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الگوریتم ژنتیک
فیلتر مورفولوژی



روباتیک
...











مقاالت ارائه شده






Mehdi Rajabioun · Ali Motie Nasrabadi · Mohammad Bagher Shamsollahi,”
Estimation of effective brain connectivity with dual Kalman filter and EEG
source localization methods”. Australas Phys Eng Sci Med,2017, DOI
10.1007/s13246-017-0578-7
Medical Imaging 2009: Biomedical Applications in Molecular, Structural, and
Functional Imaging, edited by Xiaoping P. Hu, Anne V. Clough, Proc. of
SPIE Vol. 7262, 726220 · © 2009 SPIE · CCC code: 1605-7422/09/$18 · doi:
10.1117/12.813876
2010 International Conference on Computer Research and Development
(ICCRD 2010)
Kuala Lumpur, May 7 - 10, 2010

 کنفرانس بینالمللی مهندسی کامپیوتر " 6082ارائاه یاک روش جدیاد بارای حال مسااله
معکوس "MEG
 کنفرانس بینالمللی مهندسای بارق  " 6081ارائاه یاک روش وزنادار جدیاد بارای کااه
حساسیت به نویز در حل مساله معکوس " MEG
 کنفرانس بینالمللی مهندسای کاامپیوتر  " 6087ارائاه روشای بارای تعیاین ناواحی فعاال
متمرکز مغز توسط سیگنال "MEG
ایمیل:
mrajabioun@gmail.com

