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 ) معماري ، مزايا ، چالش ها (   SDN شبکه هاي مبتني بر نرم افزار .1 رضا  محمدي  1

 داده هاي کالن و نقش آنها در اينترنت اشياء .2

بکارگيري اينترنت اشياء در بهينه سازي مصرف بررسي و امکان سنجي  .3

 انرژي برق در ايران

بررسي و امکان سنجي بکارگيري اينترنت اشياء در مديريت شهري  .4

 هوشمند در ايران

 رايانش مه اي و نقش آن در اينترنت اشياء .5

 بکارگيري تکنيک هاي داده ها کالن در پردازش داده هاي اينترنت اشياء .6

 يک هاي امن سازي داده ها در اينترنت اشياءمطالعه و بررسي تکن .7

 بکارگيري شبکه هاي مبتني بر نرم افزار در زير ساخت هاي اينترنت اشياء .8

 يادگيري عميق در اينترنت اشياء .9

 بکارگيري تکنولوژي رايانش ابري در اينترنت اشياء .11

 ITU شبکه هاي مالتي مديا بر اساس استاندارهاي .1 مهدي محرابي  2

 IET مالتي مديا بر اساس استانداردهايشبکه هاي  .2

  Cisco ها بر اساس شرکتraid ذخيره سازي در .3

 ذخيره سازهاي بک آپ در شرکت هاي کوچک .4

 ذخيره سازهاي بک آپ در شرکت هاي بزرگ و متوسط .5

 بک آپ هاي نرم افزاري يا نرم افزارهاي بک آپ متن باز .6

 گوگل استاندارد اساس بر انتقال ويديو .7

 گوگل استاندارد اساس بر کسفشرده سازي ع .8



 

 موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

 عناوین سمینار پیشنهادی توسط اساتید

  79-79نیمسال دوم 

 

 ايران در مجازي هاي شبکه در بازاريابي .9

 ايران در اجتماعي هاي شبکه در بازاريابي  .11

 ايران در مجازي هاي کسب و کارهاي کوچک در شبکه .11

 کسب در آمد در شبکه هاي مجازي در ايران .12

 تبليغات هوشمند در شبکه هاي مجازي .13

 تبليغات در شبکه هاي اجتماعي .14

 شبکه اي در شبکه هاي مجازي بازاريابي .15

 تبليغات شبکه اي در شبکه هاي مجازي و اجتماعي .16

 راهکارهاي اينترنت اشيا در تبليغات و بازاريابي .17

 باز متن يار تصميم سيستمها و نرم افزارهاي .18

سيستمها نرم افزارها و راهکارهاي عملي تصميم ياري عملي براي  .19

 شرکتهاي کوچک

 ايرانسيستمهاي تصميم يار عملي در  .21

 آن بر موثر عوامل شناسايي و ويروسي بازاريابي .1 امير رضا استخريان  3

 الکترونيکي خريدهاي در مردان و زنان خريد رفتار مقايسه و بررسي .2

 اجتماعي تجارت  بازاريابي هاي استراتژي توسعه راهکارهاي .3

 کسب در ايميلي موفقيت،بازاريابي کليدي وعوامل ايميلي بازاريابي نقش .4

 الکترونيک وکارهاي

 آنالين خريد تاثيرگذاربررفتار بررسي عوامل .5

 بازاريابي هاي فرصت توسعه جهت محتوايي بازاريابي راهکار از استفاده .6

 الکترونيکي

 بررسي عوامل موثر بر وفاداري الکترونيکي مشتريان .7

 انالين خريد در مشتريان خريد برتاثير کاال ويژگي نمايش و ها برند نقش .8
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 مشتري با مشتري تعامالت در بازاريابي مديريت نقش .9

 حوزه در مشتري با ارتباط مديريت هاي سيستم بخشي اثر و نقش بررسي .11

 سازمان يک پيمانکاران

 الکترونيکي در کسب و کار هاي نوين حراجيبررسي فرآيند  .11

 اجتماعي شبکه در دهنده پيشنهاد هاي سيستم نقش  الکترونيک بازاريابي .12

 سازي بهينه براي اينترنتي هاي فروشگاه در يابي شباهت جديد روشهاي .13

 الکترونيکي هاي کار و کسب

 يک طراحي از استفاده با الکترونيک تجارت در سازي اعتماد چگونگي .14

 يکپارچه مدل

 مالي موسسات و بانکها در محتوا بازاريابي هاي استراتژي بررسي .15

 اجتماعي هاي شبکه بازاريابي در محتوا نقش .16

 و رضايتمندي ميزان بر مشتري با ارتباط الکترونيکي مديريت تاثير .17

 مشتري وفاداري

 اينترنتي فروشگاه فروش روي ايميلي بازاريابي تاثير .18

 در مشتري با ارتباط مديريت موفق سازي پياده بر موثر عوامل بررسي .19

 ها سازمان

 مشتري رفتاري نيات بر حسي بازاريابي تاثير .21

 فروش آنالين هاي درسيستم مشتري بررسي راهکار افزايش رضايت .21

 ايران هاي بنگاه در الکترونيکي بازاريابي کارگيري به بسترهاي شناسايي .22

 (5Gدر نسل پنجم اينترنت )  (Internet of Thingsاينترنت اشيا ) .1 امير حسين ايماني  4

 Machine to Machineين )شارتباطات ماشين به ما .2

Communication) ( 5در نسل پنجم اينترنتG) 

 Device to Device) دستگاهبه  دستگاهرتباطات ا .3
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Communication) ( 5در نسل پنجم اينترنتG) 

 (5Gچالش هاي مخابرات سلولي نسل پنجم ) .4

5. Delay Tolerent Networks 
 دسترس قابل و بودن يکپارچه محرمانگي،:  طالعات امنيت مفاهيم پايه .6

 (Confidentiality , Integrity and Availability) بودن

 RFIDچالش هاي امنيتي سيستم هاي  .7

 802.11چالش هاي امنيتي  شبکه هاي  .8

9. IDS  ،IPS و فايروال 

11. Cloud computing 
11. fog computing 

 Software Definedمعماري شبکه هاي مبتني بر نرم افزار ) .12

Networks) 

 SDNدر شبکه هاي  ONFاستاندارد  .13

 SDNدر شبکه هاي  open flowپروتکل  .14

15. BitCoin 

16. Relay Attack  در سيستم هايRFID 

17. Relay Attack  در سيستم هايNFC 

 چالش هاي امنيتي شبکه هاي کامپيوتري و مخابراتي .18

 (Man in the middle attackحمله مرد مياني ) .19

21.  

 کوين( رمزي ) بيت هاي پول کاوش جهت مختلف الگوريتمهاي بررسي .1 محمد حسن شکور  5

 رمزي و ديجيتال پولهاي در شده استفاده رمزنگاري الگوريتمهاي بررسي .2

 الکترونيک تجارت در آن نقش و کوين( )بيت ديجيتالي پول واحد .3

 تجارت توسعه در آن نقش و رمزي پول انواع بررسي و تحليل .4
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 الکترونيکي

 سهام معامالت بيني پيش در يار تصميم هاي سيستم نقش .5

 سيم بي هاي شبکه در امنيت برقراري و نفوذ کشف هاي روش بررسي .6

 متحرك

 تامين زنجيره پويايي در آن نقش و کشاورزي انبارهاي هوشمندسازي .7

 هوشمند هاي گوشي امنيتي تهديدات بررسي .8

 کتابخانه در وب بر مبتني کاربر رابط طراحي در موثر عوامل بررسي .9

 ديجيتال هاي

 پرداخت هاي کارت صنعت در داده امنيتي استانداردهاي بررسي .11

 الکترونيک

 پرداخت کارتهاي طريق از پولشويي با مبارزه در کاوي داده روشهاي .11

 پولشويي در شده رمزنگاري ارزهاي نقش .12

 وب تحت افزارهاي نرم توسعه و طراحي در امنيتي الگوريتمهاي بررسي .13

 پرداخت جهت

 امضاي موردي مطالعه-ديجيتال امضاي هاي الگوريتم و ها روش بررسي .14

 ملت بانک ديجيتال

 حق تضمين در نويسي پوشيده و نگاري پنهان هاي روش بررسي .15

 ديجيتال محصوالت مالکيت

 سيار تجارت در هدفمند تبليغات ارزيابي .16

 بهينه سازي پياده و طراحي براي راهبردها بهترين و استانداردها بررسي .17

 داده مراکز

 داده نگاه با تامين زنجيره مديريت و بازاريابي در مشتري دانش مديريت .18

 کاوي
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 هوش کمک به تکنيکي تحليل مبناي بر معامالت بازدهي بررسي .19

 مصنوعي

 اختالسهاي و تقلب کشف در کاوي داده تکنيکهاي بکارگيري بررسي .21

 بانکي

 اطالعات رمزنگاري و امنيتي جديد الگوريتمهاي بررسي .21

 کاوي داده در بندي خوشه هاي الگوريتم بر مروري .22

 آموزش و يادگيري در کاوي داده کاربردهاي بررسي .23

 الکترونيکي آموزش هاي سيستم در ابري رايانش نقش بررسي .24

 اعتباري هاي کارت در تقلب کشف هاي روش بررسي .25

 ها داده الکترونيکي امنيت در نامتقارن هاي رمزنگاري بررسي .26

 تشخيص سرطان سينه با استفاده از تکنيکهاي داده کاوي .1 مرتضي زلف پور  6

  
 سينه با استفاده از تکنيکهاي داده کاوي تشخيص ديابت .2

  
ارزيابي کاربردهاي سيستم هاي پرداخت الکترونيکي مبتني بر  .3

 NFC فنآوري

  
دادهکاو تکنيکهاي و ازدحام الگوريتم از استفاده با سينه سرطان تشخيص .4

 ي
  

 بيمه صنعت در کاوي داده  کاربردهاي .5

  
 تصميم درخت الگوريتم از استفاده با  تشخيص و درمان بيماري ديابت .6

  
 لزوم حفظ مشتريان بيمه با استفاده از ابزارهاي داده کاوي .7

http://www.farabar.net/wp-content/uploads/2016/12/@Farabar_BI-Data-Mining-in-the-Insurance-Industry.pdf
http://www.farabar.net/wp-content/uploads/2016/12/@Farabar_BI-Data-Mining-in-the-Insurance-Industry.pdf
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)در شبکه هاي تکنيک هاي داده کاوي براي سيستمهاي تشخيص نفوذ  .8

 (tcp/ip مبتني
  

 تشخيص سرطان سينه با استفاده از تکنيکهاي داده کاوي .9
  

 مديريت ارتباط با مشتري و ارباب رجوع با استفاده از تکنيکهاي داده کاوي .11
  

 با استفاده از تکنيکهاي داده کاوي خانوار خريد سبد در لبنيات سهم .11
  

ود کيفيت اموزش الکترونيکي استفاده از سيستم هاي هوش تجاري براي بهب .12

 ايران

 

بررسي استفاده از تکنولوژي هاي سيار براي اموزش الکترونيکي در  . 13 

 دانشگاههاي ايران
 

 شناسايي و اولويت بندي موانع توسعه آموزش الکترونيک در ايران. 14  
 

شناسايي عوامل کليدي موفقيت و سنجش ميزان اثربخشي آنها در يادگيري . 15 

 الکترونيکي در دانشگاه هاي کشور

 

بررسي ميزان اثربخشي عوامل کليدي موفقيت در يادگيري الکترونيکي در  . 16 

 دانشگاه هاي کشور
 

شناخت عوامل موثر بر ميزان اثربخشي استفاده از سيستم آموزش مجازي در . 17  

 موسسه آموزش عالي الکترونيکي برخط



 

 موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

 عناوین سمینار پیشنهادی توسط اساتید

  79-79نیمسال دوم 

 

 

وره هاي آموزش مجازي )موردي موسسه ارزيابي و سنجش اثربخشي د. 18  

 (… آموزش عالي الکترونيکي برخط
 

مزايا و معايب استفاده از هوش تجاري در اموزش الکترونيکي دانشگاههاي  . 19 

 ايران و چشم انداز اينده
 

استفاده از سيستم هاي هوش تجاري بر رضايت و عملکرد کارکنان آموزش . 21  

 و پرورش استان فارس
 

شم چ و ايران  استفاده از سيستم هاي هوش تجاري در تجارت الکترونيک . 21 

 انداز اينده
 

بررسي مزايا و معايب انتقال الکترونيکي وجوه و بانکداري الکترونيکي در  . 22 

 ايران

 

 بررسي حضور عاملهاي هوشمند در جنبه هاي مختلف تجارت الکترونيک. 23  
 

 گردشگري الکترونيکيهاي خدمات  بررسي محدوديت . 24 

 

 بررسي تاثير تجارت الکترونيکي بر صنعت گردشگري الکترونيکي. 25  
 

 بررسي استفاده از عامل هاي هوشمند درگردشگري الکترونيکي . 26 

 

 بررسي ريسک هاي امنيتي در طراحي و توسعه نرم افزارهاي تحت وب .1 محمد امين سلطاني  7

مطالعه موردي امضاي -بررسي روش ها و الگوريتم هاي امضاي ديجيتال .2
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 ديجيتال بانک ملت

بررسي روش هاي پنهان نگاري و واترمارکينگ در تضمين حق مالکيت  .3

 محصوالت ديجيتال

 ارزيابي تبليغات هدفمند در تجارت سيار .4

بررسي استانداردها و بهترين راهبردها براي طراحي و پياده سازي بهينه  .5

 مراکز داده

مديريت دانش مشتري در بازاريابي و مديريت زنجيره تامين با نگاه داده  .6

 کاوي

 مديريت ارتباط با مشتريان در صنعت بانکداري و هوش تجاري .7

 بررسي بازدهي معامالت بر مبناي تحليل تکنيکي به کمک هوش مصنوعي .8

 vSphereو  Hyper-Vمعرفي و مقايسه نرم افزارهاي مجازي سازي  .9

 بود بازاريابي الکترونيکي از طريق شبکه هاي اجتماعيبه .11

بررسي بکارگيري تکنيکهاي داده کاوي در کشف تقلب بانکي )مورد  .11

 مطالعه بانک ملت (

 سيستم مديريت امنيت اطالعات .12

 بررسي مدل هاي کسب و کار مناسب در قالب تجارت سيار .13

 مروري بر الگوريتم هاي خوشه بندي در داده کاوي .14

 داري نرم افزار در محيط هاي صنعتيتست و نگه .15

 بررسي کاربردهاي داده کاوي در يادگيري و آموزش .16

 ميزان استفاده از تجارت الکترونيکي و معيارهاي تاثيرگذار .17

 در مراکز داده ابري  SLA تخطي کاهش و انرژي مصرف ميزان کاهش .1 احمد مصلي نژاد  

 در اينترنت اشيا   SLA تخطي بر نظارت  .2

 سرويس بر مبتني پوياي پلتفرمهاي بر نظارتي راهکار .3
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 در رايانش ابري   SLAرويکرد هاي مديريت وقوع امنيت   .4

  SLA رهايهشدا بر مبتني ابري رايانش پذيري تعميم مدل .5

            

 

 

 افزار نرم اساس بر شده تعريف هاي شبکه بررسي .1 سعيد حسن حسيني  

و   PSO مانند جمعيت بر مبتني سازي بهينه هاي الگوريتم از استفاده .2

ANT Colony  وWhale Optimization  سازي بهينه در 

   NFVو  SDN هاي شبکه در کنترلر و سوئيچ طراحي .3

   OPENFLOW پروتکل هاي مشخصه توصيف و بررسي .4

 رديمو شبکه در بيسيم اي فرستنده موقعيت تشخيص  و يابي مکان .5

6.  Customer care   مشتري از مراقبت 

7. Customer Acquisition   مشتري آوردن بدست 

8. CRM Groupware  با ارتباط مديريت هاي افزار گروه 

 مشتري

9. CRM Online برخط مشتري با ارتباط مديريت  

 

 VANET هاي شبکه چالشهاي .1 شاپور گلبهار حقيقي  

  VANET در امنيت برقراري هاي راه .2

 مقصدي ندچ يابي مسير هاي پروتکل مقايسه .3

 اينترنت روي ارسال جهت صوت سازي فشرده روشهاي .4

بررسي روش هاي پيش بيني تقاضاي مشتريان در سيستم هاي فروش و  .1 عليرضا نيک سرشت  

 مديريت زنجيره تامين 
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 باال توسعه قابليت با افزارهايي نرم توليد روشهاي .2

 ها فروشي خرده در تقاضا بيني پيش روشهاي بررسي .3

 سود مديريت سيستمهاي در تقاضا بيني پيش روشهاي بررسي .4
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