
دانشکده مهندسی کامپیوتر
تگزارش دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفی

بهروز مینایی بیدگلی
رییس دانشکده مهندسی کامپیوتر ۱۴۰۰شهریور 



معرفی دانشکده مهندسی کامپیوتر
نفر۲۸: تعداد اعضای هیات علمی

نفر ۸۲۰: تعداد کل دانشجویان

۳۶۴: تعداد دانشجویان کارشناسی•

۳۷۲:  تعداد دانشجویان ارشد•

۸۴: تعداد دانشجویان دکتری•

 ۴+ ۱۶:  آزمایشگاه های پژوهشیتعداد

 ۱۲: اموزشیآزمایشگاه های تعداد

۱+ ۳: تعداد مراکز نوآوری

رایانه ایپژوهش و فناوری توسعه بازی های مرکز •

مرکز تحقیقات فناوری اطالعات•

ابریمرکز رایانش •

نسل جدیدشبکه های قطب •



مهندسی کامپیوتراعضاء هیئت علمی دانشکده
: عضو هیات علمی ۲۸
نفر۱۰:  نرم افزارگروه •
نفر۶: گروه معماری کامپیوتر•
نفر۶: کامپیوتریشبکه های گروه •
نفر۶:  گروه هوش مصنوعی•



پیوترتعداد دانشجویان شاغل به تحصیل دانشکده مهندسی کام

(:نفر۳۶۴)کارشناسی

۹: نوبت دوم۳۵۵: روزانه

(:نفر۳۷۲) کارشناسی ارشد 

۱۱۶: آموزش الکترونیکی۵۰: پردیس۹: بین الملل۳۰: نوبت دوم۱۶۷: روزانه

(:نفر۸۴)دکتری 

۶: پردیس۲۰: بین الملل۳: نوبت دوم۵۵: روزانه



تحصیلی دانشکده مهندسی کامپیوتررشته های 

۱ ،رشته دکتری۴رشته کارشناسی ارشد و ۴رشته کارشناسی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

 گرایش هایکارشناسی ارشد و دکتری مهندسی کامپیوتر در:
 کامپیوتری شبکه های

هوش مصنوعی

 کامپیوتری سیستم های معماری

نرم افزار



آموزشیآزمایشگاه های 

 ریزپردازنده آزمایشگاه

مدارهای الکتریکیآزمایشگاه

 مدارهای الکترونیکیآزمایشگاه

مدار منطقیآزمایشگاه

 معماری کامپیوترآزمایشگاه

 داده هاپایگاه آزمایشگاه

 سیستم عاملآزمایشگاه

 کارگاه کامپیوترآزمایشگاه

 اینترنت اشیا،آزمایشگاه

 کامپیوتریشبکه های آزمایشگاه

آزمایشگاه مهندسی نرم افزار

آزمایشگاه بازی های رایانه ای



پژوهشیآزمایشگاه های 

آزمایشگاه  پردازش تصویر
آزمایشگاه  پردازش صدا و گفتار
  (آشوب)پیچیده های سیستمآزمایشگاه
آزمایشگاه  اتوماسیون هوشمند
زمایشگاه  پردازش موازی و همروندآ
  ایمحاسبهشناختی های مدلآزمایشگاه
آزمایشگاه رایانش اعتماد پذیر
 چند عاملهسیستم های آزمایشگاه  رایانش نرم و
آزمایشگاه  سیستمهای توزیعی
آزمایشگاه  شبکه و پردازش سریع
  کامپیوتریهای شبکهآزمایشگاه
  بی سیمهای شبکهآزمایشگاه
  اتکاپذیر معماری های و سامانه ها آزمایشگاه
آزمایشگاه  شبکه باند وسیع
  داده کاویزمایشگاه
آزمایشگاه  مهندسی داده



حوزه پژوهش و فناوری

حوزه آموزش

حوزه فرهنگی

دانشکده مهندسی کامپیوتربرنامه های 



حوزه پژوهش و فناوریدانشکده مهندسی کامپیوترفعلیوضعیت 



حوزه پژوهش و فناوریدانشکده مهندسی کامپیوترفعلیوضعیت 
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اعضاء هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوترروند امتیازات پژوهشی



حوزه پژوهش و فناوریدانشکده مهندسی کامپیوترفعلیوضعیت 

هشیپژوامتیازاتمعیارانحرافاست،مشخصنموداردرکههمانگونه
باال(99سالبرای83مقدار)پژوهشیامتیازسرانهبهنسبتهمکاران

.است
ومنتشرهمقاالتتعدادبودنپایینفوق،مشکلدالیلازیکی

رتأثیباعثکهاستجدیداالستخدامهمکارانصنعتیقراردادهای
.میشوددانشکدهامتیازاتمیانگیندرتوجهقابلمنفی



حوزه پژوهش و فناوریدانشکده مهندسی کامپیوتردر حال انجام برنامه های 

ارتقاء وضعیت پژوهشی دانشکده
قطریازصنعتیقراردادهایدرهمکارانازبیشتریتعدادشدندرگیر

.تفاهمنامههاانعقاد
درجدیداالستخدامهمکارانبه(منتورینگ)بیشترراهنماییارائه

.شانپژوهشیوضعیتبهبودخصوص
لیانه،ساگرنتقراردادهایبامرتبطپژوهشیطرحهایبربیشترنظارت

پژوهشیخروجیارائهاجباروجدیداالستخدامهمکارانبرایبهویژه
.امتیازدارای
وشدهارائهدانشکدهشورایدروشدهتهیهطرحیخصوصایندر

.شدخواهداجرایی،1400سالگرنتقراردادهایبرای



حوزه پژوهش و فناوریدانشکده مهندسی کامپیوترارائه شده برنامه های 

اخیرسالیکدرصنعتباارتباطموضوعات
(ع)حسینامامدانشگاهباهمکاریتفاهمنامهانعقاد
پارتمصنوعیهوششرکتباتفاهمنامهانعقاد
بنیانپردیسهمکاریبابازیسازیهابتأسیس
صدرتحقیقاتمرکزباتفاهمنامهانعقاد



حوزه آموزشدانشکده مهندسی کامپیوترفعلیوضعیت 

دکتراوارشددانشکدهدانشجویانماندگاری

بارآموزشیزیاداساتیدجوانوخوشسابقهدانشکده

عقبماندناساتیدفداکارآموزشگرادرپیشرفتپژوهشی

پرنشدنظرفیتآموزشیاساتیدکماقبال

راطرفیتمساویاساتیدموفقوناموفقدانشکدهدرتعداددانشجویارشدودکت

علومبهتصویبرساندنرشتهارشدمهندسیکامپیوتربازیهایرایانهایدروزارت

هدانشجوکیفیجدیدباتوجهبهنسبتاستادبنیازشدیدبهاستخدامهیاتعلمی



حوزه آموزشدانشکده مهندسی کامپیوتردر حال انجام برنامه های 

98و97دانشجویانورودیاصالحوضعیتماندگاری

اولینطرحکهاددانشگاهعلموصنعتایراناجرای

مدیریتاجرایتغییررشتهبهمهندسیکامپیوتر

ایجادروندنمایاخذمجوزپیشدفاعدکترا

رشداتصحیحوبازبینیروندمراحلاخذمراحلاخذسمیناروپروژهکارشناسی

بهروزرسانیآزمایشگاههایسختافزار

گرایشراهاندازیگرایشبازیسازیواخذدانشجویارشداین

نفریدرسسرویسی160اجرایپایلوتC++برایدانشکدهبرق



حوزه آموزشدانشکده مهندسی کامپیوترارائه شده برنامه های 

(متقاضی103)سروساماندادنبهوضعیتدانشجویانپردیسبینالملل

اصالحروندهایتصویبسمیناروپروژهبرایاصالحوضعیتماندگاری

آموزشراهاندازیمیزخدمتدانشکدهبرایتعاملبهتردانشجویانواساتیدوکارمندان

لومتدوینسیالبسجدیدومناسبرشتهعلومدادهبرایشورایگسترشوزارتع

ازیدرارائهتمامیدروسسرویسیدانشکدهبااساتیدقویوخوشبیانبهصورتمج
وپایتون ++Cنفری200دوردهکالس



حوزه فرهنگیدانشکده مهندسی کامپیوترفعلیوضعیت 

تهیههدیهبهمناسبتروزمعلمبرایاساتیدباهمکاریدانشجویان

وپروژهکارشناسیموفقکارآموزیبرگزاریجلساتمجازیبرایداشتن

دانشآموزانبرگزاریمراسمروزبازبرای

برگزاریمسابقهبرایدانشجویانورودیجدیددرقالباردویتوقفممنوع

مهارتافزاییبرگزاریجلساتمجازیفرهنگیو

استقبالحضوریازبرخیازدانشجویانورودیجدید

تحقیقاتیبهدانشجویانآزمایشگاههایمعرفیبرخی



حوزه فرهنگیدانشکده مهندسی کامپیوتردر حال انجام برنامه های 

جدیدورودیهایبرایاستقبالازبرنامهریزی

مهارتافزاییبرگزاریجلساتمجازیفرهنگیو

یبهاخالقیودستیابچالشهایمحیطدانشکدهبهمنظورکاهشبازطراحی
سالمترمحیط

تهیهلیستتجهیزاتمناسببرایقرارگیریدرموزهدانشگاه



حوزه فرهنگیدانشکده مهندسی کامپیوترارائه شده برنامه های 

جانماییبرایجداسازینرمدرسایتزیرزمیندانشکده

تنظیمالبیاصلیدانشکدهبرایکارهایمختلطوعمومیدانشجویان

راهاندازیاتاقنشاطدردانشکده

جویانتوسعهبرنامههایپرسشوپاسخمسئولینواساتیدموفقبادانش
کارشناسی،ارشدودکترابهصورتجداگانه



آزمایشگاه جامع دانشکده مهندسی کامپیوتر



ساختار سازمانی آزمایشگاه جامع



تدوین سیاست های کلی آزمایشگاه جامع

برنامه ریزی و ارتقای برنامه های پژوهشی

شورای راهبریتسهیل امور اجرایی و فرآهم آوردن ساختارها و امکانات

اعضای شورای راهبری
 (رئیس شورا)رئیس دانشکده

معاون پژوهشی دانشکده

مدیر تحصیالت تکمیلی دانشکده

 (دبیر شورا) مدیر آزمایشگاه جامع

دو عضو منتحب از اعضای هیئت علمی آزمایشگاه جامع

مدیر دفتر ارتباط با صنعت



مرکز پژوهش و فناوری توسعه بازیهای رایانه ای
دکتر مهرداد آشتیانی+ مینایی دکتر بهروز : سرپرست



محصوالت، اختراعات و بازار هدفدستاوردها، 

هدفبازارعنوانبهذیلهایشرکتوسازمانحاضرحالدر
:استگرفتهقرارموردتوجه

 فروشگاه های مجازی اندروید داخلی از جمله:

oکافه بازار

oمایکت اندروید

 فروشگاه مجازی اندروید جهانی از جملهGoogle Play

 فروشگاه مجازیIOSداخلی و خارجی(App Store)

مشتری، مخاطب، سفارش نام پروژه
دهنده

به سفارش شورای عالی بازی اندروید۵
انقالب فرهنگی

فروشگاه های اندروید داخلیفارمولر

iosو اندرویدفروشگاه هایفوتیارد
داخلی

کالنشهر
ر به سفارش موسسه ناجی هن

برای فروشگاه های اندروید و 
iosداخلی و خارجی

فوتکاردیا
به سفرش شرکت یارا کیش

iosبرای بازارهای اندروید و 
داخلی و خارجی

استیم کارت
به سفرش شرکت یارا کیش

iosو اندرویدبرای بازارهای 
داخلی و خارجی



مرکز تحقیقات فناوری اطالعات
دکتر احمد اکبری: سرپرست

ویدئوییسرویس های ارزیابی کیفیت تجربه در ■

پهنباندشبکه هایدرباندپهنایاشتراک گذاریاندازه گیری■

گستردهدادهشبکه هایطراحیمتدولوژیتدوین■

طراحی و اجرای پایلوت شبکه داده گسترده ■

چندرسانه ای سامانه مانیتورینگ و کنترل راه دور تجهیزات طراحی و توسعه ■

متمرکزسامانه های اطالع رسانی طراحی و توسعه ■

شهرداری تهرانسامانه های چندرسانه ای ارزیابی معماری امنیتی ■

طراحی و توسعه سامانه ضبط و پخش محتوای تلویزیونی■

طراحی و توسعه سامانه ضبط و پخش محتوای واقعیت مجازی■

IPطراحی و توسعه سامانه ارائه خدمات چندرسانه ای مبتنی بر ■



مرکز رایانش ابری
دکتر مهرداد آشتیانی: سرپرست

ویژگی های مرکز پردازش
ایجاد استخر منابع

انعطاف پذیری باال

دسترسی آسان

 منابع پردازشی بر پایهCPU

هسته مجازی۱۸۰: تعداد هسته پردازشی

 تعداد هسته پردازشی با در نظر گرفتنOver Commit: 720هسته مجازی
گیگابایت۸۹۶: میزان حافظه رم

 منابع پردازشی بر پایهGPU

هسته مجازی۱۲۰: تعداد هسته پردازشی

۵۵۴.۸: میزان حافظه رم

 تعدادgpu :۱۶
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سرویس های صنعتی ارائه شده توسط اعضاء هیات علمی
دانشکده مهندسی کامپیوتر

صنعتیسرویس عضو هیات علمی ردیف

دانشبازنویسیواستنتاجبازیابیاستخراج،یخبرهسیستم لیبهروز مینایی بیدگ ۲

ایرایانههایبازیتخصصیخدمات
لیبهروز مینایی بیدگ
مهرداد آشتیانی

۳
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۱۳۸۱:سال تاسیس•
متر مربع۲۵۰۰: زیر بنای مفید•
واحد۵۲: تعداد واحدهای مستقر•
واحد۱۹: تعداد شرکت های دانش بنیان•
۲۰: تعداد شرکت های در مرحله رشد•
۱۳:تعداد شرکت های مجازی•
واحد فناور۵: تعداد شرکت های فعال حوزه مهندسی کامپیوتر•

واحد فناور۳: تعداد شرکت های فعال اعضای محترم هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر•

تاریخچه مرکز رشد واحدهای فناور



2929

مشخصات واحدهای فناور فعال حوزه کامپیوتر 

(دادماتیک)شرکت داده پردازان مبتکر آکام
گراف دانش فارسی یا پردازش متن: ایده محوری

دکتر بهروز مینایی: مدیر عامل
(فعالیت مجازی)۱۳۹۸بهمن ماه ۱۰:تاریخ فعالیت 

(دانش بنیان)شرکت ریز پایش آنی هوشمند
وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی: ایده محوری

دکتر عیسی زارع پور: مدیر عامل
۱۳۹۷اول بهمن ماه :تاریخ فعالیت 

(دانش بنیان)شرکت راهکارپردازش ژرف
فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای: ایده محوری

مهندس علیرضا نوریان: مدیر عامل
۱۳۹۶اول شهریورماه :تاریخ فعالیت 

(دانش بنیان)شرکت مهبانگ فناوری های پارس
اسکای روم-فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای: ایده محوری
مهندس محسن و مهندس مجید خواهانی: هیات مدیره

۱۳۹۵مردادماه ۱۲: تاریخ فعالیت 

(اندانش بنی)شرکت مهندسی دنیای فناوری امن ویرا
فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای در : ایده محوری
حوزه امنیت

دکتر سعید پارسا: اعضای همکار 
۱۳۹۹/۷/۸:تاریخ فعالیت 



پروژه های صنعتی اجرا شده
سال گذشته  5در 



31 دانشکده مهندسی کامپیوتر

زمینه های فعالیت-آزمایشگاه رایانش اعتمادپذیر

طراحیوتوسعهسامانههاینرمافزاریامنواعتمادپذیر
طراحیوتوسعهشبیهسازهاوبازیهایجدی
طراحیوتوسعهنرمافزارهایگمنامسازیوحفظحریمخصوصیدادهها
ارزیابیامنیتوکارایینرمافزارهاوشبکهها

سال گذشته 5پروژه های اجرا شده در 



32 دانشکده مهندسی کامپیوتر

محصوالت موجود-اعتمادپذیرآزمایشگاه رایانش 

سامانهشبیهسازتهدیداتسایبری(CTSS)

سامانهشبیهسازرزمایشسایبری(Cyber Wargame)

سامانهگمنامسازیدادههایبانکی(SabaBDA)

سامانهگمنامسازیدادههایحجیم(Big Data Anonymizer)

گیریاینترنتیسامانهرأی(DTiVote)
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سال گذشته 5پروژه های اجرا شده در 



33 دانشکده مهندسی کامپیوتر

ام شدهفهرست پروژه های صنعتی انج-آزمایشگاه رایانش اعتمادپذیر

پژوهش،طراحیوتوسعهسامانهشبیهسازتهدیداتسایبری،»پروژهمجری»
عامنیتانعقادقراردادازطریقشرکتصنای)سازمانپدافندغیرعاملکشور:کارفرما

(تاکنون-1394(()صاافتا)فضایتبادلاطالعاتکشور
یهاهدادهپایگازیسامنااربیفزمانرپژوهشوارائهطرحدرزمینه»پروژهمجری

–ملیانفورماتیکشرکت-بانکمرکزی:کارفرما«دازش،پررونتشاایابانکیبر
(1396-1395)شرکتخدماتانفورماتیک:بهرهبردار

مطالعهبررسیوارائهگزارشتحلیلیازحملههایامنیتیبه»مجریپروژه
رکتش-بانکمرکزی:کارفرما«خودپردازوکیوسکهایخدماترسانی،دستگاههای

(1396-1395)شرکتفرادیسالبرز:بهرهبردار–ملیانفورماتیک
ترونیکیتدوینالزاماتومالحظاتپدافندسایبریبسترانتخاباتالک»مجریپروژه

(1395)سازمانپدافندغیرعاملکشور:کارفرما«کشور،

سال گذشته 5پروژه های اجرا شده در 
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دادشرکتها و سازمانهای طرف قرار-آزمایشگاه رایانش اعتمادپذیر

سازمانپدافندغیرعاملکشور
قرارگاهپدافندسایبریکشور
بانکمرکزیجمهوریاسالمیایران

شرکتملیانفورماتیک
شرکتخدماتانفورماتیک
شرکتدادهپردازیفرادیسالبرز
سازمانفناوریاطالعاتایران
(مرکزتحقیقاتمخابراتایران)پژوهشگاهارتباطاتوفناوریاطالعات
شرکتایزایران

سال گذشته 5پروژه های اجرا شده در 
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پروژه های مشاوره ایمرکز تحقیقات فناوری اطالعات 

پژوهش و توسعه ناجی –طراحی مرکز عملیات امنیت ■

شورایعالی فضای مجازی –ارزیابی کیفیت تجربه در سرویس های ویدئویی ■

تباطاتارومقرراتتنظیمسازمان–پهنباندهایشبکهدرباندپهنایگذاریاشتراکگیریاندازه■

رادیویی

توانیرشرکت–گستردههایشبکهطراحیمتدولوژیتدوین■

امینهوشمندسیارارتباطاتشرکت–اشیااینترنتمشاور■

سال گذشته 5پروژه های اجرا شده در 
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(2)پروژه های مشاوره ای مرکز تحقیقات فناوری اطالعات 

مشاور پروژه اینترنت اشیا و شهر هوشمند سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران■

مشاور اینترنت اشیاء مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری■

یین تبیین استاندارد ها و الزامات کیفی سرویس های رایانش ابری، و تع"همکاری مجری در پروژه ■

برای مرکز ملی فضای مجازی"جایگاه سرویسهای مورد نظر در شبکه ملی اطالعات

واطالعاتفناوریسازمان–تهرانشهرداریایچندرسانههایسامانهامنیتیمعماریارزیابی■

تهرانشهرداریارتباطات

سال گذشته 5پروژه های اجرا شده در 
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پروژه های اجراییمرکز تحقیقات فناوری اطالعات 

وزارت نیرو –طراحی و اجرای پایلوت شبکه داده گسترده شرکت توانیر ■

اهیر تهران طراحی و توسعه سامانه مانیتورینگ و کنترل راه دور تجهیزات چندرسانه ای موزه نقشه و مش■

شهرداری تهران –

هرانتشهرداریارتباطاتواطالعاتفناوریسازمان–متمرکزرسانیاطالعسامانهتوسعهوطراحی■

تهراندانشگاه–متمرکزرسانیاطالعسامانهتوسعهوطراحی■

سال گذشته 5پروژه های اجرا شده در 
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(2)پروژه های اجراییمرکز تحقیقات فناوری اطالعات 

شریفانرژیتحقیقاتمرکز–انرژیسازیبهینهومانیتورینگسامانهتوسعهوطراحی■

گفتاردرکلیدیکلماتتشخیصموتورپایلوتتوسعهوطراحی■

بازارپژوهششرکت–تلویزیونیمحتوایپخشوضبطسامانهتوسعهوطراحی■

سیماوصداسازمان–مجازیواقعیتمحتوایپخشوضبطسامانهتوسعهوطراحی■

مبتکرشرکت–IPبرمبتنیایچندرسانهخدماتارائهسامانهتوسعهوطراحی■

سال گذشته 5پروژه های اجرا شده در 



پلتفرم اینترنت اشیاء
احمد اکبری ازیرانی

مرکز تحقیقات و فناوری اطالعات دانشگاه علم و صنعت ایران

تولید/فرایند ساخت اهداف طرحویژگی ها و مزایای طرح صنایع هدف/مشتریان بالقوه

دستاوردها

نوآوری ها

فعالیت های آینده

ارتباط با ما

REPLACE THIS 

BOX WITH 

YOUR 

ORGANIZATION

’S

HIGH 

RESOLUTION 

LOGO

ی، ارائه ی پلتفرمی بوم•
جامع و یکپارچه جهت 

مدیریت تمامی 
پارامترهای 

اندازه گیری شده 
توسط حسگرها 

پلتفرمیارائه ی•
نوعازمستقل

برنامه هایوحسگرها
کاربردی

ل ارائه سرویس به شک•
ابری و بدون نیاز به 

زیرساخت

بهمدیریتیداشبوردتعریف•
کاروکسبتحلیلارائههمراه

ارسالمکانمشاهده یامکان•
تحلیلونقشه،رویبرداده ها
مختلفنمودارهایتوسطداده ها

وبحرانینقاطتعریفامکان•
تجهپیچیدهوترکیبیقوانین
هشدارارسال

سطوحونقشتعریفامکان•
کاربرانبرایمختلفدسترسی

هتجبرنامه نویسیتوابعارائه ی•
برنامه هایوحسگرهاباارتباط

کاربردی
نوعازپلتفرمبودنمستقل•

کاربردیبرنامه هایوحسگرها

حوزه یدرفعالاستارتاپ های•
اشیاءاینترنت

دولتیشرکت هایوسازمان ها•
جهتخصوصیو

فعالیت هایشانهوشمندسازی
شهرحوزه هایدرفعالصنایع•

هوشمند،ساختمانهوشمند،
سالمتهوشمند،انرژی

.متصلخودروهایوهوشمند،
مشاهده،جهتنهاییکاربران•

مورداشیاءکنترلومدیریت
.خوداستفاده ی

وسرویستجاری سازی•
ونهادهاازمشتریانیبهفروش
خصوصیودولتیادارات

وجامعبومی،پلتفرمیارائه ی•
جمع آوری،جهتیکپارچه
پارامترهایکنترلومدیریت

رهاحسگتوسطشدهاندازه گیری
وابریصورتبهسرویسارائه•

سرورنصببهنیازبدون

وبتحتداشبوردارائه ی•
ینمایشمحتوایمدیریتبرای

کاربربه
بهتوکنارائه یوتعریف•

هبخوداشیاءاتصالجهتکاربر
پلتفرم

ازنیاساسبرحسگرهانصب•
نرافزارپیکربندیکاربران،

اینرویبردادهارسال
کهشببهآن هااتصالوحسگرها

تحلیل هایشخصی سازی•
کاربردهایبرایارائه شده

خاص
مختلفانواعازپشتیبانی•

حسگرهاوهاگیت وی
سیستم هایباتجمیع•

مولفه هایوساختمانمدیریت
هوشمندشهر

دانشکده کامپیوتر، 
ات آزمایشگاه مرکز تحقیق
و فناوری اطالعات،

aakbari@iust.ac.ir

مولفه های اصلی پلتفرم2شکل 

نمونه ای از کاربردهای پلتفرم3شکل داشبورد مدیریتی کاربران1شکل 



سامانه ابری مدیریت یکپارچه نمایشگرهای اطالع رسانی
دکتر احمد اکبری ازیرانی

مرکز تحقیقات و فناوری اطالعات دانشگاه علم و صنعت ایران

تولید/فرایند ساخت اهداف طرحویژگی ها و مزایای طرح صنایع هدف/مشتریان بالقوه

دستاوردها

نوآوری ها

فعالیت های آینده

ارتباط با ما

REPLACE THIS 

BOX WITH 

YOUR 

ORGANIZATION

’S

HIGH 

RESOLUTION 

LOGO

ه مدیریت یکپارچ•
محتوا بر 

نمایشگرهای 
اطالع رسانی

ارائه سرویس به •
شکل ابری و بدون
نیاز به زیرساخت

محتواییقالب هایطراحیامکان•
دیداریجلوه هایانواعبا
محتواییآیتم هایانواعپخش•

اخبارتلویزیون،فیلم،عکس،شامل
rss،ومجالتوب،صفحات....
اندازیراهدرباالسرعت•
وسرمایه گذاریبهنیازعدم•

پردازشیزیرساختداشتن
مراتبسلسلهازپشتیبانی•

وبرنامه ریزیطراحی،درسازمانی
سفارشیقابلیت)محتواپخش
(سازی

واطالع  رسانیواحدهای•
ونهادهاادارات،عمومیروابط

سازمان ها
آموزشیعملیمراکز•
هتل هاواقامتصنعت•
اه هافرودگومسافربریصنعت•
درمانوبهداشتصنعت•
بورسوبیمهاداراتبانک ها،•
فروشگاه ها•

وسرویستجاری سازی•
ونهادهاازمشتریانیبهفروش
خصوصیودولتیادارات

وابریصورتبهسرویسارائه•
سرورنصببهنیازبدون

توامحنمایشیکپارچهمدیریت•
(مدیریتوبرنامه ریزیطراحی،)

رویبرنرم افزارپیکربندی•
تین کالینت ها

محلدرتین کالینتنصب•
شبکهبهاتصالومشتری

برایوبداشبوردارائه•
بهنمایشیمحتوایمدیریت

کاربر

سیستم هایباتجمیع•
ساختمانمدیریت

بهارتقائیسرویس های•
محضبهخاصمشتریان

انندم)نمایشگربهشدننزدیک
(نامباخوشامدگویی

سیستم هایباتجمیع•
تمدیریسیستم هایهتل داری،

نمایشگرهایبانک ها،صف
...وبورسسالن های

دانشکده کامپیوتر، 
ات آزمایشگاه مرکز تحقیق
و فناوری اطالعات،

aakbari@iust.ac.ir سناریوی ارائه سرویس1شکل 

نمونه استفاده از سرویس2شکل 



زبان فارسیگراف دانش 

:مجری
ایرانصنعتوعلمدانشگاه

:کارفرما
اتاطالعفناوریوارتباطاتپژوهشگاه

http://farsbase.net

http://farsbase.net/
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برخی از مشتریان و سازمان های طرف قرارداد



43 دانشکده مهندسی کامپیوتر

شمااز توجه تشکر با 

بهروز مینایی بیدگلی

۱۴۰۰شهریور 


