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 علمي نمايشگاهپيام دبير   
 

 الدينريصخواجه ن يبرق دانشگاه صنعت يخرسندم كه دانشكده مهندس اريبس شگاهينما نيا ريعنوان دب به
 يوالسال  مت نيچهارم يبوده، برا شرويدر كشور پ ييدانشجو يعلم يها شگاهينما يكه در برگزار يطوس
 انيدانشجو حضوربا  1397در آذرماه را  يمقطع كارشناس كاربردي – يعمل يپروژه ها نيگلچ شگاهينما

  كند.  يبرگزار مدانشكده مهندسي برق  دهيبرگز

يك ساخت توسط ايشان بر اساس معيارهايي چون انجام شده  يهاو پروژه انيدانشجو نيا انتخاب
داده و پردازش استخراج  ،يريگاندازهسامانه سخت افزاري،  كي يروش بر رويك  سازيادهيپ دستگاه،

فاصله زماني كه در  يكارشناس رهدو يينامه دانشجو انيپا 185 انيو از مي صنعتواحد هاي از  يدانيم
  است. انجام شده نده اديرس انيبه پا 1397تا دهم مهر  1396اول مهر 

 يهادانشكده يعلم اتيه يمتشكل از اعضا شگاهينما يعلم تهيبرتر توسط كم يهاپروژه انتخاب
 و جينتاطي زمان برگزاري نمايشگاه، . ه استبوداين دانشگاه  وتريكامپ يبرق و مهندس يمهندس

در مراسم  ه وكنندگان قرار گرفت ديبازد يبررس توجه ودر معرض  انتخابي يپروژه ها يدستاوردها
  اساتيد و دانشجويان تقديم خواهد شد. به سه پروژه برتر به انتخاب  ييايهدا شگاهينما هياختتام

ر ورود مؤث يبرا هاآن سازيبا هدف آماده ،يو عمل يكاربرد هايبه انجام پروژه انيدانشجو قيو تشو بيترغ
 يتدانشگاه صنع وتريبرق و كامپ يمهندس يهادانشكدهمعاونت پژوهشي  يهاتيهمواره از اولو ،به بازار كار

و انتقال تجربيات، در سال هاي بعد  شگاهينما نياو اميدواريم با برگزاري  بوده است يطوس رينص خواجه
  شاهد گسترش چنين فعاليت هايي در سطح دانشگاه باشيم. 

  
  مهدي دلربايي  

  مدير ارتباط با صنعت و علمي نمايشگاه دبير   
  دانشكده مهندسي برق  
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  نمايشگاهدبير علمي 
 دكتر مهدي دلربايي  

  (به ترتيب حروف الفبا) نمايشگاهكميته علمي 
  اصغر اكبري ازيرانيدكتر 

  ...بيگيدكتر لطف ا 

  سميه چمانيدكتر 

  حسين حسيني نژاددكتر 

 دكتر چيترا دادخواه 

 دكتر مهدي دلربايي 

 دكتر مسعود ده يادگاري 

 دكتر علي اصغر رضي كاظمي 

  حسين شمسيدكتر 

 دكتر كريم عباس زاده 

 دكتر هادي علي اكبريان 

  مهدي علياري شوره دليدكتر 

  دكتر سعيد فرضي 

 دكتر بابك ناصر شريف 

  نصيحت كندكتر بهروز 

 دكتر امين نيك انجام 

 دكتر امير حسين نيكوفرد 

  ميته اجراييك
  مهدي دلرباييدكتر   
 دكتر هادي علي اكبريان 
 نرگس ملكي   
 مال حسينيينا حاج م    
 پروين قديمي
 سيد علي اكبر عبدالهي  
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  زمانبندي نمايشگاهبرنامه 
  

 زمان برگزاري برنامه محل برگزاري
سرسراي همكف 

ساختمان شهيد فرد 
 اسدي

9الي  8:45 مراسم افتتاحيه  

سرسراي همكف 
فردساختمان شهيد    

 اسدي

بازديد از 
 نمايشگاه

12:30الي  9  

15الي 13:30 مراسم اختتاميه آمفي تئاتر دانشكده  
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 با همكاري
  
  
   پژوهان نوآور كارگشا ندهيآ 

  
  
 

  جهاد دانشگاهي دانشگاه 
  صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

  
  
  

  دانشكده مهندسي برقانجمن علمي 
 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 

  
 
 
 

  دانشگاه  IEEEشاخه دانشجويي 
  خواجه نصيرالدين طوسيصنعتي 
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 پژوهان نوآور كارگشا ندهآي
  

ــعه فن آور  يمراكز علم ياتيعدم ارتباط مستمر و عمل ــور، توس  يرا با مشــكل جد يبا صــنعت در كش
 يياصنعت، توان نيبودن كرده و فعال يو سنت يصنعت را متهم به تجرب انيمواجه ساخته است. دانشگاه

 ني. اننددا يم يكاربرد ريو غ كيرا صرفاً آكادم انيدانشگاه يو پژوهشها النيفارغ التحصـ  يعلم يها
را به همراه داشته  يو انسان يماد يها هيو اتالف سـرما  يعينامطلوب از منابع طب يموضـوع بهره بردار 

عضل را م نيتوان ا يو دستورالعمل ها نم نياست. تجربه در كشور ثابت كرده است صرفاً با اتكاء به قوان
موضــوع در حوزه  نيرفع ا بهخود را معطوف  ياز اهداف اصــل يكيكارگشــا  رانيمرتفع ســاخت لذا مد

 صنعت ساختمان كرده اند.

 :رود يم شياهداف پ نيا يبه سو ليگام كارگشا با اقدامات ذ نياول در

 :انيكارگشا به دانشجو خدمات

 .يحيتفر-يعلم يتورها يبرگزار

 .نيآنال يآموزش يكالس ها يبرگزار

 .يبه صورت دوركار يفرصت شغل جاديا

 .نيراهكار آفر ينامه ها انياز پا تيحما

 .يساختمان يها هيدر كارگاه ها و آتل يفرصت كارآموز جاديا

 به كارگشا: انيدانشجو خدمات

 از شركت ها. يپژوهش يپروژه ها اخذ

 در دانشگاه ها. يتخصص يموفق نشست ها رانياز تجارب مد استفاده

 دانشگاه ها. يو پژوهش يآموزش يبا واحدها عيارتباط صنا جاديا

 .يتخصص ينشست ها يكنفرانس جهت برگزار يسالن ها ياز فضا استفاده

 دانشگاه ها. شگاهيدر آزما يمانكاريو پ يديتول يشركت ها يتخصص شاتيآزما انجام

اهداف خود افتخار دارد از  ي) در راســتاwww.kargosha.comجامع صــنعت ســاختمان ( ســامانه
 تمهف خيكه در تار يمقطع كارشناس كاربردي – يعمل يپروژه ها نيگلچ شـگاه ينما نيچهارم يبرگزار

 يبرگزار م يطوس الدينريخواجه نص يبرق دانشــگاه صنعت يدر محل دانشـكده مهندسـ   1397آذرماه 
  .كند تيشود حما
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هاپروژهچكيده   
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  چكيده:
منظور  تشخيص به  ) UAهايي به عنوان تست نوار ادرار (هاي پزشكي تستدر آزمايشگاه

هايي از ادرار ها با سنجش مشخصهشود. در اين آزمايشگرفته مي هااوليه تعدادي از بيماري
وجود خون، قند، پروتئين، بيلي روبين، اروبيلينوژن، كتون و نيتريت در مورد ، PHشامل ميزان 

ي رنگي مخصوص ها از نوارهايشود. براي سنجش اين مشخصهابتالء فرد به بيماري اظهار نظر مي
ها با ماده موجود در هر بخش از نوار رنگي اي كه هر يك از اين مشخصهشود به گونهاستفاده مي

اس شود. كارشنيك واكنش شيميايي انجام داده و منجر به تغيير رنگ آن بخش خاص از نوار مي
هر يك از آزمايشگاه با مشاهده تغيير رنگ ايجاد شده  در هر قسمت نوار  در مورد  وجود 

كند. با توجه به اينكه تشخيص تغيير رنگ نوار با چشم غير هاي ادرار اظهار نظر ميمشخصه
شود احتمال رخداد خطا زياد است. در اين پروژه دستگاهي  طراحي و ساخته مسلح انجام مي

 دهاي پردازش تصوير در مورشده است كه با عكس گرفتن از نوار ادرار و با استفاده از تكنيك
اه كند. در نسخه اوليه اين دستگتغيير رنگ هر بخش از نوار رنگي با دقت مناسبي اظهار نظر مي

برداري از نوار رنگي ادرار توسط دوربين موبايل انجام شده و عكس گرفته شده به كامپيوتر عكس
 كشود.  الگوريتم تشخيص رنگ روي تصوير گرفته شده اجرا شده و از طريق يانتقال داده مي

هاي اوليه روي تعدادي از شود. تستواسط گرافيكي امكان چاپ نتيجه آزمايش فراهم مي
بيماران  و مقايسه نتايج با نظر پزشك متخصص، نشان از عملكرد صحيح دستگاه طراحي شده 

  دارد.

 ادرار طراحي و ساخت سيستم شناسايي رنگ نوارهاي آزمايش    عنوان پايان نامه:

  بااستفاده از پردازش تصوير
  صادق بنازادهمحمد  دانشجويان:

  دكتر حسين حسيني نژاد  استاد راهنما:
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   چكيده:
. قدرت انعطاف و رنديگ يحدود سه دهه در شبكه قدرت مورد استفاده قرار م GIS يپستها

و  تيموفق لينوع پستها و ... از دال نيا يآسان و كم بودن مساحت اشغال يدوره ا راتيتعم
 GIS يساله پستها نيچند تيفعال نياست. اگرچه در ح GIS يگسترش روزافزون پستها

 Veryمشكالت، بوجود آمدن اضافه ولتاژها  نياز ا يكيگرفته اند.  رارمورد توجه ق زين يمشكالت

fast transient over voltage (VFTO)  نيزم اتيعمل ايو  نگيچيسوي اتيعمل نيكه در ح 
. رخداد دهديحامل بار رخ م يهاد يو بر رو GISداخل كپسول  دهيپد ني. ادهنديكردن رخ م

VFTO كپسول  ازخارج  يگريد دهيپد يباعث القاGIS كه  شوديبدنه كپسول م يو بر رو
  شود. يم  transient enclosure voltage (TEV) يسطح يالقا يگذراها

نوع  نيا قيبه شناخت دق ازياضافه ولتاژ ن ني) آنجاست كه جهت مهار اTEV( يابيارز تياهم
ب مناس نيتا زم ميكن يساز هيشب ياضافه ولتاژ را به خوب نيا دياضافه ولتاژها وجود دارد. با

 يهامساحت پست كهيي. از آنجا ميو اجرا كن يطراح ياضافه ولتاژها را بدرست نيمقابله با ا يبرا
GIS برخوردار است. ياديز تيمطالعه از اهم نيمناسب محدود است ا نيزم يبهره بردار يبرا  

، با استفاده  GISو پست  TEVو   VFTOاست ضمن شناخت  نيبر ا يمطالعه سع نيا در
  . ميكن يرا مدلساز TEVو  GISنمونه پست  كي EMTPاز نرم افزار 

 GISدر پستهاي  (TEY)شبيه سازي گذارهاي القاي سطحي    عنوان پايان نامه:

  خانعليجالل   دانشجويان:

   علي اصغر رضي كاظميدكتر  استاد راهنما:
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  چكيده:
 دستگاه اين در .ميباشد بيسيم رابط با ليزري ش بر دستگاه يك ساخت هدف، پروژه اين در

 دو در و هستند پلهاي نوع از موتورها ميباشد، آزمايشگاهي كوچك CNC يك واقع در كه

 مورد صفحهي روي بر ليزر وسيله به نيز برش عمل و ميكنند حركت Y و X محور راستاي

 از پس نظر مورد شكل .گرفت خواهد انجام باشد، ... و پلكسيگلس چوب، ميتواند كه نظر

 از پس و. ميشود بهينه موتورها براي مناسب فرمانهاي به متلب توسط ، G-Code به تبديل

   .ميشود ارسال ميباشد، ميكروكنترلر يك كه دستگاه كنترلكننده به آن

 در و ميكند ارسال پلهاي موتورهاي درايورهاي به را مناسب فرمانهاي و پالسها ميكروكنترلر

 خطوط همچون دقيقا ليزر محل تا چرخيد خواهند شده رسم شكل با هماهنگ موتورها نهايت

 تا ميدهد آن درايور به را ليزر وصل يا قطع براي الزم فرمان ميكرو نيز همزمان .باشد شكل

 . دهد انجام را برش عمل الزم زمانهاي در ليزر شكل، با متناسب

    

  (Wireless) بيسيم رابط با ليزري برش دستگاه ساخت و طراحي   عنوان پايان نامه:

   امير قنبري –سيد اميررضا علوي    دانشجويان:

  حميد خالوزادهدكتر   استاد راهنما:
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  چكيده:
اي براي شناسايي افراد و يا اجسام با استفاده از پروژه طراحي و اجراي سامانههدف اين 
تواند براي شناسايي و ثبت زمان تردد افراد در سازمانباشد. اين سامانه ميمي 1امواج راديويي

ها حضور و غياب و ثبت تردد ها مورد استفاده قرار بگيرد. يكي از امور مهم در ادارات و سازمان
ثبت دقيق ساعت ورود و خروج  براي بخش مالي و همچنين بررسي ميزان كارايي افراد  است؛

بسيار مهم است. اين امر بايد ساده، سريع و دقيق باشد؛ يكي از ابزارهاي مفيد براي اين كار 
  است.  2هاو يا شناسه RFIDهاي استفاده از كارت

هاي شخيص افراد با استفاده از كارتشود كه توانايي تاي ارائه ميدر اين پروژه سامانه
كند. براي افزايش ي جانبي ذخيره ميرا دارد و زمان ورود و خروج افراد را در يك حافظه 3مايفر

  آيد.امنيت هنگام شناسايي كارت، عكس مربوط به شخص نيز به نمايش درمي
   

                                                            
1 RFID : Radio Frequency Identification 

2 Tag 

3 Mifare 

  (RFID) طراحي و ساخت سامانه شناسايي با استفاده از امواج راديويي   عنوان پايان نامه:

  فاطمه سليماني نسب – مريم آهنگ   دانشجويان:

  حميد خالوزادهدكتر   استاد راهنما:
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  چكيده:
در اين پايان نامه، تابع تبديل مدل فيزيكي و مدار الكتريكي معادل ساختمان مكانيكي 

ي وهنحسنج ها، بدون احتساب و با احتساب نيروهاي ميرايي محاسبه شده است. همچنين شتاب
سنج هاي خازني به تفصيل شرح داده طراحي و عملكرد بخش مكانيكي و الكترونيكي شتاب

اختصاص يافته  ADXL213شده است. فصل دو به توضيح ساختمان و عملكرد شتاب سنج 
 اي شانه –سنج هاي خازني از نوع شتاب ADXL213ي سنج دو محورهاست. شتاب

MEMSسنج از دو بخش ميكرومكانيكي و ميكروالكترونيكي تشكيل شده باشد. اين شتابمي
با رويكرد تثبيت دما، طراحي شده  ADXL213است. درفصل سوم، مدار راه انداز شتاب سنج 

سيگنال هايي ديجيتال هستند، از    ADXL213است. با توجه به اينكه خروجي هاي
ست. در نهايت نيز با استفاده ي شتاب استفاده شده اجهت محاسبه LPC1768ميكروكنترلر 

ي كار و دوره به رايانه منتقل شده است. ، اطالعاتي از جمله چرخه RS-485به  USBاز مبدل 
در فصل آخر، مشخصه هاي اين شتاب سنج به طور كامل توضيح داده شده و برخي از آنها 

  استخراج شده اند.

  
  
  
  

 و استخراج پارامترهاي آن memsطراحي و ساخت مدار شتاب سنج    عنوان پايان نامه:

  فاطمه محمدزاده   دانشجويان:

  جعفر حيراني نوبري دكتر   استاد راهنما:
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  :چكيده 
اي هوشمند با هدف كمك به بيماران مبتال به طراحي و ساخت بستر سامانهدر اين پژوهش 

طريق عينك هوشمند مجموعه اطالعات موردنياز بيمار دچار ضعف  از به آلزايمر پرداختيم تا
و  ابديت شناختي به صورت بالدرنگ در قالب صوت و تصوير به بيمار انتقال الحافظه و اختال

. در ودشسيم، تعامل بيمار با محيط از طريق اشيا هوشمند برقرار همچنين در بستر شبكه بي
است. به اين صورت كه نك گوگل گام نخست پروژه بوده بستر عي  سازيشخصي ،همين راستا
و منطبق با سيستم عامل عينك گوگل  هاي مورد نظر در قالب كيت توسعه گوگلبستر برنامه
با استفاده از تصاوير نشانه هاي محيطي در قالب پاسخ رمزينه سريع در گام بعدي ايجاد شد. 

زخورد اوليه و اصلي محيط و بيمار از اين شوند تا باتشخيص و پردازش ميعينك  ازدريافتي 
طريق برقرار شود لذا وضعيت و موقعيت دقيق بيمار متناسب با نوع نشانه تشخيص داده شده 

يابي از طريق شدت سيگنال دريافتي سازي الگوريتم موقعيتگردد. در ادامه به پيادهتعيين مي
ده هاي پياده سازي شو نتايج آزمون وايفاي با هدف تعيين موقعيت تقريبي بيمار پرداخته شد

مه باشد و در ادادهنده دقت پايين اين روش مقرون به صرفه اقتصادي ميثبت گرديد كه نشان
مورد بررسي قرار گرفت تا چگونگي ارائه انواع خدمات در گيري، الگوريتم تصميمبستر ساختار 

  شرايط گوناگون به بيمار مشخص گردد.
 

 
 

  دستيار با استفاده از عينك هوشمندطراحي و ساخت سامانه    عنوان پايان نامه:
  جهت تعامل بيمار مبتال به آلزايمر با اشيا هوشمند  

  ارضتي مجتبي آهنگر دانشجويان:

   مهدي دلرباييدكتر   استاد راهنما:
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 چكيده:

 اي مهم قبل از استفادهمرحله گيري مشخصات آنتن و از جمله الگوي تشعشعي آن،اندازه
از آنتن مورد نظر بوده و به منظور اطمينان از عملكرد صحيح آنتن يا انطباق بر مشخصات 

هاي آنتن يا فضاهاي باز ها معموال در اتاقآنتن گيرد.صورت مي سازي،حاصل از طراحي و شبيه
ضوابط خاصي را طلب كرده  ها،هر يك از اين محيط شوند.آزمايش مي با شرايط محيطي خاص،

 هايي نيستند.ها قابل آزمايش در چنين محيطي آنتنا و معايبي دارند؛ با اين وجود همهو مزاي

 مثال براي آنتني كه روي كشتي نصب شده است و الزم است تحت شرايط واقعي تست شود،

فراهم كردن  ي آنتن،يا در صورت بزرگ بودن اندازه امكان انتقال به اتاق تست وجود ندارد.
ي آرايه هاييا به طور مثال در آنتن بين فرستنده و گيرنده ميسر نخواهد بود.ي مناسب فاصله

هايي ديگر نظير توان از روشلذا مي هاي مرسوم وجود ندارد.كيلومتر مربعي امكان تست با روش
هاي تست مرسوم به لحاظ تجهيزات ممكن تست با وسايل پرنده استفاده نمود. همچنين اتاق

نه و قابل هزيهاي فركانس پايين نباشند. لذا يافتن راه حلي كمباني تستاست قادر به پشتي
رسد. استفاده از پهبادها به ، در چنين شرايطي ضروري به نظر ميدسترس براي تست آنتن

ي ميدان دور آنتن) دليل وزن مناسب، امكان پرواز در فواصل نسبتا دور (فراهم نمودن فاصله
مكان نصب سيستم فرستنده يا گيرنده نيز روي پرنده وجود دارد راه مناسبي است. همچنين ا

ها نيز ميسر است. بدين منظور در اين پروژه روش هاي مناسب روي دادهو اعمال پردازش
سازي هاي پايين، مورد بررسي قرار گرفته و پيادهها با فركانساستخراج الگوي تشعشعي آنتن

  است.شده
   

طراحي و ساخت لينك به منظور اندازه گيري الگوي تشعشعي    نامه:عنوان پايان 
   هاي بزرگ با استفاده از يك پهپاد كوچك  آنتن

  شيما اسالمي    دانشجويان:

  هادي علي اكبرياندكتر     استاد راهنما:
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  چكيده

. اندبوده ديجد يهايفنّاور با انطباق مقدم خط در تاكنون ربازيد از هامارستانيب
 مالًكا مارانشانيب به ممكن خدمات نيبهتر ارائه تياهم به يدولت و يخصوص يهامارستانيب

ي هاپمپ. است تكنولوژي سازد،يم مهم امر نيا انجام به قادر را هاآن كه يزيچ و اندواقف
تزريق  اهپمپ گونهنياهستند. وظيفه  هامارستانيبتجهيزات مهم در  ازجملهتزريق بيمارستاني 

تباه است كه به دليل اشزماني طوالني است. بسيار پيش آمدهي هابازهپيوسته مايعات دارويي در 
 كه شوديمو هنگامي اين اشتباه مشخص  واردشدهپرستار تنظيمات نادرست به دستگاه 

در  هاپمپاز شروع كار پمپ گذشته است. همچنين به دليل معدود بودن اين  هاساعت
 كاربهآمادهي براي يافتن پمپ انهيبهي ايران هنگام شرايط اورژانسي، مديريت هامارستانيب

باشيم. در گزارش پيش  هاآناي شد كه درصدد رفع وجود ندارد. آگاهي به اين مشكالت انگيزه
رو با استفاده از دو ماژول بلوتوث كه يكي فرستنده و ديگري گيرنده اطالعات مكاني است، 

ميع اطالعات تزريق از پمپ و شود. همچنين پس از دريافت و تججايابي پمپ تزريق انجام مي
باز، پايش پمپ تزريق انجام فرم منبعاطالعات مكاني از ماژول بلوتوث، با استفاده از يك پلت

گيرد. در نتيجه مدير بيمارستان و سرپرستاران قادر خواهند بود كه مكان پمپ، زمان اتمام مي
حجم داروي تزريق شده) را  تزريق، هشدارهاي دستگاه و اطالعات تزريق (شامل نرخ تزريق و

 به صورت بالدرنگ مشاهده كنند.

  

  

طراحي و ساخت سيستم جايابي و پايش پمپ تزريق بيمارستاني    عنوان پايان نامه:
   از راه دور

  فاطمه هاشم نيا     دانشجويان:

  مهسان توكلي كاخكيدكتر     استاد راهنما:
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  :چكيده
نوشته هاي استاد بر روي تخته بوسيله يك پژوهش حاضـر تحت عنوان دنبال كردن و ضــبط  
ــددوربين در كالس بـه كمـك بينايي كامپيوتر مي   ــد محبوبيت و كاربرد تخته. باشـ هاي رشـ

ــات و تدريس،  وايـت  بورد الكترونيكي در اكثر نقـاط دنيا به عنوان ابزار ارتباطي در اتاق جلسـ
بزار مشخص براي استفاده از اين نوع افزار و ااما بدليل نياز به سخت. امري غير قابل انكار است

تر اين ابزار ارتباطي، از تخته سازي طبيعي و كاربرديها، در اين پروژه، به منظور شبيهاز تخته
و ماژيك عادي بهره گرفته شـده و فرايند نوشــتار نيز توسط يك دوربين عادي، كه در كالس  

اصلي در اين پروژه اين است كه  چالش. گرددسازي ميروبروي تخته تعبيه شده است، ذخيره
ها بايد اين قسمت. كندهايي از تخته را از چشـم دوربين پنهان مي اسـتاد در هر زمان قسـمت  

ــاني اطالعـات تختـه لحـاظ گردنـد       ــونـد و در بروزرسـ ــخيص داده شـ ــمت. تشـ هاي و قسـ
 مدو خروجي براي اين سيست. هاي خالي تختهشده همگي متن باشند، نه قسمتدادهتشخيص

دهد؛ و اي سفيد نمايش ميدر نظر گرفته شـده اسـت، اولي متون و نوشـتار را بر روي صـفحه    
اين پروژه با . دهدها را بر روي تخته نشان ميدومي با حذف نويسنده، تصويري هموار از نوشته

  پايتون انجام شده است نويسيزبان برنامه
   

دنبال كردن و ضبط نوشته هاي استاد بر روي تخته بوسيله يك    عنوان پايان نامه:
   دوربين در كالس

  علي خدنگي  دانشجويان:

  كندكتر بهروز نصيحت  استاد راهنما:
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  چكيده:

انجام امور بشر به  يبرا يشتريب يكارها ،يو هوش مصنوع وتريامروزه با رشد كامپ
كارها  نياز جمله ا وتريتوسط كامپ كيومتريمشخصات ب ي. بررسشوديسپرده م وترهايكامپ

روژه در پ .باشديو صنعت م تيكاربرد در درمان، امن نه،يزم نيدر ا قاتيتحق جي. از نتاباشديم
فراد ا يكيزيمشخصات فهاي بينايي ماشين ارائه شده سعي شده است تا با استفاده از روش

 .ميزنب نيتخم ،گدر حالت ثابت و بالدرنبا استفاده از يك دوربين را  تيشامل قد، وزن و جنس
 يدرون يهاپارامتر ونيبراسيصفحه كال كيمختلف از  ريكار ابتدا با گرفتن تصاو نيانجام ا يبرا

رار ثابت ق يرا در مكان و ارتفاع ني). دوربنيكردن دورب برهي(كال ميآوريبه دست م را نيدورب
سبت ن ه،يشامل فاصله و زاو نيمختصات دورب ن،يزم يبر رو برهيداده و با گذاشتن صفحه كال

 طيبا قرار گرفتن افراد در مح جهي). در نتستميكردن س برهي(كال ميآوريرا به دست م نيزمبه 
 با استفاده از نيقد، و همچن ي،به سه بعد يمختصات دو بعد ليو تبد نيتحت پوشش دورب

 يهايبه خروجبا توجه  .ميزنيم نيافراد را تخم تيوزن و جنس ن،يماش يريادگي يهاروش
برخوردار  ييباال اريافراد از دقت بس تيقد و جنس صيشده، تشخ يسازادهيگرفته شده از برنامه پ

طا در خ جاديمتفاوت افراد، لباس كه ا يبا توجه به ساختار بدن زيوزن افراد ن صيبوده؛ و تشخ
 صيع از تشخكه مان يو استخراج اطالعات به صورت دو بعد كند،يمحاسبه سطح بدن افراد م

 يداده آموزش شيبرخوردار بوده است كه با افزا ياز دقت خوب شود،يبدن م يهايبرجستگ
  .ديدقت را بهبود بخش نيا توانيم

   

 كي) توسط تيافراد (قد، وزن و جنس يكيزيمشخصات ف صيتشخ   عنوان پايان نامه:
   نيدورب

  محمدرضا راعي    دانشجويان:

  كندكتر بهروز نصيحت    استاد راهنما:
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  :چكيده

افزاري جهت كنترل دسترسي افراد سازي سختطراحي و پياده( عنوان تحت حاضر پژوهش
ه امروز .علوم پردازش تصوير و يادگيري ماشين انجام شده است كمك به )هاي مختلفبه محل

ها، نياز شديدي به با توجه به پيشرفت روز افزون علم كامپيوتر و افزايش مراجعين سازمان
هاي بزرگ احساس استفاده از علم كامپيوتر براي احراز هويت و شناسايي كاربران در محيط

 در اين پژوهش با استفاده از علوم پردازش تصوير و يادگيري ماشين و با استفاده از .شودمي
افزاري پياده كرديم كه با استفاده از استخراج الگوي صورت افراد و يادگيري پاي سامانه نرمرزبري

توسط يك شبكه عصبي، قادر به احراز هويت افراد معرفي شده و صدور مجوز براي ورود به 
درصدي  94هاي انجام شده، نمايانگر دقت هاي مختلف يك فضاي بزرگ است. آزمايشقسمت
 سازي شده است و داراي قابليتصورت عمده به زبان پايتون پيادهانه است. اين سامانه بهاين سام

  هاي متعدد كنترلي در پنل مديريت وب خود است.
   

افزاري جهت كنترل دسترسي افراد به سازي سختپيادهطراحي و    عنوان پايان نامه:
   هاي مختلفمحل

  رضا شكوري روشت    دانشجويان:

 يادگاريدكتر مسعود ده    راهنما:استاد 
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  :چكيده

افزاري است كه داراي ابزارهاي از پيش آماده سيستم مديريت محتواي وب يك سيستم نرم
اشد بسايت جهت انتشار و ويرايش مطالب، تصاوير و پيوندها مياي براي مديريت يك يا چند وب

ن هاي برنامه نويسي دهد حتي با دانشي اندك در زمينه زباو به طور كلي به كاربران اجازه مي
ايت سوب، محتواي وبسايت خود را به سادگي مديريت كنند. يك سيستم مديريت محتواي وب

 به صورتدانشگاه  شگاهيهر آزما يبرا تسايوبيك  آزمايشگاهي پژوهشي با هدف مديريت
و ع سري يبروزرسانبا امكان  شگاهيدر انتشار اخبار و اطالعات مربوط به آزما عيتسرل، مستق

گردد. اين همچنين تسهيل همكاري در اين زمينه بين دانشجويان و اساتيد پياده سازي مي
و پايگاه داده  HTMl،CSS  ،PHPپياده سازي با استفاده از فناوري هايي شامل زبان هاي 

MySQL سايت در مقابله با حمالت هايي جهت حفظ امنيت وبانجام شده و همچنين كاركرد
  تعبيه شده است. SQL Injectionاينترنتي همچون 

  
   

 تساي وب يمحتوا تيريمد ستميس يساز ادهيو پ يطراح   عنوان پايان نامه:
   يپژوهش يشگاهيآزما

  سارا شهرام    دانشجويان:

 دكتر سعيد فرضي    استاد راهنما:
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   چكيده:
اي همانند فيلم و موسيقي به عنوان يك سرگرمي محبوبيت زيادي در بين هاي رايانهبازي

كردن از استرس خود دهد تا با بازيها اين فرصت را به مردم ميمردم دارند. تعاملي بودن آن
دست بياورند و در نهايت نسخه قهرمان بكاهند، بعد از حل يك معما، حس رضايت و افتخار به

ها، هاي سه بعدي در اين سالبه عنوان يك فرد مجسم كنند. با وجود تعداد زياد بازيخود را 
اي در بين مردم برخوردارند. كردن از جايگاه ويژههاي دو بعدي به جهت سادگي در بازيبازي

آفريني و استراتژيك، هاي متنوعي از جمله اكشن، ماجراجويي، نقشها در سبكاينگونه بازي
كه جزو  Platformerساخت يك بازي دو بعدي در سبك  پروژه،ند. هدف اين شوعرضه مي
كننده از روي سكوها مي پرد و گيرد، است. بدين شكل كه بازيهاي اكشن قرار ميگروه بازي

بازي به نحوي  گذارد تا به انتهاي مرحله برسد. سه دشمنها را پشت سر ميموانع و دشمن
 هايها كه هر كدام قابليتتر شوند. اين دشمناحل بازي هوشمنداند كه در طول مرطراحي شده

كننده را دارند، در هر مرحله با توجه به متفاوتي از جمله پرواز كردن، تير اندازي و تعقيب بازي
روش هاي يادگيري، عملكرد خود را با توجه به تصميمات و نتايج مراحل قبل خود بهبود 

تري از خود بروز دهند. هر كننده واكنش مناسببا بازيبخشند تا در هنگام مواجهه مي
ها نيز با رويكردي مناسب با آنها، نحوه كننده نحوه بازي متفاوتي دارد و در نتيجه دشمنبازي

گيرند. اين بازي به وسيله موتور يونيتي و زبان برنامه نويسي سي شارپ بر بازي را در پيش مي
  سازي شده است.يادهروي گوشي هاي آندرويد طراحي و پ

با قابليت تغيير رفتار  Platformerساخت يك بازي دو بعدي    عنوان پايان نامه:
   دشمن بر روي سيستم عامل اندرويد

  مهراد عبدالهي    دانشجويان:

 دكتر چيترا دادخواه    استاد راهنما:
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