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دفاع
مکان دفاع

راهنماامید بوشهریان

داورسید رئوف خیامی

نمایندهاكبري رضا

مشاوررسول اسماعیلی فرد

راهنمااكبري رضا

داورامید بوشهریان

نمایندهسید رئوف خیامی

مشاورمصطفی فخر احمد

راهنمابوشهریان امید

داوررضا جاویدان

نمایندهاكبري رضا

مشاوراسماعیلی فرد رسول

راهنماجاویدان رضا

داورسید رئوف خیامی

نمایندهاكبري رضا

مشاوراسماعیلی فرد رسول

راهنمابوشهریان امید

داورشمسی نژاد بابكی پیروز

نمایندهرسول اسماعیلی فرد

مشاورجاویدان رضا

راهنمابوشهریان امید

داورجاویدان رضا

نمایندهرسول اسماعیلی فرد

مشاورشمسی نژاد بابكی پیروز

راهنماشمسی نژاد بابكی پیروز

داوررسول اسماعیلی فرد

نمایندهبوشهریان امید

مشاورجاویدان رضا

راهنماخیامی سید رئوف

داوررضا جاویدان

نمایندهبوشهریان امید

مشاورشمسی نژاد بابكی پیروز

راهنماخیامی سید رئوف

داوررضا جاویدان

نمایندهبوشهریان امید

مشاورشمسی نژاد بابكی پیروز

راهنمابوشهریان امید

داوراسماعیلی فرد رسول

نمایندهرضا جاویدان
مشاوراكبري رضا

راهنمااكبري رضا

داوربوشهریان امید

نمایندهجاویدان رضا
مشاورشمسی نژاد بابكی پیروز

برنامه دفاع دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد گروه مهندسي کامپیوتر و فناوری اطالعات

اتاق كنفرانس دانشكده

اتاق كنفرانس دانشكده1397/11/159:30نرم افزار-مهندسی كامپیوتردادخواه عبداله95214018مكان یابی منشا اشكال در كد نرم افزار از روي گزارش اشكال با كمك مدل تركیبی مبتنی بر یادگیري عمیق

1397/11/158:30نرم افزار-مهندسی كامپیوترخسروي مقداد95214017انتخاب استراتژي بهبود از خطا در وب سرویس هاي تركیبی در زمان اجرا

اتاق كنفرانس دانشكده

اتاق كنفرانس دانشكده1397/11/1511:30شبكه هاي كامپیوتري-مهندسی فناوري اطالعاتستوده سارانی مهري95214038نظارت بر پارامتر هاي حیاتی بیمار با استفاده از اینترنت اشیا

1397/11/1510:30نرم افزار-مهندسی كامپیوترپیرایش دهكردي محمدرضا95214040ارائه روشی جهت مدیریت داده هاي متن در اینترنت اشیاء

اتاق كنفرانس دانشكده

اتاق كنفرانس دانشكده1397/11/1514:30نرم افزار-مهندسی كامپیوترعبدالملكی فاطمه95214019افزایش دقت الگوریتم هاي دسته بندي گزارش باگ با استفاده از پردازش متن

1397/11/1513:30نرم افزار-مهندسی كامپیوترمالح زاده هومن95214054كاوش و تحلیل ویژگی هاي پنهان شده ي نرم افزار در نظرات ارسالی كاربران آن

اتاق كنفرانس دانشكده

اتاق كنفرانس دانشكده1397/11/168:30معماري سازمانی-مهندسی فناوري اطالعاتتجلی سمیه95214042بهینه سازي راهكارهاي گمنام سازي داده ها به منظور حفظ محرمانگی داده ها در یك مركز درمانی

غالم پورگنجه رویا95214037ارائه الگوریتم بهینه سازي حركت سرخوشه ها در شبكه هاي حسگر بی سیم با سرخوشه هاي متحرك
معماري سیستم هاي - مهندسی كامپیوتر 

كامپیوتري
1397/11/1515:30

اتاق كنفرانس دانشكده

اتاق کنفرانس دانشکده1397/11/1610:30نرم افزار-مهندسی كامپیوترسید محمد صالح هاشمی94214014ارائه یك راهكار مبتنی بر الگوها و الگوریتم هاي بهینه سازي براي مهاجرت نرم افزار به ابر

1397/11/169:30نرم افزار-مهندسی كامپیوترهادوي سیدمحمدصالح95214031استخراج قوانین انجمنی در ویژگی هاي بیماران سرطانی

اتاق کنفرانس دانشکده 1397/11/1611:30شبكه هاي كامپیوتري-مهندسی فناوري اطالعاتابراهیم نژاد محمد علی93214034بررسی كارایی روشهاي تولید داده هاي تست در ماژول هاي داراي نقص



راهنماجاویدان رضا

داوررسول اسماعیلی فرد

نمایندهخیامی سید رئوف

مشاورشمسی نژاد بابكی پیروز

راهنما اولاكبري رضا

راهنما دوماسماعیلی فرد رسول

داورپیروز شمسی نژاد

نمایندهخیامی سید رئوف

مشاوربوشهریان امید

راهنما اولشمسی نژاد بابكی پیروز

راهنما دومجاویدان رضا

داورسید رئوف خیامی

نمایندهاسماعیلی فرد رسول

مشاوردریانورد سید حسن

اتاق کنفرانس دانشکده1397/11/1613:30شبكه هاي كامپیوتري-مهندسی فناوري اطالعاتحقوقی اصفهانی سمانهRPL95214001ارائه یك روش جدید جهت بهبود تحرك در پروتكل 

اتاق كنفرانس دانشكده

اتاق كنفرانس دانشكده1397/11/1615:30معماري كامپیوتري- مهندسی كامپیوتر به روش سجادFPGA94214042 با استفاده از StreamKMموازي سازي الگوریتم خوشه بندي جریان داده 

1397/11/1614:30معماري سازمانی-مهندسی فناوري اطالعاتمحمدنیا سبحانREST95214044ارائه روشی جهت شناسایی خودكار ضدالگوها در معماري سرویس گرابر پایه فناوري


