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 دفاع از رساله  جلسه اطالعيه برگزاری
 شماره:

 : تاريخ  

 رساله  اری جلسه دفاع اززبرگ

 ( نيمه حضوری        ⚫غيرحضوری         حضوری   : مشخص شود)
 

  يروئيدسرطان ت يصدر تشخ يشتربه منظور دقت ب ينماش يریيادگارائه مدل  :رساله عنوان

 ژن هایيزآرايهبراساس ر

 
 msseifi8@email.kntu.ac.ir_  9712064 مریم السادات سیفی :(ايميل، شماره دانشجويي)دانشجونوادگي خا نام و نام

 ir.teshnehlab@eetd.kntu.ac  _محمد تشنه لب دكترب آقای ناج :راهنما اساتيد/ استاد

 a.nikoofard@kntu.ac.ir _میرحسین نیکوفردا دكتر ب آقایناج 
   استاد مشاور:

 rnobari@eetd.kntu.ac.i_  یاراستاد، ینوبر یرانیجعفر ح دكترب آقای ناج (:ه علميتبمرارزياب داخلي)

 (:مرتبه علميارزياب داخلي)

  یمهندس یگروه آموزش) دانشگاه شاهد _  یاراستاد،  ثورینمحمد م دكترب آقای ناج (:، نام دانشگاه مرتبه علميارزياب خارجي)

 rmmanthouri@shahed.ac.i_  (كنترل –برق قدرت 

 (: ، نام دانشگاه مرتبه علميارزياب خارجي)

 یار استاد،  ینوبر یرانیجعفر ح دكترب آقای  ناج (:مرتبه علميميلي دانشگاه)حصيالت تکنماينده ت

 

 چکيده)فارسي(:
در    یعسرطان شا  ین كه آن را به پنجم  یمجهان بود راسر  در س   یروئید سرطان ت  یوعش   ید شد   یشاهد افزادر چند دهه گذشته ش 

زودهنگام منجر    یصتشخ  كه  است  یز غدد درون ر  یستماز س   یش نوع سرطان نا  ینتر  یع شا  یروئید سرطان ت  ؛استشده   یلزنان تبد 

در طول    پاتولوژی  یند فراكه    یمولکولنشانگر    ییشناسا  ینابرانب  شود.  یم   یروئید سرطان ت  یزدر انواع متما  یخوب  ینیبال  یجبه نتا

اتک توض  ینامل  را  برخوردارند دهد،    ی م  یحسرطان  باالیی  اهمیت  نشان  MicroRNA  .از  بر    ها  كه  است  شده    یت فعالداده 

هستند كه به    یعصب   یاز ساختارها  یاگونه   یقعم  ی عصب  ی شبکه ها.  گذارد  یم     یروئید مربوط به سرطان ت   یرسان  یامپ  یرهایمس

ب  دلیل آموزش محل  یمخف  ی  یه ال  یکاز    یشداشتن  تعم  یه، هر ال  ی و  به  مقا  دهی یم قادر  در  مرسوم    یبا شبکه عصب  یسه بهتر 

ا  .هستند  داریم   تحقیق ین  در  پیاده   قصد  و  با  از روش    شبکه عصبی عمیقارائه  سازی  استفاده  با  و  بندی كننده  به عنوان طبقه 

ANOVA    انتخاب ببه    ویژگیبرای  ت   یصدر تشخ  ییشتر دقت  یادگیری ماشینو مدل   .بپردازیم  ید یروئسرطان  به منظور    های 

  502شامل  اده  فمورد است  iRNAm  دیتاست  .انجام دهیمسرطان تیروئید  ها از بیماری  نمونه   پیشرفته و    اولیه دسته بندی مراحل  

از   كه  است  سرطانداده    یگاهپابیمار  ژنوم  اس   اطلس  شده  ویژگیت.  استخراج  انتخاب  از  استفاده  با  ابتدا  جداسازی ،  در  به 
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دقت بهتری از دسته بندی مراحل  بودند پرداختیم تا به توان با این كاهش ابعاد به  هایی كه از اهمیت بیشتری برخوردار  یژگی و

برای مراحل  به ترتیب    0.55و    score-f1    ،0.78  مقدار   به را    یروئید سرطان ت  قادر است روش پیشنهادی    دست پیدا كرد. سرطان  

 .... تشخیص دهد.OCR  0.74مقدار    و  0.71و دقت  زودهنگام و پیشرفته 

 

 

 

 

 

 
 

 1400مهر  29نبه  ج شپن روز 12:30 زمان:

  مکان:
 

 :رتذک

 .فرم حداکثر در يک صفحه آماده شود. 1

 ي است. الزام  عيه به صورت مجازی)غيرحضوری( است،  حضورشان در جلسه دفاکه  .درج ايميل اساتيدی  2

 

 


