
 برنامه زمانبندی ارائه پوستر

 های محيط در هوشمند های سيستم و خبره های موضوع: سيستم

 فازی/رباتيک و کنترل فازی

 ساعت

 15:30-1615 

 1394شهریور  18چهار شنبه  

 عنوان ارائه دهنده

9715حسين شریفی  جستجوی الگوریتم با قدرت شبکه امنیت قیود گرفتن نظر در با اقتصادی بار پخش 

یافته بهبود هارمونی  

9718قاسمی سرشتمجتبی   سکته بیماران در حرکتی اختالالت شناسایی برای ژنتیک -فازی ترکیبیِ سیستم 

آشوب حوزه های ویژگی کمک به مغزی  

9736مجتبی مالیری  شبکه و گوسی مخلوط از استفاده با خودرو بندی طبقه و ترافیک جریان برآورد 

مصنوعی عصبی  

9738عليرضا بمانی نایينی  Probabilistic fuzzy systems, expressions and approaches 

9792پردستان سجاد  استراتژی الگوریتم روش از استفاده با دوالیه فضاکار هایسازه توپولوژی سازیبهینه 

 تکاملی

9802بخشی محسن زمانی تاخیرهای حداکثر و حداقل با فازی محدود منابع های پروژه زمانبندی   

9822نژاد پاک مقداد هایداده بندیقطعه   RGB-D نقشه تهیه مسئله در  
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9826قاسمی حمزه  بازپخت الگوریتم از استفاده با دوالیه تخت فضاکار هایسازه توپولوژی سازیبهینه 

 فلزات

9871جوادآذرخش  تبدیل از استفاده با فازی منطق روش به قدرت ترانسفورماتور دیفرانسیل حفاظت 

 کالرک

9911آموزگار مریم 2  ابتکاری الگوریتمهای و عصبی شبکه  از استفاده با بانک مشتریان اعتبارسنجی   

9940نيا حسن احمد  منطق از استفاده با اینترنتی گیری رای امن سیستم یک سازی پیاده و طراحی 

 فازی

9949عبادی رضا محمد سيد انسان خستگی گرفتن نظر در با پرستاران بندیزمان مسئله در فازی رویکرد   

9964نيت پاک ایدا انان صدای پردازش از استفاده با پرندگان بندی طبقه   

10038مينا اسدی سنجانی ناشنوایان فارسی الفبای الگو بازشناسی و تصویر پردازش   

9681پيمان مظفری مهرناز فازی اعداد براساس نمایی موزون متحرک میانگین کنترل نمودار   

9692علوی محسن فازی های کننده کنترل در قواعد تعداد تنظیم برای روشی   

9758لطفی فراز  سازی ذخیره الگوریتم با نقلیه وسایل خودکار کنترل سیستم سازی پیاده و طراحی 

کاربر رفتار  

9778شجاعی مریم  An Independent-Layer Fuzzy Rate Controller for Streaming 

Applications of H.264/SVC Standard 
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9786خليليان منصور  V/F Control of Induction Motor Driver using Fuzzy Logic Approach 

9815رهدار محبعلی  ژنتیک  نویسی برنامه الگوریتم با ربات کنترل مصنوعی هورمون شبکه سازی بهینه 

 کارتزین

9855عرب حاجی محمد  برای شبکه به متصل تکـفاز اینـورتر بهینه فازی رزونانسی- تنـاسبی کنتـرل 

فتوولتائیک کاربردهای  

9942نيت یاقوتی فرشاد اساس بر فازی کنترل سیستم سازی شبیه و طراحی   PLC temperature PID 

9968ایوانی الهدی بنت خودرو کامل مدل عرضی دینامیک فازی کنترل   

9987کشفی لعيا  انرژی مدیریت برای بخار شیر فازی کنترلر به مجهز همکار عامله چند سیستم 

جذبی سرمایشی سیستم  

9989بهرمن وجيهه کننده کنترل طراحی  PID  سیستم کنترل برای ژنتیک الگوریتم پایه بر بهینه فازی

تیر و توپ غیرخطی  
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احتمال فازی/ آنالیز فازی/ آنالیز عددی جبر فازی/ آمار و : موضوع

 فازی

  ساعت

15:30-16:15 

                     1394 شهریور 18 شنبه چهار

 عنوان دهنده ارائه

9755عابدینی مليحه فازی های داده براساس فازی بیز برآورد   

9777قاسم ثمره ميثم  و الیه چند پرسپترون عصبی شبکه ترکیب با نظم بی زمانی های سری بینی پیش 

استعماری رقابت الگوریتم  

10050زاده دولت بنيتا کارایی شاخص پسین احتمال ی محاسبه   C_p^' و نمایی توزیع با فرایندی برای 

فازی فنی ی¬مشصه حدود  

9656پارسا رضایی زهرا  SBM خروجی ماهیت در خاکستری فازی  

9870زارچ انتظاری محدثه روش مختلف هاینسخه همگرایی تسریع برای هوشمند ابتکاری روش یک ارائه   

SGMRES بزرگ خطی هایدستگاه حل برای  

9902پورمير اکرم فازی ماتریس ویژه بردارهای و ویژه مقادیر محاسبه برای روشی   

9913شاهرضائی مليحه  با فازی هامرشتین ولترای انتگرال معادالت عددی حل برای متوالی هایتقریب روش 

ثابت تأخیر  
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10002بيدگلی عبدلی علی طيبه  CAS wavelet for solving hybrid fuzzy differential equations 

10013نژاد جوادی مریم برنشتاین های ای چندجمله تقریب اساس بر فازی ولترای انتگرال معادالت جواب   

9818گلشن متقی حميد  Best proximity pair and best approximaton  in KM fuzzy metric 

spaces 

9757جعفری ميثم  Semi Implication Homomorphism on Fuzzy Translation of Lattice 

Implication Algebras 

9850خاکی زهره فازی ارزی هم روابط جبری توصیف   

9867خواجه طيبه ارزی هم روابط و نرمال فازی هایگروه زیر   T- فازی 

 

 ساعت رایانش ابریداده کاوی/ : موضوع

 15:30-16:15 

                     1394 شهریور 18 شنبه چهار

 عنوان دهنده ارائه

10138کامران مهناز  Persian web page Clustering Based On Topic Modeling 

10139مبصری ابراهيم  AsrIran News Corpus (AINC) for Multi-Purpose Text Mining in Persian 

10049دامی سينا پدیابیدی از شده استخراج بزرگ مقیاس در فارسی شناخت پایگاه یک: فاپدیا   

زاده موالیی فاطمه سيده9869  A 3uFunction Representation for Gaussian Type-2 Fuzzy Sets 
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 در هوشمند های سيستم و خبره های سيستم: موضوع

 فازی کنترل و رباتيک/فازی های محيط

 ساعت

 15:30-16:15 

                     1394شهریور  19پنج شنبه 

 عنوان ارائه دهنده

9966آیدا پاک نيت ستارگان بندیرده در فازی ـ خبره هایسیستم کارگیری   

9716حسين شریفی  الگوریتم با ها نیروگاه عملیاتی قیود گرفتن نظر در با حرارت و توان اقتصادی توزیع 

یافته بهبود هارمونی جستجوی  

کيخا حميدرضا9983  ازدحام سازی بهینه الگوریتم از استفاده با فازی-عصبی های شبکه ساختار بهبود 

توابع تخمین منظور به ذرات  

مهدیه فروزان نيا9988  بر مبتنی متحرک اقتضایی های شبکه حمالت تشخیص در موثر های ویژگی انتخاب 

 ABACO الگوریتم

مرادی عليرضا شخصیت بر مبتنی موبایل بازی گر توصیه سیستم   

10011درباریمعين مریم  اختالالت بندیطبقه و شناسایی منظور به خودکار هوشمند سیستم یک طراحی 

توان کیفیت  

10018غزنوی علی روش از استفاده با ، سازی فازی با ها نیروگاه گرفتن قرار مدار در    PSO یکپارچه و 

بزرگ مقیاس در بادی مزارع سازی  
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10025قرائتی الهه گرانشی جستجوی الگوریتم از استفاده با ابرطیفی تصاویر در باند انتخاب   

10028طالبی سميرا  An intelligent Method to Minimize the Number of Service 

Registering Messages in the Cloud Environment 

10029بارانی صدیقه  A review on Approaches in Service Level Agreement in Cloud 

Computing Environment 

10036سنجانی اسدی مينا  The prediction of increase or decrease of electricity cost using fuzzy 

expert systems 

9839مهدیه مظفری  Bootstrap Statistical Hypotheses Testing of mean using  D_LR  Metric 

10043مالیی علی سعيده  An Intelligent system for User Behavior detection in Internet Banking 

10057حيدرپور مصطفی  Fuzzy Homophily in Social Networks 

10060فرد یاری اصغر علی  جریانهای فازی بند دسته  بر مبتنی مانیتورینگ سیستم یک سازی پیاده و طراحی 

شبکه ترافیکی  

10074قراچه مينا  Proposing an HMM-based approach to detect metamorphic malware 

9990بهرمن وجيهه کننده کنترل طراحی  PID  سیستم کنترل برای ژنتیک الگوریتم پایه بر بهینه فازی

موازی دوگانه معکوس پاندول  

10082ساجدی بهرام عصبی فازی مدلغزشی کننده کنترل طراحی   (anfis) موتور سرعت ترلکن برای  

BLDC 
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10111جو خوب الهام انعطافپذیر ربات بازوی کنترل برای عصبی فازی الگوریتم یک ارائه   

10129مشهد مرویان عباس  H infinity Robust Controller Comparison with PD like Fuzzy Logic 

Controller for an AUV control 

9858پور لشكری زینب ابری محاسبات در شده رمزگذاری داده روی بر فازی کلیدواژه جستجوی   

9929سعيدی الدن محدودیت ارضا مسئله توسط تطبیق خود های سامانه در گیری تصمیم   

9865 حاجی زاده عاليه  Swarm Learning of Interval Nanoparticles to Estimate the Drug 

release function in Atherosclerosis 

 بانکداری ارتقای جهت در بانکی تسهیالت اعطای برای فازی گیری تصمیم الگوی رائها  امير حمزه خارکوئی 10072

 الکترونیکی

 

 

 

 گيری تصميم و سازی بهينه عمليات، در تحقيق: موضوع

 غيرقطعی و فازی محيطهای در

 ساعت

15:30-16:15 

  شهریور 19 شنبه پنج

1394                     

 عنوان دهنده ارائه

9694اميری ندا فازی کسری ی دوترازه خطی ریزی برنامه مسئله حل الگوریتم   
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9781هرفته ذاکر الهام ای بازه های داده با اقتصادی جویی صرفه بررسی   

9783بخشيان فرح کلثوم سيده تومورها بندی دسته کاربرد با راف-فازی های مجموعه تئوری اساس بر ویژگی انتخاب   

9795فاریابی ندا قطعیت عدم) غیرقطعی و فازی های محیط در گیری تصمیم  ) 

9805هرفته ذاکر الهام غیراختیاری ای بازه های داده با اقتصادی جویی صرفه ارزیابی   

9845هرفته ذاکر الهام ای بازه های داده با تولید ظرفیت ارزیابی   

9852هرمزی سالمتی حميد  در سفارشات شکست و تولید زمانی پنجره با فازی تولید ریزی برنامه مدل ارائه 

سفارش منظور به ساخت تولیدی سیستم  

9872صوفی فاطمه دقیق نا های داده با شعاعی غیر و شعاعی مدلهای در کارایی گیری اندازه مقایسه   

9897پنجه آتش نجمه فازی قیود با دودویی ریزی برنامه مساله   

9947سعدی تبری پگاه  A fuzzy approach on consensus of nonlinear leader- follower multi-

agent systems 

9970زارع احسان یافته بهبود خاکستری گرگ الگوریتم   

10093روشنی اسما  Applying hierarchical fuzzy systems to predict un-planned feeder 

outages in the Yazd 

10101عالمی حسين  DUAL SIMPLEX METHOD FOR SOLVING FULLY FUZZY LINEAR 

PROGRAMMING PROBLEMS 
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 ساعت سایر زمينه ها: موضوع

 15:30-16:15 

                     1394 شهریور 19 شنبه پنج

 عنوان دهنده ارائه

10076مرادبيكی افروز الگوریتم دو کارایی بررسی   PSO و ABC ابر در بندیزمان انجام برای  

10078خالقی ندا کاوی داده از استفاده با اینترنتی خرید در مشتریان خرید سبد تحلیل   

10096قلی صفی اسماعيل از استفاده با هوشمند های الگوریتم سازی یاده   CCS و MATLAB و DSK 

10100حيدرپور مصطفی  Generating Art Tile Patterns using Genetic Algorithm 

10112وحيد زاهدی مسعود  Optimal reconfiguration to reduce power losses in distribution 

networks using self-adaptive global-best harmony search (SGHS) 

Optimization method 

10128خدایار مهدی  Uncertainty Robust Deep Neural Network for Wind Speed Prediction 

10131سالجقه مهسا  انحرافات قدرمطلق و دوم توانهای کمترین بر مبتنی ساده خطی رگرسیون بررسی 

جغرافی در آن کاربرد و فازی  
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10136مهدی سارا  روش با محیطی و مغزی سیگنالهای از استفاده با احساسی حاالت بندی طبقه بهبود 

تکاملی های الگوریتم  

10073خارکویی اميرحمزه  زا استفاده با بانکی تسهیالت اعطای برای الگویی ارائه با الکترونیکی بانکداری ارتقاء 

سیستم شناسی پویایی  

10040توکلی فائزه دوپا ربات رفتنراه کنترل در فازی سارسای یادگیری ایدومرحله بکارگیری   

قسوره مهدی9997  و کاشی کارخانه اولیه مواد تامین جهت ارجحیت ترتیب به ها گزینه بندی رتبه 

روش از کاربردی موجود بنتونیت معادن بین از سرامیک  Fuzzy TOPSIS 

9857زهرا جمالزایی  کران های مقدار بهینه در برنامه ریزی غیر خطی با داده های بازه ای 

9651علی خواجه گلستانه شبیه سازی مونت کارلو برای محاسبه کران های تابع هدف در برنامه ریزی  

 خطی بازه ای

9796هانيه گریوانی  PID , LQRبهینه سازی پارامترهای کنترل کننده   در سیستم کنترل نیرو سنج ترمز   

عطيه کربالیی علی گل 9878 فازی توپولوژیک فضاهای در فشردگی و باز های درجه   

، داود فانی9721  A GOP-level fuzzy logic rate controller for High Efficiency Video 

Coding standard 
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