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 پشٍطُ ششح ػٌَاى تؼذاد هقطغ ػٌَاى  سدیف

1 
تثذیل تصاٍیش دػتٌَیغ فاسػی تِ 

 هتي
تَاًٌذ اى سا اًتخاب اًذ هیداًشجَیاًی کِ دسع پشداصؽ تصاٍیش سا گزساًذُ 1 ػیکاسشٌا

 ًوایٌذ.

2 
سدگیشی ّذف دس شثکِ ّای 

 حؼگش تیؼین
 1 کاسشٌاػی

یکی اص کاستشدّای اػاػی دس شثکِ ّای حؼگش تیؼین سدگیشی ّذف 
(Target Tracking ٍ هی تاشذ. ّذف تشسػی اًَاع سٍؽ ّای هَجَد )

 هقایؼِ آًْا هی تاشذ تِ ّوشاُ شثیِ ػاصی سٍشْای هطشح هَجَد.

 1 کاسشٌاػی  تشخیص صفحات ّشص دس ٍب 3
دس ایي پشٍطُ تایذ ٍیظگیْای هشتثط تا صفحات ّشص دس ٍب اػتخشاج شذُ ٍ 

 تش اػاع آًْا تشخیص ًْایی تش سٍی صفحات ٍب اًجام گشدد.

 کاسشٌاػی  فیلتشیٌگ صفحات ٍب 4
1 

دس ایي پشٍطُ تایذ اهکاى تؼشیف آیتن ّای هَسد ًظش تشای فیلتش اسائِ گشدد ٍ 
اًَاع فیلتشّای  صفحات ٍب سا فیلتش ًوایذ. اهکاى اسائِػیؼتن تش اػاع آى 

 .دس آى دیذُ شَدهٌاػة 

 تشسػی اًَاع سٍشْای تشخیص ًفَر دس شثکِ ٍ اسائِ یک سٍؽ ػادُ 1 کاسشٌاػی  یک ػیؼتن تشخیص ًفَر ػادُ 5

 ٍ اسائِ ًتایج NS2ّای حؼگش تیؼین ٍ شثیِ ػاصی آى تا تشسػی شثکِ 1 کاسشٌاػی  ػینّای حؼگش تیشثکِ 6

 1 کاسشٌاػی ػایت تشًاهِ ًَیؼاى  7
ّای اسائِ یک ػایت تِ جْت اسائِ آهَصؽ تشًاهِ ًَیؼی ٍ اسائِ تشًاهِ

ی ٍ ًَیؼای ٍ ّوچٌیي تشگضاسی هؼاتقات تشًاهِهختلف اص هثتذی تا حشفِ
 تؼییي ػطح تشًاهِ ًَیؼاى ٍ ...

جْت خشیذ ٍ فشٍؽ ٍ تؼَیض کتة جذیذ ٍ دػت دٍم  اسائِ یک ػایت تِ 1 کاسشٌاػی ػایت تاصاس کتاب 8
 تا اهکاًات کاهل هذ ًظش اػت.

ٍب ػایتی تا اهکاًات کاهل تشای تشگزاسی کٌفشاًؼْای ػلوی هذ ًظش اػت.  1 کاسشٌاػی اسی کٌفشاًؼْای ػلویضػایت تشگ 9
   http://icspis.shahroodut.ac.ir   ٍhttp://6icesconf.comًوًَِ هشاتِ  

هَتایل اپلیکیشٌی تشای یک صشافی کِ ًشخ اًَاع اسص، طال ٍػکِ ٍ ًوَداس  1 کاسشٌاػی هَتایل اپلیکیشي صشافی  11
 تغییشات آى تِ ّوشاُ تثذیالت تیي اسصی ٍ ... سا اسائِ ًوایذ.

اپلیکیشٌی تِ جْت ػفش حج هذًظش اػت کِ تِ هؼشفی تواهی هٌاػک پشداختِ  1 کاسشٌاػی هَتایل اپلیکیشي حج 11
 ٍ ّوچٌیي دستاسُ ّتلْا ٍ پشٍاصّا ٍ اػضاهْای حج اطالػاتی اسائِ کٌذ.

هَتایل اپلیکیشي هشاتِ قطاس سجاء هذ ًظش هی تاشذ تِ جْت اطالع اص حشکت  1 کاسشٌاػی هَتایل اپلیکیشي سصسٍ تلیط قطاس 12
 قطاسّا ٍ خشیذ ایٌتشًتی تلیط. 

هَتایل اپلیکیشٌی تشای ػضَیت، ػفاسؽ هیَُ ٍ پشداخت، اسػال تِ هٌضل ٍ  1 کاسشٌاػی هَتایل اپلیکیشي ػفاسؽ هیَُ  13
 اسائِ تخفیف ٍ... هذ ًظش هی تاشذ.

هَتایل اپلیکیشٌی تِ جْت تٌظین ٍ اسائِ سصٍهِ تا تخشْای کاهل هذ ًظش اػت  1 کاسشٌاػی سصٍهِ ٍ آسشیَ هذاسکهَتایل اج  14
 کِ اهکاى رخیشُ ٍ آسشیَ هذاسک ٍ اطالػات سا ًیض تِ فشد هی دّذ.

ّای سهضگضاسی اطالػات ٍ پیادُ ػاصی چٌذ سٍؽ ٍ تشسػی اًَاع سٍؽ 1 کاسشٌاػی سهض گضاسی اطالػات 15
 هقایؼِ کاسائی آًْا.

فت تمامی دانشجویانی که تمایل دارنذ تا اینجانة پروشه انتخاب نماینذ توجه داشته تاشنذ که حضور در جلسات زمانثنذی شذه ترای ارائه پیشر-
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