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و نیز کلیه مکاتبات مربوط به درس  100دانشجوی محترم درس سمینار هنگام ارسال فرم  تذکر:

قای دکتر گلبهار حقیقی و نیز جناب آ سمینار، رونوشت نامه خود را برای معاون آموزشی موسسه

 ( ارسال نمایید.114آقای علی کیانی نژاد )کد کارشناس سمینار 

 موضوع سمینار نام و نام خانوادگی ردیف

کاربرد های آن در سیستم های بررسی تکنولوژی اینترنت اشیاء و   دانیال جواهریدکتر  1

 دهوشمن

 مطالعه تکنیک های تحلیل و استخراج الگو در کالن داده ها 

  برای خوشه بندی و کالسه بندی استفاده از روش های یادگیری عمیق

 داده ها

 مطالعه تکنولوژی های ارتباطی در بستر بالک چین و کاربرد های آن 

 ه روش ها و کاربرد های سیستم پردازش تصویر عبررسی و مطال 

 مطالعه عملکرد سیستم تشخیص سرقت علمی تک زبانه خودکار   دکتر میثم روستایی 2

  سرقت علمی بین زبانی خودکارمطالعه عملکرد سیستم های تشخیص 

  بررسی رویکرد های اعتبار سنجی پاسخ ها در سیستم های پرسش و

 پاسخ انجمنی

 مطالعه رویکرد های تعیین احساس متون 

 مطالعه کاربرد های متن کاوی در مهندسی نرم افزار 

 مطالعه کاربرد تکنیک های متن کاوی در تحلیل انبار های کد 

  شباهت جمالتارزیابی مطالعه تکنیک های مختلف 

  بررسی عملکرد الگوریتم های یادگیری ماشینی در طبقه بندی متون 

 مطالعه عملکرد سیستم های خالصه سازی متون 

بررسی روش های پنهان نگاری و واترمارتینگ در تضمین حق مالکیت   دکتر محمد امین سلطانی 3

 محصوالت دیجیتال

  تکنیک های هوشمند سازی مدارس در کشور های توسعه یافته 

  بررسی تاثیر تعداد الیه و تاثیر هر الیه در شبکه های مصنوعی عمیق 

  ارائه روش های قسمت بندی تصاویر دیجیتال 

  ارائه سیستم های تصمیم یار در پیش بینی معامالت سهام 

  تصمیم گیریپیش بینی میزان مراجعات بیماران به کمک درخت های 

 قعیت افزوده، مفاهیم و کاربرد هاوا 

 ابهام زدایی معنایی واژه با تحلیل روابط معنایی 

  در محاسبات ابری "بزرگ داده ها  "پیدایش 

  بررسی انواع روش هایSEO برای وبسایت ها 

 بررسی مشاغل پیشرو آی تی در کشور های جهان 

  جهانبررسی استارت آپ های پیشرو آی تی در کشور های 
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 برای موقعیت یابی پهباد GSMاستفاده از شبکه   دکتر عباس کمالی 4

 احراز اصالت در اینترنت اشیاء 

 الگورتیم های مسیر یابی در اینترنت اشیاء 

 نقش اینترنت اشیاء در مدیریت انرژی خانه هوشمند 

 FTTH و بررسی فیبرهای نوری مورد استفاده و مناسب در آن 

  بررسی روش های تشخیص نفوذ در شبکه های بی سیم 

 ردیابی هدف در شبکه های حسگر بی سیم زیر َآب 

  روش های بهبود تکنیک های دسترسی چندگانه در نسل پنجم شبکه

 های تلفن همراه 

 کنترل ازدحام کار آمد در شبک های حسگر بیسیم مبتنی بر زیگبی 

 چند خروجی –ورودی  بررسی آشکارسازی اهداف در رادار های چند 

  ارتباط عوامل فرهنگی و اقتصادی موثر بر بهره وری شرکت های تجارت

 الکترونیک

  کاربرد سوئیچATM در تجهیزات شبکه های هوشمند 

 و نقش آن در اینترنت اشیاء Fog computingرایانش مه ای   دکتر رضا محمدی 5

 کاربرد های  بررسی نکات فنی، پیاده سازی، تکنولوژی ههای موجود در

اینترنت اشیاء نظیر شهر هوشمند، ساختمان هوشمند، آشپز خانه 

 هوشمند و ...

  شبکه هایSmart Grid و مزایای آن در شبکه های توزیع برق 

  تکنولوژیNB-loT 

  شبکهSigfox به عنوان زیر ساختی برای اینترنت اشیاء 

  تکنولوژیLoRa 

  شبکه های بین خودروییVAN امروزی 

 حمل و نقل هوشمند  شبکه هایITS 

 بررسی تکنیک ها و تکنولوژی های موجود در حوضه رمز ارز ها 

  مسائل امنیتی در شبکه های مبتنی بر نامNDN 

  حمالت امینتی بالقوه در اینترنت اشیاء و روش های مقابله 

  تست های تشخیص نفوذ در یک سازمان ) روشض های جاری، فرآیند

 نیاز(تشخیص نفوذ، امکانات مورد 

  استاندارد امینتیISO 27001  وISMS  

  مجازی سازی وظایف شبکه و مفهومNFV  

  شبکه های پتری نت و کابرد آن 

  تکنیک های داده کاوی در حوضه تشخیص نفوذ در شبکه 

  ( یادگیری عمیقDeep learning و کاربرد های آن در شبکه ) 

  ارز ملی دیجیتال ) مزایا، امکاناتIT ای پیاده سازی، مورد نیاز بر

 چالش های امینتی ، امکان سنجی جهت بکارگیری در ایران(
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دکتر امیر رضا استخریان  6

 حقیقی
 IT: 

 کاربرد فناوری اطالعات در شکل گیری فری لنسر ها 

 موانع پذیرش تجارت سیار در ایران 

  مبتنی بر ابزار های فناوری اطالعاتی و ارتباطیکسب و کار های نوپا 

 یابی ایمیلی و عوامل کلیدی موفقیت، بازاریابی ایمیلی در  نقش بازار

 کسب کار های الکترونیک

 بازاریابی ویروسی و شناسایی عوامل موثر بر آن 

 بررسی و مقایسه رفتار خرید زنان و مردان در خرید های الکترونیکی 

  راهکار های توسعه استراتژی های بازاریابی تجارت اجتماعی 

  گذار بر رفتار خرید آنالینبررسی عوامل تاثیر 

  استفاده از راهکار بازاریابی محتوایی جهت توسعه فرصت های بازاریابی

 الکترونیکی 

 بررسی عوامل موثر بر وفاداری الکترونیکی مشتریان 

  نقش برند ها و نمایش ویژگی کاال بر تاثیر خرید مشتریان در خرید

 آنالین

  با مشتریدر تعامالت مشتری نقش مدیریت بازاریابی 

  بررسی نقش و اثر بخشی سیستم های میدیریت ارتباط با مشتری در

 حوزه پیمانکاران یک سازمان

  بررسی فرایند حراجی الکترونیکی در کسب و کار های نوین 

  بازاریابی الکترونیک نقش سیستم های پیشنهاد دهنده در شبکه

 اجتماعی

 ی برای بهینه روش های جدید شباهت یابی در فروشگاه های اینترنت

 سازی کسب و کار های الکترونیکی 

 نقش محتوا در بازاریابی شبکه های اجتماعی 

  تاثیر مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری بر میزان رضایت مندی و

 وفاداری مشتری 

  تاثیر بازاریابی ایمیلی روی فروش فروشگاه اینترنتی 

  ارتباط با مشتری در بررسی عوامل موثر بر  پیاده سازی موفق مدیریت

 سازمان ها

  تاثیر بازاریابی حسی بر نیات رفتاری مشتری 

 بررسی راهکار افزایش رضایت مشتری در سیستم های فروش آنالین 

  شناسایی بستر های به کارگیری بازاریابی الکترونیکی در بنگاه های

 ایران

 

 با استفده از بالک چینبررسی کاربرد های مدیریت زنجیره تامین   زلف پور مرتضی دکتر 7

 پیشگیری از تقلب در صنعت بیمه با استفاده از تکنولوژی بالک چین 
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 آینده صنعت بیمه پزشکی با بالک چین چگونه خواهد بود؟ 

  ارائه یک مدل امنیتی برای احراز هویت با استفاده از تکنولوژی بالک

 چین

 ارائه پلتفرمی مبتنی بر بالک چین برای داده های پزشکی 

  استفاده از قرارداد های هوشمند در صنعت بیمه با استفاده از بالک

 چین

 ارائه طرحی برای فرایند بیمه اموال با استفاده از بالک چین 

 موانع بکارگیری از تکنولوژی بالک چین در زنجیره تامین در ایران 

  مقایسه و ارزیابی سیستم های زنجیره تامین فعلی و مدل ارائه شده با

  بالک چین

 مراحل موجود در اطالعات و معامالت بالک چین 

 بررسی و ارزیابی روند انتقال پول در بالک چین 

  موانع بکارگیری تکنولوژی بالک چین در زنجیره تامین پایدار 

  ارائه راهکاری برای بکارگیری فناوری بالک چین در شبکه های زنجیره

 تامین

 بالک چین توسعه و تکامل مدیریت زنجیره تامین مبتنی بر 

 طبقه بندی موانع بکارگیری بالک چین در زنجیره تامین مواد غذایی 

 ل مدیریت موثر پیاده سازی فناوری بالک چین در صنعت بانکداریاصو 

  بستر عای الزم جهت پیاده سازی فناوری بالک چین در نظارت قیمت

 اجناس کاالهای اساسی

  بالک چینبررسی عوامل موفقیت و شکست پیاده سازی فناوری 

 بررسی فواید زنجیره تامین مبتنی بر بالک چین 

 ارزیابی شباهت ها و تفاوت های بیت کوین و بالک چین 

  بررسی عملکرد بالک چین بیت کوین و امکان سنجی استفاده از آن در

 معامالت کسب و کار 

  ارزیابی دقیق از نقش بالک چین در توسعه اقتصاد جهانی 

 ز بالک چین در تراکنش های مالیمزایا و معایب استفاده ا 

  برسی و ارزیابی خصوصیات کلیدی بیت کوین و فناوری بالک چین 

  کاربرد ها و تاثیرات بالک چین در توسعه اقتصاد ایران 

 ارائه راهکار و بررسی فرصت های سرمایه گذاری بالک چین در ایران 

 بررسی نحوه عملکرد بالک چین در بهبود اقتصاد ایران 

  نقش ارز های دیجیتال در اقتصاد ایرانبررسی 

  ارائه راهکاری برای تقویت نظارت بر سیستم اقتصادی ایران با استفاده

 از فناوری بالک چین

  بالک چین در صنعت بانکداریبررسی کاربرد های فناوری 

 نقش بالک چین در پیشرفت تکنولوژی و دگرگونی تجارت جهانی دارد 

  از تکنولوژی بالک چین در صنعت ارزابی پتانسیل های استفاده

 بانکداری در ایران
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 کاربرد تکنولوژی های بانکداری در بهبود امنیت بانکداری 

 نیک:تجارت الکترو دکتر مهدی گلشن 8
 بندی، کاوی )طبقه های دادهمدیریت ارتباط مشتری بر اساس تکنیک

 بندی(خوشه

 اینترنت بانک و ی خدمات مناسب به مشتریان بانکی در حوزهئه ارا

 کاویداده هایبانکداری الکترونیکی با استفاده از الگوریتم

 با استفاده  مدیریت ارتباط با مشتری ارزیابی رفتار مشتری جهت بهبود

 کاویهای دادهتکنیک

 یدمان محصوالت با استفاده از قوانین انجمنیچ 

 مشتریان به لحاظ سطح استفاده از خدمات هایبندی سرویسدسته 

 های ترکیبیشبکه شتاب با استفاده از مدل

 بینی مدیریت گیری و پیشاستفاده از ترکیب چند یادگیرنده در تصمیم

 ارتباط با مشتری

 های نامتوازنبینی رفتار مشتری با دادهبندی و پیشطبقه 

  ،حل مسائل مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از قوانین وابستگی

های عصبی مصنوعی، یتم ژنتیک، شبکههای تصمیم، الگوردرخت

 های رگرسیونمدل

 کاوی در حوزه گردشگریهای دادهاستفاده از تکنیک 

 های یادگیری ماشینبینی ریزش مشتریان بر اساس تکنیکپیش 

  تحلیل، شناسایی و جلوگیری از ریزیش مشتریان بر اساس گفتار هیجانی 

  مشتریان به منظور تحلیل و شناسایی حاالت احساسی و هیجانی

های موثر ها )بر اساس استخراج ویژگیبینی و جلوگیری از ریزش آنپیش

 های عمیق(تصاویر چهره با استفاد از شبکه

 های اینترنتی و خرید آنالین بر اساس گر در فروشگاهارائه سیستم توصیه

 های فازی کشف قوانین با استفاده از سیستم

 مدل مفهومی"رت الکترونیک مبتنی بر تبدیل و حل مسائل مختلف تجا" 

بر اساس منطق و سیستم استنتاج فازی ممدانی یا تاکاگی  "پرسشنامه"و 

 سوگنو 

 های حجیم در حوزه سالمت، ترافیک شبکه، تحلیل و مدیریت داده

 های اجتماعی، مدیریت انرژیشبکه

 زه های حجیم با استفاده از اینترنت اشیاء در حوتحلیل و مدیریت داده

 سالمت

 بررسی آشوب و اثرات آن در حوزه تجارت الکترونیک و هوش تجاری 

 کاربرهای هوش تجاری در مدیریت ارتباط با مشتری 

 های داده کاوی و هوش تجاری در مسائل تجارت ترکیب تکنیک

 الکترونیک
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 کاوی در حوزه سیستمهای دادهاستفاده از تکنیک( های دستیارDSS) 

  خبره در مدیریت کسب و کار و هوش تجاریاستفاده از سیستم 

 های حمل و نقل بر اساس هوشمندسازی آن با استفاده  از بهبود شبکه

 کاویهای هوش تجاری و دادهتکنیک

 های آنالین بر تحلیل رفتار مشتریان در خرید از وب سایتهای فروشگاه

 اساس الگوریتم های داده کاوی

 کاوی و متن کاویههای انتخاب ویژگی در دادبررسی روش 

 تشخیص ایمیل( های هرزنامهSPAMبر اساس ویژگی ) های متن و

 محتوا

  تحلیل احساس کاربران با استفاده از متن کاوی / گفتار هیجانی 

 بندیهای طبقهاعطای وام به مشتریان بانکی بر اساس تکنیک 

 سازی و آنالیز فرآیندهامدل 

 گیرکاوی با استفاده از آتاماتای یادداده 

 بررسی مفهوم آنتولوژی و استفاده از آن کسب و کار 

  های اجتماعیتحلیل رفتار و استخراج دانش در شبکه 

 های هوشمندکاربرد هوش مصنوعی در طراحی و ساخت خانه 

 سازی درحوزه کسب وکارهوش مصنوعی و ابزارهای مدل  

 تشخیص جرائم الکترونیکی با استفاده از روش های داده کاوی 

  الگوها در وب و استخراج شناساییجهت  داده کاوی هایتکنیک 

 های حجیمبندی دادهخوشه 

  مپیش بینی بازار بورس و سها 

 کاویهای داهتحلیل و انتخاب سبد کاال بر اساس تکنیک 

 هاآن گر و عملکردهای توصیهبررسی سیستم 

  اهآن در سازمان نقشمدیریت دانش و 

 ها در هوش تجاریبررسی کالن داده 

 شبکه: 
 سیم بر های حسگر بیو افزایش طول عمر در شبکه کاهش توان مصرفی

 IIو نوع  Iهای فازی نوع بندی سیستماساس خوشه

  سازی در پروتکل های بهینهو الگوریتم 2ترکیب سیستم فازی نوع

 جهت کاهش مصرف انرژی بندیمسیریابی خوشه

  کاهش انرژی مصرفی در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از الگوریتم

 سازی ازدحام ذراتبهینه

 

 

https://tik4.com/articles/machine-learning/data-mining/%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%88%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa.html
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 نرم افزار: 
 ها موثر در تجارت الکترونیک و سیستم ارتباط با مشتری انتخاب ویژگی

 های تکاملی و هوش جمعیبر اساس الگوریتم

 های یادگیری ماشین، یادگیری عمیق و بررسی و کاربرد تکنیک

 بینی در حوزه اینترنت اشیاءپیش

 ماشین پیشرفته جهت تحلیل کاوی و یادگیری های دادهبررسی تکنیک

 های کالنداده

 تشخیص تصاویر جعلی و دستکاری شده بر اساس آتاماتای سلولی 

 های ترافیکی بر اساس آتاماتای سلولیهای زمانی و دادهبینی سریپیش 

 بینی بازار بورس، قیمت، کاوی در پیشهای مختلف دادهبررسی تکنیک

 رفتار مشتری

 بیمارهای مختلف )سرطان سینه، دیابت، قلبی ...( بینی تشخیص و پیش

 کاوی و یادگیری ماشینهای دادهبر اساس تکنیک

 سازی مقید و نامقید در مسائل تک هدفه و چند هدفه با استفاده از بهینه

 های مختلف تکاملی و هوش جمعی الگوریتم

  از تشخیص هویت بر اساس تصاویر )چهره، عنبیه، اثر انگشت( با استفاده

بندی کننده های موثر و طبقهترکیب استخراج ویژگی

(NN،SVM،KNN   )... و 

 های عصبی فازی تطبیقی بینی وضعیت ترافیک بر اساس شبکهپیش

 های معتبر()مطالعه موردی یا دیتاست

 های براکی تراپی بر اساس تابع تخمین پارامترهای دزیمتری چشمه

 ازدحامی هوشسازی و ینههای بهبرازش با استفاده از الگوریتم

 تراپی های براکیارائه یک مدل تقریب جهت پارامترهای دزیمتری چشمه

 های عصبی مصنوعیبا استفاده از شبکه

 بندی فازی نوع بررسی خوشهI  و نوعII در مسائل مختلف 

 های بندی با استفاده از  الگوریتمارائه یک روش ترکیبی برای خوشه

 زیهای فاتکاملی و سیستم

 های انتخاب و استخراج ویژگی )ترکیب الگوریتمFF،BF ،LRS ،GA ،

PSOبندی کننده، ...( با طبقه( هاNN ،SVM جهت حل مسائل )... ،

 بینیتشخیص و پیش

 بندی، های نامتوازن/ نامتعادل در مسائل مختلف )طبقهپردازش داده

امتعادل در های نبینی در مسائل مختلف با تعداد نمونهرگرسیون یا پیش

 هر دسته( 
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 محاسبات نرم:
  طراحی ماشین یادگیر منطبق بر سیستم بیولوژیکی مغز انسان به منظور

کالسه، چند کالسه، رگرسیون  2بندی استفاده در مسائل مختلف طبقه

 بینی با کمترین قید و پارامتر قابل تنظیمو پیش

 نامتوازن )با های بندی دادههای مختلف جهت طبقهبررسی تکنیک

 های عصبی مصنوعی مبتنی بر سیستم بیولوژیکی مغز(استفاده از شبکه

 یکی یا -ها به صورت یکیطراحی ماشین یادگیر آنالین با یادگیری نمونه

 دسته -دسته

  طراحی ماشین یادگیر آنالین  فازی )سیستم استنتاج فازی ممدانی و

 تاکاگی سوگنو(   

 های عصبی مصنوعی در شبکه طراحی ماشین یادگیر مبتنی بر

 شدهنظارتکاربردهای بدون نظارت و نیمه

 های عصبی مصنوعی منطبق بر سیستم بندی با استفاده از شبکهخوشه

 بیولوژیکی مغز

 ای و های عصبی فازی تطبیقی مبتنی بر دانش بازهطراحی شبکه

 های رافنورون

 های عصبی با دانش طراحی ماشین یادگیر تک الیه مبتنی بر نورون

 ای بازه

 بندی مبتنی بر اجماع بر اساس تکنیک طراحی ساختار طبقهDrop 

out های عصبی مصنوعیپذیر در شبکههای انعطافو نورون 

  طراحی ماشین یادگیر مبتنی بر سیستم استنتاج فازی نوع  II با استفاده

 یر منطبق بر سیستم بیولوژیکی مغزاز ماشین یادگ

 های عصبی مصنوعیکاهش ابعاد ویژگی با استفاده از شبکه 

 های عصبی ای در محاسبات نرم )شبکهبررسی و کاربرد دانش بازه

 های تکاملی(های فازی، الگوریتممصنوعی، سیستم

 برچسبی چند بندی دسته 

 شبکه های عصبی مصنوعی:
 با استفاده از ماشین یادگیر افراطیبندی در مسائل مختلف خوشه 

 های عصبی مصنوعی با حداقل تعداد الیه در مسائل استفاده از شبکه

SemiSupervise  وUnsupervise  

  استفاده ازANN های نامتوازن/ )با حداقل تعداد الیه( در پردازش داده

 های نامتعادل( بینی در مسائل با کالسبندی و پیشنامتعادل )طبقه

 یافته آن به عنوان یک حی شبکه های عصبی هاپفیلد و مدل توسعهطرا

 Stateسیستم و شبکه مبتنی بر 
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 سیستم ها و منطق فازی:
  حل مسائل مختلف بر اساس منطق و سیستم فازی ممدانی و تاکاگی

 سوگنو 

  حل مسائل بر اساس ایجاد عدم قطعیت در خود سیستم فازی 

 های فازی  های تکاملی با سیستمترکیب الگوریتم 

 بیتی کننده و کشف قوانین گیر، پیشهای تصمیمطراحی و ارائه سیستم

 های فازیها و  ... بر اساس سیستمدر فروشگاه

 یابی تصاویر بر اساس سیستم فازیلبه 

 هااستفاده از منطق فازی در تئوری بازی 

 داده کاوی فازی و کاربردهای آن 

 قرآن کاوی بر اساس منطق فازی 

 کاربرد سیستمهای هوشمند و فازی در سالمت 

 Reinforcement learning (RL:)یادگیری تقویتی 
 بندیاستفاده از تکنیک های یادگیری تقویتی در خوشه 

 ( یادگیری تقویتی عمیقDeep Reinforcement Learning) 

 تی جهت حل مسائل استفاده از مفاهیم مطرح شده زیر در یادگیری تقوی

 مختلف

 (Dynamic Programmingنویسی پویا )برنامه .1

 (Mont Carloمونت کارلو ) .2

 SARSAو  Q-Learningهای یادگیری الگوریتم .3

 های عصبی مصنوعی و یادگری تقویتیترکیب شبکه 

 های تکاملی و هوش جمعی با یادگیری تقویتیترکیب الگوریتم 

Cellular Automate: 
  شناسیای تصاویر جعلی بر اساسCA دو بعدی 

 ها و اطالعات در قالب سری زمانی بر اساس بینی دادهپیشCA  یک

 های تکاملیبعدی و ترکیب آن با الگوریتم

 طراحی آتاماتای سلولی فازی جهت حل مسائل مختلف 

  استفاده ازCA های شناختی مغزدر طراحی ماشین 

 :Deep learningیادگیری عمیق یا 
 های مختلف یادگیری عمیق اُتوانکدربررسی شبکه 

 ترکیب شبکه های یادگیر عمیق اُتوانکدر با یادگیری عاطفی 

 های مختلف های یادگیری عمیق اُتوانکدر مبتنی بر نورونطراحی شبکه

 ای(های راف و دانش بازهعصبی مصنوعی )نورون
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 های شبکههای مهم و مفاهیم از تصاویر بر اساس استخراج ویژگی

 یادگیری عمیق کانولوشن

 های یادگیری عمیق کانولوشونشناسایی حاالت چهره بر اساس شبکه 

 فازی  –های عصبی یادگیری عمیق مبتنی بر نورون طراحی ساختار 

 های انتخاب/ استخراج ویژگی های یادگیری عمیق با تکنیکترکیب شبکه

 در مسائل شناسایی و پیش بینی 

  ترکیبCNN + Feature Engineering  (CNN+ ELM)  ،

(CNN+ ANN + LDA( ،)CNN+LSTM+RBM) 

 ترکیب شبکه( های عصبی عمیق کانولوشنCNN و ماشین یادگیر )

 بندی و پردازش تصویرمحدود در مسائل طبقه

 ترکیب شبکه( های عصبی عمیق کانولوشنCNN و ابزارهای انتخاب )

 بندی و پردازش تصویرطبقه ویژگی و استخراج ویژگی در مسائل

 علوم شناختی:
 استفاده از مفاهیم علوم شناختی در حل مسائل مختلف دیگر 

 بندی، رگرسیون و های مبتنی بر ذهن به منظور طبقهطراحی ماشین

 بینی در مسائل مختلفپیش

  طراحی ماشین مبتنی بر تعامل ساختار یادگیری هیجانی و رقابت عصبی

بینی در مسائل بندی، رگرسیون و پیشطبقه کورتکس مغز به منظور

 مختلف

 های مغر انسانهای تعاملی و رقابتی بر اساس نورونطراحی ماشین 

  و سیستم شناختی شناسایی تصاویر بینایی بر اساس ترکیب و تعامل

 ساختار هیجانی مغز

 های سازی تصور براساس تصاویر مبتنی بر دریافت سیگنالپیادهEEG 

 مغز

 به عنوان یک ویژگی شناختی ذهن انسان در  "تصور"سازی مفهوم شبیه

  EEGهای درک مفاهیم بر اساس سیگنال

 به عنوان یک ویژگی شناختی ذهن انسان در  "تصور"سازی مفهوم شبیه

درک مفاهیم بر اساس مفاهیم استخراج شده از تصویر مبتنی بر 

 های عمیق کانولوشنشبکه

 اختار هیجانی مغز بر اساس تکنیک آتاماتای سازی سطراحی و پیاده

آن  II و  I( و نمونه فازی نوع CLA(، مدل یادگیری آن )CAسلولی )

(Fuzzy CLA) 

 هوش هیجانی مغز:
 ( بررسی ماشین شناختی یادگیر هیجانی مغزBEL)   و مدل های بهبود

 یافته آن

 های عصبی هابفیلد در سیستم یادگیر مغز هیجانی استفاده از شبکه 
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  طراحی ماشین یادگیر هیجانی مغز مبتنی بر شبکه های عصبی توابع

   (RBFشعاعی )

  طراحی ماشین یادگیر هیجانی مغز مبتنی بر شبکه های عصبی فازی

 (ANFISتطبیقی )

 مهندسی برق ) الکترونیک، قدرت، کنترل(
  های های فازی، سیستمهای عصبی مصنوعی، سیستمشبکهاستفاده از

کاوی و یادگیری عصبی فازی، یادگیری عمیق و دیگر ابزارهای داده

 بینی مهندسی برقبندی، رگرسیون و پیشماشین در مسائل طبقه

 

 :پرتو پزشکی

 سازی و تقریب های تکاملی و هوش جمعی در بهینهاستفاده از الگوریتم

 های براکی تراپی چشمهتابع دوز شعاعی 

 :قدرت

 های بینی کوتاه مدت قیمت بازار برق بر اساس ابزارها و تکنیکپیش

 کاوی و یادگیری ماشین پیشرفتهمختلف داده

 :الکترونیک

 های توسط الگوریتم یابی نیروگاههینهانرژی /  ب تخصیص بهینه منابع

 تکاملی و هوش جمعی

 با استفاده از سیستم  شناسایی اشیاءعملکرد مغز انسان در سازی مدل

 های عصبی فازیو دیگر مشتقات شبکه استنتاج فازی تاکاگی سوگنو

 های عصبی مصنوعی با حداقل پارامتر مورد افزای شبکهسازی سختپیاده

 FPGAو مدارت خودکار دیجیتال  VLSIنیاز در حوزه 

 های عصبی مصنوعی کانولوشون افزاری شبکهسازی سختپیاده(CNN )

  FPGAهای سیافزاری بر روی آیهای توصیف سختتوسط زبان

 بندی تومورهای مغز با اساس تصاویر تشخیص و طبقهMRI  با استفاده

 های عصبی کانولوشونهای پردازش تصویر / شبکهاز تکنیک
 

 :کنترل 

 های عصبی مصنوعی به عنوان یک فیلتر تطبیقیاستفاده از نورون 

 های عصبی مصنوعی و های مبتنی بر شبکهکنندهطراحی کنترل

 IIو  Iهای فازی نوع سیستم

 های یادگیر و ساختار هیجانی های مبتنی بر شبکهکنندهطراحی کنترل

 مغز
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استفاده از الگوریتم های بهینه سازی مبتنی بر جمعیت مانند   دکتر حسن حسینی 9

PSO, ANT colony  وWhale optimizatin  در بهینه سازی 

  طراحی و سوئیچ کنترلر در شبک هایSDN  وNFV 

 مکان یابی و تشخیص موقعیت فرستنده ای بیسیم در شبکه موردی 

 نیب یحمالت کرم چاله در شبکه ها یبه منظور شناسا دیجد یروش  دکتر مهدی ملک نسب 10

 ییخودرو

 هنگام  ییخودرو نیب یدر شبکه ها دیجد یابی ریارائه پروتکل مس

 در نقل وانتقال بسته ها ادیز کیوقوع تراف

 در  یبانک یابیبازار ینیب شیبه منظور پ یبانک یداده ها یاعتبار سنج

 یاحتماالت یبر اساس بر شبکه عصب مشخص بازه کی

 بر  ینیب شیو پ نیبه منظور تخم یبانک یداده ها یاعتبار سنج

 نگاشت خود سازمانده یشبکه عصب و آشوب هیاساس نظر

 اختالص بر  صیبانک به منظور تشخ کی یکشف دانش از داده ها

 چندهدفه کیژنت تمیو الگور RNN یعصب شبکه بیاساس ترک

  نفوذ  صیتشخ ستمیسIDS به  میس یو حسگر ب یابر یدر شبکه ها

 یبر اساس داده کاو ریپذ اشتراک صورت

  با استفاده  یآت یسال ها یسال بورس برا کی یداده ها ینیب شیپ

 مارکف یمخف مدل تمیاز الگور

 یها گنالیکشف دانش از س EEG اختالالت  ییبه منظور شناسا

 یتکامل یکاو داده بر اساس یمغز

 پرت با استفاده از  یداده ها صیکارا به منظور تشخ تمیارائه الگور

 بزرگی پردازش داده ها

 از داده  ابتید صیبه منطور تشخ یچند حالته انتخاب یالگو صیتشخ

 یبردار ارتباط نیماش بر اساس

 سال بر  کیآنها در  یها تیبرند با توجه به فعال نیبهتر صیتشخ

 یتجار هوشمندی اساس داده کاو

 یفرزندان بر اساس روش ها نیوالد ییو شناسا یکیژنت جینتا افتیدر 

 یو داده کاو نیماشی ریادگی

 بر  یپزشک یداده ها یزمان کچل شدن مردان از رو ینیب شیپ

 ریادگی یریگ میتصم اساس درخت

 آنها در نگارش و ثبت  ییفعال با توجه به توانا انیدانشجو ییشناسا

 نهیبه یکاو داده مقاله بر اساس

 نفوذ   صیتشخ ستمیسIDS میس یحسگر ب یچندگانه در شبکه ها 

 یتکامل یکاو بر اساس داده

 نیب یحمالت کرم چاله در شبکه ها یمنظور شناسا به دیجد یروش 

 ییخودرو

 هنگام  ییخودرو نیب یدر شبکه ها دیجد یابی ریارائه پروتکل مس

 نقل وانتقال بسته ها در ادیز کیوقوع تراف



 981عناوین سمینار نیمسال 
 

 یبانک یابیبازار ینیب شیبه منظور پ یبانک یداده ها ی. اعتبار سنج 

 یاحتماالت یبر اساس بر شبکه عصب مشخص بازه کیدر 

  بر  ینیب شیو پ نیبه منظور تخم یبانک یداده ها یاعتبار سنج

 نگاشت خود سازمانده یشبکه عصب و آشوب هیاساس نظر

 نفوذ   صیتشخ ستمیسIDS به  میس یو حسگر ب یابر یدر شبکه ها

 یبر اساس داده کاو ریپذ اشتراک صورت

  با استفاده  یآت یسال ها یسال بورس برا کی یداده ها ینیب شیپ

 مارکف یمخف مدل تمیاز الگور

  یها گنالیکشف دانش از س EEG اختالالت  ییبه منظور شناسا

 یتکامل یکاو داده بر اساس یمغز

  پرت با استفاده از  یداده ها صیکارا به منظور تشخ تمیارائه الگور

 بزرگی پردازش داده ها

  از داده  ابتید صیبه منطور تشخ یچند حالته انتخاب یالگو صیتشخ

 یبردار ارتباط نیماش بر اساس

 سال بر  کیآنها در  یها تیبرند با توجه به فعال نیبهتر صیتشخ

 یتجار هوشمند اساس داده کاو

 یفرزندان بر اساس روش ها نیوالد ییو شناسا یکیژنت جینتا افتیدر 

 یو داده کاو نیماشی ریادگی

 بر  یپزشک یداده ها یزمان کچل شدن مردان از رو ینیب شی. پ

 ریادگی یریگ میتصم اساس درخت

 آنها در نگارش و ثبت  ییفعال با توجه به توانا انیدانشجو ییشناسا

 نهیبه یکاو داده مقاله بر اساس

 نفوذ  صیتشخ ستمیس IDS میس یحسگر ب یچندگانه در شبکه ها 

 یتکامل یکاو بر اساس داده

 

 شهر هوشمند  دکتر نادر آریا برزن 11

  های پر تکرارکاوش الگو 

 )کاوش مجموعه اقالم پر تکرار است)کاوش الگو های با ارزش زیاد 

 کاوش مجموعه اقالم با ارزش زیاد 

 Hadoop 

 Map reduce 

  دیگر موارد مرتبط با پایگاه داده ها 

 دیگر موارد مرتبط با داده کاوی 

 Knowledge Processing / Principles of Informatics.1 دکتر صفیه قاسمی 12
Data Mining and Knowledge Discovery.1.1 

Machine learning methods for data analysis.1.2 

Social Web/ Social Network Analysis.1.3 

Internet traffic measurement and statistical analysis.1.4 

Big Data analysis and Management.1.5 

Machine Learning Algorithm for Online Big Data Analytics.1.6 

Analysis of Users' Behaviors in Online Social Networks.1.7 
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Data mining methods for linked data.1.8 

Big Data for Medical Analytics.1.9 

Computer Networks and Communication.2 
Performance and analysis of Wireless Multimedia Sensor Networks.2.1 

(WMSN) 

Vehicular communications.2.2 

Internet of Things (IoT) and Big Data in Vehicle Tracking System.2.2.1 

Internet of Vehicles.2.2.2 

Vehicular Clouds.2.2.3 

Vehicular Data Cloud Services in the IoT Environment.2.2.4 

Autonomous and Connected Car.2.2.5 

Wireless Communications and Mobile and Pervasive Computing.2.3 

Cloud Technology.2.4 

Cooperative and Cognitive Networks.2.5 

Applications of Game Theory in Networks.2.6 

Optimization and Pricing Issues in High-speed Networks.2.7 

Connectivity and Internet of Things.2.8 

Learning Technologies in Computer Networks.2.9 

Machine learning for Future Wireless Networks.2.10 
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