وام خاوىادگي ى وام اصتاد

وام خاوىادگي ى وام داوطجى

ترم اخذ

عوىاه
طراحي ىپياده صازي يك صيصتم طبيه صازي گرافيكي تحت ىب

جاىيداه رضا

نداح علي لاله

3893

تطخيظ گرايطهاىنهارتهاي اوصاوي ازطريق طبكه هاي عصبي

اكبري رضا

خىطوىيصاه وازويه

3892

جاىيداه رضا

اباذري عليرضا

3891

احندزاده نرضيه

صلطاوي نارگاوي نوصىره

3891

بىطهرياه انيد

پىرنيرزا طايا

3891

جاىيداه رضا

دهكاوي پىر نرضيه

3892

بررصي عنلكردانويت پرىتكل  sslىراههاي طكصته آه

جاىيداه رضا

نلك حصيوي صيد نحند

3892

طراحي ىپياده صازي يك طبكه نجازي خصىصي انه

جاىيداه رضا

كاصني فرد وجنه

3892

صه بعدي كرده بخطي ازخليج فارش با ورم افزار Unity ,google earth

جاىيداه رضا

اصدي انيرآبادي نحندصادق

3892

Mobile Adhoc Network Routing

كطتگري نويسه

خدابخطي جىيواوي ىحيد

3892

Mobil Adhoc Network Routing

كطتگري نويسه

بازىبودي افطيه

3892

بررصي كاربردطبكه هاي حش گربي صيم دركوترل ترافيك ىارزيابي آه

كطتگري نويسه

پىراطرف رىدبوه صيده طهىرا

3892

ندلصلزي رىالهاي كاري صازناه نجازي ىارزيابي آوهابااصتفاده ازنعناري صرىيش گرا

اكبري رضا

اناني نوصىره

3892

ندلصازي رىالهاي كاري صازناه نجازي ىارزيابي آوهابا اصتفاده ازنعناري صرىيش گرا

اكبري رضا

تىكل جنيله

3892

تطخيظ گرايض ها ىنهارتهاي اوصاوي ازطريق طبكه هاي عصبي

اكبري رضا

ويصي نيوايي آصف

3892

طراحي  Intranetطانل طبكه هاي  WANى LAN

خىارزني نحندرفيع

كرني صرىض

3892

طبيه صازي يك طبكه BackhaulبربصترWimax

خىارزني نحندرفيع

طض بلىكي آيدا

3892

انكاه صوجي بكارگيري طبكه هاي  self defendingدريك صازناه نالي

خىارزني نحندرفيع

پاك وساد نهصا

3892

بررصي تكويكهاي  Steganographgىرىطهاي حنله به آوها

خىارزني نحندرفيع

روجبر بافكي ىحيد

3892

احندزاده نرضيه

جاناصب بهواز

3892

طراحي ىپياده صازي  web serverبراصاش J2EE
صيصتني جهت تصحيح بروانه هاي جاىا
صاناوه گردطگري الكترىويك ىتىرنجازي دراصتاه فارش
انويت درطبكه هاي بي صيم

كرده خطاهاي كانپايلرداوطجىياه دردرش بروانه وىيصي پيطرفته Classify

احندزاده نرضيه

جاوكرباه نهصا

3892

طراحي  Plug Inبراي ورم افزار  Eclipseبراي تصحيح بروانه هاي گرافيكي
بررصي رىطهاي آناري درپيض بيوي ىيزگيهاي كيفي يك صيصتم تىزيعي

بىطهرياه انيد

غفاري ويا نصعىد

3892

بررصي نكاويزم اوتكال صدابررىي پرىتكل ايوتروت ىونىوه اي از پياده صازي آه

بىطهرياه انيد

آرام بام فرهاد

3892

خياني صيد رئىف

طاهروساد جىزم آزاده

3892

خياني صيد رئىف

ترابي كرناوي لاده

3892

بررصي ىنكايصه اصتاوداردهاي نديريت خدنات فواىري اطلاعات درصازناه ها

خياني صيد رئىف

نخصىظ فرىزاه

3892

بررصي راهكارهاي پياده صازي اصتاوداردانويت اطلاعات صازناوي ISO

خياني صيد رئىف

فرىته فرزاوه

3892

ورم افزار اتىناصيىه اتىبىش راوي

بىطهرياه انيد

نىصىي صيده نريم

3892

ورم افزاراتىناصيىه اتىبىصراوي

بىطهرياه انيد

اطكپىر نطلق نريم

3892

جاىيداه رضا

علىي صيد نىصي

3892

خىارزني نحندرفيع

خالكي رضا

3892

خياني صيد رئىف

پىرىيش نرضيه

3893

نديريت طبكه

كطتگري نويسه

عارفي علي اكبر

3893

طراحي ىپياده صازي يك پىرتال جهت يك زىروال علني پزىهطي به زباه php

جاىيداه رضا

نوصىري پىر فاطنه

3893

طراحي ىپياده صازي يك پىرتال جهت يك زىروال علني ىپزىهطي به زباه php

جاىيداه رضا

واظني ابصردي زيوب

3893

احندزاده نرضيه

وصيحت كه صيده صناوه

3893

كطتگري نويسه

رصتني پىر نريم

3893

اصتفاده ازرىطهاي تركيبي براي كارايي الگىريتم هاي زناوبودي پرىزه ها

اكبري رضا

بهزادياه حديث

3893

اصتفاده رىطهاي تركيبي براي بهبىدكارايي الگىريتم هاي زناوبودي پرىزه

اكبري رضا

خطوىا طاهر نحبىبه

3893

ارائه چارچىبي براي رىض هاي يكپارچه صازي صيصتنهاي صازناوي
ارائه چارچىبي براي رىض هاي يكپارچه صازي صيصتم هاي صازناوي

بررصي صاختاركوىوي ىآيوده ىب3
بررصي رىطهاي جديدتطخيظ تراكم تىصط لايه Tcpىنكايصه ىطبيه صازي آه در Opnet
آطوايي با زباه هاي ندلصازي BPMN UML DFD EPC

تكوىلىزي آيوده -آصايض-آرانض
بررصي كاربردطبكه هاي حش گربي صيم دركوترل ترافيك ىارزيابي آه

