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103 وحید نجفی دسته بندی خودکار سبک موسیقی با استفاده روش انتخاب ویژگی مبتنی بر همبستگی 1399/04/19 - 10:15  

105 مریم السادات کاظمیان جستجوی بهینه محاسبات شهری جهت انتخاب بهترین الگوی خرید با استفاده از سیستم های تصمیم یار 1399/04/19 - 10:30  

108 مریم دیوساالر معیارهای سنجش و شاخصهای ارزیابی کیفیت نرم افزار 1399/04/19 - 10:45  

117 فاطمه شاهزمانی ورنوسفادرانی A random number generating algorithm of the characteristic function 1399/04/19 - 11:00  

121 سکینه باستانی کتولی مرور و بررسی راهکارهای چالش های امنیتی کالن داده ها در رایانش ابری 1399/04/19 - 11:15  

127 فاطمه جمشیدی تسریع الگوریتم برگر با استفاده از واحد پردازش گرافیکی و برنامه نویسی موازی کودا 1399/04/19 - 11:30  

136 آرتا اسدی Technical stock market indicators of Tehran Stock Exchange prediction using LSTM 1399/04/19 - 11:45  

137 نازیال حسن زاده بررسی ساخت بتن سبک توانمند با درصدهای مختلف پومیس و میکروسیلیس 1399/04/19 - 12:00  

138 سیدمحسن مستشارشهیدی پیش بینی اثر تغییرات زمان پاشش و درصد اختالط سوخت بر پارامترهای عملکردی موتور دیزل دوگانه سوز به کمک شبکه عصبی 1399/04/19 - 12:15  

140 ناهید نادمی استخراج ویژگی به کمک بُعد فرکتال و بُعد همبستگی در طبقه بندی سیگنال های مغزی در کاربرد بازاریابی عصبی 1399/04/19 - 12:30  

143 مهدی نجفی ارائه یک رویکرد بهینه استقرار شبکه های حسگر بی سیم مبتنی بر الگوریتم های فرهنگی و کلونی مورچگان 1399/04/19 - 12:45  

146 حنانه میرزایی نجار گشتاورمتغیرهای نایقین و طریقه های محاسبه آنها 1399/04/19 - 13:00  

147 حوریه جهانی سوگیریهای شناختی و مدلهای نظری تصمیم گیری 1399/04/19 - 14:15  

161 هادی صادقی کاجی مروری بر روش های ارائه شده برای یافتن زنجیره های افزونه کوتاه 1399/04/19 - 14:30  

168 محمدحسین سیگاری اجرای خودکار موسیقی با استفاده از پردازش تصویر برگه نت 1399/04/19 - 14:45  

174 طاهره دولت پور مروری بر استفاده از الگوریتم بهینه سازی کرم شب تاب در حل مسائل مهندسی 1399/04/19 - 15:00  

175 زهرا کریمی  Using Memetic Algorithms to Optimize Run-Time in Genetic Playing of Mastermind 1399/04/19 - 15:15  

183 معصومه کوهستانی مروری برالگوریتم های توازن بار در محاسبات ابری 1399/04/19 - 15:30  

184 فاطمه فالح شجاعی  توزیع نیم نرمال تعمیم یافته وزندار و کاربردهایش 1399/04/19 - 15:45  
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