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رائه شده در همایش های عنوان مقاالت ا

 معتبر داخلی

 یزمان بند یستایا تمیالگور کی، 1393 ،یمحراب یزاده و مهد یمیرح وانیاحمد؛ فرهاد راد؛ ک ،یطاهر -1

 .اطالعات، تهران یفناور تیریو مد انهیرا یمهندس یمل شیهما ،یابر انشیوابسته در را یکارها

عادالنه با  یزمانبند تمیالگور کی، 1393 ،یمحراب یزاده و مهد یمیرح وانیارجلو، سونا؛ فرهاد راد؛ ک یدریح -2

 یفناور تیریو مد انهیرا یمهندس یمل شیناهمگن، هما یمحاسبات ابر یطهایخدمات در مح تیفیک شیهدف افزا

 .اطالعات، تهران

، اسما "یمحاسبات ابر یطهایدر مح فیوظا یزمانبند یبرا کیژنت تمیبر الگور یمبتن یابتکار یروش هیارا "-3

 .1393اطالعات، تهران،  یفناور تیریو مد انهیرا یمهندس یمل شیهما ،یمحراب یوندا، فرهاد راد، مهد یفوالد



 یها تمیچهره با استفاده از الگور ی، آشکار ساز1392 ،یثابت حهیو مل یمحراب یمهد رضا؛یعل دیس ان،یتقو -4

 .اطالعات، تنکابن یو فناور وتریکامپ یدر مهندس ینوآور یکنفرانس مل نیهوشمند، اول

 ،یریگ میچهره با استفاده از درخت تصم ی، آشکار ساز1392 ،یثابت حهیو مل یمحراب یمهد رضا؛یعل دیس ان،یتقو -5

 .واحد شوشتر یاطالعات، شوشتر، دانشگاه آزاد اسالم یو فناور وتریکامپ یمهندس یمل شیهما

، صادق والی پور، سید مصطفی فخراجمد، مهدی "معنایی بر پایه شباهت مفهومی متون بهبود روش رفع ابهام " -6

محرابی، عرفانه جمالی جهرمی، اولین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند )محاسبات نرم( در علوم و صنایع 

1392. 

 صیتشخ یبرا Naive Bayes و SVM تمیالگور بی، ترک1392 ،یمحراب یو مهد یمسعود؛ رضا اکبر ،یسبزعل -7

 .اطالعات، تنکابن یو فناور وتریکامپ یدر مهندس ینوآور یکنفرانس مل نیاول ،یارقام دست نوشته فارس

ارقام دست  صیتشخ یدبرایجد یژگیاستخراج و کی، 1392 ،یمحراب یو مهد یمسعود؛ رضا اکبر ،یسبزعل -8

 یابیو باز وتریکامپ یدر مهندس نینو یکردهایرو یمل شیهما نیاول ،یداده بزرگ هد گاهیدرپا ینوشته فارس

 .واحد رودسر و املش یاطالعات، رودسر، دانشگاه آزاد اسالم

و  وتریکامپ یمل شیهما نیاول ،یمحراب ی، مهد"بلوک DCT لیتبد بیبلوکها از ضرا ریز نیانگیاستخراج م" -9

 .1391 رازیاطالعات، ش یفنآور

 نیفخر احمد، اول یمصطف دیس ،یمحراب ی، حسن جلوه، مهد "JPEG تیاز رشته ب ینیتخم ریاستخراج تصاو" -10

 .1391 رازیاطالعات، ش یو فنآور وتریکامپ یمل شیهما

 یپور، عل نیحس نی، آد"مورچگان تمیبا استفاده از الگور ینیدر ترجمه ماش ییچند معنا یواژه ها ییابهام زدا" -11

 .1391 رازیاطالعات، ش یو فنآور وتریکامپ یمل شیهما نیاول ،یمحراب یمهد ،یعیرف

 دیس ،یمحراب یپور، مهد ی، صادق وال"حسگر متحرک یدر شبکه ها ریصف در بهبود تاخ ستمیس یطراح"  -12

 .1391 رازیاطالعات، ش یو فنآور وتریکامپ یمل شیهما نیاول ،یجهرم یفخر احمد، عرفانه جمال یمصطف

، بهبود روش رفع 1392 ،یجهرم یو عرفانه جمال یمحراب یفخراجمد؛ مهد یمصطف دیپور، صادق؛ س یوال -13

هوشمند )محاسبات نرم( در علوم و  یها ستمیکاربرد س یمل شیهما نیمتون، اول یشباهت مفهوم هیبر پا ییابهام معنا

 .واحد قوچان یقوچان، دانشگاه آزاد اسالم ع،یصنا

،1394محرابی،مجید رییس وند، فرشید مبشری، مهدی  -14
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  عنوان راهنمایی رساله های دکتری

  عنوان مشاوره رساله های دکتری  

عنوان راهنمایی پایان نامه های 

 کارشناسی ارشد

، حسن نعمه، دانشگاه آزاد اراک،  " ینوسیبا استفاده از شباهت کس ینیکلمات در ترجمه ماش ییرفع ابهام معنا " -1

1389  . 

واحد  یدانشگاه آزاد اسالم ،یغالم می، مر "H.264 ییدئویو یاستاندارد فشرده ساز یشات بر رو صیتشخ "-2

 .1391دزفول 

 ی، حسن جلوه ، دانشگاه آزاد اسالم "JPEG فشرده شده  با استاندارد ریاز تصاو DC ریتصاو عیاستخراج سر "  -3

 .1391واحد دزفول، 

 .1392واحد دزفول،  یپور، دانشگاه آزاد اسالم ی، صادق وال"متون یشباهت مفهوم هیبرپا ییرفع ابهام معنا"   -4

 یدانشگاه آزاد اسالم ،یقی، محسن صد"یسلول یبا استفاده از آتوماتا یو هشدار تصادفات رانندگ ینیب شیپ" -5

 .1392واحد دزفول، 

واحد دزفول،  یپور، دانشگاه آزاد اسالم نیحس نی، آد"نیدر ترجمه ماش ییچند معنا یواژه ها ییابهام زدا " -6

1391. 

واحد  قاتیعلوم و تحق ،ی، اسما فوالد"یپردازش ابر یها طیدر مح کیژنت تمیبر اساس الگور فیوظا یزمانبند "  -7



 

 

 .1392 اسوج،ی

واحد  قاتیعلوم و تحق ،یدری، سونا ح"یپردازش ابر یها طیدر مح فیوظا یزمانبند تمیالگور کیارائه  " -8

 .1392 اسوج،ی

واحد  قاتیعلوم و تحق ،ی، احمد طاهر"یابر انشیوابسته در را یکارها یزمانبند یستایا تمیالگور کی یطراح " -9

 1392 اسوج،ی

 . 1393،علیرضا تقویان دانشگاه آزاد دزفول،  "یریگ میچهره با استفاده از درخت تصم یآشکار ساز " -1
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