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 : دانشكاهي و ارتباط با صنعت طرحهاي تحقيقاتي

 موسسه تامین کننده اعتبار نوع طرح عنوان طرح
  مبلغ قرارداد

 )میلیون ریال(

 اجرا  تاریخ
 محل اجرا

 پایان شروع

طراحی سیستم هوشمند تشخیص سرطان پستان 

 به کمک تصاویر حرارتی
 کاربردی

دانشگاه حکیم  -دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 سبزواری
111 2791 - 

دانشگاه علوم پزشکی 

دانشگاه حکیم  -بزوارس

 سبزواری

طراحی یک سیستم تشخیص سرطان به کمک 

 داده کاوی پروتئوم انسان
 دانشگاه حکیم سبزواری 2739 2733 11 دانشگاه حکیم سبزواری کاربردی

طراحی و پیاده سازی سیستم هوشمند اتوماسیون 

 شبکه توزیع نیروی برق خراسان جنوبی
 کاربردی

استان خراسان شرکت توزیع نیروی برق 

 وزارت نیرو -جنوبی
993 2733 2791 

 –شهرستان بیرجند 

 دانشگاه تربیت معلم سبزوار

بررسی ساختار, ارتباطات, پروتکل های ارتباطی 

مراکز دیسپاچینگ و ترسیم دورنمای روند توسعه 

 مراکز دیسپاچینگ صنعت برق در آینده

 2733 72 شرکت برق منطقه ای خراسان بزرگ کاربردی
دامه ا

 دارد
 مشهد

ردیابی چهره انسان در تصاویر دیجیتال تحت پیاده 

 سازیهای ویدیویی

 –کاربردی 

 بنیادی
 دانشگاه تربیت معلم سبزوار 2739 2733 11 دانشگاه تربیت معلم سبزوار

طراحی و اجرای سیستم کنترل و اتوماسیون شبکه 

 های توزیع نیروی برق

 –کاربردی 

 بنیادی

دانشگاه  –ی برق خراسان شرکت توزیع نیرو

 تربیت معلم سبزوار
 سبزوار 2733 2737 991

کنترل حرکت اجسام در تصاویر متحرک ویدئویی و 

شناسایی حرکتهای انسانی به کمک شبکه های 

 عصبی و سیستم های فازی

 –کاربردی 

 بنیادی
 سبزوار 2736 2731 61 دانشگاه تریت معلم سبزوار

 کاربردی دیریت هواشناسیطراحی و پیاده سازی سیستم م
مرکز پژوهشهای جغرافیایی دانشگاه تربیت 

 معلم سبزوار
 سبزوار 2735 2731 271

ارائه طرح جامع سیستم تله متری و کنترل از راه 

 دور شبکه آب شرب شهر سبزوار

 –کاربردی 

 بنیادی

 –شرکت آب و فاضالب استان خراسان 

 دانشگاه تربیت معلم سبزوار
 بزوارس 2737 2731 71

سخت افزاری جهت  –ارائه یک سیستم نرم افزاری 

تشخیص مسافران در فرودگاههای محلی 

 کشورکانادا

 -  کاربردی

 بنیادی

Natural Science and 
Engineering Reaserch Council 

of Canada (NSERC) 
 2731 2732 University of 

Windsor, Canada 

 NSERC and Micronet بنیادی ی دیجیتالشناسائی صورت انسان در تصاویر ویدئوی
Company of Canada 

 
2731 2732 

University of 
Windsor, Canada 

طراحی و اجرای نرم افزارهای بردازشی بر روی 

 شبکه با قابلیت اطمینان باال
 شرکت فنی و مهندسی کرمان تابلو بنیادی

 
 تهران 2731 2733

نیک های ارائه یک روش دقیق اندازه گیری هارمو

 برق فشار قوی

بنیادی  

 کاربردی
 کارخانه ذوب آهن اصفهان

 
 تهران و ذوب آهن اصفهان 2733 2733

طراحی و اجرای نرم افزارهای مرکز کنترل 

SCADA  بصورت کسترده و منطبق بر محیط

 شبکه ای

کاربردی 

 بنیادی
 مرکز تحقیقات نیرو )متن(

 

2737 2735 
مرکز تحقیقات نیرو 

 تهران -)متن(

ارائه یک روش دقیق اندازه گیری فرکانس قطع 

 ترانزیستور بر روی ویفر
 مرکز تحقیقات نیمه هادی بنیادی

 
2731 2737 

مرکز تحقیقات نیمه هادی 

 تهران

طراحی و ساخت رله های دیجیتال و استفاده از آن 

 در ایستکاههای برق فشار قوی در منطقه تهران

کاربردی 

 بنیادی
 شرکت توانیر

 
2731 2737 

دانشکاه صنعتی امیرکبیر 

 تهران

 

 كاربردي :-پروژه هاي صنعتي

 کارفرما مسؤولیت عنوان طرح
 اجرا  تاریخ

 محل اجرا
 پایان شروع

 دانشگاه تربیت معلم سبزوار 2735 2737 دانشگاه تربیت معلم سبزوار مدیر پروژه WEBطراحی و اجرای نرم افزار ارزشیابی اساتید در محیط 

 دانشگاه تربیت معلم سبزوار 2735 2737 دانشگاه تربیت معلم سبزوار مدیر پروژه حی و اجرای سیستم نرم افزاری آموزش دانشگاهطرا

 دانشگاه تربیت معلم سبزوار 2735 2737 دانشگاه تربیت معلم سبزوار مجری طراحی و پیاده سازی شبکه کامپیوتری آزمایشگاههای دانشگاه با فیبر نوری



 دانشگاه تربیت معلم سبزوار 2736 2735 دانشگاه تربیت معلم سبزوار مجری ی و اجرای سیستم حفاظت الکترونیکی دانشگاهطراح

 مجری طراحی و نگهداری سیستم اطالعات تماس تلفنی
شرکت مخابرات استان خراسان 

 رضوی
 خراسان رضوی 2736 2731

 مجری یطراحی و نگهداری شبکه فیبر نوری استان خراسان رضو
شرکت مخابرات استان خراسان 

 رضوی
 خراسان رضوی 2736 2735

 برق منطقه ای کرمانشاه AOCطراحی و اجرای مرکز کنترل 
مدیر  -طراح

 پروژه

سازمان برق منطقه ای 

 کرمانشاه
 تهران و کرمانشاه 2731 2733

 برق  منطقه ای تهران  RDCمرکز کنترل  7طراحی و اجرای  
مدیر  -طراح

 پروژه
 2731 2733 سازمان برق منطقه ای تهران

 سازمان برق منطقه

 ای تهران

 طراح در  خطوط فشار قوی PLCطراحی و ساخت مودم های 
سازمان برق منطقه ای 

 مازندران
2733 2739 

تهران و برق منطقه ای 

 مازندران

 طراح طراحی و اجرای نرم افزارهای بردازشی بر روی شبکه با قابلیت اطمینان باال
شرکت فنی و مهندسی کرمان 

 تابلو
 تهران 2731 2733

ارائه یک روش دقیق اندازه گیری هارمونیک های برق فشار قوی در ذوب آهن 

 اصفهان
 2733 2733 کارخانه ذوب آهن اصفهان طراح

تهران و کارخانه ذوب آهن 

 اصفهان

هان برق کارخانه ذوب آهن اصف طراحی و اجرای مرکز کنترل دیسباجینگ توزیع

 بایانه 71به انضمام 
 2739 2736 کارخانه ذوب آهن اصفهان طراح

تهران و کارخانه ذوب آهن 

 اصفهان

 طراح بایانه 9برق  منطقه ای ساری به همراه  RDCطراحی و اجرای مرکز کنترل  
سازمان برق منطقه ای 

 مازندران
2735 2733 

تهران و برق منطقه ای 

 مازندران

جهت نصب در ایستگاههای برق فشار قوی در    RTUعدد 9طراحی و ساخت 

 منطقه ساری و قائمشهر
 طراح

سازمان برق منطقه ای 

 مازندران
2735 2733 

تهران و برق منطقه ای 

 مازندران

بصورت کسترده و منطبق بر  SCADAطراحی و اجرای نرم افزارهای مرکز کنترل 

 محیط شبکه ای

برنامه  - طراح

 نویس
 2735 2737 )متن(مرکز تحقیقات نیرو 

 -مرکز تحقیقات نیرو )متن(

 تهران

 

 : دكتري و ارشد كارشناسي رساله راهنمايي

 استاد راهنما نام دانشگاه نام دانشجو سال نامهعنوان پایان ردیف

 
و  ریبر پردازش تصو یمبتن یها لیچشم بر اساس تحل هیناح گنالیس یها یژگیاستخراج هوشمند و

 احساسات صیخالگو جهت تش یبازشناس
 یگنج دیحم دیس 2795

دانشگاه حکیم 

 سبزواری

دکتر جواد 

 حدادنیا

 
 استاد -.راد/ کدینگ اسپارس از استفاده با نظارتی های سیستم در انسان نامتعارف رفتار شناسایی

 راهنما
 مسعودی مریم 2795

 حکیم دانشگاه

 سبزواری

 جواددکتر 

 حدادنیا

 
 انتخاب هدف با رایانه مغز واسط سیستم های کالس تفکیک جهت در بهینه الگوریتم یک طراحی

  مناسب ویژگی
 بهروان آرش 2795

 حکیم دانشگاه

 سبزواری

 جواد دکتر

 حدادنیا

 قربانی بهروز 2795  حرارتی تصاویر از استفاده با شکم زیرپوستی چربی ضخامت محاسبه 
 حکیم دانشگاه

 سبزواری

 جواد دکتر

 حدادنیا

 
 فعال کانتور مبنای بر پستان حرارتی تصاویر در غیرطبیعی نواحی جداسازی جهت در نوین مدلی ارایه

 / فازی
 زاده قیومی حسین 2795

 حکیم دانشگاه

 سبزواری

 جواد دکتر

 حدادنیا



 
 یهاندیدقت فرآ شیچشم بمنظور افزا هیکارآمد در استخراج عروق شبک تمیالگور کی یطراح

 ینوپاتیبر رت یمبتن یصیتشخ
 یآرزو عباس 2791

دانشگاه حکیم 

 سبزواری

دکتر جواد 

 حدادنیا

 رادیمیاحسان عظ 2791 یشافر فاز -دمپستر یاهداف متحرک با استفاده از تئور یبرا دیتهد یابیارز دیارائه مدل جد 
دانشگاه حکیم 

 سبزواری

دکتر جواد 

 حدادنیا

 
هم رخداد  سیگابور و ماتربا استفاده از موجک  کیو سرام یسطوح کاش یبر رو وبیع ییشناسا

GLCM 
 یمروج یمجتب 2791

دانشگاه حکیم 

 سبزواری

دکتر جواد 

 حدادنیا

 
و  ریپردازش تصو یها کیبا استفاده از تکن یاندام تحتان یحرارت ریهوشمند مکان درد در تصاو ییشناسا

 الگو یبازشناس
 ینینرگس ثم 2791

دانشگاه حکیم 

 سبزواری

دکتر جواد 

 حدادنیا

 ALS 2791 مارانیجهت کمک به ب لچریکنترل و یبرا EEG گنالیس یحرکت چشم از رو صیتشخ 
 زادههیعباس کوهپا

 یاصفهان

دانشگاه حکیم 

 سبزواری

دکتر جواد 

 حدادنیا

 
 ریبا استفاده از تصاو کیممان شبه زرن یبر مبنا مریآلزا یماریزود هنگام ب صیتشخ یبرا نینو یروش

MRI 
 یگرج یحامد ظاهر 2791

دانشگاه حکیم 

 سبزواری

دکتر جواد 

 حدادنیا

 یپور کازرونعباس مانیا 2791 ییگرما ریسرطان پستان با استفاده از تصاو یماریزود هنگام ب صیتشخ 
دانشگاه حکیم 

 سبزواری

دکتر جواد 

 حدادنیا

 یاسد یمحمد مهد 2791 یامن با استفاده از منطق فاز یکیپسورد گراف یابیو ارز یطراح 
اه حکیم دانشگ

 سبزواری

دکتر جواد 

 حدادنیا

 اینیبهاره نصرت 2791 هیچند ال یمصنوع یعصب یبا استفاده از شبکه ها یماموگراف ریو بسط تصاو یفشرده ساز 
دانشگاه حکیم 

 سبزواری

دکتر جواد 

 حدادنیا

 یفاطمه اقتدار 2797 یمغز MR ریدر تصاو MS یماریب یمغز عاتیضا یو جداساز صیتشخ 
اه حکیم دانشگ

 سبزواری

دکتر جواد 

 حدادنیا

 
 یینایب یهاکیدرجه حرارت کف پا با کمک تکن عیبر اساس توز یابتید مارانیب یزخم پا ینیبشیپ

 نیماش
 یکاشف رضایعل 2797

دانشگاه حکیم 

 سبزواری

دکتر جواد 

 حدادنیا

 
 یهایژگیک وو به کم یرتهاجمیغ یهابراساس روش مریآلزا یماریب صیتشخ ستمیس کی یطراح

 گفتار یرخطیغ
 زادهمهدا نصراله 2797

دانشگاه حکیم 

 سبزواری

دکتر جواد 

 حدادنیا

 یمحمد ناظم جعفر 2791 تالیجید ریتصاو یانسان از رو یسه بعد ییشناسا 
دانشگاه حکیم 

 سبزواری

دکتر جواد 

 حدادنیا

 
 یریبا بکارگ یجراح یراهبر ستمیدر س یسه بعد CT ریبه تصاو یآندوسکوپ ییدئویو ریانطباق تصاو

 یهوش مصنوع یها کیتکن
 دروگرمقدم یعل 2791

دانشگاه حکیم 

 سبزواری

دکتر جواد 

 حدادنیا

 یربان نیرام 2791 اسکادا یهاستمیس ینفوذ هوشمند برا صیتشخ ستمیارائه س 
دانشگاه حکیم 

 سبزواری

دکتر جواد 

 حدادنیا

 یزیاحسان عز 2791 شروع تشنج صرع ینیب شیپ( جهت EEGمغز ) یکیالکتر یها گنالیس لیتحل 
دانشگاه حکیم 

 سبزواری

دکتر جواد 

 حدادنیا

 مقدمیگرام هیهد 2791 ییدئویو ریتصاو ییمات زدا 
دانشگاه حکیم 

 سبزواری

دکتر جواد 

 حدادنیا

 یمحمد رضائ 2791 یدنیپوش میسیب یبه کمک سنسورها یبه منظور کنترل سالمت یقلب یگنالهایس صیتشخ 
دانشگاه حکیم 

 سبزواری

دکتر جواد 

 حدادنیا

 پورینوذر یعل 2791 مادون قرمز ریپشت دست با استفاده از تصاو یرگها یالگو قیاز طر تیهو صیتشخ ستمیس 
دانشگاه حکیم 

 سبزواری

دکتر جواد 

 حدادنیا

 یگودرز پوریفاطمه ول 2791 قرمز مادون ریدر تصاو یحرارت یها یژگیبدن براساس و یپوست ریز یضخامت چرب یریاندازه گ 
دانشگاه حکیم 

 سبزواری

دکتر جواد 

 حدادنیا

 
وبه کمک داده  یشگاهیآزما یاز داده ها یآمار یها یژگیبراساس و تیهپات یماریهوشمند ب صیتشخ

 یکاو
 محمد راسق قزلباش 2792

دانشگاه حکیم 

 سبزواری

دکتر جواد 

 حدادنیا

 
از  یافتیدر یوئیدیو ریبر اساس تصاو یخوردگ نیاز زم یریر جلوگحرکت سالمندان به منظو یمدلساز

 حرکت آنها
 ییخسرو رضا 2792

دانشگاه حکیم 

 سبزواری

دکتر جواد 

 حدادنیا

 یوضیمحمد ف 2792 ابتید یماریب ینیماش صیبر اساس تشخ مارانیدر ب نیانسول حیهوشمند دُز صح نییو تع ینیب شیپ 
دانشگاه حکیم 

 سبزواری

اد دکتر جو

 حدادنیا

 پوریزدیاسما ا 2792 یبیبر بازخورد ارتباط ترک یبر اساس محتوا مبتن ریتصو یابیباز ستمیس کیارائه  
دانشگاه حکیم 

 سبزواری

دکتر جواد 

 حدادنیا

 2791 یقیتطب یاسکادا با روشها یستمهایخطا در س یریتحمل پذ تیقابل شیافزا یروش برا کیارائه  
 الرضایموس دیس

 صدر یموسو

دانشگاه حکیم 

 سبزواری

دکتر جواد 

 حدادنیا

 2791 ریتصو یتیموقع یچهره به کمک وصله ها ری)ابر وضوح(تصاو نییپا تیفیچهره ک ریبهبود تصو 
 یمحمد مصطفو دیس

 یاصفهان

دانشگاه حکیم 

 سبزواری

دکتر جواد 

 حدادنیا

 زادهیومیق نیحس 2791 قرمزمادون  ریدر تصاو یحرارت یها یژگیسرطان پستان بر اساس و صیتشخ 
دانشگاه حکیم 

 سبزواری

دکتر جواد 

 حدادنیا



 یمسلم نیحس 2791 کالمن لتریبا ف ییدئویو ریاهداف متحرک در تصاو یابیرد 
دانشگاه حکیم 

 سبزواری

دکتر جواد 

 حدادنیا

 انیمانیعباس ا 2791 رنگ یفضا لیچهره انسان با استفاده از تبد یآشکارساز 
یم دانشگاه حک

 سبزواری

دکتر جواد 

 حدادنیا

 یدیرش حانهیر 2791 یریاز کلمات تصو یاو بسته یمحل یهایژگیبه کمک و ییدئویو ریعمل انسان در تصاو ییشناسا 
دانشگاه حکیم 

 سبزواری

دکتر جواد 

 حدادنیا

 2739 یمصنوع یعصب یهااستان کرمانشاه با استفاده از شبکه یهاخبندانی لیو تحل هیتجز 
 یکوروند میبراها

 

دانشگاه حکیم 

 سبزواری

دکتر جواد 

 حدادنیا

 یدهکرد انیریبهنام کب 2739 ییدئویو ریدر دنباله تصاو نهیحالت چهره با دقت به صیتشخ 
دانشگاه حکیم 

 سبزواری

دکتر جواد 

 حدادنیا

 یمیزهرا ابراه 2739 تالیجید ریپوست انسان در تصاو صیتشخ 
دانشگاه حکیم 

 سبزواری

ر جواد دکت

 حدادنیا

 
در  کیکننده بالدرنگ ترافکنترل یو طراح ییدئویو ریرشته تصاو یاز رو یکیتراف یاستخراج پارامترها

 یفاز-نرو یهابه کمک شبکه زولهیا یهاتقاطع
 یانیطاهره رو 2739

دانشگاه حکیم 

 سبزواری

دکتر جواد 

 حدادنیا

 
موجک و شبکه  لیبا استفاده از تبد یقلب یگنالهایس یهایتمیهوشمند آر صیو تشخ یبندطبقه

 یمصنوع یعصب
 دوستمانیسجاد ا 2739

دانشگاه حکیم 

 سبزواری

دکتر جواد 

 حدادنیا

 دهیمحمدرضا پوش 2739 یحساس صنعت ساتیتاس نگیتوریمربوط به کنترل و مان SCADA یها ستمیدر س تیامن شیافزا 
دانشگاه حکیم 

 سبزواری

دکتر جواد 

 حدادنیا

 یمرتضو ایرو 2739 هوشمند یبه روش تطابق الگو یمغز ریصاوثبت ت 
دانشگاه حکیم 

 سبزواری

دکتر جواد 

 حدادنیا

 
 یربرداریبرق براساس تصو عیتوز یشبکه ها زاتیتجه یخطا نییدرتع صیتشخ یخطا یساز نهیبه

 یحرارت
 انیآرش خاکزاد دیس 2739

دانشگاه حکیم 

 سبزواری

دکتر جواد 

 حدادنیا

 
 یعصب یهابرق به کمک شبکه یروین عیتوز یهادر شبکه نایب ابیبیهوشمند ع تمسیس یطراح

 ریو پردازش تصاو یمصنوع
 یابوالفضل رحمان 2733

دانشگاه حکیم 

 سبزواری

دکتر جواد 

 حدادنیا

 پوریمحمد عل 2733 پروتئوم انسان یسرطان به کمک داده کاو یماریب صیتشخ یبرا یارائه روش 
دانشگاه حکیم 

 زواریسب

دکتر جواد 

 حدادنیا

 یآهوپا نیحس 2733 چشم هیعنب یآمار یهایژگیو یانسان بر اساس پردازش مواز ییشناسا 
دانشگاه حکیم 

 سبزواری

دکتر جواد 

 حدادنیا

 یمحمد مرو 2733 ریبه کمک پردازش تصو ییالقا یکنترل هوشمند جوشکار 
دانشگاه حکیم 

 سبزواری

دکتر جواد 

 حدادنیا

 
 ی( در فرکانسهاSETs) Single Electron Transistorsالکترون  یرفتار فرکانس یزسا هیشب

 یو صوت ییویراد
 یونسی درضایحم 2735

دانشگاه حکیم 

 سبزواری

دکتر جواد 

 حدادنیا

      

 


