عناوين پروژه (پايان نامه) دانشجويی
(مدرس  :مهندس ارشد بهروز رضاسروش)
محورهای پروژه دانشجويی :
-4موضوعات تحقيقاتی (پژوهشی)  :سيستمهای هوشمند و محاسبات نرم
محور  :موضوعات تحقيقاتی (پژوهشی)  :سيستمهای هوشمند و محاسبات نرم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.21
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.31
.31
.32
.33
.34

هوش مصنوعی و یادگیری
بینایی ماشین و پردازش تصویر
محاسبات نرم
پردازش صوت و سیگنال
شناسایی الگو
پردازش زبان طبیعی
سیستمهای چند عامله
مباحث ویژه در سیستمهای هوشمند و محاسبات نرم
سایر مباحث مرتبط با سیستم های هوشمند
آتوماتای های یادگیری
بهسازی گفتار
بینائی ماشین
بیوانفورماتیک،
پردازش تصویر
پردازش تكاملی
پردازش زبان طبیعی
پردازش سیگنالهای رقمی
پردازش صوت و سیگنال
پردازش نمادی
تبدیل متن به گفتار
تصویر پردازی رقمی
روباتیک
روشها و سیستمهای فازی
سنجش از دور
سیستمهای عصبی
سیستم حمل ونقل هوشمند،
سیستم های چند عامله
سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری (،)DSS
سیستمهای تشخیص هویت و الگو،
سیستمهای هوشمند در ممیزی و شناسایی تقلب
شبكه های عصبی
شبكه عسل ()Honey net
شناسایی الگو
شناسایی و تشخیص چهره،

شناسائی آماری الگو
شناسائی ساختاری الگو
شناسائی گفتار
فشرده سازی و كد نمودن تصویر و ویدیو
فشرده سازی و كد نمودن گفتار
)Smart Spaces( فضاهای هوشمند
كارت هوشمند
كامپیوترهای خود درمانگر
گفتار پردازی رقمی
مباحث ویژه در سیستم های هوشمند و محاسبات نرم
)Pervasive Computing( محاسبه و پردازش فراگیر
مدلسازی پیشگویانه
،مدیریت و پایگاه دانش
مهندسی دانش و سیستم های خبره
)هوش تجمعی(خرد جمعی
هوش مصنوعی توزیع شده
هوش مصنوعی در بیومتریک
هوش مصنوعی و یادگیری
یادگیری ماشین
Artificial Intelligence:
Artificial Neural Networks
Data Mining and Machine Learning
Pattern Recognition
Evolutionary Computing
Distributed Artificial Intelligence
Bioinformatic
Cognitive Vision
Fuzzy Logic and Systems
Signal Processing and Understanding
Activity Recognition
Biomedical Signal and Image Processing
Biometrics
Information Theory and Coding
Multimedia Systems
Speech and Natural Language Processing
Machine Vision and Image Processing
Automatic Inspection
Tracking
Texture Analysis
Artificial Intelligence Aspects
Ambient Intelligence
Artificial Immune Systems
Artificial Neural Networks
Autonomous and Ubiquitous Computing
Bayesian Models
Data Fusion
Data Mining and Knowledge Discovery
Distributed AI
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Fuzzy Logic and Systems .83
Genetic Algorithms and Genetic Programming .84
Machine Learning .85
Planning and Scheduling .86
Representation and Reasoning .87
Signal Processing Techniques and Understanding .88
Activity Recognition .89
Adaptive Systems .91
Biomedical Signal Processing .91
Biometrics .92
Chaotic and Fractal Systems .93
Computer Vision and Pattern Recognition .94
Image and Video Processing .95
Information Theory and Coding .96
Multimedia Systems .97
Speech and Natural Language Processing .98
Emerging Applications .99
Automatic Navigation Systems .111
Biogenetics and Medical Informatics .111
E-Services .112
Forensic Sciences .113
Intelligent Transportation Systems .114
Other Related Applications .115
Robotics and Virtual Reality .116
Social Networks .117

