عناوين پروژه (پايان نامه) دانشجويی
(مدرس  :مهندس ارشد بهروز رضاسروش)
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یادگیری الکترونیکی
سیستم های محاسباتی انسان محور و تعامل انسان و کامپیوتر
مدیریت فناوری اطالعات
تجارت الکترونیکی
سیستم های حمل و نقل و ارتباطات هوشمند
محاسبات فراگیر و مدیریت خدمات فناوزی اطالعات
سامانه اطالعاتی اقلیمی و سنجش از دور
انفورماتیک زیستی و حقوق
مدیریت گردش کار و دورکاری
آداب فناوری اطالعات و فناوری اطالعات سبز
آموزش فناوری اطالعات
مدیریت و برنامهریزی فناوری اطالعاتتجارت الکترونیکی
سیستمهای حمل و نقل و ارتباطات هوشمند
معماری اطالعات و مدیریت دانش
گاهی دوباره به صنعت فناوری اطالعات
فناوری اطالعات و تأثیر آن در صنایعمدیریت و برنامهریزی استراتژیک فناوری اطالعاتمدیریت و کنترل پروژههای فناوری اطالعاتپذیرش فناوری اطالعات به عنوان یک صنعتفرصتها و چالشهای پیش روی فناوری اطالعاترویکردهای نوین در فناوری اطالعاتمدیریت منابع انسانی در فناوری اطالعاتلزوم فرهنگسازی در فناوری اطالعاتفناوری اطالعات و تالش برای بومیسازیخدمات صنعت فناوری اطالعات به صنعت و تجارتفناوری اطالعات و اشتغالزاییاهمیت حمایت از سرمایهگذاران در صنعت فناوری اطالعاتفناوری اطالعات و ایجاد دنیای جدیدفاصله ایران با کشورهای پیشرفته در صنعت فناوری اطالعاتنقش فناوری اطالعات در زندگیهای صنعتی آیندهمدیریت بازرگانی و فناوری اطالعاتخدمات فناوری اطالعات به تجارت و بازرگانی-جایگزین شدن خدمات فناوری اطالعات محور به جای خدمات سنتی
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افزایش سطح توقعات مخاطبان از فناوری اطالعاتحذف بروکراسی اداری به کمک فناوری اطالعاتبهترین تجارت به کمک فناوری اطالعاتشبکه های ارتباطی موبایل و بی سیم.
سایر مباحث مرتبط با فناوری اطالعات
اتومبیلهای هوشمند
احراز هویت الکترونیکی
اخالق حرفه ای در فنآوری اطالعات
استانداردها و زیرساختهای طراحی و تولید محتوای الکترونیکی
استراتژیهای تجارت الکترونیکی
اشیاء هوشمند
اقتصاد فناوری اطالعات
امنیت تجارت الکترونیکی
امنیت در یادگیری الکترونیکی
امنیت و گواهی الکترونیکی
آموزش الکترونیکی ()E-Learning
آموزش و تجارت الکترونیکی،
بازاریابی الکترونیکی
بازاریابی ،فروش ،پشتیبانی و  CRMدر خدمات الکترونیک
بانکداری الکترونیکی
برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته
برنامه ریزی منابع سازمانی
برنامه ها و طرح های بانکداری الکترونیکی در تلفن همراه
بهداشت روانی در محیط الکترونیکی
بومی سازی یادگیری الکترونیکی
بیمه الکترونیکی،
پردازش سیار ،بی سیم و فراگیر
پردازش فراگیر (پردازش نامحسوس)
پورتال خرید و فروش محصوالت،
تاثیر فناوری اطالعات بر افراد ،سازمانها و جامعه
تجارت الکترونیک در ایران  ،حال و آینده
تجارت الکترونیکی سیار و محاسبات فراگیر
تجارت بدون کاغذ،
تکنولوژی آموزشی و برنامه درسی یادگیری الکترونیکی
تکنیکهای طراحی محتوای الکترونیکی
چالشها و راهکارهای توسعه یادگیری الکترونیکی
خانه هوشمند (سیستم اتوماسیون منازل)
دولت الکترونیکی () E-Government
ذخیره و بازیابی اطالعات روی وب
روشهای پیش بینی
زیرساختهای خدمات الکترونیک

 .76زیرساخت فناوری اطالعات
 .77سالمت الکترونیک
 .78سنجش و ارزیابی در یادگیری الکترونیکی
 .79سیستم های تصمیم یار هوشمند
 .81سیستمهای پرداخت الکترونیکی
 .81سیستم های مبتنی بر اطالعات مکان محور
 .82سیستمهای اطالعاتی بین سازمانی و جهانی
 .83سیستمهای سازمانی:از زنجیره تامین تا برنامه ریزی منابع سازمان
 .84شهر الکترونیک و مدیریت شهری،
 .85شهرداری الکترونیک،
 .86فناوری اطالعات در اقتصاد دیجیتالی
 .87فناوری اطالعات در مدیریت
 .88فناوری اطالعات و سازمانهای مجازی،
 .89فناوری اطالعات و معماری سازمانی،
 .91فناوریهای کارت هوشمند
 .91فنآوری اطالعات در مقابله با تروریسم
 .92قوانین و الزامات خدمات الکترونیک
 .93کسب و کار الکترونیکی
 .94مباحث پیشرفته در مهندسی سیستمهای تجارت الکترونیکی
 .95مباحث حقوقی و مالکیت معنوی در یادگیری الکترونیکی
 .96محتوای الکترونیکی (،)LCMS
 .97مدارس هوشمند
 .98مدیریت ارتباط با مشتری
 .99مدیریت تیم های مجازی
 .111مدیریت زنجیره عرضه ()SCM
 .111مدیریت مالی
 .112مدیریت ارتباط با مشتری
 .113مراقبت هوشمند از سالمندان و معلولین
 .114مسائل حقوقی و اخالقی در فناوری اطالعات
 .115معماری سیستم های نرم افزاری در خدمات الکترونیکی
 .116مهندسی سیستمهای تجارت الکترونیکی
 .117مهندسی مجدد فرآیندهای تجاری
 .118موزه های الکترونیکی،
 .119هوش تجاری
 .111واقعیت مجازی و شبیه سازها
 .111یادگیری الکترونیکی و سیستمهای مدیریت یادگیری ()LMS

