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 خانم دکتر نیلفروشان محمد آهنی          9:15-9:00

استفاده از هندسه و 

تحلیل توپولوژیک داده 

ها در تشخیص و درمان 

 سرطان

 خانم دکتر نیلفروشان معصومه عربی          9:30-9:15

تحلیل هندسی داده ها 

بررسی الگوریتمهای  و

موجود در تشخیص 

 سرطان

 خانم دکتر نیلفروشان شقایق شریفی          9:45-9:30

استفاده از ابزارها و 

روشهای هندسی در 

پیاده سازی الگوریتمهای 

 تشخیص سرطان

 آقای دکتر احمدی محسن صالحی          10:00-9:45

روشهای کنترلی در 

سیستمهای عملیات از راه 

 دور

 آقای دکتر احمدی پرنیان خان زاده          10:15-10:00

روشهای کنترلی در 

سیستمهای عملیات از راه 

 دور

 آقای دکتر احمدی مجید حاجی حاجی          10:30-10:15
سیستمهای مدیریت توان 

 در ریزشبکه ها

 آقای دکتر مروستی حسنی محمد 10:45-10:30
چک پوینت در 

 ماشین های مجازی
 کنترل پاندول هوایی خانم دکتر امینی احمدرضا عسگری      

 آقای دکتر مروستی حسینیان ثمره 11:00-10:45

بررسی تابع زباله 

به کمک  (CG)روبی 

  FTLالیه 

 SSDدر حافظه های 

         

 ناطقیآقای دکتر  آقای فیروز کوهی       محاسبات تقریبی آقای دکتر مروستی شاهسونی حسین 11:15-11:00
سیستمهای مدیریت توان 

 در ریزشبکه ها

 آقای دکتر مروستی پورمحمد الهه 11:30-11:15
شبکه های حسگر 

 بیسیم
 خانم دکتر امجدی فرد آقای فتحی      

های دنبال کننده

خورشیدی در 

 سیستمهای فتوولتاییک

 میثم طالبی          11:45-11:30
 آقای دکتر عشقی و 

 کالرستاقیآقای دکتر 

معرفی انواع آسانسورها 

 و پله برقی ها
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12:00-11:45 

  سیده مریم

 سید خلیل الهی
 آقای دکتر کالرستاقی

نهان کاوی مبتنی بر 

الگوریتم های 

 یادگیری ماشینی

         

12:15-12:00 
  شیدا سادات

 آل یاسین
 آقای دکتر کالرستاقی

نقش تجمیع زمانی در 

 ارزیابی کیفیت ویدئو
         

 آقای دکتر کالرستاقی حلمی سید عماد 12:30-12:15
کاربرد یادگیری ژرف 

 در نهان کاوی
 خانم دکتر میرطاهری شادمان احمدی      

روشهای تحلیل کالن 

داده ها در پیش بینی 

 وضعیت آب و هوا

 خانم دکتر میرطاهری مصطفی بخشی          12:45-12:30

روشهای تحلیل کالن 

اینترنت   داده ها در

 اشیا

             

 آقای دکتر ملکیان سید پارسا طباطبایی          13:30-13:15

 الگوریتمهای درهم

سازی و چگونگی شکسته 

 SHA1شدن 

 آقای توکلی          13:45-13:30
 آقای دکتر عشقی و 

 آقای دکتر کالرستاقی

بر راهکارهای  مروری

 فرا ابتکاری

 شفیع زاده بهنود          14:00-13:45
 آقای دکتر عشقی و 

 آقای دکتر کالرستاقی

تشخیص پالک با استفاده 

 objectاز روش 

detection 

 قنبری محمد ولی          14:15-14:00
 آقای دکتر عشقی و 

 آقای دکتر کالرستاقی

و نوع سیستم تشخیص دقیق 

مدل خودرو برای برنامه 

های کاربردی سیستم های 

 هوشمندحمل و نقل 

 برزگر سعیده          14:30-14:15
 آقای دکتر عشقی و 

 آقای دکتر کالرستاقی

تحلیل دیدگاه های 

سیاسی جامعه بر اساس 

فعالیت مردم در شبکه 

 اجتماعی توییتر

             

 آقای دکتر سهیلی بنی آدم شیما    15:45-15:30

پیدا کردن اسناد در 

تصاویر ثبت شده توسط 

 های هوشمندگوشی 

 آقای دکتر شنبه زاده محمدزاده خانم

ساختار کلی دولت 

الکترونیکی کشورها و 

رابطه ی آن با اقتصاد 

 آنها

   

 آقای دکتر سهیلی عمرانی علیرضا    16:00-15:45
بهبود محدوده دینامیکی 

 تصویر
    تحلیل داده آقای دکتر شنبه زاده بهشتی فر رضا

 آقای دکتر شنبه زاده سنگ چشمه رضوان تایید امضای برخط آقای دکتر سهیلی رهبر زارع مهرنوش    16:15-16:00
یادگیری عمیق در سیستم 

 های توصیه گر
   

16:30-16:15 
 محمد صادق 

 مرادیان
 آقای دکتر اصغری

شناسایی و تشخیص 

اکانت جعلی و نامعتبر 

در شبکه اجتماعی 

 اینستاگرام

 سهیلیآقای دکتر  نوروزی مسعود
Text Image Super-
Resolution Using 

CNN 
 آقای دکتر شنبه زاده کلیدری خانم

بررسی رتبه دولت 

الکترونیک در آسیا و 

 غرب آسیا
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 آقای دکتر اصغری شمشیرساز بهنام 16:45-16:30

یک روش نظارت و 

کنترل برای شناسایی 

بدافزار تحت سیستم 

 عامل ویندوز

    -------- شنبه زادهآقای دکتر  آقای قادری   

 آقای دکتر اصغری هاشمی سهند 17:00-16:45

توزیع گره های شبکه 

حسگر بیسیم برای بررسی 

وضعیت سالمت ساختمانی 

بوسیله فرآیندهای تصمیم 

 گیری مارکوف

    -------- آقای دکتر شنبه زاده آقای خسروی   

17:15-17:00 
راغب  مهدی

 عزیزی
 آقای دکتر اصغری

مسیریابی برای شبکه 

 بر روی تراشه است
    -------- آقای دکتر شنبه زاده آقای کریمی   

 آقای دکتر اصغری جازک علیرضا 17:30-17:15
 ها fpgaبهینه سازی 

 wbanبرای پشتیبانی 
 آقای دکتر شنبه زاده فرد جوهری علی   

شناسائی چهره و قومیت 

افراد برمبنای المان های 

 )صورت(تصویر چهره 

   

 آقای دکتر اصغری فضلی هادی 17:45-17:30
بررسی رادیو 

 شناختگرها
 آقای دکتر شنبه زاده نامنی علیرضا   

شناسائی چهره و قومیت 

افراد برمبنای المان های 

 تصویر چهره )صورت(

   

 آقای دکتر شنبه زاده محمد مهدی کاشانی       18:00-17:45
تحلیل و ذخیره سازی 

کالن داده ها به کمک 

Apache Hadoop 

   

 


