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 زمان ارایه سخنرانیعنوان  نام ارایه دهنده کد مقاله

HN-88108100 نیاسارا حقیقت Design of Fractional Order Sliding Mode 
Controller for a class of nonlinear systems 

14:38-13:88 

HN-88008100 حمزه انصاری 
 یدهپیچ های سیستم در بعدی گسسته حالت بینی پیش

 سوگنو - تاکاگی فازی مدل از استفاده با هایبرید
113:88-13:48 

HN-81108108 علی بخشی 
 در خطا تشخیص منظور به بهینه فازی رویتگر طراحی

 بادی توربین
13:48-13:38 

HN-88418100 رضا یزدانیعلی 
 و نویز سطح افزایش تطبیقی روش دو عملکرد بررسی

 مانوردار اهداف ردیابی در ورودی تخمین
13:38-11:88 

HN-88448100 نسیم رمرودی 
A new method for 

eigenvalue assignment 

via state feedback 

11:88-11:48 

HN-88008104 جواد کیقبادی 

Adaptive backstepping 

control using particle 

swarm optimization for 

electrically driven 

robot manipulators 

10:88-10:48 

HN-88108100 نیاسارا حقیقت 
Using Conformable Fractional Order 

Operators in the Design of Sliding Mode 
Controller (edited) 

10:48-10:38 

HN-88048100 حامد چنارانی 
Voltage-based control of the industrial 

PUMA 065 robot using passivity-based 

theorem 
10:38-10:88 

HN-88308144 میالد بدری کوهی 

Trajectory planning of manipulators by 
solving optimal control problem with 

improving dynamic dexterity and control 
effort by balancing 

10:88-10:48 

HN-88088140 
هادی شکوهی 

 امیری

 بضرای با پیوسته ثابت زمان خطی های سیستم پایداری

 ای بازه
10:48-10:38 
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HN-81848130  فاتحسارا 
Compensation of fuzzy approximation 

error in adaptive fuzzy control of robots 

using Chebyshev polynomials 
0:88-0:48 

HN-88308144 میالد بدری کوهی 

Dynamic programming as an initial 
guess for indirect method of solving 

optimal control problem for trajectory 
planning of manipulators 

0:48-0:38 

HN-8184814 فریده شهبازی 
Super-twisting sliding mode control 

design for a class of nonlinear fractional 

chaotic systems 
0:38-0:88 

HN-88008140 محمد عظیمی Fault detection design for fractional-
order systems 

0:88-0:48 

HN-88448181 
مهرنوش هدایتی 

 سیچانی

 یبرا نرم کمترین با حالت خورد پس ماتریس محاسبه

 یسازپارامتری با زمانی گسسته متناوب هایسیستم

 خطیغیر

0:48-0:38 

HN-88418800 مجید شهباززاده 

 خزنم فرآیند برای انقباضی بین پیش کنترل طراحی

 ابیردی بهبود و بسته حلقه پایداری منظور به چهارگانه

 مرجع سیگنال

18:48-18:38 

HN-88038800 علی بصیری 

 کاهش برای میرا ارتعاشات جاذب سازیبهینه

 هب هارمونیکی مستقیم نیروی ایجاد از ناشی ارتعاشات

 میرا آزادی درجه یک سیستم یپایه

18:38-11:88 

 حمزه انصاری 
 مرتبهکنترل مقاوم سیستم های غیرخطی غیرآفین 

 دوم
11:88-11:48 

HN-88008104 جواد کیقبادی 
Adaptive sliding mode control based on 

backstepping method for industrial 

robotic manipulators 
11:48-11:38 

HN-81888140 14:88-11:38 هذلولوی حرارت انتقال مسائل در سطح دمای کنترل فهیمه داودی 
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HN-88008100 13:88-14:38 هاندهدهسرویس کارایی گرفتن نظر در با متعادل مکانیابی طاهره سیار 

HN-88008803 
فاطمه طالشیان 

 جلودار

 با فازی کوادراتیک ریزی برنامه حل برای جدید الگوریتمی

 مثبت پارامترهای
13:88-13:48 

HN-88408103 زادهالهام حسین Shortest path problem with type-2 

triangular fuzzy arc length 
13:48-13:38 

HN-88008100 
هاجر یوسفی 

 دارانی
 11:88-13:38 ریاضی روابط با سرطانی تومورهای و ژنها سازی شبیه

HN-81118130 نویسبابک خوش 
 روی موازی پردازش با تُنُک سازی بهینه سرعت افزایش

 یوپیجی
11:88-11:48 

HN-88188110 10:48-10:88 آرمانی وبر فازی مکانیابی سازی بهینه مسئله مرتضی نظری 

HN-81118130 10:38-10:48 تصویر تنیدگیدرهم با بندیطبقه پروین بختی 

HN-88408104 زادهالهام حسین 
A mathematical model 

for solving fully fuzzy 

linear programming  

10:38-10:88 

HN-88008144 
آریا سلیمانی 

 کورنده

 زیان تابع تحت توافقی ایوسیله تک مکانیابی مساله حل

 لینکس متقارن نا
10:88-10:48 

HN-81838140 امیر رضایی 
 اساس بر ثابت هزینه تخصیص برای جدید روش یک

 هاداده پوششی تحلیل
10:48-10:38 
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HN-81818141 
سحر محمد خان 

 سرتیپ
Global optimization by q-Conjugate 

gradient 
0:88-0:48 

HN-88038144 جواد احمدنیا 
 از استفاده با ها سازه فعال کنترل و سازی بهینه

 خفاش ابتکاری فرا الگوریتم
0:48-0:38 

HN-81418100 زهرا فتاحی 
 سازی بهینه برای تصادفی کردن هموار روش بررسی

 تصویر ثبت در تصادفی
0:38-0:88 

HN-88008804 0:48-0:88 هاداده پوششی تحلیل با بریر و متعادل مکانیابی مساله طاهره سیار 

HN-88408800 فردزهره امینی 

 در هاداده پرتی و همخطی از ناشی اثرات کاهش

 غیرخطی ریزیبرنامه کمک با رگرسیونی هایمدل

 صحیح عدد

0:48-0:38 

HN-88008800 محمد سلیمانی ورکی 
 سبور دارویی های شرکت بندی رتبه و کارایی بررسی

 فازی TOPSIS و DEA ترکیبی رویکرد با تهران
18:48-18:38 

HN-88408800 بیگرد خالدی 

 سیستم در تولید زمانبندی مساله حل و سازی مدل

 کارها دیرکرد مجموع کردن حداقل هدف با باز کارگاه

 انرژی مصرف کاهش رویکرد با و هدفه دو حالت در

18:38-11:88 

HN-88048813 صف با تصادفی صف هسته مهرداد مشتاق M/G/1 11:88-11:48 

 11:38-11:48 ای به کمک شبکه عصبیحل مسائل رگرسیون بازه فیضی امیر 

HN-88188831 مرتضی نظری 
 مجموع با آرمانی ایوسیله تک مکانیابی مسئله حل

 lp نرم تحت خطا مربعات
11:38-14:88 
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HN-88088104 رحیم پورعباس 
Solving a class of nonlinear optimal 

control problems using Haar wavelets and 

VNS 
14:38-13:88 

HN-88448800 
مهرنوش هدایتی 

 سیچانی

A modified pseudospectral method for 

solving non-smooth optimal control 

problems 

13:88-13:48 

HN-88408840 کورش پرند 

Two methods for solving nonlinear 2-d 

optimal control problem with the classical 

diffusion equation based on generalized 

shifted Legendre collocation method 

13:48-13:38 

HN-81108114 محمد ضمیریان Optimal control of cancer chemotherapy 
based on multi-objective problems 

13:38-11:88 

HN-88188111 امین منصوری A projection neural network for linear 
vector optimization problems 

11:88-11:48 

HN-88008810 

 
 

محسن فرمانی 

 اردهائی 
Multiple slaves synchronization of 

fractional chaotic systems 
10:88-10:48 

HN-81148134 نژادمحمد اسحاق A dynamic model to solve fuzzy nonlinear 
optimization 

10:48-10:38 

HN-88018808 نیکحسن صابری Adaptive modified function projective 

synchronization of a complex system 
10:38-10:88 

HN-88448180 مینا یاوری On Fractional In finite-Horizon Optimal 
Control Problems 

10:88-10:48 

HN-88148184 احسان ضیائی 
An approximate method for solving 

fractional partial differential equation by 
using an embedding process 

10:48-10:38 
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HN-88448180 مینا یاوری On chaos control of the adaptive 
fractional order systems 

0:88-0:48 

HN-88048814 
سید حامد هاشمی 

 مهنه
 0:38-0:48 کاوشگر یک محموله بخش طراحی در بهینه جانمایی

HN-88088103 

 

 کاظم نوری

 
An iterative method for optimal control 

of Volterra integral equations 
0:38-0:88 

HN-88348804 صفیه قاسمی 
A new direct method based on the 

Legendre neural network for fractional 

optimal control problem 
0:88-0:48 

HN-88088114 کاظم نوری 
Approximation of the optimal control 

problem with differential equations 

constraints 

0:48-0:38 

HN-88118800 رسول تورانی 
 خطی زمانی گسسته یافته توسیع هایسیستم کنترل

 ای گذاره و پیشرو حالت پسخورد با
18:48-18:38 

HN-88138100 آرا کرباسیدل 
Artificial neural network approach for 

solving fuzzy linear regression by fuzzy 

differential equations 
18:38-11:88 

HN-88408840 کورش پرند 
Solving the shortest path problems 

based on generalized Lagrange 

Chebyshev collocation method 

11:88-11:48 

HN-88448840 نسیم رورودی 

Eigenvalue 

assignment of 

fractional-order 

discrete-time linear 

systems 

11:48-11:38 

HN-88088134 کاظم نوری 
The solution behavior of the optimal 

control problems with integral and 

differential equations 
11:38-14:88 

 

 

 

 

 

 

 

 


