
 وضعیت پايان نامه استاد راهنما سال تصويب  عنوان پايان نامه 

 ارائه يك شاخص آماري جهت  تشخيص وضعيت اپيدمي سل براساس مدل ماركوف پنهان
 در دست اجرا دكتر ابوترابي 1390

تعيين عوامل مرتبط با متوسط اقامت بيماران آپانكتومي در بيمارستانهاي تآمين اجتماعي بر 

 اساس مدل رگرسيون چند سطحي
1390 

لنگري دكتر 

 خاتمه يافته زاده

برآورد احتماالت انتقال وتابع خطر در فرايندهاي تصادفي غير ماركف چند حالتي بقا 

 وكاربرد آن در بيماريهاي سرطان پستان
 خاتمه يافته دكتر آيت الهي 1391

تحليل هم پيوندي با رويكرد رتبه دهي وكاربرد آن در تعيين الويت ويژگيهاي يك استاد 

 خوب از ديدگاه دانشجويان 
 در دست اجرا دكتر ابوترابي 1391

خوشه بندي استانهاي كشور بر اساس شاخص هاي سيماي سالمت در جمهوري اسالمي ايران 

 1385در سال 
 در دست اجرا دكتر اسكروچي 1391

 كاربرد توابع مفصل در مدل سازي داده هاي طولي چوله
 در دست اجرا دكتر هاديان 1391

مقايسه دقت پيش بيني شبكه هاي عصبي مصنوعي ورگرسيون لجستيك دو متغيره در 

 تشخيص توام بيماري فشارخون و ديابت
1391 

دكتر لنگري 

 خاتمه يافته زاده

 مقايسه دقت مدل شبكه عصبي مصنوعي و تحليل مميزي در تشخيص ديابت
1391 

دكتر شيخ 

 خاتمه يافته طاهري

مقايسه روش درخت رده بندي و مدل رگرسيون لجستيك چند جمله اي در رده بندي قند 

 خون
1391 

دكتر شيخ 

 خاتمه يافته طاهري

مقايسه مدلهاي رگرسيوني براي داده هاي دو منغيره شمارشي همبسته در داده هاي مربوط به 

 تومور شبكيه چشم 
1392 

دكتر شيخ 

 در دست اجرا طاهري

 كاربرد روشهاي تحليل بقا با متغيرهاي ابعاد باال در تعيين عوامل ژنتيكي مرتبط با سرطان كليه 
 در دست اجرا دكتر وطن خواه 1392

مدل آميخته چند حالته با اثرات تصادفي وكاربرد آن در تحليل بقاي كوركان مبتال به 

 رتينوبالستوما
1392 

دكتر شيخ 

 خاتمه يافته طاهري

شكنندگي مشترك شفا يافته آميخته با كاربرد در تحليل بقاي چشم كودكان مبتال به مدل 

 رتينوبالستوما
 در دست اجرا دكتر رئيسي 1392

جهت  DNAاستفاده از ماشين بردار پشتيبان در طبقه بندي داده هاي بيان ژن ريزآرايه 

 سرطان پروستات تشخيص ابتال به
 خاتمه يافته دكتر ابراهيمي 1392

 


