
پوسترها برنامه

۱۷:۳۰ −۲۰:۰۵ ساعت ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ چهارشنبه روز پوسترها ارائه برنامه

مقاله عنوان زمان ارائه دهنده

خطر نرخ متغيرهای از متشکل کرانگين آماره های کوچکترين و بزرگترين تصادفی مقايسه های
فارلی-گامبل-مورگنشترن مفصل تحت متناسب

۱۷:۳۰ -۱۷:۳۵ سعادت کيا قباد

Weighted wrapped Cauchy Distribution ۱۷:۳۵ -۱۷:۴۰ شاه سنايی فاطمه
بقاء عالمت مبنای بر منسجم سيستم های اعتماد قابليت اهميت ۱۷:۴۰ -۱۷:۴۵ پورموحد علی

خرابی از ناشی زيان های اساس بر اطمينان قابليت مدلهای ۱۷:۴۵ -۱۷:۵۰ اعتصام محمد
M/M/1 صف بندی سامانه در نامتجانس خروج و ورود ۱۷:۵۰ -۱۷:۵۵ محمودی جواد

A generalized of the Dirichlet Distribution Family and Application ۱۷:۵۵ -۱۸:۰۰ جعفريان خديجه
نامنفی تصادفی های متغير واريانس يکنوايی ويژگی ۱۸:۰۰ -۱۸:۰۵ نجم هانيه

داده های به مربوط متغيرهای کاهی: داده در اصلی مولفه های تحليل تکنيک کار گيری به
زيست شناسی

۱۸:۰۵ -۱۸:۱۰ شيشه بر زهره

استان اجرايی دستگاه های خدمات ارائه نحوه از مراجعان رضايت سنجش نتايج آماری تحليل
اصفهان

۱۸:۱۰ -۱۸:۱۵ خوندابی زهره

توانی الپالس توزيع از استفاده با ترون ديجيتال ارز مدل سازی ۱۸:۱۵ -۱۸:۲۰ عابدينی محمدجواد
شرطی خطر معرض در ارزش روش به آن محاسبه و سيستمی ريسک ۱۸:۲۰ -۱۸:۲۵ محبی سميه

ثبتی آمارهای نظام در موجود چالش های ۱۸:۲۵ -۱۸:۳۰ افشاری معصومه
اقاجری

دياليز کفايت شاخص تغييرات بر موثر عوامل تبيين در يافته تعميم برآوردگر معادالت کاربرد
همودياليز تحت بيماران در

۱۸:۳۰ -۱۸:۳۵ قليان خديجه

A Bayesian Approach to Model the Underlying Predictors of Early
Recurrence and Postoperative Death in Patients with Colorectal
Cancer

۱۸:۳۵ -۱۸:۴۰ محمودی ليال

آب به مبتال بيماران در ديد ميدان کاهش ارزيابی در سطحی چند آميخته خطی مدل کاربرد
M/M/1 سياه

۱۸:۴۰ -۱۸:۴۵ صبوری سمانه
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چهارشنبه پوسترهای ارائه ادامه

مقاله عنوان زمان ارائه دهنده

ايران همودياليز به مبتال بيماران سی هپاتيت شيوع برآورد در آن کاربرد و چندسطحی فراتحليل ۱۸:۴۵ -۱۸:۵۰ نجيمی عليرضا
مختلف رهيافت های با ايران در ۱۹ کوويد بيماری مولد عدد برآورد ۱۸:۵۰ -۱۸:۵۵ رستگار مريم

فازی خوشه بندی روش قلبی: حاد سکته خطر و محيط هوای آلودگی ۱۸:۵۵ -۱۹:۰۰ خشنود محمديان مريم
بيزی فراتحليل بر مبتنی رويکردهای بر مروری ۱۹:۰۰ -۱۹:۰۵ کريمی راهله

مير و مرگ نرخ کاهش در درمان ها  و خطر عوامل تغييرات برآورد برای روشی اثر: مدل
عروقی قلبی بيماری

۱۹:۰۵ -۱۹:۱۰ محمودی شيرين

با شده منتقل مغزی سکته به مشکوک بيماران بيمارستان در اقامت مدت طول بينی پيش
داده کاوی الگوريتم های از استفاده با اورژانس

۱۹:۱۰ -۱۹:۱۵ يوسفی راضيه

ماشينی بندی طبقه های الگوريتم با سينه سرطان تشخيص ۱۹:۱۵ -۱۹:۲۰ ابريشمی فاطمه
ژنتيکی وابستگی مطالعات در نامتعادل فنوتايپ های تحليل برای نمونه گيری باز روش های ۱۹:۲۰ -۱۹:۲۵ جهانگيری مينا

The Effect of Dexmedetomidine and Sufentanil on Post-Caesarean
pain and nausea using the Hurdle model and Zero-Inflated models

۱۹:۲۵ -۱۹:۳۰ احمدی سميه

Evaluation of Time-Varying Biomarkers in Mortality Outcome in
COVID-19: An Application of Extended Cox Regression Model

۱۹:۳۰ -۱۹:۳۵ گرايلی زهرا

رگرسيون يافته، تعميم پشتيبان بردار رگرسيون از استفاده با باال ابعاد داده های مقايسه و تحليل
السو و ستيغی رگرسيون تابعی،

۱۹:۳۵ -۱۹:۴۰ روحی آرتا

Bayesian Variable Selection for Longitudinal Zero-inflated Power
Series random effects Model

۱۹:۴۰ -۱۹:۴۵ السليم نوار

A note on the modelling time series ۱۹:۴۵ -۱۹:۵۰ محمدی محمد
Bayesian Estimation of Weibull Scale Parameter under Various
Loss Functions

۱۹:۵۰ -۱۹:۵۵ کامياب زهره

موجک براساس اندازه گيری خطای با همراه رگرسيون تابع ناپارامتری برآورد ۱۹:۵۵ -۲۰:۰۰ رحمتی قدرت اله
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۱۷:۳۰ −۱۹:۱۰ ساعت ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ پنج شنبه روز پوسترها ارائه برنامه

مقاله عنوان زمان ارائه دهنده

بتا هسته های از استفاده با احتمال چگالی تابع برآورد ۱۷:۳۰ -۱۷:۳۵ راستين اعظم
Time Series Analysis by Empirical Mode Decomposition ۱۷:۳۵ -۱۷:۴۰ کالنتری مهدی

کروی اسپالين در هسته ها انواع مقايسه ی ۱۷:۴۰ -۱۷:۴۵ بديعی محمد امين
تصادفی ضرايب با خودبازگشتی مدل در محض دنباله ای روش بر مروری ۱۷:۴۵ -۱۷:۵۰ سجادی پناه سودابه

چندگانه لجستيک رگرسيون مدلهای برازندگی خوبی آزمون ۱۷:۵۰ -۱۷:۵۵ کامران سياوش
آميخته خطی مدل در واريانس انتقال روش از استفاده با پرت نقاط شناسايی ۱۷:۵۵ -۱۸:۰۰ سعدنژاد زهرا

DPSS توابع برمبنای ها لرزه زمين نامانای تصادفی مدل تحليل ۱۸:۰۰ -۱۸:۰۵ کرباسچی مارال
A Note On The Basu’s Theorem ۱۸:۰۵ -۱۸:۱۰ جليلوندسرند منيژه

دادگان بندی خوشه در امکان و فازی رويکردهای مقايسه ۱۸:۱۰ -۱۸:۱۵ فدائی فائزه
ليندلی توزبع برای P (Yr:n1 < Xk:n2) پارامتر براورديابی ۱۸:۱۵ -۱۸:۲۰ براری گل زهرا

دايره ای مدل و نرمال مدل نيل، مسئله در آن کاربرد و توپولوژيکی گروه يک تحت ناوردايی ۱۸:۲۰ -۱۸:۲۵ شمس مهدی
بازگشتی عصبی شبکه از استفاده با قلبی مير و مرگ مدلسازی ۱۸:۲۵ -۱۸:۳۰ محمودی منش مرضيه

Provide a model for estimating the risk of individuals developing
Covid-19 based on demographic variables

۱۸:۳۰ -۱۸:۳۵ حميد حسين انهاری

تحليل برای ماشينی يادگيری مدل های تفسير در مدل-آگنوستيک رويکرد بينی: پيش از فراتر
روايتی) مروری (مطالعه ی پزشکی داده های

۱۸:۳۵ -۱۸:۴۰ فرخی رامين

Estimating Cox Regression and Random Survival Forest for the
Time-to-Publication of the Machine Learning Articles with Survival
Analysis Methods in the Biostatistics Journal

۱۸:۴۰ -۱۸:۴۵ فياض محمد

دست نويس اعداد تحليل در تصوير جستجوی و خوشه بندی روش های تلفيق ۱۸:۴۵ -۱۸:۵۰ صالحی شقايق
سينه سرطان داده های روی محور درخت روش های مقايسه ۱۸:۵۰ -۱۸:۵۵ سراج بهبودی نازنين

بانک سهام : موردی مطالعه تصادفی جنگل و عصبی شبکه از استفاده با سهام قيمت بينی پيش
ملت

۱۸:۵۵ -۱۹:۰۰ محمدی مريم

تفرش شهرستان زيرزمينی آب کيفيت تعيين در آنتروپی عملکرد ۱۹:۰۰ -۱۹:۰۵ ويسی کيميا
Time-dependent ROC curve for accuracy of inflammatory markers
in predicting the risk of ICU admission among severe patients of
COVID-19

۱۹:۰۵ -۱۹:۱۰ تيلکی حاجيان کريم
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