
راهنماموضوعنام و نام خانوادگیردیف
اسداهللا شاه بهرامیمخفی سازي اطالعات بیماران در تصاویر پزشکی با استفاده از تکنیک حوزه فرکانسعرفان زیده سرایی1
حسن نادري طراحی و پیاده سازي روشی موازي جهت کشف نسخه هاي تکراري متون  جواد گلی2
با توجه به نحوه ورود زهرا یاراحمدي3 XML حسن نادري ارایه یک روش جدید مبتنی بر الگوریتم هاي هوش دسته جمعی براي کاهش حساسیت الگوریتم هاي خوشه بندي افزایشی اسناد
حسن نادري ارایه روشی بهینه براي کاهش مصرف انرژي در شبکه هاي حسگر بیسیم با بکارگیري قابلیت شبکه هاي عصبی  عبدالرضا سپهوند4
حسن نادري خودکارسازي مدیریت باتري در گوشی هاي تلفن همراه هوشمندقدیر آزادي5
حسن نادري ارایه راهکاري جهت تشخیص اسناد نزدیک به تکراري الهام گودرزي6
سعید پارسامکان یابی خطا بصورت پویا در نرم افزارذ با استفاده از الگوریتم ژنتیکزهرا شرفی7
سیروس مراديارایه یک الگوریتم ترکیبی به منظور افزایش دقت در سیستم هاي توصیه گر الهه رستگار8
سیروس مراديارایه یک روش جدید خوشه بندي مبتنی بر روش هاي تکاملی براي تصاویر رزونانس مغناطیسی مغزي سارا جعفري9

سیروس مراديتشخیص هویت با استفاده از شبکه هاي عصبی از طریق کف دست سیده مرضیه خلفوند10
سیروس مراديتشخیص هویت با استفاده از عنبیه چشم به کمک توصیفگر   SIFTفاطمه یاراحمدي11
سیروس مراديارایه یک روش مبنی بر ماشن هاي بردار پشتیبان در تشخیص نفوذ  نرگس صالح پور12
عبدالمجید موسويارایه یک روش جدید در مسیر یابی شبکه هاي بین خودرویی مبتنی بر الگوریتم کرم شب تاب آذر طوالبی بهادري13

در شبکه هاي موردي سیارآزاده گراوند14 DSR  عبدالمجید موسويروشی جهت مقابله با حمالت کرم چاله بر روي پروتکل مسیریابی

عبدالمجید موسويطراحی و پیاده سازي سیستم خبره براي پیش بینی نقص در خطوط تولید فوالد احسان زارع 15

عبدالمجید موسويتشخیص نفوذ در شبکه با استفاده از ترکیب طبقه بندي و الگوریتم خوشه بندي افشین خسروي 16

عبدالمجید موسويبررسی و تحلیل مشکل حمله سیاه چاله و ارایه یک مکانیسم جدید جهت مقابله با آن در شبکه هاي حسگر بی سیم   اقدس امیري17

عبدالمجید موسوياراه یک وش جدید مبتنی بر الگوریتم هاي هوش دسته جمعی ذرات برا بهبود پارامترهاي مسیریابی شبکه هاي بیسیم  ایمان رحمتی18

عبدالمجید موسويتشخیص حمله سیبل و کاهش خطاهاي تشخیص حمله در شبکه هاي بی سیم  سارا صابر19

عبدالمجید موسويپیاده سازي موازي الگوریتم خفاش ها در معماري کوداسعید پیرزمان20 عبدالمجید موسويپیاده سازي موازي الگوریتم خفاش ها در معماري کوداسعید پیرزمان20

عبدالمجید موسويارایه یک روش جدید براي افزایش هوشمندي و سرعت الگوریتم کرم شب تابفریبا سلیمانی21

عبدالمجید موسويیک روش جدید یادگیري ماشین براي تعیین موقعیت گره ها در شبکه هاي بی سیممحسن فرزادي 22

عبدالمجید موسويارایه یک روش موازي جدید براي موازي سازي الگوریتم علف هاي هرزمحمدرضا رشیدیان23

عبدالمجید موسويارایه یک روش موازي مبتنی بر الگوریتم کلونی مورچه براي حل مسایل بهینه سازي با استفاده از واحد پردازش کارت گرافیکمریم لشگرآرا 24

عبدالمجید موسويارایه یک مدل جهت دسته بندي متون با استفاده از الگوریتم هاي یادگیري ماشین مهین حق نظري25

در شبکه هاي موردي سیارمیترا ضرونی26 REPLAY در برابر حمالت oLSR  عبدالمجید موسويامن کردن پروتکل مسیریابی

عبدالمجید موسويبهبود شبکه عصبی تابع پایه شعاعی جهت مدلسازي و پیش بینی دانش کاربران در محیط یادگیري الکترونیکی نرگس پروانه27

عبدالمجید موسويارایه یک روش همبسته سازي هشدارها جهت کشف نفوذ به سیستم    یونس فرهادنیا28

فردین ابدالیاستخراج مولفه هاي شناختی با پایش فعالیت هاي صغحه تاچ تلفن همراهآزاده بهداروندي29
فردین ابدالیامکان سنجی استخراج ویژگی هاي حرکتی از تفاوت هاي حرکت نیمه چپ و راست بدن در سیستم هاي بایومتریک با پردازش سیگنال هاي           IMUبهزاد حسینی چگنی 30
فردین ابدالیارایه راهکاري براي تشخیص بدافزارهاي روت کیت مبنی بر فارنزیک حافظه پارسا حاتمی31
در شبکه هاي VASNETپریزاد ندري32 AODV     فردین ابدالیارایه یک پروتکل جدید با ویژگی هاي تاخیر کمتر و قابلیت ارسال بسته بیشتر نسبت به پروتکل
فردین ابدالیاستخراج مولفه هاي شناختی کاربر با پایش فعالیت هاي دستگاه هاي ورودي کامپیوتر (موس و صفحه کلید)پگاه نیک طلب33
تعبیه شده در توپ فوتبال براي تحلیل تکنیک بازیکنان پنالتی زن پیروز نامی34 IMU  فردین ابدالیپردازش سیگنالهاي شتاب و ژیروسکوب از سنسورهاي
فردین ابدالیطراحی واحد هدایت اینرسی با استفاده از سنسورهاي  MEMSرضا هداوند35
فردین ابدالیداده کاوي اندازه هاي استخوانی اسکلت انسان براي استخراج ویژگی هاي آناتومیک مجهول  ساناز نجف پور36
فردین ابدالیسیستم آگاه به زمینه تشخیص افتادن سالمندان با اعمال تغییرات فیزولوژي پس از آن   سهیال شرفی37
با استفاده از شبکه هاي عصبیشهاب الدین ساکی نژاد38 IMU  فردین ابدالیسیستم نظارت بر ورزشکاران با تحلیل داده هاي
فردین ابدالیالگوریتم تحلیل بالدرنگ به منظور کشف فعالیت بیماران براي درك و پاسخ به محرکات شیرزاد سپهوند39 فردین ابدالیالگوریتم تحلیل بالدرنگ به منظور کشف فعالیت بیماران براي درك و پاسخ به محرکات شیرزاد سپهوند39
و تشخیص آن با مدل مخفی مارکوف  علی شاکرمی40 IMU   فردین ابدالیارایه روشی براي تعریف امضاي دیجیتال مبتنی بر سنسورهاي
فردین ابدالیتعریف و ساختار پروتئین هاي انسانی براي تعیین نوع آنها با استفاده از خوشه بندي طیفی و شبکه عصبی غزل کاکی 41
فردین ابدالیارایه یک روش براي تعیین میزان شباهت کاربران در سیستم هاي پیشنهادگر بر مبناي روش فیلترینگ مشارکتی   محمد نظري فرخی42
فردین ابدالیدفع حمالت دست اندازي و هک سیستم هاي بیومتریک به نمودار ضربان قلب محمدرضا ماندگار43
فردین ابدالیطراحی یک سیستم مبتنی بر کلونی مورچه ها براي تشخیص بیماري سرطان پستان   یاسر فتحی گنجی44


