
Code AuthorName PaperTitle DateModified

111 Rasul Rasuli Anti Q-soft R-submodules 1399/04/19 - 10:15 

112 Rasul Rasuli Characterization of TF(G) and direct product of it 1399/04/19 - 10:30 

144 نعمت اله تقی نژاد   10:45 - 1399/04/19 بررسی شرایط الزم بر وجود اعداد فازی ذوزنقه ای نمایی 

145 نعمت اله تقی نژاد   11:00 - 1399/04/19 بررسی و تحلیل یک روش مقایسه کیمت های فازی ذوزنقه ای نمایی

152 یوسف عزیزی داده کاوی در شبکه های اجتماعی برای تبلیغات در بخش خودروسازی 1399/04/19 - 11:15 

160 مهین حبیبی مدل خطی عمومی ناهم واریانس و کاربرد آن در داده های تصویربرداری عصبی 1399/04/19 - 11:30  

162 فرشته سادات حسینیان قمصری fMRIکاربرد مدل های سلسله مراتبی بیزی مکانی بر داده های  1399/04/19 - 11:45 

164 نازیال حسن زاده کاربرد فتوگرامتری برد کوتاه در مدلسازی صورت 1399/04/19 - 12:00  

166 بابک قاسمی مدل سازی سه بعدی دقیق قایق های تندرو با استفاده از تکنیک فتوگرامتری برد کوتاه  1399/04/19 - 12:15 

167 مهدیه قاسمی DYNAMICAL ANALYSIS OF NEURAL MODELS 1399/04/19 - 12:30  

169 امیر زینل The Generalized New Two-Type Parameter  Estimator in Linear Regression Model 1399/04/19 - 12:45  

170 حمیده رستگارزاده ارزیابی کارایی شبکه های اقتضایی خودرویی با مدلهای مختلف انتشاررادیویی 1399/04/19 - 13:00  

171 رضا باجان یکی از مخازن نفتی خوزستان به عنوان مورد مطالعاتی: طراحی و بکارگیری سنسور نرم به عنوان جایگزین جریان سنج های سه فازی در اندازه گیری جریان نفت چاه 1399/04/19 - 14:15 

172 علی اکبر تجری سیاه مرزکوه مسیریابی شبکه های حسگر بیسیم زیرآب با استفاده از الگوریتم خوشه بندی و رقابت استعماری 1399/04/19 - 14:30  

180 مسعود داودی  DNA 1399/04/19 - 14:45رمزنگاری مقاوم تصاویر رنگی مبتنی بر توابع فوق آشوب و دنباله های 

187 ابراهیم گنجعلی پور ارائه روشی برمبنای شبکه عصبی بازگشتی برای محاسبه مرکزیت بردارویژه ماتریس های مجاورت متقارن 1399/04/19 - 15:00 

139 محمد شیخ زاده تحلیلی بر علم داده و کاربرد داده کاوی در پژوهش های مدیریتی در ایران 1399/04/19 - 15:15 

165 فاطمه جمشیدی تسریع سه الگوریتم تشخیص و تصحیح خطا با استفاده از واحد پردازش گرافیکی و برنامه نویسی موازی کودا 1399/04/19 - 15:30 

191 امیر وهبی باب سنگی  Wire - Frameاندازه گیری حجم خرمای پیارم به صورت سه بعدی و با تعداد نمای متغیر با استفاده از روش  1399/04/19 - 15:45  

192 آتنا طهماسب پور میکال Five Kinds of Graphs of MV- algebras 1399/04/19 - 16:00 

193 امیر باقری رویکردی جبری بر پایه های گربنر، رنگ آمیزی گرافها و کاربردهای آن 1399/04/19 - 16:15 

106 امیرحسین  جلیل زاده افشاری بینی وضعیت بیماران از پرونده الکترونیک با استفاده از عناصر زمانی مبتنی بر ترکیب الگوریتم کلونی زنبور عسل و ماشین بردار پشتیبان ¬پیش 1399/04/19 - 16:30 

107 امیرحسین  جلیل زاده افشاری ها ¬کاوی برای تشخیص بیماری¬بندی در داده¬های طبقه¬مروری بر تکنیک: ثبت الکترونیکی سالمت و داده کاوی 1399/04/19 - 16:45  

115 مهدی شرفی های ادهاک موبایل¬های مسیریابی، امنیت و حمله کرم چاله در شبکه¬مروری بر تکنیک: Ad hocهای موبایل ¬شبکه 1399/04/19 - 17:00 

116 مهدی شرفی سیم موردی-های بی¬ درمقابله با کرم چاله ها در شبکهAODVراهکاری جدید برای بهبود پروتکل  1399/04/19 - 17:15 

126 راحله خاندوزی یک روش جدید برای حل مساله مکان یابی تدافعی تک هدفه پیوسته با استفاده از الگوریتم فراابتکاری آموزش و یادگیری 1399/04/19 - 17:30 

محاسبات نرم در مهندسی وسیستم های فازی– 4اتاق 

 دکتر  کمیل رکنی

لینک اتاق در سامانه محازی

http://elc.gonbad.ac.ir/class4/


