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 Image)پردازش تصویر  -1

Processing)  استفاده ازنرم اقزار با

MATLAB  موضوعاتی از قبیل(

چهره، تشخیص عدد، بهبود تشخیص 

صاویر، نویز از تذف کیفیت و ح

 ردیابی اجسام متحرک و ...(

 کارشناسی 1

ار نرم افز در اشیا و آشکارسازیبازشناسی هدف این پروژه، طراحی یک سیستم 

MATLAB  می باشد. به عبارتی دیگر، این با تکنیک های پردازش تصویر

نند ما پروژه در نظر دارد که کامپیوتر را طوری آموزش دهد تا محتوای یک تصویر

دین بفرآیند کلی این تحقیق را بفهمد )درک کند(.  چهره، اثر انگشت، عدد و غیره

مدلی  ابتدا توسط برنامه خوانده می شود و در ادامهتصویر صورت است که 

) کاهش حواشی تصویر(  thinningوارد یک فرآیند به نام تصویر ماتریسی از 

 محتوای و بازشناسیتحلیل برای  عات ضروریاطال که در نتیجه آنمی شود 

  .فراهم می شودتصویر 

روش های کنترل دستگاههای  -2

 راحی)طالکترونیکی بصورت بی سیم 

  یم( صورت بی سکنترلی ب سیستم یک

 کارشناسی 1

 ارتباط میان دستگاه هایتسهیل بیشتر  برایبی سیم  های فناوریکاربرد  هامروز

فاده از این موارد است از پرکاربردترینی یک. گسترش یافته است الکترونیکی مختلف

ی م در علوم پزشکی و مهندسی مقوله کنترل دستگاه های الکترونیکی شامل فناوری

کنترلر  با استفاده از میکرو روژه طراحی یک سیستم کنترلی بی سیمهدف این پ د.باش

یم ارتباط بی س از طریق را ل های متعدد دستوریسیگنا فرستنده در آن کهباشد می 

مکانی که ) به منظور کنترل عملیات دستگاه های الکتریکی در مکانی دیگر)رادیویی( 

 می نماید. ارسال (سیگنال ها دریافت می شوند

بررسی انواع نانوربات ها و نحوه  -3

 کنترل آنها 

 

 

 کارشناسی 1

و پیشرفتهای حوزه  ژینانوتکنولو دانش چشمگیر دستاوردهای امروزه بر مبنای

دن که در ب هستیم ات های زیستیبنانور ن وبکارگیری ظهور شاهد میکروسنسورها

انسان قرار می گیرند و نقش محافظ و درمانگر را ایفا می کنند. این ریزماشین های 

و جایگزین بافت های فرسوده  ردهچندین نسخه از خودشان تهیه ک هوشمند قادرند

ه ب انورباتیکبررسی علم نابتدا به پروژه  از این رو در این .یا آسیب دیده نمایند

یک جستجوی  سپسو پرداخته می شود  نانورباتها طراحی علمی جدید جهت عنوان

 در یاءاش دقیق انفعاالت و فعل  بررسی از قبیل ربات نانو یکجامع از توانمندی های 

 .ارائه می شود  آنها کنترل نحوه و اطالعات ارسال، چکونگی نانو مقیاس

 زمان بندی

 دفه ساعت تاریخ روز لسهج

 تکمیل فرم های اولیه  13:00 05/07/1394 یکشنبه اول

 گزارش پیشرفت پروژه و رفع اشکال 15 27/07/1394 دوشنبه دوم

 پروژه %25گزارش  15 11/08/1394 دوشنبه سوم

 گزارش پیشرفت پروژه و رفع اشکال 15 25/08/1394 دوشنبه چهارم

 پروژه %50گزارش  15 16/09/1394 دوشنبه پنجم

 گزارش پیشرفت پروژه و رفع اشکال 15 30/09/1394 دوشنبه ششم

 پروژه %75گزارش  15 07/10/1394 دوشنبه هفتم

 گزارش پیشرفت پروژه و رفع اشکال 11 11/11/1394 یکشنبه هشتم

 پروژه %100گزارش  11 18/11/1394 یکشنبه نهم

 دفاع پروژه  - 26/11/1394 دوشنبه دهم
نام و نام خانوادگی 
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