برنامه ارائه مقاالت پنل های ویدئو کنفرانسی
نویسندگان

زمان

پنل

10-10:20

1

10:20-10:40

1

نعمت عظیمی  ،حسن رسولی سقای

10:40-11

1

شیرین آزادی کناری -بهرام عزیزاهلل گنجی

11-11:20

1

ساناز خیری و بهرام عزیزاهلل گنجی

سنسور فشار خون بی سیم با هدف کوچک سازی ابعاد

11:20-11:40

1

فائزه ایمانی،دکتر بهرام عزیز اهلل گنجی؛دکتر

طراحی و تحلیل سنسور فشار جمجمه میکروالکترو

رمضانعلی جعفری تلوکالئی

مکانیکی حساسیت باال با استفاده از پیزورزیستیو

10-10:20

2

10:20-10:40

2

یزدان آزادمهر،پیمان گلی

10:40-11

2

پوریا وحیدی برجی ،مزدک تیمورتاشلو

11-11:20

2

معصومه رحمانی

11:20-11::40

2

عماد استادی مقدم

12-12:20

3

شیرین آزادی کناری -بهرام عزیزاهلل گنجی

12:20-12:40

3

ساناز خیری ،بهرام عزیزاهلل گنجی

12:40-13

3

13-13:20

3

رضا رجبی  -غالمرضا کامیاب

13:20-13:40

3

احمد قدیری ،محمدرضا علیزاده پهلوانی

فائزه ایمانی ،بهرام عزیزاهلل گنجی ،رمضانعلی
جعفری تلوکالئ

نام مقاله
سنسور فشار قابل کاشت میکروالکترومکانیکال با
استفاده از پیزورزیستیو برای اندازه گیری فشار داخل

29105

جمجمه
بهبود پردازش تصاویر ماموگرافی برای تشخیص سرطان
پستان
تحلیل و طراحی حسگر فشار داخل چشم بیسیم با هدف
افزایش فاصله سنجش

اسماعیل سعادتی-حسین محمدنژاد شورکائی -برنامهریزی بهینه پاسخ تقاضا با هدف حداکثرسازی سود
سودابه سلیمانی

کد مقاله

خردهفروش با استفاده از الگوریتم بازار بورس
تحقیق و بررسی در مورد نرم افزارهای کاربردی تحت
اندروید در حوزه سالمت

29108

29127
29128

29104

29110

29114

مقایسه روشهای شبکه عصبی مبتنی بر جعبه ابزار و کد
نویسی و مدل  ARXبا پردازش داده های اولیه برای

29120

پیشبینی بار پست زمینی کارگر بجنورد
بررسی فناوریهای نوین سلولی برای برقراری بستر
مخابراتی شبکه هوشمند
بهبود مشخصه های حسگر گاز متان بر مبنای تار بلور
فوتونی
افزایش ضریب کیفیت سلف مسطح دایروی  MEMSبا
کاهش اثر جریانهای گردابی
افزایش ضریب کیفیت سلف مسطح مربعی  MEMSبا
کاهش اثر تجمع جریان در لبه ها و اثر همجواری

مزدک تیمورتاش لو ،کاظم غالمی،علی رضا

تشخیص خطا و تعیین سرمنشا خطا در شبکههای تولید

صبوری کیوانلو ،پوریا وحیدی برجی

پراکنده مبتنی بر آنالیز مولفه های اصلی دینامیک
بازیابی سیستم توزیع انرژی الکتریکی شامل ریزشبکه با
استفاده از الگوریتم شبیه سازی تبرید فلزات
کنترل غیرخطی مبدل باک تغذیهکننده یک بار با توان
ثابت

29146

29149

29123

29124

29133

29137

29145

