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سپيده حسيني  ،اميررضا استخریان حقيقي؛ نقش بازاریابي ایميلي وعوامل كليدي موفقيت ،بازاریابي ایميلي در كسب وكارهاي
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) (CEITS2017؛ نمایه  ISC؛ ایران  ،تير 1855
حسن نجري – اميررضااستخریان ؛ ارزیابي امنيتي برنامه هاي كاربردي تحت وب و ارتباط آن با تجارت الکترونيک؛ همایش ملي مهندسي
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گلستان عرفاني – اميررضااستخریان ؛ كاربردهاي نظریه بازیها در مدیریت زنجيره تأمين؛ همایش ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالعات
) (CEITS2017؛ نمایه  ISC؛ ایران  ،تير 1855
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) (CEITS2017؛ نمایه  ISC؛ ایران  ،تير 1855
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آوي اطالعات ) (CEITS2017؛ نمایه  ISC؛ ایران  ،تير 1855
ليلي قدس بين  ،اميررضا استخریان حقيقي؛ دالیل اهميت سيستم هاي پشتيبان از تصميم گيري در آموزش پزشکي؛ همایش ملي مهندسي
كامپيوتر و فن آوي اطالعات ) (CEITS2017؛ نمایه  ISC؛ ایران  ،تير 1855
نيلوفر یاري ،اميررضا استخریان حقيقي؛ تجارت الکترونيک و پتانسيل بهره وري در فعاليت هاي كسب و كار در سيستم هاي تصميم یار؛
همایش ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالعات ) (CEITS2017؛ نمایه  ISC؛ ایران  ،تير 1855

مهدي عباسي ،اميررضا استخریان حقيقي؛ برنامه هاي كاربردي داده هاي بزرگ براي مدیریت زنجيره تامين در بخش هاي خدمات و توليد؛
همایش ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالعات ) (CEITS2017؛ نمایه  ISC؛ ایران  ،تير 1855
آسيه دهون،اميررضا استخریان حقيقي؛ تبيين جایگاه آموزش تعاون با بهره گيري از فناوري اطالعات و ارتباطات (فاوا) بر بازاریابي وتوسعه
صادرات محصوالت كشاورزي؛ همایش ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالعات ) (CEITS2017؛ نمایه  ISC؛ ایران  ،تير 1855
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همایش ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالعات ) (CEITS2017؛ نمایه  ISC؛ ایران  ،تير 1855
عباس تاج پيکر ،اميررضا استخریان حقيقي؛ مسائل حقوقي واخالقي در تجارت الکترونيک؛ همایش ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالعات
) (CEITS2017؛ نمایه  ISC؛ ایران  ،تير 1855
عباس تاج پيکر ،اميررضا استخریان حقيقي؛ راهکارهاي توسعه استراتژي هاي بازاریابي مبتني بر شبکه هاي اجتماعي با رویکرد تجارت
اجتماعي؛ همایش ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالعات ) (CEITS2017؛ نمایه  ISC؛ ایران  ،تير 1855
عباس تاج پيکر،اميررضا استخریان حقيقي؛ روشهاي موثر در ارتقاء لجستيک زنجيره تامين ؛ همایش ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالعات
) (CEITS2017؛ نمایه  ISC؛ ایران  ،تير 1855
سپيده باستاني  ،اميررضا استخریان حقيقي؛ شبکه بازاریابي تعاملي و استراتژي بازاریابي الکترونيکي؛ همایش ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي
اطالعات ) (CEITS2017؛ نمایه  ISC؛ ایران  ،تير 1855
نگين خادميان ،اميررضا استخریان حقيقي؛ مروري بر روش هاي بازاریابي مبتني بر رسانه هاي اجتماعي ؛ همایش ملي مهندسي كامپيوتر و فن
آوي اطالعات ( )CEITS2017؛ نمایه  ISC؛ ایران  ،تير 1855
ریحانه معماري  ،اميررضا استخریان حقيقي؛ بررسي عوامل موثر بر پياده سازي موفق مدیریت رابطه با مشتري در سازمان ها؛ همایش ملي
مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالعات ( )CEITS2017؛ نمایه  ISC؛ ایران  ،تير 1855
سهيال حاجي زاده  ،اميررضا استخریان حقيقي؛ تاثير هوش مصنوعي بر لجستيک زنجيره تامين الکترونيکي؛ همایش ملي مهندسي كامپيوتر و
فن آوي اطالعات ( )CEITS2017؛ نمایه  ISC؛ ایران  ،تير 1855
جواد توكلي ،اميررضا استخریان حقيقي؛ بررسي تراوت هاي جنسيتي در رفتار مصرف كنندگان آنالین و ارتباط با بازاریابي و تبليغات آنالین؛
همایش ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالعات ( )CEITS2017؛ نمایه  ISC؛ ایران  ،تير 1855
ابوالرضل رنجبر اسالملو  ،اميررضا استخریان حقيقي؛ اهميت سيستم اطالعات مدیریت  MISو سيستم پشتيباني تصميم گيري  DSSدر
فرایند تصميم گيري ؛ همایش ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالعات ( )CEITS2017؛ نمایه  ISC؛ ایران  ،تير 1855
محمد ميرفردي ،اميررضا استخریان حقيقي؛ مدیریت زنجيره تامين در عصر اینترنت؛ همایش ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالعات
( )CEITS2017؛ نمایه  ISC؛ ایران  ،تير 1855
عبدالرسول رحمانيان كوشککي ،اميررضا استخریان حقيقي؛ نقش توانمندسازي سيستم هاي پشتيبان تصميم در یادگيري سازمان؛ همایش ملي
مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالعات ( )CEITS2017؛ نمایه  ISC؛ ایران  ،تير 1855

مينا رحمانيان  ،اميررضا استخریان حقيقي؛ كاربرد سيستم هاي پشتيبان تصميم گير ي پزشکي در مدیریت بيماري هاي مزمن؛ همایش ملي
مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالعات ( )CEITS2017؛ نمایه  ISC؛ ایران  ،تير 1855
مریم كاویاني فر  ،اميررضا استخریان حقيقي؛ بازاریابي نو آورانه در مدیریت زنجيره تامين؛ همایش ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالعات
( )CEITS2017؛ نمایه  ISC؛ ایران  ،تير 1855
فاطمه گوجان ساماني،اميررضا استخریان حقيقي؛ تداركات تجارت الکترونيک در مدیریت زنجيره تامين؛ همایش ملي مهندسي كامپيوتر و فن
آوي اطالعات ( )CEITS2017؛ نمایه  ISC؛ ایران  ،تير 1855
زهرا نجمي  ،اميررضا استخریان حقيقي؛ نقش عامل هاي هوشمند در مدیریت زنجيره تامين؛ همایش ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي
اطالعات ( )CEITS2017؛ نمایه  ISC؛ ایران  ،تير 1855
سيد عليرضا نجري  ،اميررضا استخریان حقيقي؛ نقش برندها و نمایش ویژگي كاال ها بر تاثير خرید مشتریان در خرید آنالین؛ همایش ملي
مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالعات ( )CEITS2017؛ نمایه  ISC؛ ایران  ،تير 1855
پروین اوجي  ،اميررضا استخریان حقيقي؛ برنامه ریزي منابع سازماني و نقش و اهميت آن در مدیریت زنجيره تامين؛ همایش ملي مهندسي
كامپيوتر و فن آوي اطالعات ( )CEITS2017؛ نمایه  ISC؛ ایران  ،تير 1855
سميه درویش زاده  ،اميررضا استخریان حقيقي ؛ بررسي نقش و اثر بخشي سيستم هاي مدیریت ارتباط با مشتري در حوزه پيمانکاران یک
سازمان؛ همایش ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالعات ( )CEITS2017؛ نمایه  ISC؛ ایران  ،تير 1855
پروین اوجي  ،اميررضا استخریان حقيقي؛ بررسي مدیریت ارتباط با مشتري  ،عملکرد هاي آن و تاثير آن بر وب سایت هاي تجارت الکترونيک
بصورت مقایسه اي؛ همایش ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالعات ( )CEITS2017؛ نمایه  ISC؛ ایران  ،تير 1855
رسول حسيني نژاد  ،اميررضا استخریان حقيقي؛ بررسي عوامل موثر بر وفاداري الکترونيکي مشتریان؛ همایش ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي
اطالعات ( )CEITS2017؛ نمایه  ISC؛ ایران  ،تير 1855
حسين محمدي خشوئي  ،اميررضا استخریان حقيقي؛ – FTTHاتصال فيبر به منازل در ایران؛ همایش ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي
اطالعات ( )CEITS2017؛ نمایه  ISC؛ ایران  ،تير 1855
محمود فریدوني  ،اميررضا استخریان حقيقي؛ شبيه سازي و طراحي سامانه بيوالکتریک در تشخيص بيماري هاي آریتمي قلبي با استراده از
شبکه عصبي ؛ اولين كنرران ملي رویکرد نو در مهندسي برق و كامپيوتر (  ) NAECE 2016؛ ایران  ،خرم آباد ؛ اردیبهشت 1855
محمود فریدوني  ،اميررضا استخریان حقيقي؛ طر احي سيستم آموزش پذیر در تشخيص بيماري هاي قلبي با استراده از شبکه عصبي؛ اولين
همایش ملي مهندسي برق با رویکرد توسعه پایدار در صنعت برق؛ ایران – باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه هاي آزاد واحد شيراز و
واحدكازرون؛ اردیبهشت 1855
پریسا پدیدار  ،اميررضا استخریان حقيقي؛ ارائه الگوریتمي جهت پيمایش بهينه كامل یک سطح مسطح كامل پيوسته با مانع با استراده از
الگوریتم هاي مسير یابي؛ اولين همایش ملي ربات هاي صنعتي هوشمند؛ ایران  ،اهر ؛ 1855
مهسا یزداني  ،اميررضا استخریان حقيقي؛ افزایش راندمان پنل فتوولتائيک با استراده ار فيلتر هاي نوري فراكتالي؛ همایش ملي گرمایش زمين
و اثار مخرب آن بر محيط زیست؛ایران ؛1855

اميررضا استخریان حقيقي؛بررسي نتایج حاصل از یک نظرسنجي بين المللي در خصوص امکانپذیري،مزایاو چالش هاي مدیریت  ITو تحت
وب پروژه هاي عمراني؛ اولين همایش ملي فن آوري هاي نوین در علوم مهندسي؛ ایران  ،مشهد 1835 ،
اميررضا استخریان حقيقي  ،پوریا صنعتي  ،فرزاد مباشري؛ بررسي فن آوري RFID؛ همایش منطقه ایي فن آوري اطالعات و علوم كامپيوتر ،
ایران  ،سپيدان 1835 ،
اميررضا استخریان حقيقي ،محمدحسن سبط  ،رقيه اسکروچي  ،عرفانه نوروزي ؛ بررسي نتایج حاصل از یک نظرسنجي بين المللي در خصوص
امکانپذیري،مزایاو چالش هاي مدیریت  ITو تحت وب پروژه هاي عمراني؛ اولين همایش ملي فناوري هاي نوین در علوم مهندسي؛ ایران،مشهد،
اردیبهشت 1835
اميررضا استخریان حقيقي  ،حسين فخاري  ،ميثم گلزاده ؛ طراحي و پياده سازي یک سيستم كمک آموزشي بر پایه بينایي ماشين؛ همایش
منطقه ایي فن آوري اطالعات و علوم كامپيوتر  ،ایران  ،سپيدان 1835 ،

 -7سخنراني ها
 " تجارت الکترونيک و نقش آن در تعامالت " – همایش هرته پژوهش – دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان  ( 1837بپيوست گواهي تقدیر) " روش هاي پرداخت الکترونيک" – همایش هرته پژوهش – دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان ( 1833بپيوست گواهي تقدیر) " بازاریابي الکترونيک " " – همایش هرته پژوهش – دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان ( 1835بپيوست گواهي تقدیر) " افزایش بهره وري با پياده سازي فرآیند مدیریت ارتباط با مشتري در حوزه كسب و كار " – همایش هویا  ،ارائه فن آوري هاي نوین درصنعت اپتيک – شيراز – تاالر جهاد دانشگاهي ( )1855

 -1داوری مجالت  ،کنفرانس ها و همایش ها
-1عضو هيات تحریریه و كميته داوران بين المللي  international science indexدر شاخه مهندسي كامپيوتر و فن آوري اطالعات

() http://internationalscienceindex.org/Committees/Computer -and-Information-Engineering?page=9
-5عضو اصلي كميته داوران كنرران

هاي بين المللي در حوزه هاي فن آوري اطالعات و مهندسی کامپیوتر طبق جدول ذیل :

نام كنرران

SEC2014
CMSE 2014
ICEEE2014
IMEIA2016
CSCT2016
PEEM2016
EMEM2017
ICMESD2017
CEITS2017
EDME2017
CEITS2018

لينک كميته داوران بين المللي
http://www.secconf.org/organizingCommittee.html

سال برگزاري

محل برگزاري

5410

چين

5410

چين

Letter Invitation as attached

5410

تركيه

Letter Invitation as attached

5415

تایلند

http://www.imeia2016.org/com.htm

5415

چين

http://www.csct2016.org/com.htm

5415

تایلند

http://www.peem2016.org/com.htm

5417

چين

http://www.emem2017.org/?op=committee

5417

چين

http://www.icmesd2017.org/?op=committee

5417

ایران

www.computer.iausepidan.ac.ir

5417

چين

www.edme2017.org

5413

ایران

www.computer.iausepidan.ac.ir

 -1گواهي نامه ها
 گواهي مدرک زبان پيشرفته "  " Junior Proficiency Certificate in Englishاز كانون زبان ایران وابسته به وزارت آموزش پرورش ( بپيوست ) مدرک ناظر فني مهندسي تجهيزات پزشکي ویژه توليد كننگان و وارد كنندگان صادره از وزارت بهداشت ایران با همکاري دانشگاه تهران ( بپيوست ) گواهي اتمام دوره تربيت مدرسين كارآفریني توسط دانشگاه تهران و سازمان مركزي دانشگاه آزاد ( بپيوست )گواهي اتمام دوره تکميلي مهندسي تجهيزات پزشکي توسط ( UGS KOREAبپيوست )گواهي نامه دوره تربيت قرآني و راهکارهاي آن – مركز آموزش و نيروي انساني منطقه یک ( – )1835بپيوستگواهي نامه دوره مدیریت زمان – مركز آموزش و نيروي انساني منطقه یک ( – )1835بپيوست گواهي نامه دوره اخالق مدیریت – مركز آموزش و نيروي انساني منطقه یک ( – )1835بپيوست گواهي نامه دوره درآمدي بر امر به مغروف و نهي از منکر – مركز آموزش و نيروي انساني منطقه یک ( – )1835بپيوستگواهي نامه دوره آموزش زبان انگليسي – مركز آموزش و نيروي انساني منطقه یک ( – )1835بپيوستگواهي نامه دوره شرایط علمي و اجرایي شركت در كنرران ها – مركز آموزش و نيروي انساني منطقه یک ( – )1835بپيوستگواهي نامه دوره كاربرد تکنولوژي آموزشي در كالس – مركز آموزش و نيروي انساني منطقه یک ( – )1835بپيوستگواهي نامه دوره آموزش و تدوین برنامه درسي – مركز آموزش و نيروي انساني منطقه یک ( – )1835بپيوستگواهي اتمام دوره سيستم هاي مدیریتي  HSE-MSتوسط  – )5415 ( QA-TECHNICبپيوستگواهي اتمام دوره مدیریت بهداشت صادره از ادارهکل استاندارد فارس (  – ) 1855بپيوست-گواهي نامه آموزشي همایش شركت هاي دانش بنيان و اقتصاد مقاومتي صادره از وزارت ارتباطات و فن آوري اطال عات ( – )1855بپيوست

 -2افتخارات و تقدیرنامه ها
 اخذ دیپلم ریاضي – فيزیک با معدل  13/55وحائز رتبه هاي اول الي سوم درتمام طول دوران تحصيلي راهنمایي – دبيرستان و پيش دانشگاهي (بپيوست ریزنمرات ) اخذ رتبه  538سهميه منطقه یک در كنکور سراسري دانشگاه( )1875و قبولي در رشته مهندسي برق گرایش الکترونيک مقطع كارشناسي دانشگاه شيراز در سال ( 1875بپيوست كارنامه) فارغ التحصيل رشته مهندسي فن آوري اطالعات گرایش تجارت الکترونيک در مقطع كارشناسي ارشد از دانشگاه شيراز باا خذ رتبه دوم فارغ التحصيلي وكسب معدل  15/45و دریافت لوح تقدیر از ریاست محترمدانشگاه شيرازبه عنوان دانش آموخته ممتاز دانشگاه شيراز در سال 1830
 انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر در دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان در گروه كامپيوتر  1835و اخذ لوح تقدیر از ریاست و معاونت محترم پژوهشي واحدانتخاب به عنوان پژوهشگر برتر در دانشگاه آزاد اسالمي – واحد سپيدان در گروه برق و الکترونيک  1855و اخذ لوح تقدیر از ریاست و معاونت محترم پژوهشي واحد انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر در دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان در گروه كامپيوتر  1850و اخذ لوح تقدیر از ریاست و معاونت محترم پژوهشي واحد -انتخاب به عنوان پژوهشگر نمونه در دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان در گروه مهندسي برق و كامپيوتر و اخذ لوح تقدیر از ریاست واحد 1395 -

 -3سوابق علمي -اجرایي
 عضو هيات علمي تمام وقت دانشگاه آزاد اسالمي – واحد شيراز گروه مهندسي كامپيوتر و فن آوري اطالعات – مرتبه علمي  :استادیاراستخدام در دانشگاه آزاد اسالمي – گروه كامپيوتر و فن آوري اطالعات در سال  35-33با شماره مجوز  85/5/545555بعنوان عضو هيات علمي تمام وقت.5تدری در دانشگاه آزاد اسالمي واحد شيراز و سپيدان به شرح ذیل از سال  1835تاكنون
الف  -کارداني و کارشناسي
دروس مهندسي اینترنت – مباحث ویژه -زبان تخصصي-مدارهاي الکترونيک -آزمدارمجتمع خطي-مباني الکترونيک -آزالکترونيک -مدار الکتریکي یک -مدارالکتریکي دو – ریاضي مهندسي -شبکه كامپيوتري
،الکترونيک یک  ،الکترونيک دو  ،الکترونيک سه  -محاسبات عددي-الکترونيک كاربردي –منابع تغذیه – مخابرات -1مدیریت سيستم اطالعات – مدیریت پروژه هاي فن آوري اطالعات – مدیریت راهبردي فن
آوري اطالعات
ب -کارشناسي ارشد
رشته مهندسي برق گرایش الکترونيک  :كاربرد ميکروپروسسور و سيستم هاي كامپيوتري در صنعت  ،الکترونيک سه  ،شبکه عصبي  ،پردازش سيگنال دیجيتال
رشته مهندسي برق – گرایش مخابرات  :مدیریت شبکه
رشته مهندسي كامپيوتر گرایش نرم افزار  :شبکه هاي عصبي  ،مباحث ویژه در مهندسي ترم افزار  ،سيستم هاي تصميم یار
رشته زبان انگليسي – گرایش آموزش  :كاربرد كامپيوتر
رشته مهندسي مهندسي فن آوري اطالعات گرایش تجارت الکترونيک  - :بازاریابي الکترونيک  ،تجارت الکترونيکي سيار  ،مدیریت زنجيره عرضه  ،تجارت الکترونيک  ،مباني اقتصاد مهندسي  ،روش تحقيق ،
برنامه ریزي استراتژیک پيشرفته  ،سمينار و پایان نامه
اشتغال در شركت مخابرات راه دور ایران به عنوان كارشناس پروژه هاي مخابراتي در سال هاي  30-38و عضویت در كارگروه تخصصي توسعه شبکه موبایل ایران با همکاري كمپاني نوكيا (به پيوست گواهي) اشتغال درزمينه مهندسي تجهيزات پزشکي به عنوان ناظر فني -مهندسي وزارت بهداشت و داراي مدرک پروانه دررسته تجهيزات پزشکي از وزارت بازرگاني و بهداشت از سال -1830 راهنمایي  ،مشاوره و داوري پایان نامه هاي دانشجویان كارشناسي ارشد در گروه كامپيوتر و فن آوري اطالعات در واحد هاي شيراز و سپيدان از سال  1835تاكنون مدیرگروه كامپيوتر دانشگاه آزاد اسالمي – واحد سپيدان ( ) 1854 – 1835 مدیرگروه برق و الکترونيک در سه مقطع كارداني  ،كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي – واحد سپيدان ()1855 مدیرگروه بخش مهندسي برق -كامپيوتر و فن آوري اطالعات ( تجارت الکترونيک ) در تمام مقاطع كارداني  ،كارشناسي و كاشناسي ارشد دانشگاه ازاد اسالمي واحد سپيدان ( ) 1855-1858 دبير سومين كنرران منطقه اي علوم كامپيوتر و فن آوري اطالعات – دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان 1833 عضو انجمن بين المللي علوم كامپيوتر و فن آوري اطالعات (  – ) IACSITبپيوست گواهي عضو سازمان نظام مهندسي استان فارس شاخه تاسيسات الکتریکي-عضو شوراي كميته موارد خاص دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان ()55-50

 نائب رئي كمسيون آموزش اتحادیه تجهيزات پزشکي شيراز ( ) 1850- 1858رئي كمسيون فني و آموزش اتحادیه تجهيزات پزشکي شيراز ( )1855تدری در دانشگاه غير انتراعي برخط در مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي  ITگرایش تجارت الکترونيک – درس مدریریت زنجيره عرضه  /تجات سيار و محاسبات فراگير از نيمسال دوم  55تاكنون تدری در دانشگاه جامع علمي كاربردي شيراز مركز مخابرات راه دور ایران (درس زبان فني در نيمسال ()30-38به پيوست گواهي) تدری در دانشگاه جامع علمي – كاربردي مخابرات راه دور ایران ()1835.-تدری در دانشگاه جامع علمي كاربردي مجتمع صنعت آب و برق شيراز (دروس زبان تخصصي و مباني مهندسي فن آوري اطالعات )درسال هاي  37و 33

------------------------------------------------------------------------ -1حوزه های مورد عالقه جهت پژوهش و هدایت دانشجویان تحصیالت تکمیلي
تجارت الکترونيک – تجارت سيار – بازاریابي الکترونيک – بازاریابي شبکه هاي اجتماعي – طراحي استراتژي هاي كسب و كار الکترونيک – راه اندازي كسب و كار هاي نوپا
بویژه در بستر رسانه هاي الکترونيک – بهينه سازي فرآیند مدیریت زنجيره تامين – بهبود روند مدیریت رابطه با مشتري الکترونيکي – مدیریت كسب و كار در بستر رسانه
هاي الکترونيک  -تحليل محتواي رسانه هاي دیجيتال

 -9پایان نامه های کارشناسي ارشد
ردیف

نحوه همکاری

نام دانشجو

موضوع

1

استاد راهنما

امیر فارسي

بررسي و اندازه گیری شدت تاثیر عوامل وفاداری مشتری به برند در محیط خرده فروشي آنالین

6

استاد راهنما

عباس تاج پیکر

7

استاد راهنما

پروین اوجي

ارائه یک روش ترکیبي جهت آنالیز احساسات توئیت ها با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری و متن کاوی

1

استاد راهنما

حسن شاهي

شناسایي عوامل موثر بر وفاداری بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعي با استفاده از عقیده کاوی

1

استاد راهنما

پریسا زماني

نقش شبکه های اجتماعي به عنوان یک رسانه در ایجاد ارزش ویژه ی برند

2

استاد راهنما

ارزیابي و رتبه بندی شبکه های پرمخاطب اجتماعي مبتني بر تجارت اجتماعي به روش تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس

فاطمه زراعت کار مدل کردن قسمت بینایي مغز انسان توسط مدارات الکترونیکي با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبي مصنوعي و شبیه سازی در متلب

3

استاد راهنما

مرضیه بهشتي

1

استاد راهنما

مهسا یزداني

طراحي و شبیه سازی مدلي فراکتالي جدید جهت افزایش کیفیت عملکرد و باال بردن میزان جذب جهت کاربرد های اپتو الکتریکي

شناسایي و اولویت بندی فاکتور های اثرگذار بر اثر بخشي تبلیغات اینترنتي به روش دلفي فازی

9

استاد راهنما

پریسا پدیدار

ارائه الگوریتمي جهت پیمایش بهینه ی کامل یک سطح مسطح پیوسته شامل موانع با استفاده از الگوریتم های مسیریابي

15

استاد راهنما

پریسا توکلي

آنالیز آنالین تصاویر ویدئویي و تشخیص خطر با ارائه الگوریتم ترکیبي پردازش تصویر

11

استاد راهنما

جعفر حضرتي

طراحي تقویت کننده کم نویز پهن باند با تکنیک فیدبک مقاومت موازی

16

استاد راهنما

17

استاد راهنما

ساره احترامیان

11

استاد راهنما

افشین ویسي

بررسي تاثیر سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک بر افزایش صادرات مشتقات نفتي

11

استاد راهنما

سامان چوبینه

پیش بیني ریزش مشتریان با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایگان با رویکرد چگالي محور و تعداد همسایگان متغیر

12

استاد راهنما حسن نجفي دودجي ارائه یک روش نوین امنیتي جهت برنامه های کاربردی تحت وب در حوزه تجارت الکترونیک

محمدرضا فاریابي بهبود کیفیت توان الکتریکي با استفاده از فیلتر فعال موازی مبتني بر شبکه های عصبي
حذف نویز از تصاویر رزونانس مغناطیسي با استفاده از فیلتر میانگین غیر محلي

13

استاد راهنما

علیرضا نامدار

شبیه سازی سامانه تشخیص هویت بر مبنای اسکن عنبیه به کمک شبکه عصبي با نرم افزاز متلب

11

استاد راهنما

علیرضا نجفي

ارائه یک الگو جهت بهبود کیفیت خدمات آموزش الکترونیک

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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