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

رونوشت نامه خود را برای معاون آموزشی موسسه جناب آقای دکتر گلبهار حقیقی و نیز کارشناس سمینار  

 ( ارسال نمایید.   114آقای علی کیانی نژاد ) کد  

 موضوع سمینار  نام خانوادگی  نام و  ردیف 

 پیش بینی قیمت طال با استفاده از روش های داده کاوی  • دکتر نادر آریابرزن 1

 پیش بینی قیمت سهام با استفاده از روش های داده کاوی  •

 ( Deep learning) عمیق با تمرکز بر یکی از کاربردهای آن به صورت دلخواه یادگیری •

•  Map Reduce  با تمرکز بر یکی از کاربردهای آن به صورت دلخواه 

•  Time Series  سری های زمانی( با تمرکز بر یکی از کاربردهای آن به صورت دلخواه( 

 

 مطالعه عملکرد سیستم های تشخیص سرقت علمی خودکار  • دکتر میثم روستایی  2

 مطالعه عملکرد رویکردهای تشخیص سرقت علمی بین زبانی   •

 بررسی رویکردهای اعتبارسنجی پاسخ ها در سیستم های پرسش و پاسخ انجمنی •

 مطالعه رویکردهای رفع ابهام معنایی کلمات   •

 بررسی تکنیک های ترجمه ماشینی خودکار  •

 مطالعه رویکردهای تعیین احساس متون  •

 یابی شباهت جمالت مطالعه تکنیک های مختلف ارز •

 بررسی عملکرد الگوریتم های یادگیری ماشینی در طبقه بندی متون •

 های خالصه سازی متون مطالعه عملکرد سیستم •

 بررسی کاربرد تکنیک های داده کاوی در بورس •

 های تعیین احساس متون  بررسی مدل •

 

 یپزشک ی داده ها یبرا اءیاش نترنتیو ا نیبر بالکچ یمبتن یارائه پلتفرم • دکتر مرتضی زلف پور 3

 ران یدر ا نیتأم رهیدر زنج نیچبالک یاز تکنولوژ  یریموانع بکارگ یبررس •

مواد    نیتام  رهیزنج  یدر شبکه ها   نیبالکچ  یورافن  یری بکار گ  یبرا  یعمل  یارائه راهکار  •

 یی غذا

پ   یبسترها  • ق   نیبالکچ  یفنآور  یساز   اده یالزم جهت  نظارت  کاالها  متیدر    یاجناس 

 یاساس

استفاده از آن در معامالت کسب و    یو امکان سنج  نیکو تیب  نیچعملکرد بالک  یبررس  •

 کار
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 رانیدر توسعه اقتصاد ا نیاستفاده از بالکچ یایاز مزا قیدق یابیارز  •

 ی مال یدر تراکنشها نیاستفاده از بالکچ تیو معا  ایمزا ی ابیو ارز یبررس  •

 ران یدر ا نیبالکچ یگذار هیسرما یجهت استفاده از فرصتها یارائه راهکار  •

با استفاده از  ران یدر ا  یا ارانهی یکاال عیتوز ستمینظارت بر س تیتقو یبرا یارائه راهکار  •

 نیبالکچ یفنآور

 مردم شتی در بهبود مع نیبالک چ یاستفاده از تکنولوژ یهالیپتانس یابیارز  •

 ران یدر ا یدر صنعت بانکدار نیبالکچ یاجرا  ی چالش ها ی ابیو ارز یبررس  •

 رانیدر ا نیتأم رهیدر زنج اءیاش نترنتیاز ا یریموانع بکارگ یبررس  •

راهکار  • مواد   نیتام  رهیزنج  یدر شبکه ها  اءیاش  نترنتیا  یریبکار گ   یبرا  یعمل  یارائه 

 یی غذا

  یاجناس کاالها  متی در نظارت ق  اءیاش  نترنتیا  یفنآور  یساز  ادهیالزم جهت پ   یبسترها  •

 یاساس

 ران یدر توسعه اقتصاد ا اءیاش نترنتیاستفاده از ا یایاز مزا قیدق یابیارز  •

 ی مال  یدر تراکنشها اءیاش نترنتیاستفاده از ا تیو معا  ایمزا ی ابیو ارز یبررس  •

 رانیدر ا اءیاش نترنتیا یگذار هیسرما یجهت استفاده از فرصتها یارائه راهکار  •

با استفاده از  ران یدر ا  یا ارانهی یکاال عیتوز ستمینظارت بر س تیتقو یبرا یارائه راهکار  •

 اء یاش نترنتیا

 مردم شتیدر بهبود مع اءیاش نترنتیاستفاده از ا یهالیپتانس یابیارز  •

 ران یدر ا یدر صنعت بانکدار  اءیاش نترنتیا یاجرا  ی چالش ها ی ابیو ارز یبررس  •

 

 حفظ حریم خصوصی اینترنت اشیا در بستر زنجیره بلوکی با استفاده از رمزنگاری • دکتر مهناز رفیعی  4

 هرزنامه در شبکه های اجتماعی با استفاده از الگوریتم های داده کاوی  صیتشخ •

 ها با استفاده از الگوریتم های تخصیص ناپیوسته   نگاشت برخط در چندپردازنده ای •

 پویا در چندپردازنده ای ها با استفاده از یادگیری ماشین  بهبود کارایی جهت نگاشت •

نگاشت پویا در طراحی شبکه های روی تراشه نوری با استفاده از الگوریتم های تخصیص   •

 پردازنده 

 ارایه سیستم توصیه گر مبتنی بر الگوی رفتاری کاربران جهت خرید کاال  •

با استفاده   ی محاسبات  یها  شبکه زیمنابع در ر صیسبز جهت تخص یمدل انرژ کیارایه  •

 های تکاملی  تمیاز الگور

 بهینه سازی کنترل آونگ معکوس با استفاده از الگوریتم های داده کاوی •

در   • کارایی  افزایش  مه جهت  محاسبات  تکنولوژی  بر  مبتنی  مسیریابی  روش  یک  ارایه 

 شبکه های حسگر بی سیم 
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با استفاده از   م یس  یب   ی بدن  ی حسگرهای زیستی در شبکه ها  یتعیین نرخ نمونه بردار  •

 روش های یادگیری عمیق

 

 

دکتر سید ابراهیم   5

 دشتی
 ( fog computing and edge computingرایانش مه و رایانش لبه ) •

 زمانبندی و تخصیص منابع در رایانش مه  •

 pervasive computing ریفراگ انشیرا •

 (Internet  of Things) ایاش نترنتیمنابع در ا صیتخص •

 (IOT)ایاش نترنتیدر ا تیامن •

 (IOT)  ایاش نترنتیدر ا یزمانبند •

 ایاش نترنتیدر ا میسیحسگر ب شبکه •

 ا یاش نترنتیا یچالشها •

 ا یاش نترنتیا یو تحقق در مورد کاربردها  یبررس •

 اءیاش نترنتیدر ا نیبالکچ ی کاربردها •

 تالیجید ی(در ارزها blockchian)  نیکاربردبالکچ •

 اطالعات  تیدر امن blockchian کاربرد •

 blockchain انواع •

 آنها  ی( و سیستم های چند عاملی و کاربرهاagentدر مورد عامل) قیو تحق یبررس •

مبتنی بر الگوریتم های شبکه های   پیاده سازی کنترل بهینه برای سیستم توربین بادی • دکتر مریم کازرونی  6

 عصبی و ژنتیک  

تحلیل و ارزیابی کیفیت توان الکتریکی شبکه فشار متوسط نمونه ای شامل کوره قوس  •

 و فیلترهای هارمونیکی   SVC الکتریکی با استفاده از

 کاهنده   DC_DCِ طراحی و پیاده سازی کنترلر غیر خطی مبدل •

 ولید پراکنده متصل به شبکه کنترل یک اینورتر تکفاز در سیستم ت •

  مدل سازی، تحلیل و بهینه سازی گیربکس مغناطیسی با استفاده از روش اجزاء محدود •

استاتیکی کنندهطراحی کنترل  • عملکرد جبرانساز  بهبود  برای  فازی  مبنای منطق  بر  ای 

 سنکرون  

 (DG) ههای توزیع نامتعادل در حضور تولیدات پراکندخازن گذاری احتمالی در سیستم •

  : (PSO) ای ذراتبا استفاده از الگوریتم بهینه سازی دسته

مدیریت سمت تقاضا و شارژ و دشارژ ماشین برقی به منظور کاهش هزینه مصرف کننده   •

 با استفاده از تئوری بازی ها در شبکه هوشمند 
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 ت  روش های هوشمند توزیع اقتصادی توان اکتیو بین ژنراتور ها با در نظر گرفتن تلفا •

سازی  طراحی کنترلر فاز با استفاده از مدل میانگین جبران ساز استاتیکی طراحی و پیاده •

 ساز استاتیکی  الگوریتم حلقه قفل فاز در یک جبران 

 

 در کنترل سیستم تهویه معادن استفاده از تکنولوژی اینترنت اشیاء • دکتر عباس کمالی  7

 اینترنت اشیاء ویژه افراد ناتوان •

  شناسایی حمالت شبکه در اینترنت اشیاء  •

 نقش فناوری اینترنت اشیاء در حوزه مصرف انرژی   •

 سیم های حسگر بیکنترل ازدحام هوشمند در شبکه  هایروش  •

 تخصیص منابع در شبکه های نسل پنجم   •

 امنیت الیه فیزیکی و کاربرد آن در اینترنت نسل پنجم  •

 ای قدرت و توزیع نیروی برقدر کنترل و طراحی شبکه ه GPS کاربردهای •

 های هوشمند برقمسیریابی در شبکه  هایپروتکل  •

 و تأثیر آن بر روی مصرف انرژی ساختمان سیستم مدیریت هوشمند ساختمان •

 نقش فناوری های اطالعات در سیستم مدیریت و توسعه شهری   •

 تأثیر پیاده سازی فناوری اطالعات بر بازار سرمایه  •

 

 گرایش تجارت الکترونیک :     گلشندکتر مهدی  8

 بندی( بندی، خوشه کاوی )طبقه های دادهمدیریت ارتباط مشتری بر اساس تکنیک  •

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

 کاویداده هایبا استفاده از الگوریتم

جهت   • مشتری  رفتار  مشتری بهبودارزیابی  با  ارتباط  تکنیک مدیریت  استفاده  های  با 

 کاوی داده

 یدمان محصوالت با استفاده از قوانین انجمنی چ •

سرویسدسته  • با    هایبندی  شتاب  شبکه  خدمات  از  استفاده  سطح  لحاظ  به  مشتریان 

 های ترکیبی استفاده از مدل

 مدیریت ارتباط با مشتریبینی  گیری و پیشاستفاده از ترکیب چند یادگیرنده در تصمیم •

 های نامتوازنبینی رفتار مشتری با دادهبندی و پیشطبقه  •

های تصمیم،  حل مسائل مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از قوانین وابستگی، درخت •

 های رگرسیون های عصبی مصنوعی، مدلالگوریتم ژنتیک، شبکه 

 گردشگری کاوی در حوزه های دادهاستفاده از تکنیک •

 های یادگیری ماشینبینی ریزش مشتریان بر اساس تکنیکپیش •
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 تحلیل، شناسایی و جلوگیری از ریزیش مشتریان بر اساس گفتار هیجانی   •

بینی و جلوگیری تحلیل و شناسایی حاالت احساسی و هیجانی مشتریان به منظور پیش •

های  ه با استفاد از شبکه های موثر تصاویر چهرها )بر اساس استخراج ویژگیاز ریزش آن 

 عمیق(

های اینترنتی و خرید آنالین بر اساس کشف قوانین با  گر در فروشگاهارائه سیستم توصیه  •

 های فازی  استفاده از سیستم 

  "پرسشنامه"و    "مدل مفهومی"تبدیل و حل مسائل مختلف تجارت الکترونیک مبتنی بر   •

 تاکاگی سوگنو بر اساس منطق و سیستم استنتاج فازی ممدانی یا 

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

 مدیریت انرژی

 های حجیم با استفاده از اینترنت اشیاء در حوزه سالمت تحلیل و مدیریت داده •

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

 مدیریت ارتباط با مشتری کاربرهای هوش تجاری در  •

 های داده کاوی و هوش تجاری در مسائل تجارت الکترونیکترکیب تکنیک  •

 (DSSهای دستیار )کاوی در حوزه سیستمهای دادهاستفاده از تکنیک •

 استفاده از سیستم خبره در مدیریت کسب و کار و هوش تجاری •

های هوش  اده  از تکنیک های حمل و نقل بر اساس هوشمندسازی آن با استفبهبود شبکه  •

 کاوی تجاری و داده

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

 های داده کاوی 

 کاوی و متن کاوی های انتخاب ویژگی در دادهبررسی روش •

 های متن و محتوا ( بر اساس ویژگیSPAMهای هرزنامه )تشخیص ایمیل  •

 کاربران با استفاده از متن کاوی / گفتار هیجانی  تحلیل احساس  •

 بندیهای طبقهاعطای وام به مشتریان بانکی بر اساس تکنیک •

 سازی و آنالیز فرآیندها مدل •

 کاوی با استفاده از آتاماتای یادگیرداده •

 بررسی مفهوم آنتولوژی و استفاده از آن کسب و کار  •

 اجتماعی های تحلیل 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  اده کاوید هایتکنیک   •
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 های حجیمبندی دادهخوشه  •

 پیش بینی بازار بورس و سهام  •

 کاویهای داهتحلیل و انتخاب سبد کاال بر اساس تکنیک •

 هاآن گر و عملکردهای توصیه بررسی سیستم  •

 ا هآن در سازمان نقشمدیریت دانش و   •

 ها در هوش تجاریبررسی کالن داده •

 استفاده از سیستم و منطق فازی در علم اقتصاد  •

 های مختلف بر اساس سیستم استنتاج فازیشاخصبین تولید بر اساس پیش •

 کاوی های دادهبا استفاده از ترکیب هوش تجاری و تکنیک بازاریابی بانکی •

 بینی موفق  بازایابی بانکی  منظور پیشهای داده محور بهاستفاده از تکنیک •

 بررسی هوش مصنوعی اخالقی  •

 RFM هایشاخصبندی مشتریان بنگاه اقتصادی بر اساس تقسیم •

شاخص • اساس  بر  اقتصادی  بنگاه  مشتریان  خرید  رفتار  کارآمد  با    RFM های  تحلیل 

 های انتخاب ویژگی )تکنیک های داده کاوی( استفاده از ترکیب چند یاگیرنده و الگوریتم 

 بندی مشتریانفازی در مدیریت سفر و تقسیم   RFMاراده یک مدل •

رتبه  • برای  موثر  ت  RFMبندی  رویکردی  تکنیک قسیمو  اساس  بر  مشتریان  های  بندی 

 بندی ]فازی[ خوشه 

  RFMهای  های اقتصادی بر اساس شاخصگرا در بنگاهگرا به مشتری تغییر روند محصول  •

 بندی مشتریانو خوشه 

 

 گرایش شبکه : 

بندی سیم بر اساس خوشه های حسگر بیو افزایش طول عمر در شبکه کاهش توان مصرفی •

 IIو نوع   Iهای فازی نوع  سیستم 

 بندیسازی در پروتکل مسیریابی خوشههای بهینه و الگوریتم  2ترکیب سیستم فازی نوع   •

 جهت کاهش مصرف انرژی

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

 ازدحام ذرات 
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 گرایش نرم افزار :    

ویژگی • اساس  انتخاب  بر  مشتری  با  ارتباط  سیستم  و  الکترونیک  تجارت  در  موثر  ها 

 های تکاملی و هوش جمعیالگوریتم 

بینی در حوزه اینترنت های یادگیری ماشین، یادگیری عمیق و پیشبررسی و کاربرد تکنیک •

 اشیاء

 های کالن کاوی و یادگیری ماشین پیشرفته جهت تحلیل دادههای دادهتکنیک بررسی  •

 تشخیص تصاویر جعلی و دستکاری شده بر اساس آتاماتای سلولی  •

 های ترافیکی بر اساس آتاماتای سلولیهای زمانی و دادهبینی سریپیش •

 مشتریبینی بازار بورس، قیمت، رفتار کاوی در پیشهای مختلف دادهبررسی تکنیک  •

پیش • و  اساس  تشخیص  بر   )... قلبی  دیابت،  سینه،  )سرطان  مختلف  بیمارهای  بینی 

 کاوی و یادگیری ماشینهای دادهتکنیک 

الگوریتمبهینه  • از  های  سازی مقید و نامقید در مسائل تک هدفه و چند هدفه با استفاده 

 مختلف تکاملی و هوش جمعی  

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

 و ...(     NN،SVM ،KNNبندی کننده )های موثر و طبقهویژگی

تراپیش • های عصبی فازی تطبیقی )مطالعه موردی یا  فیک بر اساس شبکه بینی وضعیت 

 های معتبر(دیتاست

های براکی تراپی بر اساس تابع برازش با استفاده از  تخمین پارامترهای دزیمتری چشمه •

 ازدحامی  هوشسازی و های بهینهالگوریتم

دزیمتری چشمه • پارامترهای  تقریب جهت  مدل  یک  براکیارائه  از  های  استفاده  با  تراپی 

 های عصبی مصنوعی شبکه

های  های تکاملی و سیستمبندی با استفاده از  الگوریتمارائه یک روش ترکیبی برای خوشه •

 فازی

الگوریتم • )ترکیب  ویژگی  استخراج  و  انتخاب  با  FF،BF  ،LRS  ،GA  ،PSOهای   )...  ،

 بینی یش، ...( جهت حل مسائل تشخیص و پ NN ،SVMها )بندی کنندهطبقه 

بینی  بندی، رگرسیون یا پیشهای نامتوازن/ نامتعادل در مسائل مختلف )طبقهپردازش داده •

 های نامتعادل در هر دسته( در مسائل مختلف با تعداد نمونه

 

 محاسبات نرم : 

طراحی ماشین یادگیر منطبق بر سیستم بیولوژیکی مغز انسان به منظور استفاده در مسائل   •

بینی با کمترین قید و پارامتر کالسه، چند کالسه، رگرسیون و پیش  2بندی طبقه مختلف 

 قابل تنظیم
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های  های نامتوازن )با استفاده از شبکه بندی دادههای مختلف جهت طبقه بررسی تکنیک  •

 عصبی مصنوعی مبتنی بر سیستم بیولوژیکی مغز(

 دسته -یکی یا دسته-ت یکیها به صورطراحی ماشین یادگیر آنالین با یادگیری نمونه  •

 طراحی ماشین یادگیر آنالین  فازی )سیستم استنتاج فازی ممدانی و تاکاگی سوگنو(     •

های عصبی مصنوعی در کاربردهای بدون نظارت و  طراحی ماشین یادگیر مبتنی بر شبکه  •

 شده نظارتنیمه 

 وژیکی مغزهای عصبی مصنوعی منطبق بر سیستم بیولبندی با استفاده از شبکه خوشه  •

 های رافای و نورونهای عصبی فازی تطبیقی مبتنی بر دانش بازهطراحی شبکه  •

 ای های عصبی با دانش بازهطراحی ماشین یادگیر تک الیه مبتنی بر نورون •

نورون  Drop outبندی مبتنی بر اجماع بر اساس تکنیک  طراحی ساختار طبقه  • های  و 

 های عصبی مصنوعیپذیر در شبکهانعطاف

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

 منطبق بر سیستم بیولوژیکی مغز

 های عصبی مصنوعی کاهش ابعاد ویژگی با استفاده از شبکه  •

های  های عصبی مصنوعی، سیستمشبکهای در محاسبات نرم )بررسی و کاربرد دانش بازه •

 های تکاملی( فازی، الگوریتم

 برچسبی چند بندی دسته •

ها و   بینی کننده و کشف قوانین در فروشگاهگیر، پیشهای تصمیمطراحی و ارائه سیستم  •

 های فازی... بر اساس سیستم

 استفاده از سیستم و منطق فازی در علم اقتصاد  •

 بندیاستفاده از تکنیک های یادگیری تقویتی در خوشه   •

 ( Deep Reinforcement Learningیادگیری تقویتی عمیق ) •

 استفاده از مفاهیم مطرح شده زیر در یادگیری تقویتی جهت حل مسائل مختلف  •

 ( Dynamic Programmingنویسی پویا )برنامه -1

 ( Mont Carloمونت کارلو ) -2

 SARSAو  Q-Learningهای یادگیری الگوریتم  -3

 های عصبی مصنوعی و یادگری تقویتی ترکیب شبکه  •

 های تکاملی و هوش جمعی با یادگیری تقویتیترکیب الگوریتم  •

 شناسیای تصاویر جعلی بر اساس آتاماتای سلولی دو بعدی  •

رکیب آن با  یک بعدی و ت  CAها و اطالعات در قالب سری زمانی بر اساس  بینی دادهپیش •

 های تکاملی الگوریتم 
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 های مختلف یادگیری عمیق اُتوانکدربررسی شبکه  •

 ترکیب شبکه های یادگیر عمیق اُتوانکدر با یادگیری عاطفی   •

های مختلف عصبی مصنوعی  های یادگیری عمیق اُتوانکدر مبتنی بر نورونطراحی شبکه  •

 ای(های راف و دانش بازه)نورون 

 های یادگیری عمیق کانولوشن های مهم و مفاهیم از تصاویر بر اساس شبکهویژگیاستخراج   •

 های یادگیری عمیق کانولوشونشناسایی حاالت چهره بر اساس شبکه  •

 فازی   –های عصبی یادگیری عمیق مبتنی بر نورون طراحی ساختار  •

شبکه  • تکنیکترکیب  با  عمیق  یادگیری  مسائل  های  در  ویژگی  استخراج  انتخاب/  های 

 شناسایی و پیش بینی  

به عنوان یک ویژگی شناختی ذهن انسان در درک مفاهیم بر    "تصور"سازی مفهوم  شبیه  •

   EEGهای اساس سیگنال

هیم بر  به عنوان یک ویژگی شناختی ذهن انسان در درک مفا  "تصور"سازی مفهوم  شبیه  •

 های عمیق کانولوشن اساس مفاهیم استخراج شده از تصویر مبتنی بر شبکه 

 طراحی ماشین یادگیر هیجانی مغز  •

سازی و تقریب تابع دوز شعاعی  های تکاملی و هوش جمعی در بهینه استفاده از الگوریتم  •

 های براکی تراپی  چشمه 

کاوی و  های مختلف دادهتکنیک بینی کوتاه مدت قیمت بازار برق بر اساس ابزارها و  پیش •

 یادگیری ماشین پیشرفته 

 های تکاملی و هوش جمعیتوسط الگوریتم یابی نیروگاههینهانرژی /  ب  تخصیص بهینه منابع •

 

 و نقش آن در اینترنت اشیاء  Fog computingرایانش مه ای   • کتر رضا محمدی د 9

بررسی نکات فنی، پیاده سازی، تکنولوژی های موجود در کاربردهای اینترنت اشیاء نظیر   •

 شهر هوشمند ،ساختمان هوشمند، آشپزخانه هوشمند و....   

 و مزایای آن در شبکه های توزیع برق   smart Gridشبکه های   •

   NB-IoTتکنولوژی  •

 به عنوان زیرساختی برای اینترنت اشیاء  Sigfoxشبکه  •

  LoRaنولوژی تک •

 امروزی   VANشبکه های بین خودرویی  •

  ITSشبکه های حمل و نقل هوشمند   •

 بررسی تکنیک ها و تکنولوژی های موجود در حوزه رمز ارزها   •

   NDNمسائل امنیتی در شبکه های مبتنی بر نام  •
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 حمالت امنیتی بالقوه در اینترنت اشیاء و روش های مقابله   •

نفوذ،  • تشخیص  فرآیند  جاری،  های  (روش  سازمان  یک  در  نفوذ  تشخیص  های  تست 

 امکانات مورد نیاز)  

  ISMSو   ISO 27001استاندارد امنیتی   •

   NFVمجازی سازی وظایف شبکه و مفهوم  •

 شبکه های پتری نت و کاربرد آن   •

 کاوی در حوزه تشخیص نفوذ در شبکه  تکنیک های داده  •

 ) و کاربردهای آن در شبکه Deep Learningیادگیری عمیق(  •

مورد نیاز برای پیاده سازی، چالش های امنیتی،    ITارز ملی دیجیتالی (مزایا، امکانات   •

 امکان سنجی جهت بکارگیری در ایران) 

 

 anomalyشناسای حمالت  ونت از طریق بسته های بیکن وبا بکار بردن یک  روش   • دکتر مهدی ملک نسب 10

detection    

 شناسای حمال سایبیل  درشبکه ونت ونت با استفاده از الگوریتم خوشه بندی  •

 شناسای حمالت سایبیل در شبکه های ونت با استفاده از هوش مصنوعی    •

   VANET و WSN شبیه سازی کاهش مصرف انرژی در •

 کشف و حذف حمله سیاه چاله جمعی در شبکه  ونت   •

 در برابر حمله سیاه چاله   vanet ایمن سازی شبکه •

 مروری بر روشهای جلوگیری از حمالت سایبیل در ونت   •

 شبکه های ابری و امنیت در آن   •

 معماری های نوین حافظه   •

 بررسی پشتیبانی سیستم های هوشمند و و پیشنهاد یک روش بهینه   •

   manetاز روش میمون عنکبوتی جهت جلوگیری از حمالت در شبکه های  استفاده •

 

دکتر امیر رضا  11

 استخریان حقیقی
IT: 

 کاربرد فناوری اطالعات در شکل گیری فری لنسر ها •

 موانع پذیرش تجارت سیار در ایران •

 کسب و کار های نوپا مبتنی بر ابزار های فناوری اطالعاتی و ارتباطی  •

یابی ایمیلی و عوامل کلیدی موفقیت، بازاریابی ایمیلی در کسب کار های  نقش بازار   •

 الکترونیک 

 بازاریابی ویروسی و شناسایی عوامل موثر بر آن •
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 بررسی و مقایسه رفتار خرید زنان و مردان در خرید های الکترونیکی  •

 راهکار های توسعه استراتژی های بازاریابی تجارت اجتماعی   •

 بررسی عوامل تاثیر گذار بر رفتار خرید آنالین •

 استفاده از راهکار بازاریابی محتوایی جهت توسعه فرصت های بازاریابی الکترونیکی   •

 بررسی عوامل موثر بر وفاداری الکترونیکی مشتریان •

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

 نقش مدیریت بازاریابی در تعامالت مشتری با مشتری •

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   •

 نهاد دهنده در شبکه اجتماعی بازاریابی الکترونیک نقش سیستم های پیش •

روش های جدید شباهت یابی در فروشگاه های اینترنتی برای بهینه 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  •

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

 تاثیر بازاریابی حسی بر نیات رفتاری مشتری  •

 فزایش رضایت مشتری در سیستم های فروش آنالین بررسی راهکار ا •

 شناسایی بستر های به کارگیری بازاریابی الکترونیکی در بنگاه های ایران 

 

  Knowledge Processing / Principles of Informatics دکتر صفیه قاسمی 12

1.1. Data mining methods for linked data  

1.2. Machine learning methods for semantic integration  

1.3. Social Web/ Social Network Analysis  

1.4. Internet traffic measurement and statistical analysis  

1.5. Big Data analysis and Management  

1.6. Machine Learning Algorithm for Online Big Data Analytics  

1.7. Forensic Applications of Bar Codes  

1.8. Recommended System for Subject Selection  

1.9. Analysis of Users' Behaviors in Online Social Networks  

1.10. VADA: Value Added Data Systems  

1.11. Smart Communities  

1.12. Data Mining and Knowledge Discovery  

1.13. Big Data for Medical Analytics  
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Computer Networks and Communication  

2.1. Performance and analysis of Wireless Multimedia Sensor 

Networks (WMSN)  

2.2. Vehicular communications  

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

System  

2.2.2. Internet of Vehicles  

2.2.3. Vehicular Clouds  

2.2.4. Vehicular Data Cloud Services in the IoT Environment  

2.2.5. Autonomous and Connected Car  

2.3. Wireless Communications and Mobile and Pervasive 

Computing  

2.4. Cloud Technology  

2.5. Cooperative and Cognitive Networks  

2.6. Applications of Game Theory In Networks  

2.7. Optimization and Pricing Issues In High-speed Networks  

2.8. Connectivity and Internet of Things  

2.9. Big Data Science and Analytics  

2.10. Learning Technologies in Computer Networks  

2.11. Machine learning for future wireless networks  

2.12. Intelligent Networks for Disaster Management  

cyber-physical systems  

Can be studied in above mentioned themes  

 

 ( سیستم های پیشنهاد دهنده )معرفی و کاربرد ها • دکتر علی پازهر 13

 سیستم های پیشنهاد دهنده و کاربرد آن در بازار بورس  •

شغل: سیستم های پیشنهاد دهنده و کاربرد آن در ارائه مطالب مرتبط)سرویس جستجو  •

 شغل های مشابه و مرتبط، سرویس آخرین اخبار: خبرهای مشابه و مرتبط، و...( 

سیستم های پیشنهاد دهنده و کاربرد آن در تشخیص درمان بیماری ها )با توجه به  •

عالئم بالینی بیمار، احتمال بیماری های مختلف و بهترین روش درمانی با توجه به 

 شرایطش به او پیشنهاد شود( 

 یشنهاد دهنده برنامه روزانه غذایی سیستم پ  •

 قرارداد های هوشمند  •

 بات نت  •

 (  RATتروجات های دسترسی از راه دور ) •

 

 هانی پات  •
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 بالکچین •

 آموزش الکترونیکی دانشگاهها   نهیبه یمدل ها یبررس • دکتر احسان عباسپور  14

   سازمان در  اطالعات یاز فن اور نهیموانع استفاده به یبررس •

  یآموزش الکترونیک یها ستمیآموزش در س تیفیک یبررس •

 دانش    تیریبهبود مد یاثرات و ارائه راهکارها بررسی  ها، چالش ییشناسا •

 بکارگیری تکنولوژی مدرن و نقش آن در ارتقاء مدیریت   فلسفه •

  انیدانشجو یها یدر ارتقاء سطح توانمند یهوشمند آموزش ینقش ابزارها یبررس •

و شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت ریسک برون سپاری سیستم های   یبررس •

 اطالعاتی در صنعت  

  عیدر صنا ی اطالعات ی ها ستمیاطالعات و س یمتناسب با فناور یطرح سازمان نییتب •

  یدیتول

   …و پرسنل( در سازمان  ی تیریمد  ،ی )فن ییاطالعات بر کارا یفناور ریتاث یبررس •

 مدیریت روابط مشتریان الکترونیکی در بازاریابی اینترنتی نقش •

  ی اطالعات یها  ستمیس تیریدر حوزه مد یدیعوامل موثر بر مسائل کل   ییشناسا •

 ی رانیا یسازمان ها

پیش روی سیاست گذاری علم و فناوری در حوزه   یچالش ها نییو تب ییشناسا •

 اطالعات   یفناور تیریمد

 سازمان  یکارکنان و رابطه آن با اثربخش یتوانمند ساز یبررس •

 سازمان  یدانش و رابطه آن با اثربخش تیریمد نییتب •

 ینترنتیا یاز بانکدار انیعوامل مرتبط با قصد استفاده مشتر یبررس •

 ی شفاه غاتیمجدد و تبل د یو ارزش ادراک شده بر خر ت ی، رضا تیفیک ریتاث یبررس •

 کیالکترون یتوسعه بانکدار تیموفق  یاتیعوامل ح  ییشناسا •

   … اطالعات در سازمان  یدانش و فناور تیریرابطه مد یبررس •

   …مدیریت دانش و فناوری اطالعات درارتقاء بهره وری سازمان  ریتاث یبررس •

   …فنآوری اطالعات در مدیریت زنجیرة تأمین در سازمان  نقش •

  …در سازمان  یمنابع انسان  یاطالعات و توانمندساز یرابطه فناور یبررس •

   یاطالعات و ساختار سازمان  یرابطه فناور یبررس •

 اطالعات یو فن آور یمنابع انسان  یتوانمندساز نیرابطه ب یبررس •

   یاطالعات سازمان  یفن آور یها  یو استراتژ ی مشارکت تیریمد •

 ی بر نظام آموزش عال  دیبا تاک رانیدر ا کیموانع توسعه آموزش الکترون یبررس •
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عوامل کلیدی موفقیت و سنجش میزان اثربخشی آنها در یادگیری الکترونیکی در  یبررس

 دانشگاه های کشور 


