
 

اطالعات و دانش یفناور یالملل نیکنفرانس ب نیزدهمیسپوسترهای  برنامه  

(1401آذر ماه 30روز دوم کنفرانس )  

 کد عنوان نویسندگان مکان برگزاری ساعت روز ارائه مسئول سالن نحوه ارائه

کتر فرشاد عشقید پوستر 1401آذر ماه  30   00:14-30:13  موزه دانشگاه 

 یمومن میمر، یفتاح ثمیم
 یریادگی یهاتمیالگور بیبا استفاده از ترک یکورشب یماریب صیتشخ

قیعم  
ikt1029 

 پناه زدانی مهیفه،  ییرضا نیحس هیراض
با هدف بهبود  میسیحسگر ب یشبکه ها یگره ها برا یروش خوشه بند کی

سیتاپس کیبر تکن یبار مبتن یمتوازن ساز  
ikt1039 

Seyed Hossein Siadat ,Danial Ramezani , 
Fatemeh Ahani 

Web Service Ranking based on QoS and Use Prefer ikt1048 

 پناه زدانی مهیفه ، یمیحسن رح حانهیر
 طیآمبوالنس مناسب در مح افتی یمارستانیب شیپ ستمیس یساز ادهیپ

میساز کلودس هیبا استفاده از شب یابر انشیرا  
ikt1044 

 یرضا محمد ، نایم یاحسان شاهرخ
با استفاده از شبکه  اءیاش نترنتیا یپاسخ به نفوذ در شبکه ها ستمیس کی

بر نرم افزار یمبتن یها  
ikt1062 

Sadegh Balouch,  Omid mehdi Ebadati 
Investigating the impact of management information 
systems (MIS) on organizational transparency with an 

emphasis on work ethics 
ikt1076 

 ، یدهیرعلیپ یفاطمه قربان،  یمظاهر انیشا

 یبورخان یفاطمه رزاق
یدر بخش کشاورز تالیجید ینیکارآفر یتوسعه   ikt1020 

Faezeh Safari ,  Abdolah Chalechale Classification of Personality Traits on Facebook Using Key 
Phrase Extraction, Language Models and Machine Learning ikt1025 

 پوستر
 منوچهر دکتر

 کالرستاقی
1401آذر ماه  30  30:14-00:14  موزه دانشگاه 

 یعیرف دیمج ،  یخوزستان یفاطمه رمضان
 تمیبر الگور یمبتن یو بهداشت یشیلوازم آرا دیخر یگر برا هیتوص ستمیس

یجنگل تصادف  
ikt1074 

 زادهیمحرم منصور ،  لوحسن ختن ، یدیفرش یکبر

 قارداش یالهام عل ، 

پرسش  یدر حوزه یابیارز یارهایداده و مع یهاها، مجموعهروش یبررس

ریاز متون درون تصو  
ikt1081 

وندیپ ینیبشیجهت پ یانتقال یریادگیروش  یبررس ییرزایم کمال، فر یروحان یعل  ikt1055 

 یلیمحمدرضا مالخل، یدهکرد یمانیاحسان سل

یبدیم  

و  یتیمنا یراهکارها یافزار محور در کالن داده: مطالعهنرم یهاشبکه

هاچالش  
ikt1056 

راد یریکب دهیسع طرح کی یمواز یساز ادهیپ   (t,n)- با استفاده از ریچند تصو میتسه  GPU ikt1061 

Arash Ebrahimnezhad,  Nassiri-Mofakham 
LuckyAgent2022: A Stop-Learning Multi-Armed Bandit 

Automated Negotiating Agent 
ikt1054 

ینیحس یدعلیس  
 یفرکانس یها یژگیو و یمراحل خواب با کمک جنگل تصادف صیتشخ

یها گنالیاستخراج شده از س  EEG و EOG 
ikt1084 

S. Mohammadali Zanjani , Hossein 
Shahinzadeh , Jalal Moradi , 

 Zohreh Rezaei , Bahareh 
Kaviani,Baghbaderani , Sudeep Tanwar 

Securing the Internet of Things via Blockchain-Aided Smart 
Contracts 

ikt1019 


