












باسمه تعالی

پیام رئیس و دبیران کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطالعات

گروه کامپیوتر و برق مؤسسه آموزش عالی خیام در مشهد پایتخت معنوی ایران مفتخر است به مناسبت بیستمین 
سال تاسیس مؤسسه آموزش عالی خیام مبادرت به برگزاری »کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطالعات« 
نماید. این کنگره به نوبه خود کم نظیر است، زیرا اوالً در سه حوزه علمی و تخصصی بسیار گسترده برگزار می شود و 
ثانیاً از همکاری و همیاری استانداری خراسان رضوی و کلیه دستگاههای اجرایی استان بهره مند بوده است. از طرفی 
با توجه به حمایت های وسیع از طرف دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور و با پیگیری کمیته برگزار کننده 
موفق به دریافت عنوان ملی از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انساني رئیس جمهور گردیده است. اهداف اصلی این 
کنگره ایجاد فضای علمی پویا با رویکرد صنعتی و تبادل نقطه نظرات آخرین دستاوردهای علمی، پژوهشی و صنعتی 
بین صاحبنظران، استادان و به ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی می باشد. شرکت دانشمندان و چهره های برجسته 
علمی کشور به عنوان سخنران علمی و کلیدی نیز به غنای این کنگره افزوده است. همچنین حضور مقامات عالی رتبه 
کشوری و استانی، که دعوت کنگره را جهت شرکت در جلسه افتتاحیه پذیرفته اند موجب سرفرازی و دلگرمی دست 

اندرکاران کنگره و استان خراسان رضوی شده است.  
یکی دیگر از نکات برجسته این کنگره جمع کثیری از استادان و فرهیخته گان از دانشگاه ها و مراکز آموزشی و 
پژوهشی سراسر کشور و حوزه صنعت می باشد، که کمیته علمی کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطالعات 
را تشکیل داده است. این کمیته طی نشست های متفاوت از میان حدود 1800 مقاله رسیده به کنگره، پس از داوری 
28% مقاله را به صورت ارایه شفاهی پذیرفته، که 18% در سطح تخصصی و 10% در سطح صنعتی پذیرفته شده است. 
دست آورد دیگر این کنگره برپایی نمایشگاهی از نوآوری های نوین صنعت برق، کامپیوتر و فناوری اطالعات با حضور 
دستگاه های اجرایی و بخش های خصوصی است، که در ایام کنگره در محل کنگره به صورت جانبی برگزار می شود. 
همچنین میزگردهای تخصصی و صنعتی و ارایه کارگاههای آموزشی که توسط دستگاه های اجرایی استان پیشنهاد 

شده، به کمک متخصصان و پژوهشگران فرهیخته اجرا می شود.
ویژگی خاص این کنگره، که آن را از تمام کنفرانس های اجرا شده در کشور متمایز جلوه می دهد وجود کمیته 
به  وابسته  اجرایی  های  دستگاه  کلیه  و  رضوی  استانداری خراسان  محوریت  و  همکاری  با  که  است  کنگره  راهبری 
موضوعات کنگره تشکیل شده و طی نشست های گوناگون خود در ارتقاء کیفی این کنگره سهم به سزایی ایفا داشته 

است.
از تالش های بی شائبه  و زحمات گرانقدر کلیه اعضای محترم کمیته های  پایان وظیفه خود می دانیم که  در 
اجرایی، علمی، راهبری، نویسندگان و داوران مقاالت، سخنرانان کلیدی و تخصصی، مجریان عزیز کارگاه های آموزشی 
و همچنین مسولین محترم دستگاه های اجرایی و حامیان بزرگوار کنگره، اعضای محترم هیات رییسه موسسه، اعضای 
محترم هیات علمی و کارکنان شریف موسسه، شرکت کنندگان عزیز در این کنگره و کلیه دست اندرکارانی که ما را 
در امر هر چه باشکوه تر برگزار شدن این کنگره یاری کرده اند تشکر و قدردانی نماییم. سالمتی، موفقیت و بهروزی 

این عزیزان را از درگاه ایزدمنان مسئلت داریم.        

دکترجمشید قنبری                   دکترمحمد رضا رجب زاده مقدم                            مهندس فرهاد بشارتی
    رییس کنگره                                    دبیر کنگره                                         دبیر اجرایی کنگره
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فهرست اعضاء کمیته برگزار کننده

دکتر جمشید قنبری......................................................................................................................................... رییس کنگره- 1
.................................................................................................................. نائب رییس کنگره- 2 دکتر محمد حسین طیرانی 
..................................................................................................................... دبیر کنگره- 3 دکتر محمد رضا رجب زاده مقدم
مهندس فرهاد بشارتی.........................................................................................................................  دبیر اجرایی کنگره- 4
......................................................................................................................  دبیر کمیته علمی- 5 دکتر سید مجید مزینانی
دکتر محمد رضا اکبرزاده توتونچی ................................................................................................. عضو افتخاری کنگره- 6
مهندس علی کارگزار.......................................................................................................................  رییس کمیته راهبری- 7
مهندس سید ایمان پیش بین............................................................................................. دبیر کمیته ارتباط با صنعت- 8

اعضای کمیته اجرایی

مهندس مسعود ستوده فر............................................................................................................ مسوول دبیرخانه کنگره- 1
مهندس جهاندار انوری طهرانی .................................................................................................... مدیر هماهنگی کنگره- 2
دکتر حسن طاهری .............................................................................................................. مسوول کارگاههای آموزشی- 3
مهندس اکرم صالحی.............................................................................................................  مدیر روابط عمومی کنگره- 4
مهندس علی رضایی و ساسان نوبخت.....................................................................................  مدیر انفورماتیک کنگره- 5
..............................................................................................................................  مدیر کمیته مالی کنگره- 6 محمد مالزاده
.............................................................................................................. مسوول کمیته اطالع رسانی- 7 مهندس رزیتا ابنوی
...................................................................................................  مشاور کمیته اجرایی کنگره - 8 مهندس سیدرضا قندیلی
مهندس بهاره نقویان.........................................................................................................  مسوول کمیته مستند سازی- 9

مهندس رضا رحمانی......................................................................................................................مشاور تبلیغاتی کنگره- 10

همکاران کمیته اجرایی:

مهندس اسدا... صاحب علم، مهندس حافظی، دکتر تکتم غفاریان، مهندس روحانی، مهندس بهروز قندهاریان، رضوی، 
علیپور، ضمیری، توسلی، کیانی، اسماعیل زاده ، غفوری نژاد 
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اعضائ کمیته راهبری به ترتیب حروف الفبا:

K مدیرعامل سازمان اطالعات و ارتباطات شهرداري مشهدعلي آبساالن

K رئیس سازمان نظام مهندسی خراسان رضویمحمدرضا اخوان عبداللهیان 

K رییس منطقه 9 دانشگاه آزاد اسالمیرجب اصغریان                    

K سازمان بسیج مهندسین خراسان رضویمحمدرضا اشرف گنجوی    

K مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری خراسان رضویابوالفضل بشرویی شرق

K معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهدمحمد مهدی برادران

K دبیر اجرایی کنگرهفرهاد بشارتی

K دبیر سید ایمان پیش بین و  استان خراسان رضوی  گاز  فناوری شرکت  و  پژوهش  امور  رئیس   
کمیته ارتباط با صنعت

K رئیس انجمن تحقیق در عملیات ایرانسید مهدی تشکری هاشمی

K رئیس سازمان نظام صنفی رایانه استان خراسان رضویمحمود خاکباز     

K مدیر کل دفتر فناوری اطالعات استانداری خراسان رضوی و محمدرضا خلیلی              
نائب رئیس کمیته راهبری

K مدیرکل آموزش فنی و حرفهای خراسان رضویسید جالل خوابنما  

K سازمان میراث فرهنگی خراسان رضویحسین خواجه                  

K دبیر کنگرهمحمد رضا رجب زاده مقدم

K معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای خراسانمصطفی رجبی مشهدی      

K مدیر عامل شرکت توزیع نیروي برق شهرستان مشهدعلی سعیدی  

K مدیر عامل شرکت آب و فاضالب مشهدسید حسن شاه عالمی        

K مشاور مدیرعامل و رئیس روابط عمومي شرکت مخابرات خراسان رضويجواد ثاقب 
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K معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت آب منطقه ای خراسانمحمد عالیی   

K رئیس مؤسسه آموزش عالی خیام و نائب رئیس کنگره محمد حسین طیرانی        

K رئیس پارك علم و فناوري استان خراسان رضویسید حسن علم الهدي   

K رئیس کمیته راهبری و مدیر عامل شرکت مخابرات خراسان رضویعلی کارگزار   

K رئیس کنگرهجمشید قنبری

K مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خراسانمحمد حسن متولي زاده   

K            دبیر کمیته علمی کنگرهسید مجید مزینانی

K مدیر عامل شرکت توزیع نیروي برق استان خراسان رضويمحمد رضا مزیني       

K مدیر عامل شرکت گاز خراسان رضويعلیرضا معراجي  

K دبیر منطقه 9 دانشگاه آزاد اسالمیمهدی یعقوبی 

K مدیر عامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه خراسان رضويعلي هرندي 
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اعضای کمیته علمی کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطالعات به ترتیب حروف الفبا :

دانشگاه فردوسی مشهد دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی

موسسه آموزش عالی سجاد مشهد دکتر امیرمسعود امینیان مدرس

موسسه آموزش عالی سجاد مشهد دکتر ایمان احدی اخالقی

دانشگاه صنعتی شریف دکتر حسین اسدی

دانشگاه فردوسی مشهد دکتر رجب اصغریان

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات دکتر علی اکرمی زاده

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر دکتر محمد تشنه لب

دانشگاه علم و صنعت دکتر علی اکبر جاللی

موسسه آموزش عالی خیام دکتر علی آهنج

دانشگاه تربیت معلم سبزوار دکتر جواد حدادنیا

دانشگاه تربیت مدرس دکتر وحید جوهری مجد

موسسه آموزش عالی خیام دکتر ابوالقاسم بزرگ نیا

دانشگاه صنعتی شریف دکتر جعفر حبیبی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر دکتر علی خاکی صدیق

مرکز تحقیقات مخابرات ایران دکتر کامبیز بدیع

دانشگاه آزاد اسالمی - واحد مشهد دکتر مهرداد جاللی

دانشگاه فردوسی مشهد دکتر حسین دلداری

دانشگاه فردوسی مشهد دکتر حمیدرضا پوررضا

دانشگاه صنعتی امیر کبیر دکتر سید مهدی تشکری هاشمی

http://akbazar.profcms.um.ac.ir/index.php/component/profactivity/?task=personalData
http://sharif.ir/~asadi/
http://sharif.ir/~asadi/
http://ele.aut.ac.ir/~akramizadeh
http://saba.kntu.ac.ir/eecd/teshnehlab/
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=45.7079.14400.fa
http://www.khayyam.ac.ir/~a.ahanj
http://ww.sttu.ac.ir/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=148&Itemid=621
http://www.modares.ac.ir/en/Schools/ece/academic-staff/~majd
http://www.khayyam.ac.ir/~a.bozorgnia
http://sharif.ir/~jhabibi/index.html/
http://saba.kntu.ac.ir/eecd/Khakisedigh/
http://arnetminer.org/viewperson.do?naid=743357&keyword=Kambiz%20Badie
http://profsite.um.ac.ir/~hd/
http://hpourreza.profcms.um.ac.ir/
http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=hashemi
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دانشگاه آزاد اسالمی - واحد مشهد دکتر کارساز

موسسه آموزش عالی خراسان دکتر کاردهی

موسسه آموزش عالی خراسان دکتر حمید کاظمی

دانشگاه آزاد اسالمی - واحد مشهد دکتر رضا کامل

دانشگاه تهران دکتر اشکان رحیمی کیان

دانشگاه آزاد اسالمی - واحد گناباد دکتر آصف زارع

دانشگاه امام رضا علیه السالم دکتر سعید شعرباف

دانشگاه فردوسی مشهد دکتر حبیب رجبی مشهدی

دانشگاه تهران دکتر حمید سلطانیان زاده

دانشگاه آزاد اسالمی - واحد گناباد دکتر جلیل شیرازی

شرکت برق منظقه ای خراسان دکتر مصطفی رجبی مشهدی

موسسه آموزش عالی خیام دکتر محمدرضا رجب زاده مقدم

دانشگاه فردوسی مشهد دکتر علیرضا سیدین

دانشگاه آزاد اسالمی- واحد مشهد دکتر سعید راحتی

موسسه آموزش عالی سجاد مشهد دکتر غزاله سربیشه ای

دانشگاه آزاد اسالمی - واحد گناباد دکتر مجتبی روحانی

دانشگاه گرگان دکتر محمدرضا شهرآئینی

دانشگاه فردوسی مشهد دکتر هادی صدوقی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر دکتر مهدی دهقان تخت فوالدی

http://ece.ut.ac.ir/faculty/Rahimikian/
http://www.irexpert.ir/Webforms/UserHome/Expert.aspx?EID=70822
http://h-mashhadi.profcms.um.ac.ir/
http://ece.ut.ac.ir/faculty/Soltanianzadeh/
http://arnetminer.org/viewperson.do?naid=1402640&keyword=Jalil%20Shirazi
http://mo_ra18.student.um.ac.ir/
http://seyedin.profcms.um.ac.ir/index.php/component/profactivity/?task=personalData
http://eng.mshdiau.ac.ir/index.php/---mainmenu-19/-mainmenu-25/37---.html
http://www.kesinternational.net/members/?id=10534242
http://ceit.aut.ac.ir/autcms/people/verticalPagesAjax/professorHomePage.htm?url=dehghan&depurl=computer-engineering&lang=en&cid=4
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دانشگاه فردوسی مشهد دکتر حامدرضا طارقیان

مؤسسه آموزش عالی خیام دکتر ثریا طالبی

دانشگاه امام رضا علیه السالم دکتر سید رضا طالبیان

مؤسسه آموزش عالی خیام دکتر حسن طاهری

دانشگاه فردوسی مشهد دکتر محمد هادی فراهی

دانشگاه تهران دکتر بهزاد مشیری

مؤسسه آموزش عالی خیام دکتر محمد حسین طیرانی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر دکتر علیرضا فریدونیان

دانشگاه صنعتی شریف دکتر عبادا... محمودیان

دانشگاه آزاد اسالمی - واحد مشهد دکتر طوسی زاده

دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر علی اکبر قره ویسی

دانشگاه فردوسی مشهد دکتر رضا قاضی

دانشگاه آزاد اسالمی - واحد گناباد دکتر مصطفی عیدیانی

دانشگاه فردوسی مشهد دکتر محسن کاهانی

دانشگاه فردوسی مشهد دکتر احمد عرفانیان

موسسه آموزش عالی سجاد مشهد دکتر عباس گلمکانی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر دکتر علیرضا فاتحی

موسسه آموزش عالی سجاد دکتر خلیل مافی نژاد

دانشگاه تربیت مدرس دکتر حمید رضا مومنی

http://taregian.profcms.um.ac.ir/index.php/component/profactivity/?task=personalData
http://farahi.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
http://cipce.ut.ac.ir/homepage/Moshiri/
http://ece.ut.ac.ir/SMRL/members/Fereidunian/Dr.Fereidunian-Farsi.htm
http://mathsci.sharif.edu/~emahmood
http://www.icgst-amc.com/institute/Community.aspx?InstId=3&aid=906
http://profsite.um.ac.ir/~rghazi/Resume.html
http://kahani.profcms.um.ac.ir/
http://erfanian.profcms.um.ac.ir/index.php/component/profactivity/?task=personalData
http://saba.kntu.ac.ir/eecd/fatehi/
http://engineering2.um.ac.ir/faculty/?id=65&dept=
http://www.modares.ac.ir/Schools/ece/academic-staff/~momeni_h


کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطالعات   17 الی 19 آبان 1391   موسسه آموزش عالی خیام   مشهدمقدس                 

16

دانشگاه فردوسی مشهد دکتر سحر مقیمی

دانشگاه صنعتی امیر کبیر دکتر محمد باقر منهاج

دانشگاه تهران دکتر علی معینی

دانشگاه آزاد اسالمی - واحد مشهد دکتر مجید وفایی جهان

دانشگاه یزد دکتر کیارش میزانیان

موسسه آموزش عالی خیام دکتر ناهید هاشمیان بجنورد

دانشگاه تهران دکتر بابک نجار اعرابی

دانشگاه فردوسی مشهد دکتر احد هراتی

دانشگاه تهران دکتر صادق واعظ زاده

دانشگاه تهران دکتر مجید نیلی احمد آبادی

دانشگاه فردوسی مشهد دکتر بهمن هنری

دانشگاه فردوسی مشهد دکتر محمود نقیب زاده

دانشگاه فردوسی مشهد دکتر محمدحسین یقمایی

دانشگاه فردوسی مشهد دکتر نادیا نقوی

دانشگاه آزاد اسالمی - واحد مشهد دکتر مهدی یعقوبی

دانشگاه فردوسی مشهد دکتر عابدین واحدیان

دانشگاه کارلسروهه دکتر غالمرضا نخعی زاده

دانشگاه فردوسی مشهد دکتر علی وحیدیان کامیاد

دانشگاه امام رضا علیه السالم دکتر نیکوقدم

دانشگاه فردوسی مشهد دکتر محمد مولوی

http://s.moghimi.profcms.um.ac.ir/index.php?option=com_profactivity&task=personalData&Itemid=20770
http://ele.aut.ac.ir/index.php?pid=6&sid=1&pplid=8
http://eng.ut.ac.ir/Fa/SCI/moeini
http://www.sapub.org/journal/editorialdetails.aspx?JournalID=1060&PersonID=16131
http://www.kiarash.net/
http://cipce.ut.ac.ir/homepage/Araabi/Babak%20Nadjar%20Araabi.htm
http://a.harati.profcms.um.ac.ir/
http://ece.ut.ac.ir/faculty/Vaez-Zadeh/
http://ece.ut.ac.ir/faculty/Nili/
http://profsite.um.ac.ir/~naghib/
http://profsite.um.ac.ir/~hyaghmae/contact.html
http://n.naghavi.profcms.um.ac.ir/
http://eng.mshdiau.ac.ir/index.php/---mainmenu-19/-mainmenu-25/264-1390-09-22-07-42-50.html
http://vahedian.profcms.um.ac.ir/
http://statistik.ets.kit.edu/download/doc_secure1/CV_Nakhaeizadeh.pdf
http://vahidian.profcms.um.ac.ir/index.php?option=com_profactivity&task=publications_T4&tmpl=component
http://kakhkimol.profcms.um.ac.ir/


	 کنگره	ملی	مهندسی	برق،	کامپیوتر	و	فناوری	اطالعات			17	الی	19	آبان	1391			موسسه	آموزش	عالی	خیام			مشهدمقدس											

17

نقشه مسیر یابی محل برگزاری کنگره و اقامت میهمانان



کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطالعات   17 الی 19 آبان 1391   موسسه آموزش عالی خیام   مشهدمقدس                 

18

نقشه موسسه آموزش 
عالی خیام ، محل 
برگزاری کنگره



	 کنگره	ملی	مهندسی	برق،	کامپیوتر	و	فناوری	اطالعات			17	الی	19	آبان	1391			موسسه	آموزش	عالی	خیام			مشهدمقدس											

19



کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطالعات   17 الی 19 آبان 1391   موسسه آموزش عالی خیام   مشهدمقدس                 

20

سالن همکف، سالن ارائه مقاالت



	 کنگره	ملی	مهندسی	برق،	کامپیوتر	و	فناوری	اطالعات			17	الی	19	آبان	1391			موسسه	آموزش	عالی	خیام			مشهدمقدس											

21

سالن 1+، سالن ارائه مقاالت



کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطالعات   17 الی 19 آبان 1391   موسسه آموزش عالی خیام   مشهدمقدس                 

22

سالن 2+، سالن آمفی تأتر،محل برگزاری مراسم افتتاحیه



	 کنگره	ملی	مهندسی	برق،	کامپیوتر	و	فناوری	اطالعات			17	الی	19	آبان	1391			موسسه	آموزش	عالی	خیام			مشهدمقدس											

23

سالن 1-، سالن ارائه مقاالت
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الکترونیک
موضوع:   نیمه هادی- نانو الکترونیک

سلول خورشیدي تک پیوندي مبتني بر مواد InP مدرج شده
محمودنیکوفرد، مجتبي پور موسي، ابوذر اسماعیلی، جواد کرمدل

ساختارهای  ترکیب  با  شده  توزیع  تفاضلی  کننده  تقویت 
Cascode و cascade استفاده از سلف تزویج 

سید امین علوی، احمد حکیمی
کاربرد الگوریتم های بهینه سازی در مدوالتورهای دلتا سیگما

وحیده شنبدی، احمد حکیمی، طاهر نیکنام
طراحی حافظه SRAM توان پایین 10ترانزیستوری

وحیده شنبدی، محسن صانعی
حمله تحلیل تواني بر روي منطق هاي مقاوم WDDL مبتني بر 

PVT نشت اطالعات از روي اثرات
رامین گودرزوند چگینی، رضا ابراهیمی آتانی

قدرت
موضوع:   مبدل ها- مولد برق

A Novel Current Reference Calculation Method for 
Shunt Active Power Filter using a Recursive Alge-
braic Approach

حمیدرضا ایمانی جاجرمی، آزمحمد، حسین شریف
منظور  به  توان  کیفیت  یکپارچه  کننده  کنترل  طراحی 
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فرزانه استوار، حسن براتی ، امیرحسین رحمانی

شناسایي  و  سوختي  پیل  تکنولوژي  انداز  چشم  بررسی 
مهمترین  از  یکی  عنوان  به  ایران  در  آن  تقاضای  بازارهاي 

منابع انرژی های نو
بهرنگ یوسف پور، مهدی صالی نادری، محمدرضا صفاری سیاهکلی، 

امیرکاظمی، عباس دهقان
Power Flow Study and Comparison of UPFC and SVC 
in Two Area Power System
Navid Ghaffarzadeh,  Haniyeh Marefatjou,  Hossein 
Najafkhani
Implementing Electrical Smart Grids and Upcoming 
Challenges
Ahmadreza Montazerolghaem, Mohammad Hossien 
Yaghmaee

مخابرات
موضوع:   پردازش سیگنال

ردگیری  های  سیستم  در  پرتو  هدایت  های  روش  بررسی 

لینک های  سازی  پایدار  جهت  بهینه  روشی  ارائه  و  خودکار 
)FSO( مخابرات نوری فضای آزاد
مجید فیضی، ابوالفضل چمن مطلق

ارائه الگوریتم توازن بار جدید در محاسبات موازی
محمدرستمی، سمیه احتشامی، فرید صاغری، مهدیه افشاری، مریم 

مختاری
از استفاده  با  کواکسیال  به  مستطیلی  موجبر  دهنده  تطبیق 

PBG
علیرضا نیکونام، سید محمد جواد رضوی

در  کاربرد  بمنظور  نانو  ابعاد  با  نوری  کریستال  فیبر  طراحی 
ابر  طیف  تولید  و  فمتوثانیه  نوری  پالسهای  سازی  فشرده 
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اشکان قنبری، علی صدر، امین انصاری، هادی تات حصاری
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جواد شریفی، حمیدرضا مومنی
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در محیطهای ناشناخته
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Improvement of Robust H∞ Controller Design for                         
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A. Farnam, R. Mahboobi Esfanjani
با  رتیکل  الگوي  یک  فضایي  هاي  هارمونیک  شهودي  درک 

استفاده از تبدیل ترکیبي فوریه ملین در مختصات قطبي
ابراهیم اسحاقیان، سید حسین ساداتي

مهندسی پزشکی
موضوع:   سایر موارد

A A Novel Method for Inference of Genetic Regula-
tory Networks Using Time Series Microarray Data and 
Gene Ontology
Fatemeh Yavari,  Farzad Towhidkhah, Shahriar 
Gharibzadeh
Cephalometric Analysis of Facial Soft Tissue Using 
Image Processing Methods
Mohammad Amin Bakhshali, Mousa Shamsi, Mahsa 
Mafi, Amir Golzarfar
روشي جدید براي تطبیق تصاویر بر مبناي مدل هاي فرم پذیر 

هندسي

WC-01 چهار شنبه،  17 - 15، سالن 1

WC-02 چهار شنبه،  17 - 15، سالن 2

WC-04 چهار شنبه،  17 - 15، سالن 4

WC-05 چهار شنبه،  17 - 15، سالن 5

WC-03 چهار شنبه،  17 - 15، سالن 3
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وحید ساراني راد، مهدي سعادتمند طرزجان
 MR بهبود اطالعات مکانی و کاهش زمان ناحیه بندي تصاویر

FCM مغز در روش
عباس بی نیاز، عطااله عباسی، موسی شمسی

ACO مغز بکمک متاهیوریستیک MR ناحیه بندی تصاویر
عباس بی نیاز، زهرا احمدی، عطااله عباسی

مهندسی سخت افزار
موضوع:   سایر موارد

برای  تراشه  روی  شبکه  در  دائم  چندتایی  خطای  پوشش 
Torus توپولوژی

سعید جوادزاده،  امیر رجب زاده،  محمود احمدی
مسیریابی کاماًل تطبیقی واقعی در معماری ترکیبی شبکه روی 

تراشه و گذرگاه داده
سعید شریفیان نیا، عباس وفایی

نیمه   CRF-Matching از  استفاده  با  ها  داده  دهی  ارتباط 
نظارتی

محمد علی عارف، مازیار پالهنگ، محمد علی منتظری
خورشید  ردیابی  اتوماتیک  مکانیزم  ساخت  و  طراحی 

باپسخورد تصویری
حسین نجات بخش اصفهانی، محمد رضا سجادی، غالمعلی حبیبی، 

وحید مرتضوی، وحیدعظیمی راد
ارائه یک معماری برای کاهش زمان آزمون مدارات ترتیبی

فاطمه شیری، زهرا لطفی خلف جوی

فناوری اطالعات و ارتباطات
موضوع:   امنیت

Ontology-Based Credit Card Fraud Detection
Ali Ahmadian Ramaki, Reza Asgari, Mehregan Mahdavi, 
Reza Ebrahimi Atani

ایجاد پیکره وبالگ های فارسی با محتوای سیاسی
مرضیه انجرانی، علی معینی

بهره  با  دهنده  رای  سمت  در  الکترونیکی  گیری  رای  امنیت 
گیری از تصاویر به هم ریخته پویا

سید میالد حسینی، محمدعلی دوستاری

شبکه های کامپیوتری  و اینترنت
موضوع:   شبکه های حسگر بیسیم

گردآوری داده توزیع شدۀ وفقی در شبکه های حسگر بیسیم

هانیه پوستچی، محمد رضا اکبرزاده توتونچی
های  روش  بر  مبتنی  بندی  خوشه  جدید  مدل  یک  ارائه 

حریصانه
مهدی حسین زاده

بهینه سازی انتخاب سرخوشه در شبکه های حسگر بی سیم 
با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

حمیدرضا ناجی، مرجان معادی، منصوره معادی
شبکه  های  در  آگاه  انرژی  بالدرنگِ  مسیریابی  پروتکل  ارائه 

حسگر بی سیم
طاهره رحمتی، مهدی آقا صرام، فضل اهلل ادیب نیا، قاسم میر جلیلی
پروتکل خوشه بندی سلسله مراتبی مبتنی بر زنجیره تراوش 

داده در شبکه حسگر بیسیم
سعید خاك مردان، محمد رضا اکبرزاده توتونچی

مهندسی نرم افزار و علوم کامپیوتر
موضوع:   مدیریت دانش

بررسی تطبیقی آموزش برنامه سازی در دانشگاه های معتبر 
دنیا و ارائه راهکارهایی جهت اصالح آموزش های داخلی

سید رئوف خیامی، مهرنوش نوبخت
FPGA بر روی RSA روش نوین پیاده سازی الگوریتم

معصومه محمودی میمند، محمدرضا ذاکرحقیقی، حمیدرضا ناجی
الگوریتم  بر  مبتنی  چهره  تشخیص  برای  یافته  بهبود  روشی 

)SVM( ژنتیک و ماشین پشتیبانی بردار
زینب جعفری، علی برومندنیا، احمد فراهی، حجت اهلل جعفری

هوش مصنوعی و محاسبات نرم
موضوع:   سایر موارد

ارائه روشی جدید برای آشکارسازی مکان چشمها در تصاویر 
چهره رنگی روبرو 

شهرزاد شریفی، کامران کاظمی، سعید حسن حسینی
خالصه سازی متن مبتنی بر ویژگی های جمالت با استفاده از 

الگوریتم رقابت استعماری گسسته
رامین نوری زاده،  حمید خسروی

با  هواپیما  الکترونیک  های  سیستم  تلفیق  در  گذاری  صحه 
های  شبکه  و  فازی  دلفی  مراتبی  سلسله  روش  از  استفاده 

عصبی
عارف کریمی افشار، آرش سرمدی، محمد علی منتظری، عباس میر 

حیدری
از  استفاده  با  گراف  بر  مبتنی  تصویر  تقطیع  سازی  بهینه 

الگوریتم رقابت استعماری
حدیث سلطان پور، مجید وفایی جهان، مهرداد جاللی

A New Cooperative Algorithm Based on Artificial Fish 

WC-06 چهار شنبه،  17 - 15، سالن 6

WC-09 چهار شنبه،  17 - 15، سالن 9

WC-10 چهار شنبه،  17 - 15، سالن 10 WC-07 چهار شنبه،  17 - 15، سالن 7

WC-08 چهار شنبه،  17 - 15، سالن 8
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Swarm Algorithm and K-means for Image Segmenta-
tion
Milad Soltany, Shima Farshchian Yazdi, Mohammad 
Reza Meybodi

مخابرات
موضوع:   سایر موارد

SVSIFT تشخیص سه بعدی اشیاء با الگوریتم
 بهزاد خانی، سید علیرضا سیدین

Computing the Computational Complexity of an Effi-
cient Algorithm for Greedy ZF-DP Precoding Method 
in MIMO Broadcast Channels
Seyyed Ali Erfani,  Iman Ahadi Akhlaghi
دسته بندي قطعات یک ثانیه صوت به صحبت و موزیک مبتني 

بر ماشین بردار پشتیبان
فواد رحیم زاده تبریزی، عماد عباسی صیدآباد، جلیل شیرازی

Direct Conversion Receiver RF front end for Third 
Generation W-CDMA
Shila Shamsadini, Hamed Tohidi, Souren Shamsinejad
تخمین جهت سیگنال های باند پهن بر اساس روش تاخیرهای 

متوالی
محمدرضا نقیب زاده تهام، سعیدرضا صیدنژاد، عظیم ریواز

مدل سازی کانال دسترسی چندگانه مولکولی مبتنی بر تئوری 
اطالعات شانون

ئاسو شجاعی، مهدی دهقان تخت فوالدی، ابراهیم سعیدی نیا

الکترونیک
موضوع:   سیستم ها و مدارات مجتمع دیجیتال

های  المان  با  الیه  تک  باند  فراپهن  مایکرواستریپی  آنتن 
دایروی

احسان ساعی، علیرضا ملکی جوان، فرخ حجت کاشانی
Characterisation and Modeling of Terahertz Field 
Generation of Photoconductive Antennas Based on 
Semi Insulating and Low Temperature Grown GaAs
Mohamad Ali Malakoutian, Mandana Danesh, Alireza 
Mojab, Morteza Fathipour
در  شکل  مثلثي  سطحي  بافت  براي  بهینه  زاویه  تعیین 

سلول هاي خورشیدي سیلیسیمي چندبلوره
محمدعلی  الهی دوست،  آتوسا  فتحي پور،  مرتضي  مجاب،  علیرضا 

ملکوتیان، تارا افرا
بهینه سازي عملکرد کلیدهاي بسته شونده نیمه هادي چهار 

الیه سیلیسیمي
تارا افرا، مرتضي فتحي پور، علیرضا مجاب

در  آستانه  جریان  و  شدگی  جفت  ضریب  دمایی  مدل  ارائه 
 Quarter Wavelength-Shift Distributedرسانای نیم  لیزر 

Feedback Lasers
محمود صیفوری، فاطمه شهشهانی، هادی فسنقری

قدرت
موضوع:   انرژی و منابع، تولید و بهینه سازی، شبکه های هوشمند

با  بوست  مبدل  بر  مبتنی  توان  ضریب  اصالح  سازی  پیاده 
تکنیک کنترل مد جریان متوسط

رضا بستانی، ابراهیم تیموری، محسن قاینی
Condition Assessment of an MR M-type Load Tap 
Changer Using Oil Analyses
Alireza Zahiri، Hoda Molavi
توزیع  شبکه  اقتصادی  و  فنی  مالحظات  کردن  بیشینه 
شهرستان مشکین شهر با حضور منابع تولید پراکنده توسط 

الگوریتم گسسته بهینه ساز کرم شب تاب
علی جباری، حسین شایقی، بهزاد اسماییلی نژاد، احد زواری، داور 

نجفی
Comparative Study Total Harmonic Distortion and 
Amplitude Output Voltage via Inverted Sinusoidal 
Pulse Width Modulation Techniques for Seven Level 
Cascade H-Bridge Multilevel Inverter
Aref Boudaghi، Behrooz Tousi، Hossein Hosseini، Yashar 
Shayesteh fard
A New Approach to Vector Control using Fuzzy Logic 
Controller for a Linear Induction Motor Considering 
End Effects
Ali Karimipoya, Najme Elahimanesh
ارائه روشی جدید برای تخمین تلفات شبکه توزیع در محیط 

رقابتی در حضور بارهای قابل قطع
هادی صفری فارمد، سعیده بیگلر

شبکه های کامپیوتری  و اینترنت
موضوع:   امنیت شبکه

ارائه یک الگوریتم کارا برای امن سازی مسیریابی شبکه های 
)WMN( بی سیم مش

جابر کریم پور، صمد علی مددی، صمد کوشان
تخصیص نرخ آگاه از انرژی در شبکه های مش بی سیم

تهمینه میرزایی صلحی
A new method for detection of black/gray/worm hole 
attacks on AODV-based MANET
Zahra Zahed Anvari, Shahla Ghasemi
رفع مشکل ارسال پخشی در شبکه های بین خودرویی با بهره 
گیری از روشهای تصمیم گیری چند معیاری مبتنی بر منطق 

فازی 
جواد بدلی، محمدعلی جبرئیل جمالی، مهدی خان بابایی

انتشار کرم های فعال در یک سیستم سلسله مراتبی مدیریت 

WC-11 چهار شنبه،  17 - 15، سالن 11

WD-01 چهار شنبه، 19:30- 17:30، سالن 1

WD-02 چهار شنبه، 19:30- 17:30، سالن 2

WD-04 چهار شنبه، 19:30- 17:30، سالن 4
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شبکه همتا به همتا
زهرا ظهورسعادت، صالح یوسفی، محمود فتحی

مهندسی پزشکی
موضوع:   سایر موارد

از  استفاده  با  ها  ژن  در  ها   Exon تقریبی  مکان  پیشگویی 
پنجره  اثر  بررسی  و  ویولت  تبدیل  و   DFTترکیبی الگوریتم 

های مختلف در آن
حمیدرضا صابرکاری، موسی شمسی، محمدحسین صداقی

Automatic Detection of Epileptic Seizures Using Fea-
ture Extraction Methods from EEG and its Sub bands
Azadeh Abbaspour, Alireza Kashaninia, Mahmood Amiri
تبدیل  از  استفاده  با  قلبی  بیماری های   از  تعدادی  تشخیص 

SVMویولت و روش دسته بندی
عاطفه کالته میمری، جلیل شیرازی

زمان  تعیین  در  آشوبگونه  و  غیرخطی  ویژگی  سه  معرفی 
هشدارحمله صرع

مهسا کرمی فرد، علیرضا کاشانی نیا، محمود امیری
پهن  باند  پرتو  دهنده  الگوی  شکل  رفتار  تصحیح  و  بررسی 

جهت استخراج سیگنال های عصبی
فاطمه کریمی، سعید رضا صیدنژاد

مهندسی نرم افزار و علوم کامپیوتر

موضوع:   شبکه های عصبی، سیستم های خبره،  شناسایی الگو و 
پردازش زبان طبیعی

کسب خودکار مهارت در یادگیری تقویتی با استفاده از معیار 
مرکزیت درجه مسیر

محبوبه احمدعلی نژاد، پرهام مرادی، محمد ابراهیم شیری
Selective Sequential Memetic Algorithms and the Im-
pact of Local Searchers
Hadis Jalesian, Elahe Pakdel, Mohammadreza 
Akbarzadeh TooToonchi
مسیریابی برای ناوبری یک روبات پایه متحرک، براساس گراف 

ورونوئی تعمیم یافته
یاسین زمانی، محمد علی منتظری

به کمک  با شکل دهی پاداش  تسریع فرایند یادگیری تقویتی 
تحلیل گراف محیط

مریم مرعشی، علیرضا خلیلیان، محمد ابراهیم شیری
A Novel Hybrid Fuzzy Clustering Algorithm Based on 
Artificial Bee colony and C-means
Mahdi Malaki, Fateme Sadeghi Ahangar, Ali 
Zakerolhosseini
و  اصلي  هاي  مولفه  تحلیل  از  استفاده  با  چهره  بازشناسي 

جداسازي با بیشترین حاشیه

مریم حبیب، الهام قنبری

فناوری اطالعات و ارتباطات
موضوع:   سایر موارد

قانون گذاری، سکوی جهش به سمت انتخابات تمام الکترونیک
حسین بهبودی راد، آمنه غالمی مایانی، الهه اسماعیلی حسین آباد، 

هادی ایزدخواه
روی  بر   K-nearest neighbor الگوریتم  موازی  پیاده  سازی 

CUDA با استفاده از GPU
علی آجریان، حسین باستان، محمدعلی منتظری

با  و عملکرد شغلي  رابطه هوش عاطفي  تحلیل  و  کاوی  داده 
  ICT پروژه های  کارکنان  بین  در  تصمیم  درخت  از  استفاده 

شهرداری مشهد
غالمعباس شکاری ، محمد اکبري، ابوذر آریش ، سمانه رافع 

بررسي میزان رضایت مشتریان از عملکرد دستگاه های کارت 
خوان )pos( مطالعه موردی، شهرستان اردکان

محمد فتوحي اردکاني، سید علي علم الهدی

شبکه های کامپیوتری  واینترنت
موضوع:   شبکه های حسگر بیسیم

بهبود پروتکل انتشار جذب دو مرحله ای)انتشار مستقیم( با 
های  گره  و  مدیریت حرکت سینک  بندی  از خوشه  استفاده 

اصلی
حسن هجر، علیرضا متقی، مسعود صبایی

ارائه روش خوشه بندی زاویه ای ناهمگن در شبکه های حسگر 
بی سیم

محمد بیگلریان، حمیدرضا بخشی
شبکه هاي  در  داده ها   تجمیع  خطای  پذیر  تحمل  روش  یک 

حسگر بی سیم با استفاده از رگرسیون وزنی
معصومه تیرگرفاخری، مسعود صبائی

ارائه یک مدل جهت افزایش مقاومت گره های حسگر در برابر 
حمالت تسخیر گره روی شبکه های حسگر بی سیم
رامین بهرام پور، سینا گل محمدی، رضا ابراهیمی آتانی

حسگر  شبکه های  خوشه بندی  برای  کارا  برازش  تابع  ارائه ی 
بی سیم

ابراهیم زاده،   عطااله  الهیجانی،  جعفری  مجتبی  حسین پور،  عطیه 
مریم نجیمی،محمد حسین پور

WD-05 چهار شنبه، 19:30- 17:30، سالن 5
WD-07 چهار شنبه، 19:30- 17:30، سالن 7

WD-08 چهار شنبه، 19:30- 17:30، سالن 8

WD-06 چهار شنبه، 19:30- 17:30، سالن 5
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مهندسی نرم افزار و علوم کامپیوتر
موضوع:   آنتولوژی،  وب معنایی،  داده کاوی

روشی نو در آستانه گذاری بهینه اسناد تصویری رنگی با بهره 
گیری از منطق فازی

محسن عنابستانی، مهدی سعادتمند طرزجان
پیمانه ای کردن آنتولوژی در وب معنایی

محمد رستمی، علی برجیان، مجتبی نیک روز، اعظم صالحی، سمانه 
دژدار

انتخاب  از  استفاده  با  بهادار  اوراق  بورس  روند  بینی  پیش 
خصیصه

الهه پاکدل
با  انجمنی  قوانین  مخفی سازی  برای  نوین  روش  یک  ارائه ی 

)HABA( ترکیب روش های تحریف و مسدودسازی
حسن احمدی ترشیزی، علی ابراهیمی

ارائه روشی کیفی برای ترکیب سرویس های وب با استفاده از 
الگوریتم های بهینه سازی جمعی ذرات

عباد کریمی، حسن حقیقی
هوش مصنوعی و محاسبات نرم

موضوع:   محاسبات تکاملی و تشخیص امضا
الگوریتم های خوشه بندی  از  با استفاده  بررسی هویت امضا 

تک کالسی
سید عبدالحمید اصفهانی، محمد قاسمی گل

کارایی   بهبود  اساس  بر  نفوذ  تشخیص  های   سیستم 
FUZZY C-MEANS با استفاده از الگوریتمهای تخمین توزیع

سعید صفرپور یوسفخانی، سعید طوسی زاده،  مهرداد جاللی
خوشه  برای  موردی  مطالعه  کرنل:  بر  مبتنی  سازی  خوشه 

سازی افراد بر اساس دیدگاه آنها
فاطمه کاوه یزدی، محمدرضا زارع میرك آبادی

A Local Beam Approach to Image Color Reduction
Seyed Mehran Kazemi, Bahare Fatemi, Ehsan Khademi
توابع  و  خوشه بندی  بر  مبتنی  تصویر  رمزنگاری  روش 

فوق آشوب
سید علی موسوی، محمد جعفر دهقان، مصطفی میرزاده،  سید جواد 

سید مهدوی چابک
بهبود کارائی الگوریتم بهینه یابی کلونی زنبورهای مصنوعی 
مبتنی بر مدل تابع تسهیم برای محیطهای پویا بوسیله مفهوم 

زنبورهای نگهبان
محمدرضا ظریف، محمد رضا میبدی

الکترونیک
موضوع:   سیستم ها و مدارات مجتمع دیجیتال

طراحی یک فلیپ فالپ راه اندازی شونده با پالس خارجی با 
توان مصرفی پایین

نونا مس شناس، محسن صانعی
از  استفاده  با  شنوایی  هم  کاهش  برای  کدینگ  روش  یک 

افزونگی زمانی
زهره نصیری گوکی، محسن صانعی

Strained Si/SiGe MOSFET for Improved Performance
Zahra Arbabinejad, Seyed Ebrahim Hosseini
طراحی فلیپ فالپ با پالس راه انداز خارجی با توان مصرفی 

کم وسرعت باال
اسماء احمدیان مرج، محسن صانعی

طراحی دریچه منطقی تمام نوری کم توان با استفاده از تقویت 
nm-1550 کننده لیزری فیدبک گسترده

شریعه جمال زاده،  دکتر محمود آل شمس، مسعود جباری

الکترونیک
موضوع:   مجتمع فرکانس رادیویی- دارات مجتمع آنالوگ

با   GaAs مواد  بر  مبتنی  پیوندی  تک  خورشیدی   سلول 
ساختار اصالح یافته نوین

محمود نیکوفرد، ، ابوذر اسماعیلی ، مجتبي پور موسي، جواد کرمدل
ابر تقویت کننده کالس AB  تک خروجی کم مصرف با نرخ 

چرخش باال و پهنای باند وسیع
حسن هاشمی آزاد، حمیدرضارشیدی کنعان

شبیه سازی جبران کاهش جریان ناشی ازحذف بازتاب سطحی 
نور در سلول خورشیدی به کمک مدل دریفت-دیفیوژن

سارا زیره پور، عبدالنبی کوثریان
نوسان ساز کولپیتز تفاضلی با نویز فاز کم و مصرف توان پایین

فروغ جهان بخش اصلی، علیرضا صابرکاری
حلقه قفل شونده در فاز تمام دیجیتال 2 تا 2.5 گیگا هرتز با 

توان مصرفی پایین
محمد حسن شعبانی، محسن صانعی

از  استفاده  با  باال  سرعت  نوری  تمام  منطقی  دریچه  طراحی 
nm-1550 تقویت کننده لیزری فیدبک گسترده
شریعه جمال زاده،  محمود آل شمس، مسعود جباری

WD-09 WD-11چهار شنبه، 19:30- 17:30، سالن 9 چهار شنبه، 19:30- 17:30، سالن 1

TA-01 پنجشنبه ،10:30- 8:30، سالن 1

WD-10 چهار شنبه، 19:30- 17:30، سالن 10
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قدرت
موضوع:   تشخیص وضعیت خطا، قابلیت اطمینان و کیفیت توان

اندازه- واحدهای  اطالعات  از  استفاده  با  هوشمند  بار  حذف 
گیری فازور)PMU(، برای خوددرمانی شبکه قدرت در هنگام 

بروز خطا
سید احسان قاسمی، حبیب اله اعلمی

 PSO کاهش هارمونیک اینورترچند سطحی با الگوریتم های
WIPSO و ، MPSO

فاطمه صالحیان، ایمان سلطانی، ،محمد علی تقی خانی
DSTATCOM Based Five-Level Cascade H-Bridge Mul-
tilevel Inverter for Power Quality Improvement
  Aref Boudaghi, Behrooz Tousi, Hossein Hosseini
تجدید  قدرت  سیستم  یک  نیاز  مورد  راکتیو  توان  ارزیابی 
بازار  ساختار شده  به روش شبیه سازی مونت کارلو در یک 

حوضچه
الله حدادی، ابوالفضل پیرایش نقاب، سید بابک مظفری

به کارگیری نوعی ناحیه بندی در برنامه ریزی توسعه انتقال با 
هدف افزایش قابلیت اطمینان

حمید شعرباف تبریزی، هدی عطایی علیزاده،  رضا قاضی

مخابرات
موضوع:   مخابرات نوری

تخمین بیشترین درستی مدل گاما گاما در کانال های مخابرات 
نوری فضای آزاد

مهدی کاظمی نیا، مهری مهرجو
MEAN SHIFT AND TRACKING ALGORITHMS IN VID-
EO STREAMS
Jalal Hasanian,  Mohammad Mehdi Hosseini ,  Ehsan 
Hosein Kalatehjari
A New Robust Harmonic Balance Calculation Method 
Based On Feedback Control Loop
GholamAli Heydari, Ahmad Hakimi, AliAkbar Gharaveisi,  
MohammadAli Vali

طراحی سیستم حذف فعال نویز برای یک داالن صوتی
محمدصالح رستمی، امیرمسعود امینیان مدرس

منظور  به  رنگی  اسناد  در آستانه گذاری تصویر  روشی جدید 
تفکیک متن از پس زمینه با استفاده از منطق فازی

محسن عنابستانی، مهدی سعادتمند طرزجان

شبکه های کامپیوتری  واینترنت
موضوع:   شبکه های حسگر بیسیم

بهبود پروتکل انتشار جذب دو مرحله ای در مسیر یابی شبکه 
های حسگر بی سیم

حسن هجر، علیرضا متقی، مسعود صبایی
ارائه الگوریتم جدید برای افزایش طول عمر شبکه های حسگر 

بی سیم  بر اساس روش های خوشه ای و کلونی مورچه ها
سمیه خزایی کوهپر، اسماعیل زینالی خسرقی

  افزایش طول عمر شبکه های حسگر بی سیم با ارائه رویکردی 
جدید در خوشه بندی

مرجان معادی، حمیدرضا ناجی، علی ماهانی
ارائه یک روش جدید مسیریابی مبتنی بر ایمنی مصنوعی به 

منظور کاهش مصرف انرژی در  شبکه های حسگر بی سیم
حسین ملک حسینی، عبدالرضا میرزایی

ارائه ی یک روش خوشه بندی مبتنی برالگوریتم ژنتیک برای 
کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم

الهه خوشکالم،محمد نصیری،جواد اکبری ترکستانی

مهندسی پزشکی
موضوع:   سایر موارد

بهینه سازی ناحیه بندی فازی تصاویر MR مغز با استفاده از 
الگوریتم رقابت استعماری
فاطمه اقتداری، جواد حدادنیا

از  استفاده  با  بیماری فشار خون  به  مبتال  باردار  زنان  نظارت 
شبکه های حسگر بی سیم

مدیا امینیان، حمیدرضا ناجی، پیمان کشاورزیان
تشخیص بیماران اسکلروز آمیوتروفیک جنبي از افراد سالم 
از ریتم  و فرکتال استخراج شده  ایستا  بر مبناي ویژگي هاي 

راه رفتن
علي فلکي، فرزاد توحیدخواه،   بهنام اسدي مقدم

مهندسی نرم افزار و علوم کامپیوتر
موضوع:   مهندسی نرم افزار و پایگاه داده

Semi-Distributed Vacuuming Model on Temporal Da-
tabase (SDVMT)
Mohammad Shabanali Fami, Elham Shabanali Fami, Dr 
Mohammad Ali Montazeri, and Dr Mohammad Taghi Isaai
ارائه یک مدل بر اساس ترکیب خوشه بندی و طبقه بندی تک 
افزار  نرم  خطاهای  بینی  پیش  برای  قواعد،  بر  مبتنی  کالسه 

)CECIT(

TA-03 پنجشنبه ،10:30- 8:30، سالن 3
TA-05 پنجشنبه ،10:30- 8:30، سالن 5

TA-06 پنجشنبه ،10:30- 8:30، سالن 6

TA-04 پنجشنبه ،10:30- 8:30، سالن 4 TA-01 پنجشنبه ،10:30- 8:30، سالن 1
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یوسف عبــدی، سعیـد پارســا
اینترنتی  ردیابی  و  یاب  موقعیت  افزاری  نرم  هوشمند  عامل 

مبتنی بر  BTS مخابرات)رهیافتی نوین در صنعت توریست(
حامد ارشادی پور، بهروز نجات، سید مجید مزینانی

با  نرم افزار  غیرکارکردی  و  کارکردی  نیازمندی های  ارزیابی 
استفاده از شبکه های پتری

سمیراگوهری، محمدمنصور ریاحی کاشانی، علی هارون آبادی
بر آنتولوژی و  مروری بر روش های محاسبه مشابهت مبتنی 

گراف و ارزیابی آنها
نعیمه ارسطویی، محمد کاظم اکبری، مرتضی سرگلزایی جوان

هوش مصنوعی و محاسبات نرم
موضوع:   پردازش تصویر و بینایی ماشین

شناسایی اثر انگشت با تبدیل ویژگی های موجود در آن به کد 
باینری و استفاده از فاصله یابی همینگ

محمد عبدالهی، حمیده رحیمی سرچشمه،  مجید محمدی
Toward Application of Sandpile Model in Image Seg-
mentation Based on Extremal Optimization Heuristic
Atieh Gharib,  Mohammad،Reza Akbarzadeh-T,  Ahad 
Harati, Majid Vafaei Jahan
SMPCA: A New Hybrid Approach for Face Recogni-
tion
Elahe Khodadadian, Zohre Haghollahi, Mehdi Rezaian
بهبود کیفیت تصاویر سنجش از دور چندطیفی به وسیله باند 

پانکروماتیک و تبدیل کانتورلت
رضا شفقی، فرشید کی نیا، مهدی جعفری

براي مدلسازي  بر آتاماتاي یادگیر توزیع شده  روشي مبتني 
کاربران در محیط هاي فراپیوندي

محمدرضا مالخلیلی میبدي، محمدرضا میبدي
کاربردتئوری مجموعه های فازی درخوشه بندی

 سوسن حسینی
هاي  سیستم  برتئوري  مبتني  طال  قیمت  بیني  پیش  بهبود 

 Grey
فاطمه تیما، مهدي یعقوبي 

شبکه های کامپیوتری  و اینترنت
موضوع:   شبکه های بیسیم

بهبود امنیت در شبکه های حسگر بی سیم سلسله مراتبی با 
استفاده از طرح بلوکی ناکامل متعادل

ابراهیمی،  رقیه حسن زاده،  محمد هادی معظم، سید علی رضوی 
سیدحسین عرفانی

Connectivity in Sparse Vehicular Networks from Time 
Viewpoint

Sepehr Keykhaie
HOCA: Healthcare aware Optimized Congestion 
Avoidance and Control Protocol for Wireless Sensor 
Networks
Abbas Ali Rezaee, Mohammad Hossein Yaghmaee, Amir 
Hossein Mohajerzadeh , Elnaz Haqiqat Nejad
ارائه روشي نوین در مسیریابي شبکه هاي ادهاک سیار بر پایه 

الگوریتم کلوني مورچگان
نسیبه حسن  غالمي،  آتوسا  بختیار،  حنیف  نژاد،  مصلي  عبدالرسول 

زاده
بی  رله  های  شبکه  در  جدید  مسیریابی  الگوریتم  یک   ارایه 

سیم
مریم کریمی، طاهره یعقوبی

مسیریابی مبتنی بر انرژی در شبکه های سیار پیشا بر اساس 
الگوریتم کلونی مورچه ها

عالیه پورجعفری، فضل ا... ادیب نیا

مهندسی نرم افزار و علوم کامپیوتر
موضوع:   آنتولوژی- وب معنایی- داده کاوی

بررسی سیستم های تشخیص نفوذ مبتنی بر داده کاوی
محبوبه شمسی، سمیه حیدرپور، شیما شمس الدینی

از  استفاده  با  متفاوت  باآنتولوژی  وب  های  سرویس  تطبیق 
گراف دو بخشی

مجتبی پورتیمور، ناصر نعمت بخش، کامران زمانی فر، فرهاد وردوخی
زنجیره  از  استفاده  با  کلیدی  کلمات  چندسندی  استخراج 

PageRank مارکوف و الگوریتم
ناصر گرامی نیا

سیستم های  کارایی  افزایش  برای  جدید  راهکار  یک  ارائه 
توصیه گر با استفاده از الگوریتم ژنتیک

داریوش زندی ناوگران، پرهام مرادی، فردین اخالقیان

هوش مصنوعی و محاسبات نرم
موضوع:   پردازش تصویر و بینایی ماشین

هدفه  چند  سازی  بهینه  در  جدید  الگوریتم  یک   :MOWCO
مبتنی بر چرخه آب در طبیعت

سید مرتضی حسینی، مجید وفایی جهان، جواد صدری
براي  طبیعي  زبان  ماشیني  پردازش  آماري  مدل  بر  تعمیمي 

تطبیق سوال فارسي
سارا ایزدی، محمد قاسم زاده،  علیمحمد زارع بیدکي

بهبود  جهت  کالسیک  روشهای  و  جهش  عملگر  از  استفاده 
الگوریتم مورچگان باینری

حامد توحیدی، شیال شمس الدینی، سعید رضا عرب
روش سریع و مقاوم به نویز برای تعبیه متن در تصویر دیجیتال 

TA-07 پنجشنبه ،10:30- 8:30، سالن 7

TA-09 پنجشنبه ،10:30- 8:30، سالن 9

TA-10 پنجشنبه ،10:30- 8:30، سالن 10

TA-08 پنجشنبه ،10:30- 8:30، سالن 8
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مبتنی بر تقسیم  فضایی تصویر
حدیث حیدری، عبداهلل چاله چاله

شبیه سازی، آنالیز خطا عملکرد فیلتر کالمن توپ ضد هوایی 
اهداف با مانور

امیرامینیان، عباس مرویان، علی کارساز
محیط  در  تطابقی  شباهت  با  تفاضلی  الگوریتم  یک  معرفی 

هایی با چندین بهینه بالقوه
مصطفی فرهادی، محمدرضا میبدی

الکترونیک
موضوع:   نیمه هادی-نانو الکترونیک

الگوریتم گراف - گره و  از  با استفاده  بولی  تابع  حداقل سازی 
گراف - حلقه

عادل دمشقی، مهرنوش کمر زرین، پرویز امیری
مسطح سازي بهره تقویت کننده فیبر نوري آالینده به اربیوم 

با بهینه سازي طول فیبر نوری
محمود صیفوري، داود اسمعیل زاده،  علیرضا عندلیب

تکنولوژی  در   PFM و   PWM ترکیبی  کنترل  با  باک  مبدل 
µm 0.18 ابعاد  CMOS
مریم شرفی، پرویز امیری

اثر  بررسی  و  روی  اکسید  نازک  الیه  ترانزیستورهای  ساخت 
بر  کانال  و  درین  سورس-  اتصاالت  مشترک  تماس  سطح 

عملکرد آن
عباس شیری، فاطمه دهقان نیری، ابراهیم اصل سلیمانی

 ،)QCA( طراحی مدار دیکدر با اتوماتای سلولی کوانتوم دات
ارائه گیت پایه جدید، و بکارگیری روش جدید طراحی چینش 

مدار
مصطفی ارجمندی، محمد هادی تجرد، مسعود جباری

الکتریک در  نازک دی  با الیه های  طراحی فیلتر فابری پرو  
TMM محدوده نور مرئی با استفاده از روش

حامد علی پور بنایی، امیر اعتباری

قدرت
موضوع:   سیستم انتقال و ماشین های الکتریکی

برنامه  ریزی بهینه توسعه تولید در سیستم قدرت با استفاده 
از روش بهینه سازی الگوریتم رقابت استعماری
عبدالرضا پیر، محسن گیتی زاده،  مصطفی میرزاده

بارگذاری  حد  افزایش  منظور  به   IPFC عملکردی  مطالعه 
سیستم

رضا صداقتی، عظیم نوبخت، نعمت منصف
برای  کلیدی  چند  خطاهای  تشخیص  جدید  روش  بررسی 

اینورترهای منبع ولتاژ تغذیه کننده ماشین های القایی
محمد صداقت،  محسن زرگرزاده،  آرش خشوعی

 AC/ACماتریسی مبدل  در  نوین  کلیدزنی  الگوی  یک  ارائه 
سه فاز به سه فاز در راستای کاهش تلفات کلیدزنی و بهبود 

شرایط هارمونیکی مبدل
رضا قندهاری، علی اکبر مطیع بیرجندی، نعمت اله غفاری جزی

پیش بینی باد به روش شبکه عصبی جهت بهره برداری بهینه 
از یک سیستم هیدروژن بادی

کاظمی  مهدی  محمد  رامندی،  یوسفی  مصطفی  صادقی،  شیرزاد 
نسب، مریم شبانی، زهرا قبادی پور

شبکه های کامپیوتری  و اینترنت
موضوع:   سایر موارد

Adaptive Dynamic System for Traffic light Control Us-
ing VANET
Sayed Vorya hosseni ,Jamshid Bagherzadeh
بازه زماني کانال کنترلي بر قابلیت  تحلیل و بررسی تاثیرات 

)VANETs( اطمینان این کانال در شبکه های خودرویی
احد اکبری فر، جمشید باقرزاده،  صالح یوسفی

شبکه  برای  کارا  انرژی  چندمسیره ی  مسیریابی  روش  یک 
های سیار موردی با بهره گیری از الگوریتم کلونی زنبورهای 

مصنوعی
مهدی خان بابائی، محمدعلی جبرئیل جمالی، سهراب خانمحمدی

سیار  های  شبکه  در  هوشمند  مسیریابی  پروتکل  یک  ارائه 
DSR موردی بر اساس

فاطمه دستجردی، مهدی آقا صرام، ولی درهمی، قاسم میرجلیلی
A Novel Method to Energy Efficiency for Cloud En-
vironment
Mohammad Sadegh Mozafari, Abbas Horri and 
Gholamhossein Dastghaibyfard

مهندسی نرم افزار وعلوم کامپیوتر
موضوع:   تست سیستم نرم افزاری-امنیت

ارائه ساختار جدیدی برای رمزنگاری بالکی مبتنی بر اتوماتای 
سلولی 3 بعدی

سید مرتضی حسینی، حسین کریمی، مجید وفایی جهان
الگوریتم زمانبندی مبتنی بر min-min و max-min در محیط 

گرید محاسباتی
عطیه رمضانی طرقدری، جواد محبی نجم آباد

رمزنگاری متن مبتنی بر گالیدرها در تئوری بازی زندگی
مجید وفایی جهان، فائزه خسروجردی

تولید خودکار داده هاي آزمون با استفاده از اجراي کانکالیک 
)CECIT(

TC-01 پنجشنبه ،17 - 15، سالن 1

TC-03 پنجشنبه ،17 - 15، سالن 3

TC-04 پنجشنبه ،17 - 15، سالن 4

TC-02 پنجشنبه ،17 - 15، سالن 2
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محمود لک، سعید پارسا
ارائه روشی جهت انتخاب بازه مناسب درجستجوی  داده های 

رمز شده
کامبیز سنجری

پیشنهاد روشی جدید برای یافتن ترکیب بهینه وب سرویس ها 
بین  وابستگی  بر  مبتنی  شرطی  احتمال  تابع  از  استفاده  با 

وب سرویس ها
مهدی جعفرزاده سامانی، سعید آیت، فرهاد مردوخی

مهندسی نرم افزار و علوم کامپیوتر
موضوع:   مهندسی نرم افزار

شناسایی سیستم و مدل سازی یک کمپرسور گاز به صورت 
جعبه سیاه مبتنی بر روش ARX  غیر خطی

محمد)بهداد( جمشیدی، مهنوش کرم پناه،  روح اهلل اسماعیلی منش
یک روش سیستماتیک مبتنی بر مخزن و جدول راهنما برای 

شناسایی ضدالگوها در توسعه سیستم های سرویس گرا
علی  احمدی،  سیدحسین  ترکمانی،  حمدعلی 

بیات،محمدرضاخدابخشی، امیر مصالحه
سازی  بهینه  روش  به  کلیک  بزرگ ترین  یافتن  مسئله  حل 

τ اکسترمال با پارامتر
محدثه گریوانی، مجید وفایی جهان، سید جواد سید مهدوی چابک
ITIL با استفاده از SOA با رویکرد BPM مدلی یکپارچه برای

حمید جلیلوند، محمد منصور ریاحی کاشانی
ارائه تکنیک نهان نگاری صوتی مبتنی بر سیگنال CHIRP بر 

 WAV روی فایل های
گشتاسبیان،  میالد  الدینی،  قطب  ده  نادری  سعیده  پناهی،  طاهره 

طاهره حیدری، الهام زید آبادی

بهینه سازی مصرف انرژی
موضوع:   سایر موارد

بررسی تاثیر گرما بر پروفایل مصرف و مقایسه پیک بار روز با 
شب، مطالعه موردی- شبکه برق خراسان

محسن قاینی، رضا قاضی، مصطفی فراش باشی
نقش روشنایي استاندار معابر در بهینه سازي و صرفه جویي 

انرژي الکتریکي
علی عباسی، محمد حسین رفان، سید زین العابدین موسوی

به جاي  از پنل هاي خورشیدي  امکان پذیري استفاده  بررسي 
برق شهر در مکاني با مصرف محدود

هادي کاشفي، عبدالرضا اسماعیلي، یاسر نورشیرازی
طراحی سیستم استنتاج فازی سوگینو جهت تخمین تبخیر 

وتعرق مرجع روزانه

ضیاءالدین  جهانشاهی،  حسن  تمنالو،  مرتضی  علویان،  مهدی  سید 
قاضی زاده

هوش مصنوعی و محاسبات نرم
موضوع:   محاسبات تکاملی

بررسی صحت امضا با تکنیک شبکه های عصبی
هاشم میرزائی نجفی، فرشیدکی نیا

ارائه یک چهارچوب سیستمی خبره در ارزیابی ریسک پروژه
ابوذر آریش، مجتبی شاکری روش

کدگذاری  جدید  روش  با  تصویر  اتالف  بدون  سازی  فشرده 
JPEG طول متغیر محلی و ارائه فشرده ساز برتر از

مصطفی ارجمندی، محسن محمدپور

شبکه های کامپیوتری  و اینترنت
موضوع:   سایر موارد

تهدیدات ایمیل و روشهای برقراری امنیت ایمیل
شهریار محمدی، صابر پهلوان

Inversed Trie with Compression of Prefixes (ITCP)
حسین محمدی، محسن افشارچی، پیمان فقیهی

ارزیابی و مقایسة تاثیر الگوریتم های مدیریت صف در عملکرد 
شبکه هاي کامپیوتري

فرناز امین، کیارش میزانیان
برای  پشتیبان  بردار  ماشین های  از  استفاده  با  الیه ای  روش 

تشخیص نوع ناهنجاری ها در تشخیص نفوذ
زینب ابویی مهریزی، سید رسول موسوی، مهدی برنجکوب، محسن 

نوروزی
شبکه  در  موقعیت  مدیریت  الگوریتم جدید جهت  یک  ارایه 

هاي موردي
محمود صالحی، حامد سماواتی

مهندسی نرم افزار و علوم کامپیوتر
موضوع:   علوم کامپیوتر

مجموعه  از  ساده  چندضلعی  تولید  جهت  جدید  الگوریتمی 
نقاط مسطح تصادفی به روش الیه های محدب

علی نوراله،  محمد ابوئی مهریزی
در  گراف  جزءبندی  بر  مبتنی  برچسبها  خوشهبندی  بهبود 

سیستمهای Folksonomy وب
علی اکبر اله داغی، مهرداد جاللی، سید جواد سید مهدوی چابک

پیاده سازی الگوریتم های موازی بر روی شبکه میان ارتباطی 

TC-05 پنجشنبه ،17 - 15، سالن 5

TC-07 پنجشنبه ،17 - 15، سالن 7

TC-08 پنجشنبه ،17 - 15، سالن 8

TC-09 پنجشنبه ،17 - 15، سالن 9

TC-06 پنجشنبه ،17 - 15، سالن 6
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ستاره در پردازنده های سکوهای سیستم های چند پردازنده 
ای و حافظه های توزیع شده

مهدی صالحی بابادی، سعید پارسا
ارائه روشی جدید برای طرح بندی اتوماتیک نقشه ی مترو

سمیه ثباتی مقدم، احمد آبستان
ارزیابی  از  بعد  ریسک ها  بهینه  انتخاب  جهت  روشی  ارائه 

AHP مبتنی بر روش
مهدی  مدیری،  ناصر  محمدمالیری،  علی  عصمت  محمدی،  صمد 

افضلی

هوش مصنوعی و محاسبات نرم
موضوع:   شناسایی سیستم های فازی

Membership Functions Effect for Creating Fuzzy 
Classifiers Ensemble
Mohammadreza Hassanzadeh, Gholamreza Ardeshir
با  بهینه گره ها در شبکه هاي حسگر بي سیم  چیدمان مکاني 

استفاده از الگوریتم هوش جمعي
سارا کلنگري، علي سلطاني، محمد تشنه لب

A New Hybrid Method for Color Image Segmentation
P.Parsa, N.Bigdeli
Multi-Processor Scheduling Problem With Imperialist 
Competitive Algorithm
Mansour Noushfar, Reza Javidan, Mohammad 
HoseinYektai
الگوریتم بهینه یابی ترکیبی بوسیله الگوریتمهای جستجوی 
های  محیط  برای  مصنوعی  ماهی  و دسته  زنبور عسل  غذای 

پویا
محمدرضا ظریف، محمد رضا میبدی

شبکه های کامپیوتری  و اینترنت
موضوع:   سایر موارد

از خوشه  استفاده  با  مکان یابی در شبکه های حسگر بی سیم 
)CECIT( بندی دو گامه پویا

سعیدرضا عرب، حسین اشرف زاده،  حامد توحیدی، ساالر تفکیکی 
علمداری، حسن شهبا، رضا کرمی پور

در  فازي  از  استفاده  با  رویداد  تشخیص  براي  جدید  روشی 
شبکه های حسگر بي سیم

زهزه عربی بالغی، زهرا سرمستی
خدمات  کیفیت  تامین  براي  جدید  مسیریابي  الگوریتم  ارائه 

برحسب تقاضا در شبکه  هاي حسگر بی سیم
فرزانه تیغ پناهي، فرزاد تیغ پناهي، زهرا همراهي

شبکه های کامپیوتری  و اینترنت
موضوع:   شبکه های حسگر بیسیم

استفاده از خوشه بندي درختي چهار وجهی برای زمانبندي 
عناصر سیار در شبکه هاي حسگر بي سیم

زهره عربی بالغی، رقیه پریخانی
بهبود پروتکل انتشار جذب دو مرحله ای با استفاده از خوشه 

بندی
حسن هجر، علیرضا متقی، مسعود صبایی

یک پروتکل خوشه بندی متمرکز برای شبکه های حسگر بی 
تابع هزینه  نام  به  با معیاری  انتخاب سرخوشه  براساس  سیم 

انرژی
محسن عطایی، اسماعیل زینالی خسرقی، هادی سرگلزایی

بی سیم  حسگر  های  شبکه   در  کلید  برقراری  جدید  طرح 
سلسله مراتبی

طاهره امینی، مهدی صرام، فضل اهلل ادیب نیا
تحت  منطقه  وکنترل  مدیریت  برای  پیشنهادی  روشی  ارائه 
پوشش شبکه حسگر بیسیم با استفاده از یک رابط گرافیکی 

و منطق فازی
سید مجید مزینانی، الیاس سرگزی

قدرت
موضوع:   سایر موارد

و   DVR بکارگیری  با  توزیع  ولتاژ سیستم  جبرانسازی کمبود 
DSTATCOM

رضا صداقتی
روش  به  شده  کنترل   SSSC و   STATCOM کارایی  مقایسه 
 ، تحریک  ساز  پایدار  سیگنال  با    )LOC( خطی  بهینه سازی 
در بهبود پایداری دینامیکی یک سیستم قدرت تک ماشینه 

دارای بار امپدانس ثابت
ایمان صدیفی، نویدرضا ابجدی، حمیدرضا کوفی گر، شاهرخ شجاعیان
دومحوره  گازي  میکروتوربین  دینامیکی  عملکرد  ارزیابی 

بعنوان تولید کننده پراکنده در حالت مجزا از شبکه
مهدي بیات مختاري، ایوب صالحی ذالنی، امین صالحی ذالنی

شبکه  در   )WSN( سیم  بی  حسگر  های  شبکه  نقش  بررسی 
)Smart Grid( هوشمند

امین رئیسی، مجید مزینانی
توزیع  های  شبکه  پستهای  متداول  ساختار  شناسی  آسیب 
برق ایران در مقابل خطاهای امپدانس باال و ارائه یک راه حل 

آسان و موثر
شاهرخ شجاعیان، حمزه سلمانی ورنوسفادرانی

TC-10 پنجشنبه ،17 - 15، سالن 10

TC-11 پنجشنبه ،17 - 15، سالن 11

TD-01 پنجشنبه ،19:30- 17:30، سالن 1

TD-02 پنجشنبه ،19:30- 17:30، سالن 2
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مخابرات
موضوع:   سایر موارد

محاسبه ی درصد توان ورودی امواج آنتن های موبایل به بدن 
انسان

امین رنجبر، آیدین سخاوتی، علی رضا عندلیب
تعیین موقعیت بهینه گیرنده مخابراتی به منظور کمینه شدن 
الگوریتم  و   Causebrook متد  از  بااستفاده  لبه  پراش  تلفات 

ژنتیک و رقابت استعماری
امین رنجبر، آیدین سخاوتی، علیرضا عندلیب

با  مدل سازی هندسی کانال انتشار چند ورودی چند خروجی 
وجود پراکنده کننده ثابت بین ایستگاه پایه و ایستگاه کاربر

  فاطمه زاده پاریزی، جواد احمدی شکوه،  مهری مهرجو
اجرای  زمان  بر  بیضوی  منحنی  پارامترهای  تغییرات  تاثیر 

)ECMQV( پروتکل
شهال قاسمی، حمید میروزیری

کنترل
موضوع:   سایر موارد

بر  مبتنی  بلبرینگ  یاب  عیب  دستگاه  ساخت  و  طراحی 
سیگنالهای ارتعاش

محمد سلیمی،  محسن قاینی
تشخیص مقاوم خرابی محرک در یک هواپیمای درجه ی هفت 

بر مبنای طراحی رویتگر وفقی
آمنه  سلمانی رضازاده،  حمید رضا کوفیگر، سعید حسین نیا

بهینه سازی مصرف انرژی
موضوع:   سایر موارد

ترانسفورمر  انتخاب  برای  بار  اقتصادی و رشد  برآورد شرایط 
توزیع

بهرام سبزعلی پور، مهدي رادمهر، میالد نیازآذری
شبکه هوشمند خانگی

مهدی هاشمیان حسن آبادی، سید مجید مزینانی
ساختارمتمرکز کنندۀ مبتنی بر لنز شبه فرزنل و روش ردیابی 
خورشید دومحوره اتوماتیک جهت افزایش بازدهی پنل¬های 

خورشیدی فتوولتائیک
معراج رجایی، بهنوش مسکوب

معماری کامپیوتر
موضوع:   سایر موارد

ارائه یک روش آزمون توکار انعطاف پذیر برای آزمایش تراشه 
شبکه ای

وحید جمشیدی گوهرریزی، سمیه مهدوی جعفری
فضای  کاوش  و  کاهش  جهت  هدفه  چند  بهینه سازی  روش 

طراحی سیستم های چندپردازنده ای نهفته روی تراشه
سیما سینایی، رابعه شریفی راد، الناز قدس ولی

در  کارایی  و  اطمینان  قابلیت  افزایش  جهت  روش  یک  ارائه 
سیستم های چند هسته ای

الناز قدس ولی، رابعه شریفی، سیما سینایی

فناوری اطالعات و ارتباطات
موضوع:   سایر موارد

Secured cryptography by combination of One Time 
Pad encryption and Cipher Block Chaining Mode
Ramin Asgharian، Hamidreza Dehnavi
 XP طراحي روشي جدید در ایمن سازي سیستم عامل ویندوز

TPM با استفاده از توکن امنیتي
زهرا زاهد انوري، محمد علي دوستاري، ندا حاتمي، حسین رضایي 

قلعه
با   CMMS نرم افزار  پیاده سازی  چالش های  اولویت بندي 
استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای )ANP( در شرکت های گاز 

استانی )مطالعه موردی شرکت گاز استان فارس(
شهربانو نجاتي، هانیه معلمي

بررسی وضعیت مولفه ای هوش سازمانی در شرکت مهندسی 
رایانه گستر آرش

حسن رضا آرش نیا، غالمرضا آریش، ابوذر آریش
آدرسهای  تشخیص  جهت  کاوی  داده  های  تکنیک  کاربرد 

فیشینگ
عرفانه غروی، شهریار محمدی

شبکه های کامپیوتری  و اینترنت
موضوع:   شبکه های بیسیم

بهبود تجمیع داده ها در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده 
از رگرسیون چندجمله ای

معصومه تیرگرفاخری، مسعود صبائی
کنترل  و برقراری امنیت در برابر جعل در شبکه بین خودرویی 

مبتنی بر شناسه خودروها
مینا رهبری، فاطمه حسن زاده،  مهرافروز موسوی

TD-03 TD-06پنجشنبه ،19:30- 17:30، سالن 3 پنجشنبه ،19:30- 17:30، سالن 6

TD-07 پنجشنبه ،19:30- 17:30، سالن 7

TD-08 پنجشنبه ،19:30- 17:30، سالن 8

TD-04 پنجشنبه ،19:30- 17:30، سالن 4

TD-05 پنجشنبه ،19:30- 17:30، سالن 5
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و    AODV، DSRمسیریابی های  پروتکل  عملکرد  ارزیابی 
TORA

اکرم گل محمدی، سید محمد شهر آئینی، سید مجید مزینانی
ارایه یک دسته بندی جدید برای میان افزارهای خوشه های 

محاسباتی با کارایی باال براساس معماری
محمد آقاجاني، کیومرث طالیی

روشی برای تحمل خرابی در شبکه های حسگر بی سیم
مهدی حسینی، سام جبه داری، علی برومندنیا

The New Models Provide Fault Tolerance In Wireless 
Sensor Network Coverage and Introduced an Algo-
rithm For Reducing Energy Consumption
Maryam Haddadian
تئوری  و  ژنتیک  از  استفاده  با  بهینه  بندی  خوشه  الگوریتم 

مجموعه سخت
کبرا میردریکوند

مهندسی نرم افزار و علوم کامپیوتر
موضوع:   مدیریت داش-علوم کامپیوتر

45 ضدالگوی متداول در معماری سرویس گرا
بیات،  علی  احمدی،  سیدحسین  ترکمانی،  محمدعلی 

،محمدرضاخدابخشی، امیر مصالحه
پتري تصادفي  از شبکه هاي  استفاده  با  مدل سازي سیستم 

براي بهبود زمانبندي تعمیرات پیشگیرانه
 سید محمدرضا فراحي، محمد کدخدا، علي معیني

داده کاوی واستخراج داده ها از پایگاه های اطالعاتی
سیدمحسن هاشمی،مصطفی برومند زاده،  پوریا حسین رشید زاده 

میبدی
کاربرد هستی شناسی در مهندسی نرم افزار

سیدمحسن هاشمی، مصطفی برومند زاده
پیشنهاد یک الگوریتم برای خوشه بندی شبکه های اجتماعی 

مبتنی بر یال های مابینیت
محسن کجباف، سعید پارسا

هوش مصنوعی و محاسبات نرم
موضوع:   سیستم های فازی

OMR طراحی سیستم ارزان و انعطاف پذیر
سید معزالدین شاکری

اطالعات  از  استفاده  با  ساکی  فوجی  پارامترهای  استخراج 
متنی و الگوریتم ژنتیک

معصومه بحرینی، محمد مهدی همایون پور
ویژگیهای محتوای  از  استفاده  با  افراد  اسامی  نویسه  گردانی 

وب فارسی

زهره حق اللهی، علی محمد زارع بیدکی، مهدی حاجی مرادی

الکترونیک
موضوع:   سایر موارد

محرک های )عملگر( الکترومکانیکی در میکرو آینه ها
افرا عابدی، فاطمه سیدحاتمی، احمد شکرالهی، میررضا سیدحاتمی

دقت  افزایش  برای  تکاملی  عصبی  شبکه  مدل  از  استفاده 
سامانه مکان یاب تفاضلی بالدرنگ

محمد حسین رفان، عادل دمشقی، مهرنوش کمرزرین
طراحی مدار کم نویز و HIGH CMRR با بهره باال در محدوده 
فرکانسی 1.1 تا 111 هرتز، مورد استفاده در الکتروآنسفالوگرامها 

)نوار مغزی(
سوگل طهماسبی، محمد سنگ تراشها، پرویز امیری

مهندسی نرم افزار و علوم کامپیوتر
موضوع:   سایر موارد

روش هاي بازنمایي دانش
امین رضا ابراهیم زاده،  بهروز شمس

نانولوله  میدانی  اثر  ترانزیستورهای  عملکرد  بررسی 
و  سازی  بهینه  روشهای  بر  رویکردی  با   :)CNFETs(کربنی

کاربرد آن در مقایسه با CMOS سیلیکانی
  مرتضی زیالیی بوری، محسن مهران زاده،  زهرا فرجی، سید 

رضا طالبیان
Design and Analysis Of Three Full Adder Cells Based 
on CNTFET Technology
Rabe’e Sharifi Rad,  Elnaz Ghodsvali, Sima sinaei

بررسی مدیریت داده ها در پردازش ابری
ارجمند  اکبر  علی  برهان،  شجاعی  مهداد  سید  محمدی،  مسعود 

هشجین، سید سعید علی اکبر

قدرت
موضوع:   سایر موارد

جهت  آمپر   30 ولت   48 تغذیه  منبع  راک  ساخت  و  طراحی 
شارژرهای سایتهای مخابراتی

سیدحسین احمدی، محمدعلی ترکمانی، محمدرضاخدابخشی
بررسي فرایند تداخل الکتریکی بین خطوط هوایی انتقال برق 

فشار قوي و خطوط لوله فلزي همجوار
علي قاسم زاده

دارای  کنندگان  مصرف  زمین  سیستم  شناسی  آسیب 

TD-09 پنجشنبه ،19:30- 17:30، سالن 9

TD-11 پنجشنبه ،19:30- 17:30، سالن 11

FA-01 جمعه ،10 - 8، سالن 1

FA-02 جمعه ،10 - 8، سالن 2 TD-10 پنجشنبه ،19:30- 17:30، سالن 10
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تاسیسات اتوماسیون و مخابرات
شاهرخ شجاعیان، احسان صل علی نائینی

بخش  در  الکتریکي  انرژی  مصرف  سازی  بهینه  و  مطالعه 
روشنایي مرکز آموزشي درماني الزهرا )س( اصفهان 

حمید گنجی، علی محمدشریفی، شاهرخ شجاعیان
به  ماشینه  چند  قدرت  سیستم  یک  در  گذرا  پایداری  بهبود 

کمک چند عنصر FACTS بطور همزمان
محمدعلی اشرف

موضوع: 
طراحي و ساخت کنتور کارتي

هادي صفري فارمد، غالمعباس ناظمي ، سعیده بیگلر،

هوش مصنوعی و محاسبات نرم
موضوع:   پردازش تصویر و بینایی ماشین

شبیه سازی دستگاه الیسیمتری بوسیله سیستم های هوش 
مصنوعی)منطق فازی و شبکه عصبی(

زاده،   قاضی  الدین  ضیاء  جهانشاهی،  حسن  علویان،  مهدی  سید 
مرتضی تمنالو

اعداد  از سیستم  استفاده  با  دیجیتال  تصاویر  امن  کدگذاری 
مانده ای چند سطحی

 مجید ذوقی رودسری، اعظم رحیمی، محمدرضا حسین خواه،  بهناز 
ذوقی رودسری

جبرفرایندهای  به  افزار  نرم  معماری    UML توصیف  تبدیل 
تصادفی و ارزیابی کارایی

رحمت ذوالفقاری
سیستم  از  استفاده  با  ساختمان  درون  کارآیی  سازي  بهینه 

هاي هوشمند
سجاد صبوري زاده،  حسین شاه حیدر

An Evaluation of Real Time License Plate Detection 
Systems
Mostafa Ayoubi Mobarhan, Mojtaba Ayoubi Mobarhan, 
Atefeh Ahmadnya Khajekini, Milad Atashbahar, Shiva 
Derogar khachekini, Mohsen Dorsetan, and Ata Azarbani

هوش مصنوعی و محاسبات نرم
موضوع:   سایر موارد

از  استفاده  با  کاوی  داده  بر  مبتنی  نفوذ  هوشمند  تشخیص 
سیستم های طبقه بند )XCS( بهبود یافته

نوید مشتاقی یزدانی، آرزو یزدانی سقرلو
مدل سازی تاخیر زمانی یونسفر ماهواره های GPS با استفاده 
الگوریتم  با  یافته  از شبکه عصبی پرسپترون چندالیه تعلیم 

ژنتیک
سید محمدرضا موسوی، پروین کشاورز افشار

تشخیصبیماری  در   )XCS( بند  طبقه  های  سیستم  کاربرد 
دیابت

مسعود شریعت پناهی، نوید مشتاقی یزدانی، حمیدرضا معتمدزاده،  
پویا افرند

مدلسازی زمان نصب انشعابات پراکنده گاز در شهر یزد
رحیمه بهنام، ولی درهمی، رضا عسکری مقدم، محسن دهشیری زاده

کنترل کیفیت هوای یک محیط بسته توسط کنترلر فازی
عباس مرویان مشهد،  سید کمال الدین موسوی مشهدی

مهندسی نرم افزار و علوم کامپیوتر
موضوع:   آنتولوژی- وب معنایی- داده کاوی

استفاده  اعتمادبا  قابل  افزار  نرم  تست  خدمات  معماری  ارائه 
ازفناوری ابر

زهرا کریمیان، حسین مومنی
براساس  فارسی  متون  کاوی  متن  برای  جدید  سیستم  یک 

طبقه  بندی مفهومی آن
مریم شیخی قرابقلو، شاهین اکبرپور، علی فرزان

ارایه روشی مبتنی بر هستی شناسی برای مدل سازی مدیریت 
دانش در مراکز دانشگاهی

حسین حمدیه،  حسن ختن لو، امیر هوشنگ تاجفر
SMEs on Clouds: Challenges and Opportunities
Amir Saneifar, Ahmad Amini, Muhammad Ehsan Rana
بر  مبتنی  پرسوجوي  گسترش  روش های  بر  مروری 

هستان شناسی و تحلیل سراسری
زهرا بذرپیشه،  محمدرضا فیضی درخشی

خوشه بندي اسناد فارسي مبتني بر فضای ویژگی گراف
زهرا رضائی

های  گره  تحرک  مدیریت  برای   overlay پروتکل  یک  ارائه 
موبایل با استفاده از رسانه بلوتوث

عبداهلل محمدی، بهزاد اکبری، میثم پزدان پناهی

مهندسی سخت افزار
موضوع:   سایر موارد

با  خرابی  برابر  در  اطمینان  قابل  تراشه  روی  شبکه  طراحی 
استفاده از روش مدیریت سلسله مراتبی مبتنی بر کارگزار

مجتبی ولی نتاج
پذیری  تحمل  قابلیت  با  ازدحام  از  آگاه  مسیر  انتخاب  شیوه 

FA-02 جمعه ،10 - 8، سالن 2

FA-03 جمعه ،10 - 8، سالن 3

FA-05 جمعه ،10 - 8، سالن 5

FA-06 جمعه ،10 - 8، سالن 6

FA-04 جمعه ،10 - 8، سالن 4
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خطا درمسیریابی شبکه روی تراشه
پریسا صفری، محمدعلی جبرئیل جمالی، میرکمال میرنیا

امکانات و ابزارهای طراحی FPGA و مقایسه دامنه کاربرد های 
GPU آن با

  رشید عیسوند خاتمی، محمود احمدی

فناوری اطالعات و ارتباطات
موضوع:   سایر موارد

ارائه مدلی کارا برای پیاده سازی چک الکترونیک
میثم خزایی علی آباد

براساس شبکه  تطبیقی  الکترونیکی  یادگیری  طراحی شبکه 
های توزیع شده 

فرداد تیموری، جابر کریم پور
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش رادیوشناسه در 

TOPSIS مؤسسات و سازمان های آموزشی با رویکرد
محدثه قانع، یحیی زارع مهرجردی، داوود کریم زادگان مقدم

شبکه های کامپیوتری  واینترنت
موضوع:   سایر موارد

Prioritized Call Admission Control in 3G Cellular Mo-
bile Network
Maryam Farahbakhsh
)SEDI(  و چالش  الکترونیکی داده ها  ایمن  تبادل  فن آوری 

های آن
محمدرضا فرقاني

اطالعات  امنیت  براي  و طرح یک روش خودرمزگذار  بررسی 
در تلفن همراه

سیداحسان یثربي نائیني، محمد سرابی، علی اکبر ایزدی رودمعجنی
NFC ارائه یک پروتکل امن برای سرویس های شبکه ای

الهه کاظمی
با  ابری  رایانش  زیرساخت  مدیریت  برای  حل  راه  یک  ارائه 

بکارگیری هوش تجاری
شایان زمانی راد، مرتضی سرگل زایی جوان، محمد کاظم اکبری

طراحی دیوار های آتش در نقاط دسترسی بی سیم با استفاده 
از پردازنده های شبکه

سید محسن صفوی کوهساره،  محمد حسن شیرعلی شهرضا

مهندسی نرم افزار و علوم کامپیوتر
موضوع:   مهندسی نرم افزار-پایگاه داده

پیکربندی در سامانه های فوق مقیاس  روشی جهت مدیریت 
)ULS( وسیع

محمدرضا  بیات،  علی  احمدی،  سیدحسین  ترکمانی،  محمدعلی 
خدابخشی، امیر مصالحه

نقش فناوری اطالعات در مدیریت دانش
سعیده سرایی، فاطمه هندی

تشخیص وب اسپم، با استفاده از استخراج ویژگی های کیفیت 
لینک و ارتباط لینک با صفحات  دیگر

ناصر قناد
The Impact of Requirement Engineering on Software 
Quality
Atefeh Khosravi, Nasser Modiri
بررسی چهار روش مهم برای خوشه بندی ، محاسبه شباهت و 

XML فاصله معنایی برای اسناد
مهدی جانی نسب صلحدار

هوش مصنوعی ومحاسبات نرم
موضوع:   سایر موارد

استفاده  با  اندازهگیری تشابه تصاویر  در  رویکرد جدید  یک 
از مشخصه لبه

علیرضا احمدی محمدآبادی، عبداله چاله چاله،  سهیل خسروی
طراحی تقریب گرهای فازی تاکاگی-سوگنو-کنگ با حداقل 
توابع عضویت و خطای تقریب تضمین شده به کمک الگوریتم 

ژنتیک
محسن قلعه نوئی، محمدرضا اکبرزاده توتونچی

از  با استفاده  ارائه یک مدل تصمیم گیری چند معیاره فازی 
شبکه های عصبی

عارف کریمی افشار، محمد علی منتظری، عباس میرحیدری
طبقه بندی عیوب ناباالنسی و ناهمراستایی موازی با استفاده 

از شبکه عصبی مصنوعی
غالمحسین پایگانه،  مهرداد نوری خاجوی تهرانی، منصور رفیعیان، 

محسن فالح تفتی،  رحیمه بهنام
روش های داده کاوی برای پیش بینی آتش سوزی جنگل ها با 

استفاده از داده های جوی
سید علی رضا بشیری موسوی، آرش محجوبی فرد

FA-07 جمعه ،10 - 8، سالن 7

FA-08 جمعه ،10 - 8، سالن 8
FA-10 جمعه ،10 - 8، سالن 10

FA-09 جمعه ،10 - 8، سالن 9
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ریاضیات، علوم کامپیوتر و فناوری اطالعات
موضوع:   سایر موارد

به شکل  p-نرم  ذوزنقه ای  فازی  اعداد  رده بندی  تعمیم 
پارامتریک

بابک اسدی،  معصومه رشیدی
و  تعادل  نقاط  آوردن  دست  به  برای  مکعبی  الگوریتم  بهبود 

نقاط کارا در بهینه سازی چند هدفی
  علی زین الدینی منصور آبادی

A New Mathematical Programming for Different 
Classes of RCPSPs
S. H. Taheri, H.R. Tareghian, H.T.Kakhki, Eric Taillard,
حل عددی معادالت انتگرال چندگانه خطی به روش هم محلی 

DE-Sinc
فاطمه حیدری، علی زین الدینی

روی  ها  دهنده  سرویس  میانه  مکان  معکوس  سازی  بهینه 
شبکه ها

آرزو میرجوادیان، بهروز علی زاده،  فهیمه باروقی
Improved Reverse Converter for a new Moduli Set
Rabe’e Sharifi Rad, Keihaneh KIA, Somayeh Khaje 
Hassani Rabori

امنیت، هوش مصنوعی ، قدرت
موضوع:   سایر موارد

An Evaluation of Real Time License Plate Detection 
Systems
Mostafa Ayoubi Mobarhan, Mojtaba Ayoubi Mobarhan, 
Atefeh Ahmadnya Khajekini, Milad Atashbahar, Shiva 
Derogar khachekini, Mohsen Dorsetan, Ata Azarbani

با  فاز  سه  القایی  موتور  محرکه  در  باز  مدار  خطای  تشخیص 
استفاده از بررسی رفتار ولتاژهای خط پایانه های موتور

محسن زرگرزاده، آرش خشوعی، محمد صداقت    
های  سامانه  برای  وکارا  امن  هویت  احراز  پروتکل  یک  ارائه 

)RFID(احراز هویت رادیویی
علی زاغیان،  ابراهیم نجفی   

رائه یک روش جدید پیمایش مرزي مبتني بر خودآزمون توکار 
بر  شبکه  سوئیچهاي  بین  ارتباطی  لینکهای  آزمایش  جهت 

تراشه
سید موسي حجازي ، نیما جعفري نویمي پور ، ندا فتحي    

موثر  رهیافتی  کاربر؛  محوریت  با  سازی  نمونه  و  طراحی 
و  سودمندی  میزان  افزایش  و  ها  هزینه  کاهش  جهت  در 

کاربردپذیری نرم افزار
علیرضا صالحان، دکتر حمید اکبیا، دکتر حسین دلداری

FA-11 جمعه ،10 - 8، سالن 11

FA-12 جمعه ،10 - 8، سالن 12



به ترتیب حروف الفبافهرست نویسندگان
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شماره مقالهsessionنام نویسندهنام خانوادگی نویسندگان 

AbbaspourAzadehWD-05571-129

Ahadi Akhlaghi ImanWC-11436-183

Ahmadian RamakiAliWC-07620-102

Ahmadnya KhajekiniAtefehFA-12681-135

Ahmadnya Khajekini AtefehFA-03812-130

AkbarzadehRezaTA-07458-112

Akbarzadeh TooToonchiMohammad RezaTA-07458-112

Akbarzadeh TooToonchiMohammad RezaWD-06836-113

Amini AhmadFA-05899-114

Amiri MahmoodWD-05571-129

ArbabinejadZahraWD-11569-144

Ardeshir GholamrezaTC-10781-152

AsgariRezaWC-07620-102

AsgharianRaminTD-07857-146

AtashbaharMiladFA-12681-135

Atashbahar MiladFA-03812-130

Ayoubi MobarhanMojtabaFA-12681-135

Ayoubi Mobarhan MojtabaFA-03812-130

Ayoubi MobarhanMostafaFA-03812-130

Ayoubi MobarhanMostafaFA-12681-135
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AzarbaniAtaFA-03812-130

AzarbaniAtaFA-12681-135

BagherzadehJamshidTC-03418-108

BakhshaliMohammad AminWC-05798-180

Bigdeli.NTC-10428-135

BoudaghiArefWD-02712-107

BoudaghiArefTA-02660-190

Danesh MandanaWD-01758-124

DastghaibyfardGholamhosseinTC-03786-178

DehnaviHamidrezaTD-07857-146

Derogar khachekiniShivaFA-03812-130

Derogar khachekiniShivaFA-12681-135

DorsetanMohsenFA-12681-135

Dorsetan MohsenFA-03812-130

Ebrahimi AtaniRezaWC-07620-102

Elahimanesh NajmeWD-02428-162

ErfaniSeyyed AliWC-11436-183

Farnam .AWC-04804-192

Farshchian YazdiShimaWC-10788-169

Fatemi BahareWD-10810-121

Fathipour MortezaWD-01758-124
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GhaffarzadehNavidWC-02463-192

Gharaveisi AliAkbarTA-03520-114

GharibAtiehTA-07458-112

GharibzadehShahriarWC-05498-179

GhasemiShahlaWD-04740-196

GhodsvaliElnazFA-01532-201

GolzarfarAmirWC-05798-180

HaghollahiZohreTA-07620-188

Hakimi AhmadTA-03520-114

Haqiqat NejadElnazTA-08590-115

Harati AhadTA-07458-112

HasanianJalalTA-03758-181

HassanzadehMohammadrezaTC-10781-152

HeydariGholamAliTA-03520-114

HorriAbbasTC-03786-178

Hosein Kalatehjari EhsanTA-03758-181

HosseiniHosseinWD-02712-107

HosseiniHosseinTA-02660-190

HosseiniMohammad MehdiTA-03758-181

HosseiniSeyed EbrahimWD-11569-144

hosseniSayed VoryaTC-03418-108
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Imani jajarmi.H.RWC-02523-201

JalesianHadisWD-06836-113

JavidanRezaTC-10419-188

Kakhki.H.TFA-11543-201

KarimipoyaAliWD-02428-162

Kashaninia AlirezaWD-05571-129

KazemiSeyed MehranWD-10810-121

Khademi EhsanWD-10810-121

Khaje Hassani RaboriSomayehFA-11531-201

KhodadadianElaheTA-07620-188

KhosraviAtefehFA-09670-121

KIAKeihanehFA-11531-201

MafiMahsaWC-05798-180

Mahboobi Esfanjani .RWC-04804-192

MahdaviMehreganWC-07620-102

MalakiMahdiWD-06835-169

MalakoutianMohamad AliWD-01758-124

Marefatjou HaniyehWC-02463-192

MeybodiMohammad RezaWC-10788-169

ModiriNasserFA-09670-121

MohajerzadehAmir HosseinTA-08590-115
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Mohamed.AWC-02523-201

MojabAlirezaWD-01758-124

MolaviHodaWD-02515-154

MontazeriMohammad AliTA-06560-150

MontazerolghaemAhmadrezaWC-02638-133

MozafariMohammad SadeghTC-03786-178

Najafkhani HosseinWC-02463-192

NoushfarMansourTC-10419-188

PakdelElaheWD-06836-113

Parsa.PTC-10428-135

RanaMuhammad EhsanFA-05899-114

RezaeeAbbas AliTA-08590-115

RezaianMehdiTA-07620-188

Sadeghi Ahangar FatemeWD-06835-169

SaneifarAmirFA-05899-114

Shabanali FamiElhamTA-06560-150

Shabanali FamiMohammadTA-06560-150

ShamsadiniShilaWC-11883-105

ShamsiMousaWC-05798-180

ShamsinejadSourenWC-11883-105

Shareef.HWC-02523-201
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Sharifi RadRabe’eFA-11531-201

Sharifi RadRabe’eFA-01532-201

Shayesteh fardYasharWD-02712-107

sinaeiSimaFA-01532-201

SoltanyMiladWC-10788-169

Taheri.S. HFA-11543-201

TaillardEricFA-11543-201

Tareghian.H.RFA-11543-201

Tohidi HamedWC-11883-105

TousiBehroozWD-02712-107

TousiBehroozTA-02660-190

Towhidkhah FarzadWC-05498-179

Vafaei JahanMajidTA-07458-112

Vali MohammadAliTA-03520-114

YaghmaeeMohammad HosseinTA-08590-115

YaghmaeeMohammad HossienWC-02638-133

YavariFatemehWC-05498-179

YektaiMohammad HoseinTC-10419-188

Zahed AnvariZahraWD-04740-196

ZahiriAlirezaWD-02515-154

Zakerolhosseini AliWD-06835-169
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TC-09703-175احمدآبستان

WD-07706-147علیآجریان

TD-07438-161حسن رضاآرش نیا

WD-07843-143ابوذرآریش

TD-07438-161ابوذرآریش

TC-07807-199ابوذرآریش

TD-07438-161غالمرضاآریش

TC-03569-121مهدیآقا صرام

WC-08405-144مهدیآقا صرام

TD-08841-136محمدآقاجاني

TA-01721-129محمودآل شمس

WD-11481-148محمودآل شمس

TC-04764-151سعیدآیت

TD-02501-133نویدرضاابجدی

FA-01520-177امین رضاابراهیم زاده

WD-08599-137عطاالهابراهیم زاده

WD-09490-124علیابراهیمی

WC-01546-108رضاابراهیمی آتانی

WD-08719-153رضاابراهیمی آتانی

WC-04432-126ناهیدابراهیمي میمند

TC-09694-136محمدابوئی مهریزی
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TC-08695-190زینبابویی مهریزی

WC-03520-201سمیهاحتشامی

WD-06559-120محبوبهاحمدعلی نژاد

WC-04622-192آرشاحمدی

WC-05686-164زهرااحمدی

TD-09681-146سیدحسیناحمدی

FA-09672-150سیدحسیناحمدی

FA-02670-158سیدحسیناحمدی

TC-05488-197سیدحسیناحمدی

FA-06731-123محموداحمدی

WC-06762-126محموداحمدی

WD-09490-124حسناحمدی ترشیزی

TD-03826-175جواداحمدی شکوه

FA-10569-168علیرضااحمدی محمدآبادی

WD-11537-127اسماءاحمدیان مرج

TA-09523-159فردیناخالقیان

TA-08469-135فضل ا...ادیب نیا

TD-01763-124فضل اهللادیب نیا

WC-08405-144فضل اهللادیب نیا

FA-01869-132علی اکبرارجمند هشجین

TC-01543-188مصطفیارجمندی
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TC-07800-139مصطفی ارجمندی

TA-06525-104نعیمهارسطویی

TA-06832-154حامدارشادی پور

WC-02631-176فرزانه استوار

WC-04505-127ابراهیماسحاقیان

FA-11878-118بابکاسدی

TA-05617-104بهنام اسدي مقدم

WC-01607-107ابوذراسماعیلی

TA-01713-196ابوذراسماعیلی

WD-07828-156الههاسماعیلی حسین آباد

TC-05629-175روح اهللاسماعیلی منش

TC-06717-116عبدالرضااسماعیلي

WD-02575-169بهزاداسماییلی نژاد

TC-01517-112داوداسمعیل زاده

TC-11475-100حسیناشرف زاده

WD-10511-112سید عبدالحمیداصفهانی

TC-01784-125ابراهیماصل سلیمانی

TC-01489-141امیراعتباری

TA-02440-100حبیب الهاعلمی

WD-01555-189تاراافرا

WD-01778-192تاراافرا
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FA-04577-189پویاافرند

TC-08633-181محسنافشارچی

WC-03520-201مهدیهافشاری

TC-09722-142مهدیافضلی

TA-05898-173فاطمه اقتداری

FA-05848-102شاهیناکبرپور

WC-08666-123محمد رضااکبرزاده توتونچی

WC-08659-190محمد رضااکبرزاده توتونچی

FA-10863-100محمدرضااکبرزاده توتونچی

FA-05536-119بهزاداکبری

TA-06525-104محمد کاظماکبری

FA-08758-129محمد کاظماکبری

TA-04659-137جواداکبری ترکستانی

TC-03559-101احداکبری فر

FA-12476-142حمیداکبیا

WD-07843-143محمد اکبري

TC-09659-197علی اکبراله داغی

WD-01555-189آتوساالهی دوست

TD-11857-122پرویزامیری

TC-01789-151پرویزامیری

TC-01483-155پرویزامیری
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WD-05842-176محمودامیری

TC-08581-120فرناز امین

TD-01763-124طاهرهامینی

TA-10775-112امیرامینیان

TA-05483-134مدیاامینیان

TA-03506-169امیرمسعودامینیان مدرس

WC-07562-101مرضیه انجرانی

WC-03821-183امینانصاری

WD-07828-156هادیایزدخواه

TA-10497-136ساراایزدی

FA-08538-201علی اکبرایزدی رودمعجنی

FA-11817-155فهیمهباروقی

WD-07706-147حسینباستان

TC-03559-101جمشیدباقرزاده

TD-10729-113معصومهبحرینی

TA-08663-144حنیفبختیار

WD-08617-182حمیدرضا بخشی

WD-04852-190جوادبدلی

FA-05510-175زهرابذرپیشه

WC-02631-176حسنبراتی

WD-09514-201علیبرجیان
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TC-08695-190مهدیبرنجکوب

TD-09517-171مصطفیبرومند زاده

TD-09757-177مصطفیبرومند زاده

TD-08542-111علیبرومندنیا

WC-09681-151علیبرومندنیا

WD-02806-185رضابستانی

FA-10609-195سید علی رضابشیری موسوی

WD-07828-156حسینبهبودی راد

WD-08719-153رامینبهرام پور

FA-10855-122رحیمهبهنام

FA-04801-169رحیمهبهنام

WC-05783-152عباسبی نیاز

WC-05686-164عباسبی نیاز

TD-09681-146علیبیات

FA-09672-150علیبیات

TC-05488-197علیبیات

TD-02628-177مهديبیات مختاري

WD-08617-182محمد بیگلریان

WD-02733-100سعیدهبیگلر

FA-02664-126سعیدهبیگلر

TD-09610-128سعیدپارسا
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TA-06726-137سعیـدپارســا

TC-04489-156سعیدپارسا

TC-09590-177سعیدپارسا

WC-06731-122مازیارپالهنگ

FA-10855-122غالمحسینپایگانه

TD-01437-108رقیهپریخانی

FA-05536-119میثمپزدان پناهی

TC-05456-151طاهرهپناهی

WC-01607-107مجتبيپور موسي

TA-01713-196مجتبيپور موسي

TA-09588-124مجتبی پورتیمور

TA-08469-135عالیهپورجعفری

WC-08659-190هانیهپوستچی

TC-08626-190صابرپهلوان

TC-02410-102عبدالرضاپیر

TA-02495-142ابوالفضلپیرایش نقاب

WC-03821-183هادیتات حصاری

TC-01543-188محمد هادیتجرد

TD-09681-146محمدعلیترکمانی

FA-09672-150محمدعلیترکمانی

FA-02670-158محمدعلیترکمانی
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TC-05488-197محمدعلیترکمانی

TC-10599-133محمدتشنه لب

TC-11475-100ساالرتفکیکی علمداری

TA-02878-153محمدعلی تقی خانی

FA-03577-116مرتضیتمنالو

TC-06682-157مرتضيتمنالو

TC-11475-100حامدتوحیدی

TA-10780-104حامدتوحیدی

TA-05617-104فرزادتوحیدخواه

TD-07700-197معصومهتیرگرفاخری

WD-08563-118معصومه تیرگرفاخری

WD-02806-185ابراهیمتیموری

FA-07844-144فردادتیموری

TC-11799-165فرزادتیغ پناهي

TC-11799-165فرزانهتیغ پناهي

TC-09703-175سمیهثباتی مقدم

WD-02575-169علیجباری

TA-01721-129مسعودجباری

WD-11481-148مسعودجباری

TC-01543-188مسعودجباری

FA-06626-160محمدعلیجبرئیل جمالی
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TC-03507-201محمدعلیجبرئیل جمالی

WD-04852-190محمدعلیجبرئیل جمالی

TD-08542-111سامجبه داری

TC-04764-151مهدی جعفرزاده سامانی

WC-09681-151حجت اهللجعفری

WC-09681-151زینبجعفری

TA-07767-120مهدی جعفری

WD-08599-137مجتبیجعفری الهیجانی

FA-12726-171نیماجعفري نویمي پور

WD-10884-115مهردادجاللی

WC-10659-121مهردادجاللی

TC-09659-197مهردادجاللی

TC-05470-168حمیدجلیلوند

TA-01721-129شریعهجمال زاده

WD-11481-148شریعهجمال زاده

TC-05629-175محمد)بهداد(جمشیدی

TD-06542-201وحیدجمشیدی گوهرریزی

WC-06762-126سعیدجوادزاده

TA-01885-101فروغ جهان بخش اصلی

FA-03577-116حسنجهانشاهی

TC-06682-157حسنجهانشاهی
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TA-10730-188عبداهللچاله چاله

FA-10569-168عبدالهچاله چاله

WC-03400-124ابوالفضلچمن مطلق

TD-07557-172نداحاتمي

TD-10518-191مهدیحاجی مرادی

WD-06575-128مریم حبیب

WC-06416-108غالمعلیحبیبی

FA-12726-171سید موسی حجازی

WD-01680-124فرخحجت کاشانی

TA-05898-173جوادحدادنیا

TA-02495-142الله حدادی

TA-08648-101رقیهحسن زاده

TD-08607-198فاطمهحسن زاده

TA-08663-144نسیبهحسن زاده

WC-10693-197سعیدحسن حسینی

FA-03540-201محمدرضاحسین خواه

TD-09757-177پوریاحسین رشید زاده میبدی

TD-04530-201سعیدحسین نیا

WD-08599-137عطیهحسین پور

WD-08599-137محمد حسین پور

TC-04585-161سید مرتضیحسینی
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TA-10820-166سید مرتضیحسینی

WC-07788-124سید میالدحسینی

TD-08542-111مهدی حسینی

TD-10518-191زهرهحق اللهی

WD-09807-135حسنحقیقی

WC-01614-122احمدحکیمی

WC-01514-130احمدحکیمی

FA-05491-179حسینحمدیه

TA-09892-132سمیهحیدرپور

TA-10730-188حدیثحیدری

TC-05456-151طاهرهحیدری

FA-11720-122فاطمهحیدری

WC-08666-123سعیدخاك مردان

TC-03507-201مهدی خان بابائی

WD-05853-190مهدیخان بابایی

TC-03507-201سهرابخانمحمدی

WC-11636-112بهزادخانی

FA-05491-179حسنختن لو

TD-09681-146محمدرضاخدابخشی

FA-09672-150محمدرضاخدابخشی

FA-02670-158محمدرضاخدابخشی
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TC-05488-197محمدرضاخدابخشی

TA-04600-175سمیهخزایی کوهپر

TC-04788-108فائزهخسروجردی

WC-10649-171حمیدخسروی

FA-10569-168سهیلخسروی

TC-02527-123آرشخشوعی

FA-12469-132آرشخشوعی

WD-06784-151علیرضاخلیلیان

TA-04659-137الههخوشکالم

WC-09862-108سید رئوفخیامی

TC-03569-121ولیدرهمی

FA-04801-169ولیدرهمی

WD-09514-201سمانهدژدار

TC-03569-121فاطمهدستجردی

FA-12476-142حسیندلداری

TD-11860-131عادلدمشقی

TC-01789-151عادلدمشقی

WC-07788-124محمدعلیدوستاری

TD-07557-172محمد عليدوستاري

FA-04801-169محسن دهشیری زاده

WC-02607-182عباسدهقان
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WD-10629-144محمد جعفردهقان

WC-11520-157مهدیدهقان تخت فوالدی

TC-01784-125فاطمهدهقان نیری

WC-09621-119محمدرضاذاکرحقیقی

FA-03540-201بهنازذوقی رودسری

FA-03540-201مجیدذوقی رودسری

TD-02627-151امینرئیسی

TD-05860-170مهديرادمهر

WD-07843-143سمانهرافع

TD-05604-138معراج رجایی

WC-06762-126امیررجب زاده

WC-02631-176امیرحسینرحمانی

WC-08405-144طاهرهرحمتی

WC-11428-130فوادرحیم زاده تبریزی

FA-03540-201اعظمرحیمی

TA-07443-129حمیدهرحیمی سرچشمه

WD-09514-201محمدرستمی

WC-03520-201محمدرستمی

TA-03506-169محمدصالح رستمی

FA-11878-118معصومهرشیدی

TA-01649-154حمیدرضارشیدی کنعان
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TD-07557-172حسینرضایي قلعه

WC-03592-136سید محمد جوادرضوی

TA-08648-101سید علیرضوی ابراهیمی

TC-06466-143محمد حسینرفان

TD-11860-131محمدحسین رفان

FA-10855-122منصوررفیعیان

TC-04682-168عطیهرمضانی طرقدری

TD-03661-153امینرنجبر

TD-03792-190امینرنجبر

TD-08607-198مینارهبری

TC-05470-168محمد منصورریاحی کاشانی

TA-06407-147محمدمنصورریاحی کاشانی

WC-11591-164عظیمریواز

TD-03826-175فاطمه زاده پاریزی

TD-10518-191علی محمدزارع بیدکی

TA-10497-136علیمحمدزارع بیدکي

FA-07608-168یحییزارع مهرجردی

WD-10570-121محمدرضازارع میرك آبادی

FA-12761-158علیزاغیان

TD-07557-172زهرازاهد انوري

FA-12469-132محسنزرگرزاده
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TC-02527-123محسنزرگرزاده

WD-06846-144یاسینزمانی

FA-08758-129شایانزمانی راد

TA-09588-124کامرانزمانی فر

TA-09523-159داریوشزندی ناوگران

WD-02575-169احدزواری

TC-05456-151الهامزید آبادی

TA-01511-191سارازیره پور

FA-01469-123مرتضیزیالیی بوری

FA-11720-122علیزین الدینی

TD-01848-124اسماعیلزینالی خسرقی

TA-04600-175اسماعیلزینالی خسرقی

WC-04505-127سید حسینساداتي

WC-05897-173وحید ساراني راد

WD-01680-124احسانساعی

TD-05860-170بهرامسبزعلی پور

WC-06416-108محمد رضاسجادی

TD-03661-153آیدینسخاوتی

TD-03792-190آیدینسخاوتی

FA-08538-201محمدسرابی

FA-09888-198سعیدهسرایی
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TD-01607-192الیاسسرگزی

FA-08758-129مرتضیسرگل زایی جوان

TD-01848-124هادیسرگلزایی

TA-06525-104مرتضیسرگلزایی جوان

WC-10479-198آرشسرمدی

TC-11524-108زهراسرمستی

TA-03669-177مهدیسعادتمند طرزجان

WD-09669-178مهدیسعادتمند طرزجان

WC-05897-173مهديسعادتمند طرزجان

WC-11520-157ابراهیمسعیدی نیا

WC-10659-121حدیثسلطان پور

TA-02878-153ایمانسلطانی

TC-10599-133عليسلطاني

TD-04530-201آمنهسلمانی رضازاده

TD-02646-198حمزهسلمانی ورنوسفادرانی

TD-04834-108محمدسلیمی

TC-08885-128حامدسماواتی

TD-11857-122محمدسنگ تراشها

TC-05616-142سید جوادسید مهدوی چابک

WD-10629-144سید جوادسید مهدوی چابک

TC-09659-197سید جوادسید مهدوی چابک
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TD-11409-169فاطمهسیدحاتمی

TD-11409-169میررضاسیدحاتمی

WC-11636-112سید علیرضاسیدین

TD-06533-201سیماسینایی

TD-06534-201سیماسینایی

TC-07807-199مجتبیشاکری روش

WC-04622-192پژمانشاه حسینی

FA-03687-160حسینشاه حیدر

WD-02575-169حسینشایقی

TC-02776-104مریمشبانی

WC-11520-157ئاسوشجاعی

FA-01869-132سید مهدادشجاعی برهان

FA-02706-116شاهرخشجاعیان

FA-02497-127شاهرخشجاعیان

TD-02501-133شاهرخشجاعیان

TD-02646-198شاهرخشجاعیان

TC-01483-155مریمشرفی

FA-04577-189مسعود شریعت پناهی

WC-04598-198جوادشریفی

TD-06534-201رابعهشریفی

WC-10693-197شهرزادشریفی
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FA-02497-127علی محمدشریفی

TD-06533-201رابعهشریفی راد

WC-06670-151سعیدشریفیان نیا

TA-01593-158محمد حسن شعبانی

TA-02593-199حمیدشعرباف تبریزی

TA-07767-120رضاشفقی

WD-07843-143غالم عباسشکاری

TD-11409-169احمدشکرالهی

FA-01520-177بهروزشمس

TA-10780-104شیالشمس الدینی

TA-09892-132شیماشمس الدینی

TA-09892-132محبوبهشمسی

WC-05783-152موسیشمسی

WD-05682-177موسیشمسی

WC-01514-130وحیدهشنبدی

WC-01811-158وحیده شنبدی

TC-11475-100حسنشهبا

TD-08528-195سید محمدشهر آئینی

WD-01600-162فاطمهشهشهانی

FA-05848-102مریمشیخی قرابقلو

WD-05883-125جلیلشیرازی
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WC-11428-130جلیلشیرازی

FA-08642-149محمد حسنشیرعلی شهرضا

TC-01784-125عباسشیری

WC-06607-133فاطمه شیری

WD-06559-120محمد ابراهیمشیری

WD-06784-151محمد ابراهیمشیری

WD-05682-177حمیدرضاصابرکاری

TA-01885-101علیرضاصابرکاری

TC-02776-104شیرزادصادقی

WC-03520-201فریدصاغری

FA-12476-142علیرضاصالحان

WD-09514-201اعظمصالحی

TC-08885-128محمودصالحی

TC-09590-177مهدی صالحی بابادی

TD-02628-177امینصالحی ذالنی

TD-02628-177ایوبصالحی ذالنی

WD-11537-127محسنصانعی

WD-11862-138محسنصانعی

TA-01593-158محسنصانعی

WC-01811-158محسنصانعی

WD-11773-178محسنصانعی
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TD-08700-197مسعودصبائی

WD-08563-118مسعود صبائی

WD-08859-110مسعودصبایی

TD-01787-112مسعودصبایی

TA-04731-167مسعودصبایی

FA-03687-160سجادصبوري زاده

TC-02527-123محمد صداقت

FA-12469-132محمد صداقت

TC-02754-100رضاصداقتی

WD-05682-177محمدحسینصداقی

WC-03821-183علیصدر

TA-10820-166جوادصدری

TD-02501-133ایمانصدیفی

TD-01763-124مهدیصرام

WC-02607-182محمدرضاصفاری سیاهکلی

WD-10884-115سعیدصفرپور یوسفخانی

FA-06626-160پریساصفری

WD-02733-100هادی صفری فارمد

FA-02664-126هادي صفري فارمد

FA-08642-149سید محسنصفوی کوهساره

FA-02706-116احسانصل علی نائینی
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TA-02878-153فاطمهصالحیان

WC-02607-182مهدیصالی نادری

WD-05474-151سعید رضاصیدنژاد

WC-11591-164سعیدرضاصیدنژاد

WD-01600-162محمودصیفوری

TC-01517-112محمود صیفوري

FA-01469-123سید رضاطالبیان

TD-08841-136کیومرثطالیی

WD-10884-115سعیدطوسی زاده

TD-11857-122سوگلطهماسبی

TC-10445-184محمد رضاظریف

WD-10512-154محمدرضاظریف

WD-04681-135زهراظهورسعادت

TD-11409-169افراعابدی

WC-06731-122محمدعلی عارف

WC-05783-152عطاالهعباسی

WC-05686-164عطاالهعباسی

TC-06466-143علیعباسی

WC-11428-130عمادعباسی صیدآباد

TA-07443-129محمد عبدالهی

TA-06726-137یوسف عبــدی
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TA-10780-104سعید رضاعرب

TC-11475-100سعیدرضاعرب

TC-11524-108زهرهعربی بالغی

TD-01437-108زهره عربی بالغی

TA-08648-101سیدحسینعرفانی

FA-04801-169رضاعسکری مقدم

TD-01848-124محسن عطایی

TA-02593-199هدیعطایی علیزاده

WC-06416-108وحیدعظیمی راد

WD-07518-138سید عليعلم الهدی

WC-01614-122سید امینعلوی

FA-03577-116سید مهدیعلویان

TC-06682-157سید مهدیعلویان

FA-01869-132سید سعیدعلی اکبر

TC-01489-141حامدعلی پور بنایی

FA-11817-155بهروزعلی زاده

TC-09722-142عصمتعلی محمدمالیری

WC-04432-126سید محمدعلی محمدی

TA-03669-177محسنعنابستانی

WD-09669-178محسن عنابستانی

TD-03661-153علی رضاعندلیب
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TD-03792-190علیرضاعندلیب

TC-01517-112علیرضاعندلیب

FA-06731-123رشیدعیسوند خاتمی

TD-07409-142عرفانهغروی

TC-02722-116نعمت الهغفاری جزی

WD-07828-156آمنهغالمی مایانی

TA-08663-144آتوساغالمي

WD-04681-135محمودفتحی

FA-12726-171ندا فتحي

WD-01778-192مرتضيفتحي پور

WD-01555-189مرتضيفتحي پور

WD-07518-138محمد فتوحي اردکاني

TD-09689-103سید محمدرضافراحي

TC-06723-159مصطفیفراش باشی

WC-09681-151احمدفراهی

FA-01469-123زهرافرجی

FA-05848-102علیفرزان

TA-10731-126مصطفیفرهادی

WC-04622-192راحلهفریادرس

WD-01600-162هادیفسنقری

TC-08633-181پیمانفقیهی
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FA-10855-122محسنفالح تفتی

TA-05617-104عليفلکي

WC-03400-124مجیدفیضی

FA-05510-175محمدرضافیضی درخشی

TA-10497-136محمدقاسم زاده

TA-02440-100سید احسانقاسمی

TD-03635-190شهالقاسمی

WD-10511-112محمدقاسمی گل

TC-06723-159رضاقاضی

TA-02593-199رضاقاضی

TC-06682-157ضیاء الدینقاضی زاده

FA-03577-116ضیاءالدینقاضی زاده

FA-07608-168محدثهقانع

TD-04834-108محسنقاینی

WD-02806-185محسنقاینی

TC-06723-159محسن قاینی

TC-02776-104زهراقبادی پور

TD-06533-201النازقدس ولی

TD-06534-201النازقدس ولی

WC-04432-126علي اکبرقره ویسي

FA-10863-100محسن قلعه نوئی
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WC-03821-183اشکانقنبری

WD-06575-128الهامقنبری

TC-02722-116رضاقندهاری

TA-10775-112علیکارساز

WD-05842-176علیرضاکاشانی نیا

WC-02607-182امیرکاظمی

WC-10693-197کامرانکاظمی

TC-02776-104محمد مهدیکاظمی نسب

TA-03823-116مهدیکاظمی نیا

WD-10570-121فاطمه کاوه یزدی

TD-09610-128محسن کجباف

TD-09689-103محمدکدخدا

TC-05629-175مهنوشکرم پناه

TC-11475-100رضاکرمی پور

WD-05842-176مهسا کرمی فرد

FA-07844-144جابرکریم پور

WD-04823-194جابرکریم پور

FA-07608-168داوودکریم زادگان مقدم

TC-04585-161حسینکریمی

WD-09807-135عبادکریمی

WC-04622-192غالمرضاکریمی
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WD-05474-151فاطمهکریمی

TA-08416-166مریمکریمی

FA-10553-158عارفکریمی افشار

WC-10479-198عارفکریمی افشار

FA-05838-197زهراکریمیان

FA-04723-162پروینکشاورز افشار

TA-05483-134پیمانکشاورزیان

WD-05883-125عاطفهکالته میمری

TC-01789-151مهرنوشکمر زرین

TD-11860-131مهرنوشکمرزرین

TA-01511-191عبدالنبیکوثریان

WD-04823-194صمدکوشان

TD-04530-201حمید رضا کوفیگر

TD-02501-133حمیدرضاکوفی گر

TA-07767-120فرشیدکی نیا

TC-07466-132فرشیدکی نیا

TC-06717-116هاديکاشفي

WC-01607-107جوادکرمدل

TA-01713-196جوادکرمدل

TC-10599-133ساراکلنگري

TC-05616-142محدثهگریوانی
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TC-05456-151میالدگشتاسبیان

TD-08528-195اکرمگل محمدی

WD-08719-153سیناگل محمدی

FA-02497-127حمیدگنجی

WC-01546-108رامینگودرزوند چگینی

TA-06407-147سمیراگوهری

TC-02410-102محسنگیتی زاده

WC-06607-133زهرالطفی خلف جوی

TC-04489-156محمودلک

TA-04649-192علیماهانی

TD-01787-112علی رضامتقی

WD-08859-110علیرضامتقی

TA-04731-167علیرضامتقی

WD-01778-192علیرضامجاب

WD-01555-189علیرضا مجاب

TC-04682-168جوادمحبی نجم آباد

FA-10609-195آرشمحجوبی فرد

TC-07800-139محسنمحمدپور

TC-08633-181حسینمحمدی

TD-07409-142شهریارمحمدی

TC-08626-190شهریارمحمدی
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TC-09722-142صمدمحمدی

FA-05536-119عبداهللمحمدی

TA-07443-129مجیدمحمدی

FA-01869-132مسعود محمدی

WC-09621-119معصومه محمودی میمند

WC-03520-201مریممختاری

WD-04823-194صمد علیمددی

TC-09722-142ناصرمدیری

WD-06559-120پرهاممرادی

TA-09523-159پرهاممرادی

WC-06416-108وحید مرتضوی

TC-04764-151فرهادمردوخی

WD-06784-151مریممرعشی

TA-10775-112عباسمرویان

FA-04667-164عباسمرویان مشهد

TD-05519-147سید مجیدمزینانی

TA-06832-154سید مجیدمزینانی

TD-01607-192سید مجیدمزینانی

TD-08528-195سید مجیدمزینانی

TD-02627-151مجیدمزینانی

WD-11773-178نونا مس شناس
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TD-05604-138بهنوشمسکوب

FA-04577-189نویدمشتاقی یزدانی

FA-04520-135نوید مشتاقی یزدانی

TD-09681-146امیرمصالحه

FA-09672-150امیرمصالحه

TC-05488-197امیرمصالحه

TA-08663-144عبدالرسولمصلي نژاد

TC-02722-116علی اکبرمطیع بیرجندی

TA-02495-142سید بابکمظفری

WC-08676-132مرجانمعادی

TA-04649-192مرجان معادی

WC-08676-132منصورهمعادی

FA-04577-189حمیدرضامعتمدزاده

TA-08648-101محمد هادیمعظم

TD-07601-142هانیهمعلمي

WC-07562-101علیمعینی

TD-09689-103عليمعیني

TA-07835-107محمدرضا مالخلیلی میبدي

TA-04526-127حسینملک حسینی

WD-01555-189محمدعلیملکوتیان

WD-01680-124علیرضاملکی جوان
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WC-06731-122محمد علیمنتظری

WD-06846-144محمد علیمنتظری

FA-10553-158محمد علیمنتظری

WC-10479-198محمد علیمنتظری

WD-07706-147محمدعلیمنتظری

TC-02754-100نعمتمنصف

TC-06466-143سید زین العابدینموسوی

WD-10629-144سید علیموسوی

FA-04723-162سید محمدرضاموسوی

TC-08695-190سید رسولموسوی

TD-08607-198مهرافروزموسوی

FA-04667-164سید کمال الدینموسوی مشهدی

FA-05838-197حسینمومنی

WC-04598-198حمیدرضامومنی

TD-06542-201سمیهمهدوی جعفری

FA-01469-123محسنمهران زاده

TA-03823-116مهریمهرجو

TD-03826-175مهریمهرجو

TC-10445-184محمد رضامیبدی

TA-10731-126محمدرضامیبدی

WD-10512-154محمدرضا میبدی
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WC-08405-144قاسممیر جلیلی

WC-10479-198عباسمیر حیدری

TC-03569-121قاسم میرجلیلی

FA-11817-155آرزومیرجوادیان

FA-10553-158عباسمیرحیدری

TC-07466-132هاشم میرزائی نجفی

TC-02410-102مصطفیمیرزاده

WD-10629-144مصطفیمیرزاده

TA-04526-127عبدالرضامیرزایی

FA-06626-160میرکمالمیرنیا

TD-03635-190حمیدمیروزیری

TC-08581-120کیارشمیزانیان

TA-07835-107محمدرضامیبدي

WC-09621-119حمیدرضاناجی

WC-08676-132حمیدرضاناجی

TA-05483-134حمیدرضاناجی

TA-04649-192حمیدرضاناجی

TC-05456-151سعیدهنادری ده قطب الدینی

FA-02664-126غالمعباسناظمي

TA-06832-154بهروزنجات

WC-06416-108حسیننجات بخش اصفهانی
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TD-07601-142شهربانونجاتي

FA-12761-158ابراهیمنجفی

WD-02575-169داورنجفی

WD-08599-137مریمنجیمی

TA-04659-137محمد نصیری

WD-11862-138زهرهنصیری گوکی

TA-09588-124ناصرنعمت بخش

WC-11591-164محمدرضا نقیب زاده تهام

TC-02754-100عظیمنوبخت

WC-09862-108مهرنوشنوبخت

TC-09694-136علینوراله

TC-06717-116یاسرنورشیرازی

TC-08695-190محسننوروزی

FA-10855-122مهردادنوری خاجوی تهرانی

WC-10649-171رامیننوری زاده

TD-05860-170میالدنیازآذری

WD-09514-201مجتبینیک روز

WC-01514-130طاهرنیکنام

WC-03592-136علیرضانیکونام

WC-01607-107محمودنیکوفرد

TA-01713-196محمود نیکوفرد
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TA-09588-124فرهادوردوخی

WC-06670-151عباسوفایی

TC-04788-108مجیدوفایی جهان

WC-10659-121مجیدوفایی جهان

TC-05616-142مجیدوفایی جهان

TC-04585-161مجیدوفایی جهان

TA-10820-166مجیدوفایی جهان

TA-06407-147علیهارون آبادی

TD-09517-171سیدمحسنهاشمی

TD-09757-177سیدمحسنهاشمی

TA-01649-154حسنهاشمی آزاد

TD-05519-147مهدیهاشمیان حسن آبادی

WD-08859-110حسنهجر

TD-01787-112حسنهجر

TA-04731-167حسنهجر

TD-10729-113محمد مهدیهمایون پور

TC-11799-165زهراهمراهي

FA-09888-198فاطمههندی

FA-05491-179امیرهوشنگ تاجفر

FA-04520-135آرزویزدانی سقرلو

TA-08416-166طاهرهیعقوبی
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WC-02607-182بهرنگیوسف پور

TC-03559-101صالحیوسفی

TC-02776-104مصطفییوسفی رامندی

FA-08538-201سیداحسانیثربي نائیني

WD-04681-135صالحیوسفی
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