
 برنامه هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران

 19/06/99-روز اول

 آغاز روز اول

 لینک نشست پایان شروع عنوان ردیف

 لینک افتتاحیه 09:40 09:00 افتتاحیه 1

2 
 آقاي دکتر رسول جلیلی (سخنران کلیدي)

 ما افتایی رانگی دگردیس
 1سخنرانی کلیدي لینک  10:30 9:40

1لینک استراحت  10:40 10:30 1  استراحت 3  

  11:50 10:40 مبانی رمزشناسی 1-نشست  4

5 
 (سخنران مدعو) خانم دکتر پروین رستگاري

 میفظ حرشده با ح يبرون سپار يبه داده ها یژگیبر و یمبتن یکنترل دسترس
 یژگیلغو و تیو قابل یخصوص

40:10  01:11  

1لینک نشست   آقاي باقر باقرپور  6 

A Fast Non-Interactive Publicly Verifiable Secret Sharing Scheme 
01:11  30:11  

7 
 پروین رستگاريخانم دکتر 

On the Security of Some Recently Proposed Certificateless 
Signcryption Schemes 

11:30 11:50 

4011: 10:40 امنیت رایانش 2-نشست  8   

 خانم مهسا منعم محرر 9

A Decentralized App Store Using the Blockchain Technology 
10:40 11:00 

 10 2لینک نشست 
 حیان حسنآقاي 

Enhancing Monkey to Trigger Malicious Payloads in Android 
Malware 

11:00 11:20 

11 
 آقاي مالک مرتضی امیر محسنی

 ومینظارت مالک بر قرارداد هوشمند در اتر يبرا يارائه ساز و کار
11:20 11:40 



 برنامه هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران

 لینک نشست پایان شروع عنوان ردیف
 2لینک استراحت  11:55 11:40 2 استراحت 12

13 
 خانم دکتر الهام کاشفی (سخنرانی کلیدي)

 رمزنگاري کوانتومی
5:511  :4512  2لینک سخنرانی کلیدي  

 3استراحت لینک  14:00 12:45 3 استراحت 14

  15:10 14:00 امنیت شبکه 3-نشست  15

16 
 آقاي دکتر محمد صیاد حقیقی (سخنران مدعو)

Protecting Cyber-Physical Systems against Malicious Intruders: A 
General Detection and Compensation Strategy 

14:00 14:30 

 17 3لینک نشست 
 خانم فرنوش معنوي

A New Method for Ransomware Detection Based on PE Header 
Using Convolutional Neural Networks 

14:30 14:50 

18 
 خانم زهرا مطیع

A Deep Learning-based Malware Hunting Technique to Handle 
Imbalanced Data 

14:50 15:10 

  15:10 14:00 مبانی رمزشناسی 4-نشست  19

20 
 مائده عاشوري (سخنران مدعو)خانم دکتر 

 میفظ حرشده با ح يبرون سپار يبه داده ها یژگیبر و یمبتن یکنترل دسترس
 یژگیلغو و تیو قابل یخصوص

14:00 14:30 

 4لینک نشست 
21 

 آقاي علیرضا جعفري
 یقطب يبر کدها یامن و کارا مبتن ییطرح شناسا کیارائه 

14:30 14:50 

22 
 آقاي رضا قاسمی

 يبزرگ رمزنگار یجانشان يجعبه ها یابیارز يبرا يمواز يها تمیالگور
14:50 15:10 

 4لینک استراحت  15:20 15:10 4 استراحت 23



 برنامه هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران

 لینک نشست پایان شروع عنوان ردیف

  16:30 15:20 هاي امنیتیپروتکل 5-نشست  24

25 
 خانم دکتر مطهره دهقان (سخنران مدعو)

 گروبنر هیبا استفاده از پا رهایمس یامن تالق افتنی
15:20 15:50 

 26 5لینک نشست 

 آقاي حمید یزدان پناه
A Secure and Improved Authentication Scheme for 

Heterogeneous Wireless Sensor Networks in the Internet of 
Things Environment 

15:50 16:10 

27 
 آقاي دکتر سید امیر مرتضوي

Security Analysis of an Efficient Authentication Scheme for 
Vehicular Ad Hoc Networks 

16:10 16:30 

  16:20 15:20 افزاري سخت امنیت و رمزنگاري هاي الگوریتم سازي پیاده 6-نشست 28

29 
 آقاي میالد سلیمیان

Analysis of Geometrical Parameters for Remote Side-Channel 
Attacks on Multi-Tenant FPGAs 

15:20 15:40 

 30 6لینک نشست 
 آقاي محمد عرفان مظاهري

Lurking Eyes: A Method to Detect Side-Channel Attacks on 
JavaScript and WebAssembly 

15:40 16:00 

31 
 خانم فرشیده کردي

Cost-Effective and Practical Countermeasure Against the Template 
Side Channel Attack 

16:00 16:20 

 پایان روز اول



 برنامه هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران

 20/06/99 -روز دوم
 آغاز روز دوم

 لینک نشست پایان شروع عنوان ردیف

  10:10 09:00 هاي امنیتیپروتکل -1نشست  1

2 
 (سخنران مدعو)آقاي دکتر سید عسگري قاسم پوري 

 اعتماد و شهرت يهامدل يصور یجهت وارس دیجد یروش
09:00 09:30 

 3 1لینک نشست 
 آقاي علی اریش

ستفاده از با ا دیطرح احراز اصالت سبک وزن همراه با توافق کل یتیامن لیتحل
 ينظارت کشاورز ستمیس يبرا میس یشبکه حسگر ب

09:30 09:50 

4 
 خانم الناز عبادي

Improvements on Easypaysy: The Bitcoin's Layer-2 Accounts 
Protocol 

09:50 10:10 

  10:00 09:00 سازي و امنیت رایانشپیاده -2نشست  5

6 
 آقاي علی نوري

 یه جانشانجعب یزمان ریبدون تاخ يساز ادهیپ يبرا نهیبه ينقابگذار کیارائه 
AES 

09:00 09:20 

 2لینک نشست 
7 

 فاطمه عسکري نیسیانیخانم 

 مدل یبا کمک وارس يدیآندرو ينشت اطالعات در برنامه ها صیتشخ
09:20 09:40 

8 
 خانم مینا حیدري

 کردیبا استفاده از رو يدیاندرو يسرگردان در برنامه ها لیحمله وک صیتشخ
 معکوس مدل رانده یمهندس

09:40 10:00 



 برنامه هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران

  10:00 09:00 الکترونیکی خدمات امنیت و امنیت مهندسی -3نشست  9

10 
 آقاي امیر آجرلو

An Optimized Structure of State Channel Network to Improve 
Scalability of Blockchain Algorithms 

09:00 09:20 

 11 3لینک نشست 
 خانم مژگان عسکري زاده

 یاجتماع يدر شبکه ها عهیکنترل نرم شا يمدل اعتماد برا کی
09:20 09:40 

12 
 آقاي ابراهیم صحافی زاده

 کنترل شایعه در شبکه هاي اجتماعی با استفاده از سازوکارهاي امنیت نرم
09:40 10:00 

 1لینک استراحت  10:15 10:00 1 استراحت 13

14 
 آقاي مهندس ابوالفضل روحانی (سخنرانی کلیدي)

 يسازمیو تصم يهمکار ،ییافتا؛ همگرا یکانون هماهنگ
 1لینک سخنرانی کلیدي  11:00 10:15

 2لینک استراحت  11:10 11:00 2 استراحت 15

 آقاي پروفسور سلیل (سخنرانی کلیدي) 16
Blockchain for Cyber Physical Systems 

 2لینک سخنرامی کلیدي  12:10 11:10

 3لینک استراحت  14:00 12:10 3 استراحت 17

  15:20 14:00 شبکهمبانی رمزشناسی و امنیت  -4نشست  18

19 
 خانم دکتر مهناز نوروزي (سخنران مدعو)

 يابر يساز رهیجستجو در ذخ تیو قابل یحفظ محرمانگ
14:00 14:30 

 4لینک نشست 
20 

 آقاي دکتر امیر محمدزاده الجوردي (سخنران مدعو)
 دایآشکارِ ناپ شرفته؛یپ يمانا دیتهد

14:30 15:00 

21 
 آقاي محمدرضا کریمی

 يریادگیمک به ک يشبکه در برابر حمله دسته بند کیتراف یخصوص میحر ارتقا
 خصمانه

15:00 15:20 



 برنامه هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران

  15:00 14:00 نهان سازي اطالعات و جرم یابی -5نشست  22

23 
 خانم طیبه آب ذر

A Binary Relevance Adaptive Model-Selection for Ensemble 
Steganalysis 

14:00 14:20 

 24 5لینک نشست 
 آقاي علی هادي پور

Advantages and disadvantages of using cryptography in 
steganography 

14:20 14:40 

 آقاي سید صادق موسوي 25

Detecting Disk Sectors Data Types Using Hidden Markov Model 
14:40 15:00 

5015: 15:20 نشست رونمایی از کتاب 26   

27 
 تفضلیخانم دکتر طال 

Worm Origin Identification & Propagation Path Reconstruction 
Probabilistically 

15:20 15:30 

لینک نشست رونمایی از 
 کتاب

28 
 خانم دکتر سمانه مشهدي

 مدرن رمزنگاري بر اي مقدمه
15:30 15:40 

29 
 خانم مهندس مریم شبرو

 IEC62351امنیت داده، ارتباطات صنعت برق بر اساس استاندارد 
15:40 15:50 

 4لینک استراحت  16:00 15:50 4 استراحت 30

  16:45 16:00 اختتامیه 31
 16:10 16:00 (دبیر کمیته علمی) سخنرانی آقاي دکتر مسعود هادیان 32

 لینک اختتامیه
 16:25 16:10 انجمن رمز ایران) (رئیس سخنرانی آقاي دکتر محمدرضا عارف 33

 ISeCure( 16:25 16:35المللی سخنرانی آقاي دکتر جلیلی (سردبیر مجله بین 34

 16:40 16:35 بیانیه پایانی کنفرانس 35



 برنامه هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران

40:16 اعالم میزبان کنفرانس هجدهم با کلیپ 36  45:16  

45:16 کنندگانو شرکتاز حامیان، برگزیدگان، همکاران  تقدیر و تشکر 37  00:17  

 پایان روز دوم

 نشست هاي کنفرانس هفدهمپایان 

 آغاز فعالیت هاي انجمن رمز ایران و دانشگاه اصفهان براي کنفرانس هجدهم

 کنفرانس هجدهمفراخوان پاییزه به امید دیدار شما در 
 

 


