

لیست زیر اسامی کلیه مقاالت پذیرفته شده می باشد ( شامل لیستهای سری اول و دوم اعالم شده) .



برای بسیاری از مقاالت زیر مراحل ثبت نام طی شده و فایلهای خواسته شده ارسال گردیده اند .



شرکت کنندگانی که تاکنون ثبت نام نکرده اند فقط روز شنبه مورخه  29/7/92فرصت دارند تا مراحل ثبت نام را طی نمایند و
فایلهای خواسته شده را ارسال نمایند .بدیهی است پس از آن زمان چکیده ها برای چاپ ارسال می گردند و چکیده مقاالتی که
بعدا ثبت نام نمایند در کتابچه چاپ نخواهد شد.



این امکان وجود دارد که تعداد محدودی از مقاالت پوستری بتوانند به صورت سخنرانی ارائه گردند .در صورتیکه مقاله شما
پوستری است و تمایل به ارائه به صورت سخنرانی دارید لطفا از طریق ایمیل دبیرخانه را مطلع فرمایید .به اینگونه مقاالت گواهی
ارائه سخنرانی داده خواهد شد.

لیست مقاالتی که به صورت سخنرانی پذیرفته شده است
عنوان مقاله

نويسنده مقاله

كد مقاله

تخمین تالش الزم برای تولید نرمافزار با استفاده از مدل شبکه عصبی پرسپترون
چند الیه مبتنی بر مدل کوکومو)2222( 2

سجاد متقی اردکانی

HN10101700454

تطبیق سرویس های وب باآنتولوژی متفاوت با استفاده از گراف دو بخشی

مجتبی پورتیمور

HN10102410160

چارچوب معماری سازمانی مبتنی بر دانش

محمد امیدوار

HN10102040210

ارایه یک سیستم پیشنهادکننده صفحه وب مبتنی بر مجموعه های فازی راف

الهام میرزاکاظمی

HN10104340405

طراحی موتور توصیه گر مبتنی بر شبکه عصبی به منظورارائه پیشنهادات سفر با
روشهای یادگیری با ناظر و بدون ناظر

زهره بهمن اصفهانی

HN10104310437

تمام جمع کننده یک بیتی کارا جهت کاربرد در پردازنده های بسیار کم مصرف

مهتاب السادات اعتباریان

HN10104480456

الگوریتم پیشنهادی فشرده سازی تصویر با استفاده از تلفیق الگوریتم  PCAو
شبکه عصبی Feed Forward

پرویز قره باقری

HN10104090389

بهینهسازي همترازي آنتولوژيها با استفاده از دستهبندی کنندههای ترکیبی

فروزان امیري دواني

HN10101830118

بررسي انطباق میان آنتولوژي ها بوسیله سیستم فازي گراديان نزولي به کمک
آنتولوژي هاي باالرتبه
بهینه سازي سازه ها با استفاده از روش الگوريتم تجمع زنبور عسل

HN10103570292

علي معصوم پور عسكري
mohammad mehdi mashinchi
HN10100200010 jouybari

ارائه یک الگوریتم کارا جهت تعیین زمان بهینه اجرای جوانسازی نرم¬افزار

مونا یخچی

پیش بینی ماژول های خطادار نرم افزار توسط استنتاج قواعد با الگوریتم بهینـه
سازی ازدحام ذرات چندهدفه مبتنی بر فاصله ازدحامی

یوسف عبدی

ارائه ی یک روش مبتنی بر یادگیری تقویتی در انتخاب ویژگی برای داده های
نامتوازن

سید مهدی حضرتی فرد

HN10100770161

ارائه یک الگوریتم تطبیقی دسته بندی نزدیکترین همسایه با فاصله وزن دار برای
تشخیص بیماری اسکیزوفرنی با استفاده از سیگنالهای EEG

الهام پروین نیا

HN10100700373

 VANET-based Adaptive Dynamic System for Traffic light Controlسید وریا حسینی
بهینه سازی وزنهای شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی
اجتماع ذرات بهبود یافته

شهاب بالو

حل مسئله ی انتخاب همسایه در شبکه های نظیربه نظیر با استفاده از الگوریتم
رقابت استعماری

شبنم عبادی

 Processing Tree-Pattern Queries in XML Databasesسید کامیار ایزدی

HN10100160026

HN10100270037

HN10102520375

HN10104320390

HN10100460049
HN10102930192

ترسیم گراف در چند ضلعي حفره دار توسط الگوريتم ژنتیک

ابوالقاسم مهدي نیا اسبويي

HN10103130225

ارائه یک روش نوین برای یافتن جواب اولیه برای مسئله حمل و نقل

اصالن مهرابی

HN10102540413

استخراج تصاویر تخمینی از رشته بیت JPEG

حسن جلوه

HN10104250403

ابزار تولید خودکار داده های آزمون برای برنامه های C

محمود لك

HN10100280125

تفکیک عیوب ترکیبی در ماشین¬آالت¬دوار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

محسن فالح تفتی

HN10104510465

حل مسئله ی فروشنده دوره گرد با استفاده از ترکیب تکنیک های هوشمند و
الگوریتم ژنتیک

بهروز عامری شهرابی

HN10101010115

پیش بینی نمره دانشجویان با استفاده از شبکه های بیزین

رافع ترابی

HN10102820180

خوشه بندی در شبکه های ویژه سیار با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

بهراد خزروی

HN10103600295

الويتبندي هشدارهاي سیستمهاي تشخیص نفوذ با استفاده از منطق فازي

ال ناز صفر زاده

HN10103620301

بررسی عوامل موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ( )ERPدر
سازمان های شبکه ای

خدیجه فرهادیان فرد

HN10100110334

افزایش کارایی جابجایی در سیستم های نسل چهارم

مهدیه علی نظری

HN10104130392

رویکردی نوین در رمزنگاری متون بر پایه¬ی الگوریتم Hill

سهیل کربالیی فر

HN10100170008

راهکار جدید برای حذف دور در جداول RDVدر کشف منبع گرید

نفیسه بهرامی نور

HN10101170104

توسعه فعالیتهاي چتری در متدولوژيهاي معماری مدل محور

زهره منصوری

HN10102660176

سیستم تشخیص هوشمند آیات قرآنی موجود در متن

محسن شاه محمدی

HN10102990265

یک روش مسیریابی چندمسیره انرژی کارا برای شبکه های سیار موردی با بهره
گیری از الگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعی

مهدی خان بابایی

HN10101050293

پوشش ضعف چارچوب  COBITبا استفاده از چارچوب های  Val ITو Risk IT
جهت برقراری حاکمیت فناوری اطالعات در سازمان

رضا پرویزی

HN10103940356

مدلسازی زمان نصب انشعابات پراکنده گاز در شهر یزد

رحیمه بهنام

HN10104520466

طراحی سیستم صف در بهبود تاخیر در شبکه های حسگر متحرک

صادق والی پور

HN10103220243

ارائه روش افزایش طول عمر در شبکه های حسگر بی سیم با بکارگیری روش
سه سرخوشه

محمد بیگلریان

HN10101060470

تشخیص الگوی صدا با استفاده از شبکه عصبی TDNN

ارزو قجری بردر

HN10103180231

استخراج چندسندی کلمات کلیدی با استفاده از ترکیب الگوریتم های  TFIDFو
PageRank

ناصر گرامی نیا

یادگیری درخت تصمیم با استفاده از شبکه عصبی برای افزایش پایداری و انعطاف
پذیری

احمد پریجایی مقدم

HN10104420439

تنظیم پارامترهای ماشین بردار پشتیبان چندکالسه برای سیستم های تشخیص
نفوذ با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری

كیومرث طالیی

HN10102530464

ایجاد مشاور مجازی بر اساس کاوش داده های پرسشنامه های شغلی و
شناسایی روند افت انگیزه در نیروی کار

مرضیه جوادی

HN10100240017

یک روش جدید مبتنی بر معیارهای آماری توزیع برای تنظیم خودکار نرخ یادگیری
آتاماتای یادگیر در محیط های پویا

محمدرضا مالخلیلی میبدی

HN10102330148

ارائهی یک روش نوین برای مخفیسازی قوانین انجمنی با ترکیب روشهای
تحریف و مسدودسازی؛ ()HABA

علی ابراهیمی

HN10103060212

HN10103370378

استفاده از الگوریتمهای اتوماتاهای یادگیر و ژنتیک برای بهبود کیفیت سرویس در
مسئله مسیریابی چندپخشی

محمدرضا کرمی نژاد

HN10102970219

تاثیر تغییرات پارامترهای منحنی بیضوی بر زمان اجرای پروتکل ECMQV

شهال قاسمی

HN10103560416

خوشه بندي اسناد فارسي مبتني بر فضای ویژگی گراف

زهرا رضائی

HN10101550103

ارزيابي کارايي همترازي آنتولوژيها با ارائه يک تکنیک نوين يادگیري ماشین

فروزان امیري دواني

HN10101830159

کنترل نرخ کارا از نظر انرژی در شبکههای مش بیسیم

تهمینه میرزایی صلحی

HN10102340149

بررسی  URIsو ارائه راهکار نوین امنیتی جهت ایمن سازی  URLها

محسن سلطاني

HN10102420171

تخمین تعداد خطوط کد الزم برای تولید نرمافزار با استفاده از مدل شبکه عصبی
پرسپترون چند الیه مبتنی بر معیار درجه عملکرد

سجاد متقی اردکانی

HN10101700188

ارائه یک الگوریتم کارا به منظور زمانبندی وظایف مستقل در محیط ابرمحاسباتی

پروانه عصاره

HN10102900220

بررسی راهکارهای امنیتی جهت تشخیص بدافزارها در سامانه های بازشناسی
با امواج رادیویی ()RFID

کلثوم سعدیان

HN10102620229

مقاالتی که به صورت پوستر پذیرفته شده اند
ارائه یک مدل تعامل پذیری برای سازمان های شبکه ای

خدیجه فرهادیان فرد

HN10100110336

یک مدل امنیتی مناسب و کارامد برای مقابله با حمله  Man-in-the-middleدر
شبکه GPRS

مصطفی ایوبی مبرهن

HN10104230369

بررسی تاثیر روشهای بهبود بر کارایی یک سیستم جدید شناسایی نقاط یکتای
اول و دوم اثرانگشت

حسین ابراهیم پور

HN10104410427

بررسی کیفیت وب سایت های بانکداری اینترنتی درکشور با استفاده از الگوریتم
فازی

مصطفی اخوان صفار

HN10101820429

راه حل های متن باز برای طراحی کسب و کار الکترونیک

محمد علی سنایی

HN10104450434

ارزیابی الگوهای جستجو برای موتور جستجوی توزیع شده

فریبا اسالمی

HN10100930435

جداسازی خودکار رگ های شبکیه با استفاده از روش کانتور فعال با تقسیم
بندیهای انتخابی محلی یا سراسری

سمیه زندیان

HN10104330397

ارائه تابع درهم ساز جدید مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی

زهرا زاهدانوری

HN10104470448

 Evaluating Artificial Neural Network in IDS Alert Management Systemال ناز صفر زاده

HN10103620311
HN10101900124

ارائه روشی جهت انتخاب بازه مناسب درجستجوی داده های رمز شده

کامبیز سنجری بنستان

ارایه الگوریتمی جدید برای نهان کاوی متن در تصویر با استفاده از تبدیل موجک و
کم ارزش ترین بیت

فریبا قربانی برام

HN10102890190

بررسي تكنیك هاي افزايش كارايي در پردازش ابري

زهرا زنبق

HN10102550234

دسته بندی تطبیقی الگوریتم های روشهای داده کاوی در علوم پزشکی

مریم حسن زاده

HN10103400261

سیستم اتوماتیك تصمیميار پزشكي مبتني بر تكنیكهاي هوش محاسباتي جهت
دستهبندي ژنها

آزاده آبکار

HN10103360262

ابهام زدایی واژه های چند معنایی در ترجمه ماشین با استفاده از الگوریتم
مورچگان

آدین حسین پور

HN10103460279

 A Novel Inertia Weight for Particle Swarm Optimizationجعفر امامی پور

HN10103610299

ارائه روشی برای بهبود زمان پاسخ در استنتاج از پایگاه دادههای رابطهای

محبوبه صفایی

ارائه خوشه بندی بهینه در شبکه های موردی بین خودروئی با استفاده از منطق
فازی

شهرام خدائی

HN10100320428

ارائه مدلی مناسب برای خدمات اطالع رسا نی تجارت  C2Cبرپایه

شهرزاد ستایش

HN10102290200

مقایسه پروتکل های خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم

اعظم سعید

HN10100920276

ارائه یک معماری جدید برای سیستم آموزش الکترونیکی مبتنی بر محاسبات
ابری

علی اکبر رستمی

تدوین محتوای درس برنامه سازی مقدماتی با بررسی تطبیقی سرفصل دانشگاه
های معتبر جهان

مهرنوش نوبخت

A Framework for the Evaluation of Security Defects and Vulnerabilities of
 Software Applicationsصمد محمدی

HN10102200409

HN10101680126

HN10102250383

HN10101330094

انواع مکانیزم های تشخیص نفوذ و بررسی یک مورد پیاده سازی شده در نرم
افزار Snort
تاثیر  ICTدر پیشرفت روستاها

خدیجه السادات طباطبایی
سجاد بحرکاظمی

HN10102030166
HN10101150172

توسعه چابک برنامه های کاربردی تحت وب

مریم رضایی

HN10101470203

پیش بینی میزان تالش الزم برای انجام پروژهای کامپیوتری با استفاده از
درختهای تصمیم گیری

مهران خسروی

HN10103080217

روشی جدید برای آشکارسازی نقاط در دست نوشته های فارسی به منظور
تحلیل روانشناختی افراد بر اساس دست خط

محسن شاه محمدی

HN10102990218

طراحی الگوریتم هارمونی کوانتومی و ارزیابی کارایی آن بر روی مسئله کوله
پشتی

سحر بهاروند

HN10103350258

کنترل پذیرش و تقسیم بندی منابع لینک فراسو در شبکه های سلولی نسل
سوم

مریم فرح بخش

HN10102720294

يک الگوي جديد مديريت کلید در شبکه حسگر بیسیم بر اساس الگوریتم کولونی
زنبور عسل مصنوعی

سعید مهرجو

HN10103760306

بهبود عملکرد الگوربتم  Qدر مقابله با برخورد تگ ها در سیستم های RFID

عسگر مختاری

HN10104020333

یک روش پیشنهادی برای کشف سرویس مطلوب

ندا محمدی

HN10100140360

بررسی تبلیغات هدفمند در شبکه های اجتماعی

الهام سوچی

HN10104140394

بهبود پیچیدگی زمانی پروتکل احراز هویت متقابل برپایه هش و مقدار مخفی در
سیستم RFID

محمد اسماعیل شهابیان

HN10103920421

ارایه یک معماری جهت افزایش امنیت در بانکداری سیار

مصطفی اخوان صفار

HN10101820433

ردگیری خط سیر بازوی رباتیکی با استفاده از  ANFISاصالحشده

مهدی نادری

HN10103100271

یادگیری سارسا فازی با توزیع محلی پاداش

سلمان سلطانیان

HN10103650442

یک الگوریتم نوین برای بهبود کیفیت سرویس دهی در سیستم وایمکس

منا رشیدی پور

HN10100060003

جمع آوری داده ها با انرژی کارآمد در شبکه های حسگر بیسیم

محمد یاوری

HN10100300044

ارائه الگوريتمي بهینه بر پايه کاوشگر براي تشخیص و حل بن بست در سیستم
هاي توزيع¬شده

محسن عسکری

HN10101070095

استخراج الگوهای تصادفات جاده ای :مطالعه موردی تصادفات جاده ای منطقه
همپشایر

سمیه ابراهیم خانی

HN10101420105

بررسی طرح تسهیم تصویر محرمانه برای تصاویر رنگ اصلی با سایز محدود

شیرین عباسی

HN10103340254

تکنولوژی و روشهای نوین یادگیری الکترونیکی

محمد امیدوار

HN10102040264

ضرورت و اهمیت همسویی بین فناوری اطالعات و کسب و کار بر مبنای یک مدل

جواد نوری پوراپورواری

HN10103980327

مقایسه چهار روش طبقه بندی برای تشخیص دیابت نوع 2

معصومه فخرآبادی

HN10103990332

ارزیابی الگوریتم های دسته بندی در تشخیص دیابت و سرطان سینه

سیدعباس محمودی

HN10103200361

بهینه سازی مصرف انرژی و افزایش ظرفیت با استفاده از تخصیص کانال ترکیبی
در شبکه های چند کاناله

مجتبی فرزانه

HN10104000366

بررسي الگوريتم هاي توزيع بار در شبکه هاي نظیر به نظیر ساختيافته
سیستم آزمون ابري

زهرا کریمی
محسن افهمي

HN10104160384
HN10104200445

 Survey:Various Specifications of Cryptographic Hash Functionsزهرا زاهدانوری
رضا ناصری قیری
آسیب پذیری نرم افزارهای بدون سورس

HN10104470450
HN10103170246

متن کاوی متون فارسی براساس طبقه بندی مفهومی کلمات

مریم شیخی قرابقلو

HN10103020315

رمزنگاری داده ها در رایانش ابری با استفاده از اتوماتای سلولی نامعین

رسول قلعه وندی

HN10100020038

ارائه روشي نوين در مسیريابي شبكه هاي ادهاك سیار بر پايه الگوريتم كلوني
مورچگان

عبدالرسول مصلي نژاد

HN10101270088

بهبود عملکرد موتورهای جستجو بر اساس روشهای دسته¬بندی فازی

حمید رضا رضایی

HN10102360150

ارزیابی و مقایسة تاثیر الگوریتم های مدیریت صف در عملكرد شبكه هاي
كامپیوتري

فرناز امین

HN10102100158

پیش بیني ورشكستگي سهام شركتهاي حاضر در بورس با استفاده از سیستم
های طبقه بند ( )XCSبهبود یافته

پویا افرند

HN10102300185

کاربردسیستم های طبقه بند ( )XCSدر تشخیص بیماری دیابت

پویا افرند

HN10102300186

انطباق شبکه های پوششی  P2Pباشبکه های فیزیکی به کمک توپولوژی آگاه
برای Ad-hoc

الهه کوچک دزفولی

) Reverse Trie using Enclosure Vectors (RTEVپیمان فقیهی

HN10103050209
HN10101210249

تجمیع داده ها در شبکه های حسگر به منظور کاهش بار ترافیک

فریبا عالف زاده

HN10102920259

بررسی مقایسه ای سیستمهای توزیع شده محاسباتی Gridو Cloud

محمد قاضی نیا

HN10102150281

بهینه سازی مسیر یابی چند پخشی  QOSبا استفاده از الگوریتم ژنتیک

بهروز نجات

HN10104120349

رهیافتی نوین مبتنی بر انتخاب کلونی برای ارتقای دقت در تشخیص توده¬های
بدخیم سرطان پستان

رامین جوادزاده

HN10103850357

ارائه يک بسط برای بهبود چارچوب  ITILاز چشم انداز امنیت

مجتبی اسماعیلی دهاقانی

HN10100230014

بررسی روش های رنکینگ صفحات وب در موتورهای جستجو و مقایسه ی آنها با
هم

روجا جوادیان

HN10100420058

بررسی فرایند تجارت و پرداخت سیار و مزایای آن ها

مصطفی ایوبی مبرهن

HN10104230381

روشی برای امنیت داده های ذخیره شده مشتريان بر روی سرویس دهنده های
رایانش ابری بر اساس پارامتر بیومتریک عنبیه چشم

سجاد كراوغلي

HN10102840181

مقايسه و انتخاب چارچوب¬هاي معماري سازماني

محمدعلی ترکمانی

HN10101860119

بهبود تشخیص هوشمند نفوذ به شبکه های کامپیوتری با استفاده از سیستم
های طبقه بند ( )XCSبهبود یافته

پویا افرند

 Buffer Management for Self-Similar Network Trafficفرناز امین
چالش های موثر در عدم استفاده از فناوری اطالعات :مطالعه موردی اینترنت
پیمانه ای کردن آنتولوژی در وب معنایی

فرشاد پرهام نیا
محمد رستمی

HN10102300143
HN10102100201
HN10101930215
HN10100800221

بهینه سازی تخصیص زیر پرس وجوها در پایگاه داده توزیعی با استفاده از الگوریتم
فرهنگی

بهاره منورشرفیان

HN10103260245

بررسی روش های مدیریت هشدار سیستم های تشخیص نفوذ

فرناز معرفت خواه

HN10103290251

تشخیص هواپیمای مسافربری از هواپیمای جنگنده با استفاده از شبکه¬های
عصبی

روح اله شاه میرزایی

HN10103390272

ارائه روش پیاده سازی جدید برای مدل نگاشت –کاهش الگوریتم ژنتیک

محمد یدالهی

HN10102570329

استخراج میانگین زیر بلوک ها از ضرایب تبدیل  DCTبلوک

حسن جلوه

HN10104250404

بررسی و مقایسه تکنیک های رمزنگاری داده مبتنی بر موقعیت مکانی

نسیبه آبین

HN10101800144

کاهش فضای حالت در تکنیک درستی یابی بررسی مدل به کمک روش بررسی
مدل نمادی

معین لهاشی نژاد

تشخیص اقلیم دوازده شهر ایران با بکارگیری روش های داده کاوی بر اساس
عناصر اقلیمی

محمد جواد ذیفن

الگوریتم های انتخاب موازی تصادفی  FastوUltrafast

HN10102270155

HN10101770199

HN10103320256 elahe ghiasi nezhad

ارائه ي يك الگوريتم جدید مقاوم به نويز جهت پنهان سازي سیگنال صوتي در لبه
هاي یک تصوير رنگی و آشكار سازي آن

شهرام مهنا

HN10103450278

الگوریتم مرتب سازی موازی جدید برای اتوماتای سلولی دو بعدی

امین عرفان

HN10103660318

ایمن سازی متدولوژی  Scrumاز طریق افزودن ویژگیهای امنیتی

عظیم محمدخانی

HN10103730385

بررسی نقش تجارت الکترونیک در رابطه بین شرکت های تولیدکننده وتامین
کنندگانشان

فاطمه ناجی

HN10104350417

طبقه بندی انواع برنج با استفاده از تکنیک های بینایی ماشین و طبقه-کننده ی
بیزین

کیوان قادری

HN10101310093

ارائه روشی برای افزایش طول عمر ارتباطی شبکه های حسگر بی سیم

مهدی حسینی

HN10102390169

ارائه رویکردی جدید مبتنی بر معیار به طور کمی جهت مدیریت سیستم مدیریت
امنیت و ارزیابی ریسک در کاربردهای نرمافزاری

صمد محمدی

HN10103830309

تصویر حجمی تومور به صورت کامپیوتری در تصاویرMRI

هدی رفیعی پور

HN10103680312

بهبود الگوریتم رقابت استعماری از طریق ترکیب با الگوریتم تکاملی ()HEICA

فاطمه رمضانی

HN10100960064

مروری بر چند پروتکل جمع آوری داده امن در شبکه حسگر بی سیم

فاطمه جعفری

HN10101600108

مقایسه ای بر محاسبات ابری و محاسبات گرید

نسرین عرب

HN10102310165

A Novel Color Based Image Retrieval System Using Binary Signatures in
 HSV Color Spaceساناز شهرآئینی

HN10102560174

تشخیص بیماری قلبی با استفاده از سیستمهای طبقه بند ( )XCSRبهبود یافته

پویا افرند

HN10102300184

امنیت مجازی سازی در مراکز داده و ابرها

سعید مظفری

HN10102960198

بهبود سخت افزاري كارايي محاسباتي توابع درهم ساز BLAKE

مرضیه یزدانی فشتمی

HN10102810202

ارائه الگوریتم مبتنی برسیستم چند نخی برای ترکیب سرویس ها

علی ساالری

HN10102580235

طراحی و پیاده سازی روش جدید برای مسیریابی رباتهای هوشمند مبتنی بر
یادگیری تشویقی و برنامه نویسی پویا

علی احمدی

HN10103530284

پیشنهاد مدلی برای بهینه سازی مدیریت سیستم های نرم افزاری با رویکرد
سرویس گرا

حمید جلیلوند

HN10103430344

بررسی حمالت و مشکالت امنیتی در سیستم GSM

مجتبی ایوبی

HN10103440364

ایجاد مدل قابل اجرا برای تحلیل نیازمندیهای کارکردی و غیرکارکردی با استفاده
از شبکه پتری رنگی
اهمیت مجازی سازی در محاسبات ابری

سمیرا گوهری
سارا رحیمی دوین

HN10104360418
HN10104180436

طراحی سیستم چندعاملی بر پایه مدل استدالل مبتنی بر مورد پایدار در برابر
حمالت رد سرویس

محمد اسماعیل شهابیان

HN10103920443

مقایسه و بررسی راه حل های ایجاد کلید در پروتکل های امنیتی مبتنی بر توافق
کلید گروهی خوشه بندی شده  ،در شبکه های بی سیم موردی

مجید اعتمادی

ارائه سیستم توصیه گر موسیقی به روش پیوندی با استفاده از فیلترینگ
مشارکتی و خوشه بندی

نازنین قاسمپورشیراز

یک الگوریتم توزیع شده موازنه بار دروازه مبتنی بر اتوماتای یادگیر در شبکه های
مش بی سیم

مریم کاشانکی

HN10100470043

ارائه الگوریتم زمانبندی انرژی آگاه در شبکه محاسباتی کلود
مروری بر روشهای تشخیص لبخند

زهره رویایی
فرشته محمودی

HN10102070133
HN10101090134

بررسی یک روش حذف کلید از  B-Treeبه صورت موازی

سمیه اسداله زاده

HN10102690168

 Routing in computer networks based on colony algorithmاحمدرضا منتظرالقائم

HN10102980458

HN10100330029

HN10102940191

ضرورت مهندسی نیازمندی ها در افزایش کیفیت محصوالت نرم افزاری بر پایه
استاندارد ISO/IEC 9126

عاطفه خسروی

HN10103250244

بررسی امنیت در تبادل پیام بین وب سرویس ها

محمد رستمی

HN10100800324

ارائه روشهای مقابله با تغییرات روشنایی و ژست در تشخیص چهره

فائزه محسنی مقدم

HN10103970325

ارائه ی یک پروتکل جهت حفظ امنیت بیشتر سیستمهای RFID
چارچوب PeaF

جواد نوری پوراپورواری
مهرناز براهیمیان

HN10103980328
HN10100780407

تجارت الکترونیك بین بنگاهي ترکیب  B2Bو  B2Cدر تجارت الكترونیكي

لیال خزدوزی نژاد جمالی

HN10104380419

استفاده از قانون چند منظوره ژنتیکی برای تشخیص سیستم های طبقه بندی
فازی
ابعاد تجاری در رایانش ابری

سید مجتبی ساالری
نعیمه صرامی

HN10103580453
HN10102480468

بررسی عملکرد مدل نگاشت-کاهش الگوریتم ژنتیک ،بر روی بسترهای اصالح
یافته ابر محاسباتی

محمد یدالهی

HN10102570296

فشرده سازی تصویر به روشی جدید ،با نگاشت افزونگی تصویر به افزونگی درون
پیکسلی و ارائه یک فشرده ساز بدون اتالف برتر از JPEG

مصطفی ارجمندی

خوشه بندی شبکه های سیار موردی با استفاده از الگوریتم جهش قورباغه
اصالح شده

فریدون رمضانی زنگی

HN10100070019

نقد و بررسي چالش هاي امنیتي در شبکه هاي وايمکس

سهیل کربالیی فر

HN10100170022

بررسی انواع موتورهای جستجو و مؤلفه های کلیدی آن

روجا جوادیان

HN10100420039

مروری بر روشهای کشف سرویس آگاه به زمینه در شبکههای محاسبات فراگیر
مهندسی مجدد نرم افزار

بتول محمودی
حمیدرضا ولدان زوج

HN10100040069
HN10101040070

HN10104280459

 Intra-mode Topology Control Scheduling based on the Learning Automataلیال فرج اله زاده

HN10101500100

امنیت شبكههاي كامپیوتري در شركتهاي متوسط و كوچك ،تهديدها و راهكارها

احد زارع رواسان

HN10101530102

کاهش هزینه ذخیره سازی نتایج میانی گراف گردش کار

سهیل کربالیی فر

HN10100170113

مدل اعتماد جدید به روش تصمیمگیری چند معیاری در سیستم محاسبات گرید

ندا آذری خسروشاهی

HN10101580137

چالشهاي پیش رو در مديريت شبكه هاي نسل بعد با استفاده از پروتكل  SNMPو
ارائه يك راه حل بر اساس معماري CORBA

قاسم کرمی

HN10101540205

بررسی و مدل سازی تاثیرات حرارتی سنسور های بیولوژیکی در شبکه های
BAN

سمیه مهرآبادی

HN10102160257

یک سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر تشخیص امضاء و ناهنجاری

سید محمد مهدی زاده

HN10102590267

بررسی چهار روش مهم برای خوشه بندی  ،محاسبه شباهت و فاصله معنایی
برای اسناد XML

مهدی جانی نسب صلحدار

HN10101490283

ارائه راهکار های محاسبات ابری در آموزش عالی

مریم ثابت

HN10103540286

ارائه الگوريتم جديد براي افزايش طول عمر شبكه هاي حسگر بي سیم بر اساس
روش هاي خوشه اي و كلوني مورچه ها

سمیه خزايي كوهپر

HN10103790308

بررسی الگوریتم های احراز هویت در پروتکلWAP

مجتبی ایوبی

HN10103440316

بررسی سیستم¬های شناسایی از طریق فرکانس¬های رادیویی

یونس وجدان پرست

HN10102260341

الگوریتم سیستم کلونی مورچه برای حل مسئله فروشنده دوره گرد با پنجره
هاي زمانی فازی

فاطمه اکبری

HN10104100347

مهاجرت دولت الکترونیک به محاسبات ابری ،مزایا و چالش ها

احمدرضا پاکرایی

HN10103230353

تناظریابی تصاویر با استفاده از الگوریتم  SIFTبرای تشخیص اشیاء (مطالعه
کاربردی بر روی تصاویر خودرو و اسکناس)

الهام زارع زاده

HN10104170362

شناسایی چهره توسط الگوریتم قطعه بندی بر اساس ترکیب ویژگی های رنگی
پوست و لبه یاب فازی رقابتی

معصومه بورجندی

HN10101980396

بررسی و طبقه بندی ویژگی های کیفی معماری خط تولید نرم افزار

نجمه ملکوتی فر

HN10103780422

ارزيابي كارايي تعامالت عامل در سیستم هاي مبتني بر عامل با استفاده از
شبكه هاي پتري رنگي

محمد زماني

HN10104040423

بررسی فاکتور های موفقیت در تجارت الکترونیک با استفاده از الگوریتم فازی

مصطفی اخوان صفار

HN10101820431

شبیه سازی انتقال ویدیو برروی شبکه های محلی بی سیم در محیط Ubuntu

زهرا رحیمی قانع

HN10101840117

بررسی پیاده سازی جستجوی محتوا محور تصویر در موتور های جستجوی تحت
وب

فریبا عالف زاده

HN10102920263

سه بعدی سازی تصاویر رادیولوژی فک و دندان

سجاد مطهری

HN10103550287

ارزیابی کارایی معماری نرم افزار با شبکه های پتری رنگی

حمید رضا پورایران

HN10103880440

بررسی خوشه بندی زاویه ای ناهمگن در شبکه های حسگر بی سیم

محمد بیگلریان

HN10101060467

 Probabilistic Methods in Query Expansionسارا خوش وطن زرغانی

HN10101260092

بررسی و مقایسه الگوریتم های خوشه بندی تفکیکی

فائزه حسینی نژاد

HN10101200116

حذف داده تکراری در سیستم های شناسایی فرکانس رادیویی( )RFIDبا
استفاده از یک روش تقسیم و غلبه

ذاکر امانی

HN10102170136

توازن بار در محیط محاسبات ابری با استفاده از الگوریتم های فرااکتشافی

نسرین عرب

HN10102310146

هوش تجاری و اهمیت آن برای سازمان ها

طاهره وکیلی

HN10102430157

Evaluation and Comparison of QOS Parameters in WiMAX and WiFi
 Networksعلی حیدری خوئی

HN10101570162

پیشنهادی بر پیاده سازی جستجوي سطحي و کاربرد آن در پردازش تصوير

علی آیت اللهی نصرآبادی

HN10101710233

کشف قوانین بازگشتی اتوماتای سلولی چند حالته جهت رمزنگاری

زینب زحمتکش

HN10103160252
HN10103320255 elahe ghiasi nezhad

بهینه سازی محاسبات گرید با روش چند بعدی

پیمایشی به دو روش رمزنگاری کلید عمومی همراه با گمنامی

معصومه انصاریفر

HN10103470305

بررسی امکانات شبیه سازی و ارزیابی ویژگی های معماری سازمانی قبل از
اجرای آن

علی صادقی معین

HN10104150359

ارزیابی زیرساختهای فنی شبکه ارتباطات سیار و انتخاب مناسبترین کانال به
منظور استقرار سرویس بانکداری سیار در ایران

سامی ساعی

HN10104270372

مقایسه الگوریتم های کلیدعمومی ازنظر زمان اجرا

شهال قاسمی

HN10103560415

افزایش طول عمر شبکه های حسگر بی سیم با بکارگیری دو سرخوشه و
خوشه بندی زاویه ای

محمد بیگلریان

HN10101060469

