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عنوان مقاالت ارائه شده در همایش های

 -1طاهری ،احمد؛ فرهاد راد؛ کیوان رحیمی زاده و مهدی محرابی ،1393 ،یک الگوریتم ایستای زمان بندی

معتبر داخلی

کارهای وابسته در رایانش ابری ،همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطالعات ،تهران.
 -2حیدری ارجلو ،سونا؛ فرهاد راد؛ کیوان رحیمی زاده و مهدی محرابی ،1393 ،یک الگوریتم زمانبندی عادالنه با
هدف افزایش کیفیت خدمات در محیطهای محاسبات ابری ناهمگن ،همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری
اطالعات ،تهران.
" -3ارایه روشی ابتکاری مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای زمانبندی وظایف در محیطهای محاسبات ابری" ،اسما
فوالدی وندا ،فرهاد راد ،مهدی محرابی ،همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطالعات ،تهران.1393 ،

 -4تقویان ،سید علیرضا؛ مهدی محرابی و ملیحه ثابتی ،1392 ،آشکار سازی چهره با استفاده از الگوریتم های
هوشمند ،اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات ،تنکابن.
 -5تقویان ،سید علیرضا؛ مهدی محرابی و ملیحه ثابتی ،1392 ،آشکار سازی چهره با استفاده از درخت تصمیم گیری،
همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات ،شوشتر ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر.
" -6بهبود روش رفع ابهام معنایی بر پایه شباهت مفهومی متون" ،صادق والی پور ،سید مصطفی فخراجمد ،مهدی
محرابی ،عرفانه جمالی جهرمی ،اولین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
.1392
 -7سبزعلی ،مسعود؛ رضا اکبری و مهدی محرابی ،1392 ،ترکیب الگوریتم  SVMو  Naive Bayesبرای تشخیص
ارقام دست نوشته فارسی ،اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات ،تنکابن.
 -8سبزعلی ،مسعود؛ رضا اکبری و مهدی محرابی ،1392 ،یک استخراج ویژگی جدیدبرای تشخیص ارقام دست
نوشته فارسی درپایگاه داده بزرگ هدی ،اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی
اطالعات ،رودسر ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودسر و املش.
" -9استخراج میانگین زیر بلوکها از ضرایب تبدیل  DCTبلوک" ،مهدی محرابی ،اولین همایش ملی کامپیوتر و
فنآوری اطالعات ،شیراز .1391
" -10استخراج تصاویر تخمینی از رشته بیت " ، JPEGحسن جلوه ،مهدی محرابی ،سید مصطفی فخر احمد ،اولین
همایش ملی کامپیوتر و فنآوری اطالعات ،شیراز .1391
" -11ابهام زدایی واژه های چند معنایی در ترجمه ماشینی با استفاده از الگوریتم مورچگان" ،آدین حسین پور ،علی
رفیعی ،مهدی محرابی ،اولین همایش ملی کامپیوتر و فنآوری اطالعات ،شیراز .1391
 " -12طراحی سیستم صف در بهبود تاخیر در شبکه های حسگر متحرک" ،صادق والی پور ،مهدی محرابی ،سید
مصطفی فخر احمد ،عرفانه جمالی جهرمی ،اولین همایش ملی کامپیوتر و فنآوری اطالعات ،شیراز .1391
 -13والی پور ،صادق؛ سید مصطفی فخراجمد؛ مهدی محرابی و عرفانه جمالی جهرمی ،1392 ،بهبود روش رفع
ابهام معنایی بر پایه شباهت مفهومی متون ،اولین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و
صنایع ،قوچان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان.
 -14مجید رییس وند ،فرشید مبشری ،مهدی محرابی،1394،
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عنوان مشاوره رساله های دکتری
عنوان راهنمایی پایان نامه های

" -1رفع ابهام معنایی کلمات در ترجمه ماشینی با استفاده از شباهت کسینوسی "  ،حسن نعمه ،دانشگاه آزاد اراک،

کارشناسی ارشد

. 1389
" -2تشخیص شات بر روی استاندارد فشرده سازی ویدئویی " ، H.264مریم غالمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
دزفول .1391
 " -3استخراج سریع تصاویر  DCاز تصاویر فشرده شده با استاندارد " ، JPEGحسن جلوه  ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحد دزفول.1391 ،
 " -4رفع ابهام معنایی برپایه شباهت مفهومی متون" ،صادق والی پور ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول.1392 ،
 "-5پیش بینی و هشدار تصادفات رانندگی با استفاده از آتوماتای سلولی" ،محسن صدیقی ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحد دزفول.1392 ،
" -6ابهام زدایی واژه های چند معنایی در ترجمه ماشین" ،آدین حسین پور ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول،
.1391
 " -7زمانبندی وظایف بر اساس الگوریتم ژنتیک در محیطهای پردازش ابری" ،اسما فوالدی ،علوم و تحقیقات واحد

یاسوج.1392 ،
" -8ارائه یک الگوریتم زمانبندی وظایف در محیطهای پردازش ابری" ،سونا حیدری ،علوم و تحقیقات واحد
یاسوج.1392 ،
 " -9طراحی یک الگوریتم ایستای زمانبندی کارهای وابسته در رایانش ابری" ،احمد طاهری ،علوم و تحقیقات واحد
یاسوج1392 ،
 " -1آشکار سازی چهره با استفاده از درخت تصمیم گیری" ،علیرضا تقویان دانشگاه آزاد دزفول.1393 ،
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