לשכת המהנדסים ,האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל )ע"ר(

הכינוס השנתי השלישי של האגודה למדע ,מחשבים ותוכנה
מלון "הרודס" ,אילת5 - 8/02/06 ,
יום א' 5.2.2006
16:00 – 15:00
16:30 – 16:00
17:00 – 16:30
18:30 – 17:00
19:00 - 18:30

התכנסות וקבלת חדרים
שיחת פתיחה
קפה  +עוגה
הרצאה " :חידושים בחקר החלל"
מרצה  :פרופ' אריאל כהן ,האוניברסיטה העברית
מושב  - 2ארוחת ערב
21:00 - 20:30
מושב  - 1ארוחת ערב

יום ב' 6.2.2006
10:30 – 07:00
11:15 – 10:30

ארוחת בוקר
הרצאה :סקירת מעבדים מתקדמים
מרצה :מר חיים צבי קרוגליאק ,האונ' העברית
הרצאה  :מבוא למחשוב ותיכנות מקבילי
מרצה :מר חיים צבי קרוגליאק ,האונ' העברית
הפסקה
בר כריכים ושתיה

17:45 – 17:00

הרצאה Server based computing :

12:00 – 11:15
16:30 – 12:00
17:00 – 16:30

מרצה :צ'רלי פרל – חברת החשמל
18:30 – 17:45

הרצאה  :מיחשוב נייד – mobile computing

19:00 - 18:30

מרצה :צ'רלי פרל – חברת החשמל
21:00 - 20:30
מושב  - 1ארוחת ערב

מושב  - 2ארוחת ערב

יום ג' 7.2.2006
10:00 – 07:00
10:45 – 10:00
11:45 – 11:00
16:30 – 11:45
17:00 – 16:30
17:45 – 17.00
18:30 – 17:45
19:00 - 18:30

ארוחת בוקר
הרצאה  :ההיסטוריה של ענף הרובוטיקה
מרצה :ד"ר אריה פרי ,התעשייה האווירית
הרצאה  :התפתחות ענף הרובוטיקה בישראל  -פיתוח כלי רכב בלתי מאוישים.
מרצה  :ד"ר אריה פרי ,התעשייה האווירית
הפסקה
בר כריכים ושתיה
הרצאה  :היחידה למיקרו – ננו פבריקציה בטכניון לשירות גורמי חוץ
מרצה  :פרופ' יוסי זלצמן ,הטכניון
הרצאה  :דיודות פולטי אור – המהפכה האחרונה בתאורה
מרצה  :פרופ' יוסי זלצמן ,הטכניון
מושב  - 2ארוחת ערב
21:00 - 20:30
מושב  - 1ארוחת ערב

יום ד' 8.2.2006
10:00 – 07:00
10:30 – 10:00
12:30 – 12:00
13:30 – 12:30

ארוחת בוקר
שיחת סיכום
פינוי חדרים
בר כריכים ושתיה

ההרצאות יתקיימו באולם  Kings Bשבהרודס פורום
הפסקות קפה ועוגה/בר כריכים יתקיימו באולם  Kings Cבלובי ניבט
)*( יתכנו שינויים בתוכנית

