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

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

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

 موضوع سمینار  نام خانوادگی  نام و  ردیف 

 استراتژی قیمت گذاری پلتفرم ها.  .1 دکتر احسان عباسپور  1

ارزیابی ادراک مشتری از ارزش مدل های کسب و کار پلتفرم   .2

 محور. 

تحلیل اثر رضایت و پیگیری پلتفرم بر تمایل در نظردهی   .3

 برخط.

اثرات برندسازی آنالین بر فروش تجارت به تجارت با میانجی   .4

 گری تجربه فناوری اطالعات. 

طراحی مدل کسب و کار پلتفرم های چند وجهی تور و   .5

 فعالیت. 

بررسی تاثیر نقش نوآوری برند و امید  مشتری در توسعه قصد   .6

 خرید مجدد در وبسایت های فروش آنالین. 

ارزیابی فاکتور های اعتماد در شبکه های آنالین و تاثیر آن بر   .7

 افزایش فروش اینترنتی.

مل موثر بر رضایت مشتری از خدمات الکترونیک و قصد  عوا .8

 استفاده مجدد. 

نقش های ریسک درک شده، جذابیت فروشگاه اینترنتی و   .9

بر قصد    AR( در تاثیرگذاری ARآشنایی با واقعیت افزوده )

 )تصمیم( مشتری.

بررسی تاثیر توجه به فضای دیجیتال بر روی تمایل و   .10

 یانجی عالقه به برند. تصمیم گیری مصرف کننده با نقش م

بررسی تاثیر گرایش به کیفیت و گرایش به برند بر قصد   .11

 خرید آنالین در تجارت الکترونیک.

 بررسی مدل های بهینه آموزش الکترونیک دانشگاه ها.  .12

 بررسی موانع استفاده بهینه از فناوری اطالعات در سازمان.  .13

 الکترونیک. بررسی کیفیت آموزش در سیستم های آموزش  .14

شناسایی چالش ها بررسی اثرات و ارائه راهکار های بهبود   .15

 مدیریت دانش. 

فلسفه بکارگیری تکنولوژی مدرن و نقش آن در ارتقا   .16

 مدیریت. 
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بررسی نقش ابزار های هوشمند آموزشی در ارتقا سطح  .17

 توانمندی های دانشجویان.

بررسی و شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت   .18

 ن سپاری سیستم های اطالعاتی در صنایع تولیدی.ریسک برو

تبیین طرح سازمانی متناسب با فناوری اطالعات و سیستم   .19

 های اطالعاتی در صنایع تولیدی. 

بررسی تاثیر فناوری اطالعات بر کارایی فنی، مدیریتی،   .20

 پرسنل در سازمان. 

نقش مدیریت روابط مشتریان الکترونیکی در بازاریابی   .21

 اینترنتی.

ایی عوامل موثر بر مسائل کلیدی در حوزه مدیریت  شناس .22

 سیستم های اطالعاتی سازمان های ایرانی.

شناسایی و تبیین چالش های پیش روی سیاست گذاری   .23

 علم و فناوری در حوزه مدیریت فناوری اطالعات. 

بررسی توامند سازی کارکنان و رابطه آن با اثر بخشی   .24

 سازمان. 

 ن با اثر بخشی سازمان. تبیین مدیریت دانش و رابطه آ .25

بررسی عوامل مرتبط با قصد استفاده مشتریان از بانکداری  .26

 اینترنتی.

بررسی تاثیر کیفیت، رضایت و ترزش ادراک شده بر خرید   .27

 مجدد و تبلیغات شفاهی. 

 شناسایی عوامل حیاتی موفقیت توسعه بانکداری الکترونیک. .28

 زمان. بررسی رابطه مدیریت دانش و فناوری اطالعات در سا .29

بررسی تاثیر مدیریت دانش و فناوری اطالعات در ارتقا بهره   .30

 وری سازمان.

 نقش فناوری اطالعات در مدیریت زنجیره تامین در سازمان.  .31

بررسی رابطه فناوری اطالعات و توانمندسازی منابع انسانی   .32

 در سازمان. 

 بررسی رابطه فناوری اطالعات و ساختار سازمانی.  .33

ند سازی منابع انسانی و فناوری  بررسی رابطه بین توام .34

 اطالعات. 

مدیریت مشارکتی و استزاتژی های فناوری اطالعات   .35

 سازمانی. 

بررسی موانع توسعه آموزش الکترونیک در ایران با تاکید بر   .36

 نظام آموزش عالی. 
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بررسی عوامل کلیدی موفقیت و سنجش میزان اثر بخشی  .37

 دانشگاه های کشور آن ها در یادگیری الکترونیکی در  

 اینترنت اشیاء. .1 دکتر محمد رضا نوری مهر 2

 امنیت و حریم خصوصی. .2

 سیستم های توزیع شده.  .3

 شبک های بین خودرویی.  .4

 شبکه های موردی سیار. .5

 شبکه  های حسگر. .6

 داده کاوی.  .7

 بررسی های کاربرد های داده کاوی در پزشکی و سالمت.  .1 دکتر مهناز رفیعی  3

کاربران در شبکه های اجتماعی با استفاده از  تحلیل رفتار  .2

 روش های داده کاوی. 

تشخیص هرزنامه درشبک های اجتماعی با استفاده از  .3

 الگوریتم های داده کاوی. 

نگاشت برخط در چند پردازنده ای ها با استفاده از الگوریتم   .4

 تخصیص ناپیوسته. 

بهبود کارایی جهت نگاشت پویا در چند پردازنده ای ها با   .5

 استفاده از یادگیری ماشین.

نگاشت پویا در طراحی شبکه های روی تراشه نوری با  .6

 استفاده از الگوریتم های تخصیص پردازنده. 

کارایی سیستم توصیه گر مبتنی بر الگوی رفتاری کاربران  .7

 جهت خرید کاال. 

خصیص منابع در ریز ت ارائه یک مدل انرژی سبز جهت  .8

 استفاده از الگوریتم های تکاملی. شبکه های محاسباتی با 

بهینه سازی کنترل آونگ معکوس با استفاده از الگوریتم   .9

 های داده کاوی. 

مسیریابی مبتنی بر تکنولوژی محاسبات مه جهت افزایش   .10

 کارایی در شبکه های حسگر بی سیم.

تعیین نرخ نمونه برداری حسگر های زیستی در شبکه های   .11

 وش های یادگیری عمیق.بدنی بی سیم با استفاده از ر

بهینه سازی پروتکل مسیریابی در اینترنت اشیاء با استفاده   .12

 از خوشه بندی گراف برای افزایش کیفیت سرویس. 

 تخصیص منابع برای اینترنت اشیاء. .13

رافیک با استفاده از اینترنت تکنترل هوشمند و یکپارچه  .14

 اشیاء.
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 ارائه مدل کاربردی اینترنت اشیاء در حوزه سالمت. .15

مدلسازی تعامل اشیای ناهمگون در اینترنت اشیاء بر مبنای   .16

 نظریه بازی های. 

 گرایش تجارت الکترونیک: دکتر مهدی گلشن 4

مدیریت ارتباط با مشتری بر اساس تکنیک های داده کاوی.   .1

 )طبقه بندی، خوشه بندی(

ارائه خدمات مناسب به مشتریان بانکی در حوزه ی اینترنت  .2

بانکداری الکترونیکی با استفاده از الگوریتم های  بانک و 

 داده کاوی. 

ارزیابی رفتار مشتری جهت بهبود مدیریت ارتباط با مشتری   .3

 تکنیک های داده کاوی. با استفاده از

 چیدمان محصوالت با استفاده از قوانین انجمنی.  .4

دسته بندی سرویس های مشتریان به لحاظ سطح استفاده   .5

 با استفاده از مدل های ترکیبی.  از خدمات شبکه شتاب

استفاده از ترکیب چند یادگیرنده در تصمیم گیری و پیش   .6

 بینی مدیریت ارتباط با مشتری.

طبقه بندی و پیش بینی رفتار مشتری با داده های   .7

 نامتوازن. 

حل مسائل مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از قوانین   .8

یک، شبکه های وابستگی، درخت های تصمیم، الگوریتم ژنت

 عصبی مصنوعی، مدل های رگرسیون. 

 استفاده از تکنیک داده کاوی در حوزه گردشگری.  .9

پیش بینی ریزش مشتریان بر اساس تکنیک های یادگیری   .10

 ماشین.

تحلیل، شناسایی و جلوگیری از ریزش مشتریان بر اساس  .11

 گفتار هیجانی. 

تحلیل و شناسایی حاالت احساسی و هیجانی مشتریان به   .12

ظور پیش بینی و جلوگیری از ریزش آن ها. )بر اساس  من

استخراج ویژگی های موثر تصاویر چهره با استفاده از شبکه  

 عمیق(

ارائه سیستم توصیه گر در فروشگاه های اینترنتی و خرید   .13

 آنالین بر اساس کشف قوانین با استفاده از سیستم فازی. 

الکترونیک مبتنی بر تبدیل و حل مسائل مختلف تجارت  .14

مدل مفهومی و پرسشنامه بر اساس منطق و سیستم استنتاج 

 فازی ممدانی یا تاکاگی سوگنو. 
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تحلیل و مدیریت داده های حجیم در حوزه سالمت، ترافیک   .15

 شبکه، شبکه های اجتماعی، مدیریت انرژی. 

تحلیل و مدیریت داده های حجیم با استفاده از اینترنت  .16

 سالمت.اشیاء در حوزه 

بررسی آشوب و اثرات آن در حوزه تجارت الکترونیک و  .17

 هوش تجاری.

 های هوش تجاری در مدیریت ارتباط با مشتری. دکاربر .18

ترکیب تکنیک های داده کاوی و هوش تجاری در مسائل   .19

 تجارت الکترونیک. 

استفاده از تکنیک های داده کاوی در حوزه سیستم های   .20

 (DSSدستیار )

خبره در مدیریت کسب و کار و هوش  استفاده از سیستم .21

 تجاری.

بهبود شبکه های حمل و نقل بر اساس هوشمند سازی آن  .22

 با استفاده از تکنیک های هوش تجاری و داده کاوی. 

تحلیل رفتار مشتریان در خرید از وبسایت های فروشگاه   .23

 های آنالین بر اساس الگوریتم های داده کاوی. 

داده کاوی و متن   بررسی روش های انتخاب ویژگی در .24

 کاوی. 

( بر اساس ویژگی  SPAMتشخیص ایمیل های هرزنامه ) .25

 های متن و محتوا.

تحلیل احساس کاربران با استفاده از متن کاوی/گفتار   .26

 هیجانی. 

اعطای وام به مشتریان بانکی بر اساس تکنیک های طبقه   .27

 بندی. 

 مدل سازی و آنالیز فرآیندها.  .28

 ای یادگیر.داده کاوی با استفاده از آتامات  .29

 بررسی مفهوم آنتولوژی و استفاده از آن کسب و کار.  .30

 تحلیل رفتار و استخراج دانش در شبکه های اجتماعی.  .31

کاربرد هئش مصنوعی در طراحی و ساخت خانه های   .32

 هوشمند.

 هوش مصنوعی در طراحی و ساخت خانه های هوشمند.  .33

 هوش مصنوعی و ابزار های مدل سازی در حوزه کسبو کار. .34

تشخیص جرائم الکترونیکی با استفاده از روش های داده   .35

 کاوی. 
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تکنیک های داده کاوی جهت شناسایی و استخراج الگوها  .36

 در وب.

 خوشه بندی داده های حجیم.  .37

 پیش بینی بازار بورس و سهام.  .38

 تحلیل و انتخاب سبد کاال بر اساس تکنیک های داده کاوی.  .39

 ا. بررسی سیستم های توصیه گر و عملکرد آن ه .40

 مدیریت دانش و نقش آن در سازمان ها.  .41

 بررسی کالن داده ها در هوش تجاری. .42

 استفاده از سیستم و منطق فازی در علم اقتصاد.  .43

پیش بینی تولید بر اساس شاخص های متخلف بر اساس   .44

 سیستم استنتاج فازی.

بازاریابی بانکی با استفاده از ترکیب هوش تجاری و تکنیک   .45

 های داده کاوی. 

استفاده از تکنیک های داده محور به منظور پیش بینی   .46

 موفق بازاریابی بانکی. 

 بررسی هوش مصنوعی اخالقی.  .47

تقسیم بندی مشتریان بنگاه اقتصادی بر اساس شاخص های   .48

RFM. 

تحلیل کارآمد رفتار خرید مشتریان بنگاه اقتصادی بر اساس   .49

با استفاده از ترکیب چند یادگیرنده و   RFMشاخص های  

 گوریتم های انتخاب ویژگی. )تکنیک های داده کاوی( ال

و تقسیم بندی مشتریان بر اساس   RFMاراده یک مدل   .50

 تکنیک های خوشه بندی.

تغییر روند محصولگرا به مشتری گرا در بنگاه های اقتصادی   .51

 و خوشه بندی مشتریان. RFMبر اساس شاخص های 

 گرایش شبکه های کامپیوتری:

و افزایش طول عمر در شبکه های   کاهش توان مصرفی .1

حسگر بی سیم بر اساس خوشه بندی سیستم های فازی  

 . IIو نوع   Iنوع 

و الگوریتم های بهینه سازی در  2ترکیب سیستم فازی نوع  .2

 پروتکل مسیریابی خوشه بندی جهت کاهش مصرف انرژی. 

کاهش انرژی مصرفی در شبکه های حسگر بیسیم با   .3

 بهینه سازی ازدحام ذرات.استفاده از الگوریتم 
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 گرایش مهندسی نرم افزار:

ها موثر در تجارت الکترونیک و سیستم ارتباط انتخاب ویژگی .1

 .های تکاملی و هوش جمعیبا مشتری بر اساس الگوریتم

یادگیری عمیق  های یادگیری ماشین،  بررسی و کاربرد تکنیک .2

 .بینی در حوزه اینترنت اشیاءو پیش

تکنیک .3 دادهبررسی  پیشرفته های  ماشین  یادگیری  و  کاوی 

 .های کالنجهت تحلیل داده

بر اساس آتاماتای   .4 تشخیص تصاویر جعلی و دستکاری شده 

 .سلولی

سریپیش .5 دادهبینی  و  زمانی  اساس  های  بر  ترافیکی  های 

 .آتاماتای سلولی

تکنیک  .6 دادهبررسی  مختلف  پیشهای  در  بازار  کاوی  بینی 

 .بورس، قیمت، رفتار مشتری

پیش .7 و  بیمارتشخیص  )سرطان سینه،  ی  بینی  مختلف  های 

کاوی و یادگیری  های دادهدیابت، قلبی ...( بر اساس تکنیک 

 .ماشین

سازی مقید و نامقید در مسائل تک هدفه و چند هدفه  بهینه  .8

   .ف تکاملی و هوش جمعیهای مختلبا استفاده از الگوریتم

تشخیص هویت بر اساس تصاویر )چهره، عنبیه، اثر انگشت(   .9

بندی  های موثر و طبقهبا استفاده از ترکیب استخراج ویژگی

 و ...(    NN،SVM،KNN) .کننده

های عصبی فازی  بینی وضعیت ترافیک بر اساس شبکه پیش .10

 های معتبر( )مطالعه موردی یا دیتاست .تطبیقی

چشمه .11 دزیمتری  پارامترهای  بر تخمین  تراپی  براکی  های 

الگوریتم از  استفاده  با  برازش  تابع  بهینهاساس  و  های  سازی 

 .ازدحامی هوش

های ارائه یک مدل تقریب جهت پارامترهای دزیمتری چشمه .12

 .های عصبی مصنوعیتراپی با استفاده از شبکهبراکی

خوشه  .13 برای  ترکیبی  روش  یک  اارائه  با  از   بندی  ستفاده 

 .های فازیهای تکاملی و سیستمالگوریتم 

الگوریتم .14 ) ترکیب  ویژگی  استخراج  و  انتخاب  ،  FF،BFهای 

LRS  ،GA  ،PSO طبقه با   )... کننده،  ) بندی  ،  NNها 

SVMبینی، ...( جهت حل مسائل تشخیص و پیش. 

داده .15 مختلفپردازش  مسائل  در  نامتعادل  نامتوازن/    .های 

پیش)طبقه  یا  رگرسیون  با  بندی،  مختلف  مسائل  در  بینی 

 های نامتعادل در هر دسته( تعداد نمونه
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 گرایش مهندسی محاسبات نرم: 

طراحی ماشین یادگیر منطبق بر سیستم بیولوژیکی مغز   .1

  2بندی انسان به منظور استفاده در مسائل مختلف طبقه 

بینی با کمترین قید و  پیشکالسه، چند کالسه، رگرسیون و 

 .پارامتر قابل تنظیم

های  بندی دادههای مختلف جهت طبقه بررسی تکنیک  .2

های عصبی مصنوعی مبتنی بر  )با استفاده از شبکه  .نامتوازن

 سیستم بیولوژیکی مغز( 

ها به صورت طراحی ماشین یادگیر آنالین با یادگیری نمونه  .3

 .دسته -یکی یا دسته-یکی

)سیستم استنتاج فازی .ادگیر آنالین  فازی طراحی ماشین ی .4

 ممدانی و تاکاگی سوگنو(    

های عصبی مصنوعی  طراحی ماشین یادگیر مبتنی بر شبکه  .5

 .شدهنظارتدر کاربردهای بدون نظارت و نیمه

های عصبی مصنوعی منطبق بندی با استفاده از شبکه خوشه  .6

 .بر سیستم بیولوژیکی مغز

تطبیقی مبتنی بر دانش   های عصبی فازیطراحی شبکه  .7

 .های رافای و نورونبازه

های عصبی  طراحی ماشین یادگیر تک الیه مبتنی بر نورون .8

 .ای با دانش بازه

بندی مبتنی بر اجماع بر اساس  طراحی ساختار طبقه  .9

های  پذیر در شبکههای انعطافو نورون  Drop outتکنیک 

 .عصبی مصنوعی

ستم استنتاج فازی طراحی ماشین یادگیر مبتنی بر سی .10

با استفاده از ماشین یادگیر منطبق بر سیستم II  نوع 

 .بیولوژیکی مغز

 .های عصبی مصنوعی کاهش ابعاد ویژگی با استفاده از شبکه  .11

های  )شبکه .ای در محاسبات نرمبررسی و کاربرد دانش بازه .12

 های تکاملی( های فازی، الگوریتمعصبی مصنوعی، سیستم

 .سبیبرچ  چند بندی دسته .13
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بینی کننده و  گیر، پیشهای تصمیمطراحی و ارائه سیستم .14

های  ها و  ... بر اساس سیستم کشف قوانین در فروشگاه

 .فازی

 .استفاده از سیستم و منطق فازی در علم اقتصاد .15

 .بندیاستفاده از تکنیک های یادگیری تقویتی در خوشه   .16

 Deep Reinforcement) .یادگیری تقویتی عمیق .17

Learning ) 

استفاده از مفاهیم مطرح شده زیر در یادگیری تقویتی   .18

 :جهت حل مسائل مختلف

 ( Dynamic Programmingنویسی پویا )برنامه •

 (Mont Carloمونت کارلو ) •

 SARSAو  Q-Learningهای یادگیری الگوریتم  •

 .ری تقویتییهای عصبی مصنوعی و یادگترکیب شبکه  .19

جمعی با یادگیری های تکاملی و هوش ترکیب الگوریتم  .20

 .تقویتی

 .شناسیای تصاویر جعلی بر اساس آتاماتای سلولی دو بعدی .21

ها و اطالعات در قالب سری زمانی بر اساس  بینی دادهپیش .22

CA های تکاملی یک بعدی و ترکیب آن با الگوریتم. 

 .های مختلف یادگیری عمیق اُتوانکدربررسی شبکه  .23

  یریادگی با  اُتوانکدر قیعم ریادگی یشبکه ها بیترک .24

 . یعاطف

بر   یاُتوانکدر مبتن قیعم یریادگی یهاشبکه  یطراح .25

راف و دانش   یها)نورون .یمصنوع یمختلف عصب  یهانورون 

 (یابازه

بر اساس    ریاز تصاو می مهم و مفاه  یهایژگیاستخراج و .26

 .کانولوشن قیعم یریادگی  یهاشبکه 

 قیعم یریادگی  یهاحاالت چهره بر اساس شبکه  ییشناسا .27

 . کانولوشون
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  ی عصب یهابر نورون یمبتن قیعم یریادگی  ساختار  یطراح .28

 .  فازی –

انتخاب/  ی هاکیبا تکن  قیعم یریادگی  یهاترکیب شبکه  .29

 . ینیب  شیو پ  ییدر مسائل شناسا یژگیاستخراج و

  یشناخت یژگیو کیبه عنوان  "تصور"مفهوم  یسازه یشب .30

 . EEG ی هاگنالیبر اساس س میذهن انسان در درک مفاه

  یشناخت یژگیو کیبه عنوان  "تصور"مفهوم  یسازه یشب .31

استخراج شده   میبر اساس مفاه میذهن انسان در درک مفاه

 .کانولوشن قیعم  یهابر شبکه  یمبتن ریاز تصو

 .مغز ی جانیه  ریادگی نیماش یطراح .32

در   یو هوش جمع  یتکامل یهاتمیاستفاده از الگور .33

  ی براک یهاچشمه یتابع دوز شعاع  بیو تقر یسازنه یبه

 . یتراپ 

بازار برق بر اساس ابزارها و   متیکوتاه مدت ق ینیبشیپ  .34

 .شرفتهیپ  نیماش یریادگیو  یکاومختلف داده  یهاک یتکن

توسط   روگاهین یاب ینه ی/  به یمنابع انرژ نهیبه صیتخص .35

 . یو هوش جمع یتکامل   یهاتم یالگور
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 حقیقی 

 . یاجتماع  یشبکه ها یابیو بازار کیتجارت الکترون .1

 . ا ی، چالش ها و مزا اریس یکیتجارت الکترون .2

و نقش آن در تجارت   یکیالکترون نیتام رهیزنج تیریمد  .3

 . کیالکترون

 . تالیجید ی ابیبازار نینو  یالگو ها  .4

 .کیدر تجارت الکترون ی کاربرد هوش مصنوع پ  .5

در   یمجاز تیافزوده و واقع تیواقع ی ها ینقش فن آور  .6

 . کیتجارت الکترون


