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نشريات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری،و بر اساس عقد تفاهمنامه بوین دانشوگاه اصوفهان و دانشوگاههوای
کاشان ،تربیت مدرس ،فردوسی مشهد ،صنعتی شاهرود ،شیراز ،خواجه نصیرالدين طوسوی ،دارای درجوه علموی
پژوهشی و شماره استاندارد بینالمللی  2251 - 6530از سازمان اسوناد و کتابخانوه ملوی جمهووری اسوالمی ايوران
است.

یشود :
متن كامل نشريه در پايگاههاي اطالعرسانی زير نمايه و فهرست م 
ساي ت اختصاصی نشريه

http://isee. ui.ac.ir
http://www.ISC.gov.ir

پايگاه استنادی علوم جهان اسالم
ابسكو :میزبان پايگاه های اطالعاتی
اولريخ :راهنمای بینالمللی نشريات ادواری

http://www.ebscohost.com
http://Ulrichsweb.serialsolutions.com

ساي ت اينترنتی جهاد دانشگاهی
بانك اطالعات نشريات کشور
ايندکس کوپرنیكوس ( فهرست مجالت برتر)

http://www.SID.ir
http://www.magiran.com
http://journals.indexcopernicus.com

دوآج :فهرست مجالت پژوهشی با دسترسی آزاد

نشانی پستی
اصفهان ،خیابان هزارجريب ،دانشگاه اصفهان،
ساختمان کتابخانه مرکزی ،معاونت پژوهش و
فناوری ،اداره انتشارات
کد پستی8174673441 :

http://www.doaj.org

شماره تماس
) 031(37934335
) 031(37932177
isee@res.ui.ac.ir

فهرست



روش پیشتعلیم اليهبهاليه دوسويه براي تعلیم شبکههاي عصبی عمیق

1 - 10

سید علی سیدصالحی؛ سیده زهره سیدصالحی



مدلسازي سیستم مديريت هوشمند انرژي در ريزشبکه هاي الکتريکی با بکارگیري فرآيند تحلیل

11 - 24

سلسله مراتبی
مجتبی آهنچ؛ شهرام جديد



مشاركت بهینـه توربین بادي مبتنی بر ژنراتور القايی دوسو تغذيه در كنترل كوتاه مدت فركانس

25 - 38

امین خدابخشیان؛ سید محمد مدنی؛ مصطفی عابدينی



كنترل مبدل بوست با استفاده از  PIDمرتبه كسري بهینه شده با الگوريتم رقابت استعماري

39 - 48

مسعود حاجی اکبری فینی؛ عباس کتابی؛ صابر فالحتی علی ابادی



كاهش انرژي مصرفی استاتیک با استفاده از سیستم چند  FPGAناهمگن

49 - 58

عبداهلل چاله چاله؛ محسن کیانی



استفاده از الگوريتم رقابت استعماري به منظور بهبود قابلیت بارگذاري ايمن با  TCSCدر سیستم

59 - 74

انتقال براي مدل حوضچه و تركیبی
محمود جورابیان؛ احسان افضالن



فیلتر غیرخطی تطبیقی عصبی شناساگر با نرخ آموزش بهینه براي همگرايی پارامترها بر پايه گراديان

75 - 86

نزولی
محمد منثوری؛ مهدی علیبخشی؛ محمد تشنهلب؛ فاطمه علیبخشی



روشی كاربردي براي بازشناسی برخط حروف مجزاي دستنويس فارسی با استفاده همزمان از دانش
مربوط به بدنه اصلی و ريزحركات
مهران تقی پور گرجی کاليی؛ محمد رضوی؛ مجید مرزانی

87 - 100

