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، تشخیص هويت براساس متون دستنويس فارسي با استفاده 469۱افراسیابي, مه لقا؛ فروغ جعفرپور و حسن ختن لو،   
، گناباد، دانشگاه آزاد اسالمي پنجمین کنفرانس ملي مهندسي برق و الكترونیک ايران ،نزديكترين همسايه K- از

  واحد گناباد

در تصاوير سه  ) multiple sclerosis)MS، استخراج اتوماتیک ضايعات469۱افراسیابي, مه لقا و حسن ختن لو،   
، زاهدان، يازدهمین کنفرانس سیستم هاي فازي ايران مغزي با استفاده از يک سیستم استنتاج فازي، MR بعدي

  دانشگاه سیستان و بلوچستان

س عربي با استفاده از ترکیب ، تشخیص اعداد دستنوي469۱افراسیابي, مه لقا؛ زينب فرهمندپور و حسن ختن لو،   
، گناباد، دانشگاه آزاد اسالمي سومین کنفرانس مهندسي برق و الكترونیک ايران الگوريتم ژنتیک و شبكه عصبي،

  واحد گناباد

  MR در تصاوير MS  multiple sclerosis، استخراج اتوماتیک ضايعات4619افراسیابي, مه لقا و حسن ختن لو،   

  ، اصفهان، دانشگاه اصفهانششمین کنفرانس ماشین بینايي و پردازش تصوير ، MPFCMمغزي بوسیله الگوريتم

اولین  شكل،، ارائه يک روش جديد بازيابي تصاوير براساس رنگ، بافت و 4619افراسیابي, مه لقا و حسن ختن لو،   
  ، سنندج، دانشگاه کردستانکنفرانس دانشجويي فناوري اطالعات ايران

، تشخیص امضا با استفاده از شبكه عصبي و مقايسه ي امضاي 4619محرم منصوري زاده،  افراسیابي, مه لقا و  
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