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 نیسمال دوم

1397-98سال تحصیلی    

تعداد 

 دانشجویان

 ردیف عنوان پروژه اساتید راهنما

 1 استفاده از شبکه های عصبی عمیق در پیش بینی روند قیمت سهام دکتر رضا ابراهیم پور 2

 رضا ابراهیم پور دکتر 2

 دکتر محمد کالنتری

 دکتر علیرضا بساق زاده

 2 درجه آزادی به کمک سیگنال های مغزی 5کنترل بازوی با 

 DTW 3پیاده سازی یک سیستم تشخیص گفتار با استفاده از روش  دکتر محمد کالنتری 2

 HMM 4پیاده سازی یک سیستم تشخیص گفتار مبتنی بر  دکتر محمد کالنتری 2

 5 پیاده سازی یک سیستم بهسازی سیگنال گفتار با استفاده از فیلتر وییتر دکتر محمد کالنتری 1

 6 شبیه سازی یک سیستم بهسازی سیگنال با استفاده از آرایه میکروفونی دکتر محمد کالنتری 2

حمیدرضا دکتر  2

 رشیدی کنعان

 7 سامانه نوبت دهی هوشمند با استفاده از میکروکنترلر

دکتر حمیدرضا  2یا  1

 رشیدی کنعان

 8 و میکروکنترلر RFIDسامانه پارکینگ هوشمند مبتنی بر 

دکتر حمیدرضا  2یا  1

 رشیدی کنعان

 9 سامانه مدیریت امور آموزشی با استفاده از میکروکنترلر

دکتر حمیدرضا  2یا  1

 رشیدی کنعان

سامانه تایید هویت مبتنی بر ویژگی بیومتریک چهره تحت -نرم افزار موبایل

 اندروید

10 

طراحی و ساخت بستری از سنسورها و عمل کننده ها با هدف کاربرد در  دکتر احسان پازوکی 2
IOT 

11 

 12 توسعه ابزار تولید و برچسب زنی مجموعه دادههای ویدیوئی دکتر احسان پازوکی 1

 13 ارائه ابزارهای مطلوب جهت ارتباطات درون پردازشی و بین پردازشی دکتر احسان پازوکی 1

 14 توسعه سامانه مبتنی بر وب جهت اشتراک گذاری اقالم  دکتر احسان پازوکی  1

 15 توسعه سامانه مبتنی بر وب جهت مدیریت اموال دکتر احسان پازوکی 1

 16 طراحی و توسعه زیرساخت برای ایجاد مرکز داده متمرکز دکتر احسان پازوکی 1

 17 انتخاب و سفارشی سازی سرویس دهنده پست الکترونیک دکتر احسان پازوکی 2

 18 انتخاب و سفارشی سازی سرویس دهنده ابر ذخیره سازی دکتر احسان پازوکی 1

 19 توسعه سامانه نظارت و بازرسی عملکرد و کیفیت سامانه های اطالعاتی  دکتر احسان پازوکی 1

 20 طراحی و ساخت سیستم حضور و غیاب با ترکیب اثر انگشت و چهره دکتر علیرضا بساق زاده 1

 21 تشخیص وجود راه بندان خودرو در خیابانطراحی سیستم  دکتر علیرضا بساق زاده 1

 22 طراحی سیستم تشخیص مسیر حرکت خودرو و حرکت در خالف جهت دکتر علیرضا بساق زاده 1
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 23 طراحی سیستم تشخیص مسیر حرکت خودرو با فرض دوربین متحرک دکتر علیرضا بساق زاده 1

 24 سیستم آنالیز وضعیت ترافیکطراحی  دکتر علیرضا بساق زاده 1

 25 طراحی سیستم شمارش افراد عبوری دکتر علیرضا بساق زاده 1

 26 پیاده سازی برنامه روشن نگه داشتن صفحه گوشی با پیدا کردن چهره دکتر علیرضا بساق زاده 1

 hadoop 27پیاده سازی یک الگوریتم تشخیص داده پرت در چارچوب  دکتر زهرا میرزامومن 1

 spark 28پیاده سازی یک الگوریتم تشخیص داده پرت در چارچوب  دکتر زهرا میرزامومن 1

 29 شبیه سازی یک آزمون آنالین هوشمند دکتر زهرا میرزامومن 1

 30 سازی وب سایت دروسطراحی و پیاده  دکتر زهرا میرزامومن 1

 31 توسعه و پیاده سازی سامانه بازیابی و جستجوی تصاویر بر اساس محتوا دکتر حمید امیری 2

 32 توسعه و پیاده سازی سامانه توصیف متنی محتوای تصاویر دکتر حمید امیری 2

 33 با رویکرد داده کاوی سامانه تحلیل رخدادهای مسابقات فوتبال دکتر حمید امیری 2

 34 پیاده سازی ردیابی بازیکنان در ویدئوی مسابقات ورزشی دکتر حمید امیری 1

( closed-medium-longپیاده سازی تشخیص نوع زاویه دید دوربین ) دکتر حمید امیری 1

 در ویدئوی مسابقات فوتبال

35 

 36 رفتار ربات آیپاک برای دنبال کردن مرزهای ناشناخته محیطشبیه سازی  دکتر اکرم بیگی 1

 37 شبیه سازی رفتار ربات آیپاک برای خروج از مارپیچ دکتر اکرم بیگی 1

 38 شبیه سازی رفتار ربات آیپاک برای دنبال کردن یک جسم متحرک دکتر اکرم بیگی 1

 39 ربات آیپاک برای رسم کلمه درخواستی روی صفحه کاغذ شبیه سازی رفتار دکتر اکرم بیگی 2

طراحی و پیاده سازی نرم افزاری جهت تولید همه درختهای ریشه دار بدون  دکتر علی نوراله 2

 برچسب بدون ترتیب

40 

درختهای ریشه دار بدون طراحی و پیاده سازی نرم افزاری جهت تولید همه  دکتر علی نوراله 2

 دار ترتیب برچسب

41 

طراحی و پیاده سازی نرم افزاری جهت تولید همه درختهای پوشای گراف  دکتر علی نوراله 2

 کامل

42 

سازی الگوریتمی جهت تولید همه مثلث بندی های یک مجموعه نقاط  پیاده دکتر علی نوراله 2

 داده شده در صفحه از روی الگوریتم موجود

43 

 44 طراحی و پیاده سازی جدول کلمات تحت اندروید دکتر علی نوراله 2

انواع طراحی و پیاده سازی سیستمی جهت تحلیل سفرهای داخل شهری با  دکتر نگین دانشپور 2

 وسایل نقلیه

45 

 46 طراحی و پیاده سازی چهارچوبی برای تمیز کردن داده جریان دکتر نگین دانشپور 2
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ای طراحی و پیاده سازی سیستمی جهت شناسایی دادههای پرت در داده ه دکتر نگین دانشپور 2

 جریانی

47 

 48 جهت خوشه بندی داده های جریانی طراحی و پیاده سازی سیستمی دکتر نگین دانشپور 2

 49 طراحی و پیاده سازی سیستمی جهت دسته بندی متون دکتر نگین دانشپور 2

 50 ساب رستورانح نرم افزار کاربردی پرداخت اشتراکی صورت دکتر حمیدرضا شایق 2یا  1

 51 سفید به رنگی-سیاهسامانه تحت وب تبدیل تصاویر  دکتر حمیدرضا شایق 2یا  1

نرم افزار کاربردی جامع پروژه های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده  دکتر حمیدرضا شایق 2

 مهندسی کامپیوتر دانشگاه رجایی )همراه با پنل تحت وب مدیریت(

52 

 53 پنل مدیریتنرم افزار کاربردی پیش بینی مسابقات فوتبال به همراه  دکتر حمیدرضا شایق 2

 54 نرم افزار کاربردی آموزش مجازی فارسی برای مودل دکتر حمیدرضا شایق 2

 55 پیاده سازی یک سامانه اینترنت اشیا با استفاده از آردینو دکتر معصومه صفخانی 2

 56 رزبری پایپیاده سازی سامانه اینترنت اشیا با استفاده از برد  دکتر معصومه صفخانی 2

 RFID 57پیاده سازی سامانه مدیریت چرخه توزیع کاال با استفاده از فناوری  دکتر معصومه صفخانی 2

 58 طراحی و شبیه سازی یک مقایسه کننده در نظام عددی مانده ای دکتر زینب ترابی 2

 weka 59طراحی و پیاده سازی نرم افزار گزارش گیری از  دکتر زینب ترابی 1

 60 طراحی و شبیه سازی یک معکوس کننده در نظام عددی مانده ای دکتر زینب ترابی 2

 61 شبیه سازی یک فیلتر دیجیتال کم توان دکتر زینب ترابی 2

 62 جهت کمک به پزشکانطراحی سامانه ای  دکتر زینب ترابی 2

 63 طراحی یک برنامه کاربردی جهت جلوگیری از فاسد شدن مواد غذایی دکتر زینب ترابی 2

 64 طراحی و پیاده سازی سایت/ برنامه ای برای مدیریت کاراموزی دانشکده دکتر زهرا شیرمحمدی 2

 65 آموزش مجازی برای دانشجویان دبیریطراحی و پیاده سازی سایت  دکتر زهرا شیرمحمدی 2

 66 طراحی و پیاده سازی سیستمی جهت تحلیل مدیریت دبیران یک منطقه دکتر زهرا شیرمحمدی 2

 67 طی قابل اعتماد برای اینترنت اشیاچند پروتکل ارتبا پیاده سازی و مقایسه دکتر زهرا شیرمحمدی 2

 ده سازی سیستمی جهت تحلیل مدیریتطراحی و پیا دکتر زهرا شیرمحمدی 2

 بیمارستان/داروخانه
68 

سیم با کمک گیری مبتنی بر بستر ارتباطی بیسازی سیستم رأیطراحی و پیاده دکتر زهرا شیرمحمدی 2

 RFM12B (FSK)ماژول فرستنده و گیرنده 
69 

آوری رأی بر روی گوشی تلفن همراه مبتنی جمع سازی سیستمطراحی و پیاده دکتر زهرا شیرمحمدی 2

 Java (j2me)بر 
70 

آوری رأی بر روی گوشی تلفن همراه مبتنی سازی سیستم جمعطراحی و پیاده دکتر زهرا شیرمحمدی 2

 Symbianبر 

71 

         


