قواعد  مقاالت

 .نگارش در تهيه آنها كامال رعايت شود

 انگليسي و با خطبه زبان  A4 همايش بايد در اندازه مقاالت )6

Times New Roman  با استفاده از نرم افزار Microsoft  

 word 2007  فايل موجود در با فرمت حداقل در دو صفحه و
 .تهيه شود نمونه

امكان پذير مي باشد  حداكثر ارسال دو مقاله به ازاي هر ثبت نام) 7
 و گواهي هر مقاله فقط به نام شخصي كه در كنفرانس ثبت نام،

هزينه هاي مربوطه را پرداخت و مقاله را از طريق وب سايت 
 ارسال نموده است صادر مي گردد

همايش مورد  تمامي چكيده ها و مقاالت ارسال شده به دبيرخانه) 8
  .رنديداوري قرار مي گ

  

 15/12/92 خيتار تا نام ثبت يها نهيهز

 انيدانشجو ريغ انيدانشجو

 ريال2,000,000ريال1,200,000بدون نهار

 ريال2,300,000ريال1,500,000 با نهار

 15/12/92 خيتار بعد از نام ثبت يها نهيهز

 انيدانشجو ريغ انيدانشجو

 ريال2,300,000ريال1,500,000بدون نهار

 ريال2,600,000ريال1,800,000 با نهار

ن و ارسال مقاالتينحوه تدو

مهميخ هايتار

هانهيهزثبت نام و
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)رئيس همايش(دكتر بهرام گليايي   

)دبير علمي( دكتر مهدي صادقي  

)دبير اجرايي(دكتر محمد حسين كريمي جعفري   

 دكتر كاوه كاووسي 

 دكتر سجاد قرقاني

 دكتر زرين مينوچهر

 دكتر حميد مباشري
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 )انستيتو پاستور ايران( دكتر سروش سرداري

 )دانشگاه اميركبير( دكتر فاطمه زارع

 )دانشگاه تربيت مدرس( دكتر شهريار عرب

 )دانشگاه مازندران( يدكتر محمد حسين فاطم

 )دانشگاه تهران( دكتر علي فرازمند

 )دانشگاه تهران( دكتر كاوه كاووسي

 )دانشگاه شهيد بهشتي( دكتر مجتبي گنجعلي

  )دانشگاه تهران( نژاد دكترعلي مسعودي

 )دانشگاه تهران( دكتر بهزاد مشيري

 )پژوهشگاه ژنتيك و زيست فناوري( دكتر محمدعلي ملبوبي

 )دانشگاه صنعتي اصفهان( رسول موسويدكتر سيد 

 )دانشگاه تهران( دكتر بابك نجار اعرابي

 )دانشگاه تهران( دكتر عباس نوذري داليني

 )دانشگاه شيراز( نژاد دكتر بهرام همتي

  
  
  
  
  

 :توضيحات

غير  براي 200000ريال براي دانشجويان و  100000مبلغ 
  .باشدسهم انجمن بيوانفورماتيك ايران مي  دانشجويان

  
  
  

 )پژوهشگاه ژنتيك و زيست فناوري(  دكتر مهدي صادقي

  )دانشگاه شيراز( دكتر اسماعيل ابراهيمي

  )پژوهشكده سبز دانشگاه قم( دكتر منصور ابراهيمي

  )دانشگاه شهيد بهشتي( چيدكتر چنگيز اصالح

  )دانشگاه تهران( دكتر الهه الهي

  )ندانشگاه علوم پزشكي تهرا( دكتر مسعود امانلو

  )دانشگاه تهران( دكتر مهريار اميني نسب

  )دانشگاه شريف( دكتر حميد بيگي

 )دانشگاه تهران( دكتر حميد پزشك

 )دانشگاه تربيت مدرس(دكتر مجيد تقدير 

 )دانشگاه شريف( دكتر بابك حسيني خلج

 )پژوهشگاه رويان( دكتر قاسم حسيني سالكده

 تباط با ماار

 كميته علمي

  برگزاري ستاد


