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 کمیته تخصصی مدیر طرح / ایمیل نام طرح کد
تعداد 

 افراد
 رشته/گرایش مقطع تحصیلی

شرایط مورد نظر در 

 صورت وجود

MISP-01-01 
ثبت شده در هنگام  EEGپردازش سیگنال 

 BCIتصور حرکت به منظور استفاده در 
 دکتر امینی

zahraamini64@yahoo.com.au 
 کارشناسی ارشد 1 مغز و علوم اعصاب

دانشجو یا فارغ التحصیل رشته های مهندسی 

 برق/ کامپیوتر/ مهندسی پزشکی
 

MISP-01-02  تحلیل سیگنال هایERP فاده از روش با است

 BCIهای تنک به منظور استفاده در 
 دکتر امینی

zahraamini64@yahoo.com.au 
 کارشناسی ارشد 1 مغز و علوم اعصاب

دانشجو یا فارغ التحصیل رشته های مهندسی 

 برق/ کامپیوتر/ مهندسی پزشکی
 

MISP-01-03  استفاده از شبکه هایDynamic Bayesian 

Network (DBN) ستمهای در تحلیل سیBCI 

 دکتر امینی
zahraamini64@yahoo.com.au 

 کارشناسی ارشد 1 مغز و علوم اعصاب
دانشجو یا فارغ التحصیل رشته های مهندسی 

 برق/ کامپیوتر/ مهندسی پزشکی
 

MISP-01-04  ساخت دیتا بیس بیماری صرع در مدالیتی

 های مختلف
 دکتر امینی

zahraamini64@yahoo.com.au 
 کارشناسی ارشد 1 عصابمغز و علوم ا

دانشجو یا فارغ التحصیل رشته های مهندسی 

 برق/ کامپیوتر/ مهندسی پزشکی
 

MISP-01-05  تحلیل دادگانEEG  به منظور تشخیص

 بیماری صرع
 دکتر امینی

zahraamini64@yahoo.com.au 
 کارشناسی ارشد 1 مغز و علوم اعصاب

دانشجو یا فارغ التحصیل رشته های مهندسی 

 / کامپیوتر/ مهندسی پزشکیبرق
 

MISP-01-06  آنالیز سیگنالVEP  جهت کاربرد در

 MSتشخیص 

 دکتر امینی / دکتر کافیه
zahraamini64@yahoo.com.au 

 

 کارشناسی ارشد 1 مغز و علوم اعصاب
دانشجو یا فارغ التحصیل رشته های مهندسی 

 برق/ کامپیوتر/ مهندسی پزشکی
 

MISP-01-07 اسط مغزیطراحی سیستم و 
 دکترمکی آبادی – دکتر کرمانی

kermani@med.mui.ac.ir کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد 1 مغز و علوم اعصاب  

MISP-01-08 مانیتورینگ سیگنالهای اعوجاج و نویز رفع 

 صرع
 دکتر ربانی

rabbani.h@ieee.org 
 1 مغز و علوم اعصاب

/ کارشناسی ارشد

 دکترا
  پیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکیکام



MISP-01-09 دکتر ربانی مغزی سیگنالهای داده پایگاه تهیه 
rabbani.h@ieee.org 

 1 مغز و علوم اعصاب
 / کارشناسی

 ارشد کارشناسی
  کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی

MISP-02-01  استفاده از شبکه هایDynamic Bayesian 

Network (DBN) سازی تصاویر در مدلOCT 

 دکتر امینی
zahraamini64@yahoo.com.au 

پردازش تصاویر 

 کارشناسی ارشد 1 چشم پزشکی
دانشجو یا فارغ التحصیل رشته های مهندسی 

 برق/ کامپیوتر/ مهندسی پزشکی
 

MISP-02-02  مدلسازی آماری تصاویرEDI-OCT 
 دکتر امینی

zahraamini64@yahoo.com.au 

پردازش تصاویر 

 کارشناسی ارشد 1 پزشکی چشم
دانشجو یا فارغ التحصیل رشته های مهندسی 

 برق/ کامپیوتر/ مهندسی پزشکی
 

MISP-02-03  حذف نویز تصاویرOCT  با استفاده از

 روشهای یادگیری عمیق

 دکتر امینی / دکتر کافیه
zahraamini64@yahoo.com.au 

 

پردازش تصاویر 

 کارشناسی ارشد 1 چشم پزشکی
ا فارغ التحصیل رشته های مهندسی دانشجو ی

 برق/ کامپیوتر/ مهندسی پزشکی
 

MISP-02-04  محاسبه تابع گوسی ساز و مدل آماری در

 OCTدادگان سه بعدی 
 دکتر امینی

zahraamini64@yahoo.com.au 

پردازش تصاویر 

 کارشناسی ارشد 1 چشم پزشکی
دانشجو یا فارغ التحصیل رشته های مهندسی 

 / مهندسی پزشکیبرق/ کامپیوتر
 

MISP-02-05 
استفاده از روشهای تخمین بهبود یافته جهت 

ارتقای مدل آماری مورد استفاده در تصاویر 
OCT 

 دکتر امینی

zahraamini64@yahoo.com.au 

پردازش تصاویر 

 چشم پزشکی
 کارشناسی ارشد 1

دانشجو یا فارغ التحصیل رشته های مهندسی 

 برق/ کامپیوتر/ مهندسی پزشکی
 

MISP-02-06  استفاده از روشهای آموزش عمیق برای

 EDI OCTبخش بندی الیه ها در 
 دکتر کافیه

r_kafieh@yahoo.com 

پردازش تصاویر 

 کارشناسی ارشد 1 چشم پزشکی
مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی 

 کامپیوتر
 

MISP-02-07  استفاده از روشهای آموزش عمیق برای

 OCTحذف نویز داده های 
 دکتر کافیه

r_kafieh@yahoo.com 

پردازش تصاویر 

 کارشناسی ارشد 1 چشم پزشکی
مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی 

 کامپیوتر
 

MISP-02-08  استفاده از روشهای آموزش عمیق برای

 OCTایجاد داده های ساختگی 
 دکتر کافیه

r_kafieh@yahoo.com 

پردازش تصاویر 

 شدکارشناسی ار 1 چشم پزشکی
مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی 

 کامپیوتر
 

MISP-02-09  مقایسهOCT  چشم چپ و راست در بیماران

 دیابتی / بیماران مبتال به گلوکوم
 دکتر کافیه-دکتر ربانی

r_kafieh@yahoo.com 

پردازش تصاویر 

 چشم پزشکی
 کارشناسی ارشد 1

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی 

  کامپیوتر



MISP-02-10 
تفکیک داده های بیماران ام اس از ان ام او 

با روش  OCTو  MRIبر اساس داده های 

 های آموزش عمیق

 دکتر کافیه
r_kafieh@yahoo.com 

پردازش تصاویر 

 کارشناسی ارشد 2 چشم پزشکی
مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی 

 کامپیوتر
 

MISP-02-11  داده های استخراج مناطق دارای کیست از

OCT  در بیمارانMS  وNMO 
 دکتر کافیه

r_kafieh@yahoo.com 

پردازش تصاویر 

 کارشناسی ارشد 1 چشم پزشکی
مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی 

 کامپیوتر
 

MISP-02-12  استخراج اطالعات رگ از داده هایSLO 

 NMOو  MSدر بیماران 
 دکتر کافیه

r_kafieh@yahoo.com 

یر پردازش تصاو

 کارشناسی ارشد 1 چشم پزشکی
مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی 

 کامپیوتر
 

MISP-02-13  استخراج ویژگی از داده هایOCTA  در

 NMOو  MSبیماران 
 دکتر کافیه

r_kafieh@yahoo.com 

پردازش تصاویر 

 کارشناسی ارشد 1 چشم پزشکی
مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی 

 کامپیوتر
 

MISP-02-14  بخش بندی اتوماتیکMS Lesion  در داده

 MRIهای 

 دکتر کافیه
r_kafieh@yahoo.com 

پردازش تصاویر 

 کارشناسی ارشد 1 چشم پزشکی
مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی 

 کامپیوتر
 

MISP-02-15  محاسبه میزان آتروفی در اثر بیماریMS  در

 MRIداده های 
 دکتر کافیه

r_kafieh@yahoo.com 

پردازش تصاویر 

 کارشناسی ارشد 1 چشم پزشکی
مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی 

 کامپیوتر
 

MISP-02-16  استفاده از روشهای آموزش عمیق برای

 OCTو  enfaceرجیستر کردن تصاویر 
 دکتر کافیه

r_kafieh@yahoo.com 

پردازش تصاویر 

 کارشناسی ارشد 1 چشم پزشکی
ندسی برق ، مهندسی مهندسی پزشکی ، مه

 کامپیوتر
 

MISP-02-17 
کالس بندی رگ های شبکیه به سرخرگ و 

و با استفاده از  SLOسیاهرگ بر روی تصاویر 

 روشهای آموزش عمیق

 دکتر کافیه
r_kafieh@yahoo.com 

پردازش تصاویر 

 کارشناسی ارشد 1 چشم پزشکی
مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی 

 کامپیوتر
 

MISP-02-18 
کالس بندی تصاویر فوندوس افراد سالم و 

با استفاده از روشهای  ROIدیابتی و استخراج 

 آموزش عمیق

 دکتر کافیه
r_kafieh@yahoo.com 

پردازش تصاویر 

 کارشناسی ارشد 1 چشم پزشکی
مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی 

 کامپیوتر
 

MISP-02-19  تهیه دیتابیسOCT ه از بیماران مبتال ب

 MCIآلزایمر و 
 دکتر کافیه

r_kafieh@yahoo.com 

پردازش تصاویر 

 کارشناسی ارشد 1 چشم پزشکی
مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی 

 کامپیوتر
 



MISP-02-20  استفاده از روشهای آموزش عمیق برای

 بخش بندی تصاویر سفالومتری دندان
 دکتر کافیه

r_kafieh@yahoo.com 

پردازش تصاویر 

 پزشکی چشم

 

 کارشناسی ارشد 1
مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی 

 کامپیوتر
 

MISP-02-21  آنالیز کمّی خونریزی در تصاویر فوندوس

 BRVOافراد مبتال به 
 دکتر ربانی

rabbani.h@ieee.org 

پردازش تصاویر 

 کارشناسی ارشد 1 چشم پزشکی
مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی 

 کامپیوتر
 

MISP-02-22 
با استفاده از  OCTسوپررزولوشن تصاویر 

آموزش کتابخانه ای مبتنی بر تبدیل ویولت 

 بعدی 3مختلط 

 دکتر کافیه-دکتر ربانی
rabbani.h@ieee.org 

پردازش تصاویر 

 کارشناسی ارشد 1 چشم پزشکی
مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی 

 کامپیوتر
 

MISP-02-23  سوپررزولوشن تصاویرOCT  با استفاده از

 گوسی سازی و مدل مخلوط چند متغیره
 دکتر امینی-دکتر ربانی

rabbani.h@ieee.org 

پردازش تصاویر 

 کارشناسی ارشد 1 چشم پزشکی
مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی 

 کامپیوتر
 

MISP-02-24  استفاده ازMCA  در مدلسازی و طبقه بندی

 (fundus & OCTتصاویر چشم )
 ربانی دکتر

rabbani.h@ieee.org 

پردازش تصاویر 

 چشم پزشکی
 ارشد/ دکتری 1

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی 

  کامپیوتر

MISP-02-25 
مدلسازی و کالسیفیکیشن تصاویر چشم 

(fundus & OCT با استفاده از توابع )

 پایه اپتیمم و آموزش کتابخانه ای

 دکتر ربانی
rabbani.h@ieee.org 

ش تصاویر پرداز

 چشم پزشکی
 ارشد/ دکتری 1

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی 

  کامپیوتر

MISP-02-26 
با استفاده از  OCTبخش بندی تصاویر 

نمایش -یک روش ترکیبی )آماری

 یادگیری عمیق(-اتمی

 دکتر ربانی
rabbani.h@ieee.org 

پردازش تصاویر 

 چشم پزشکی
 ارشد/ دکتری 1

دسی برق ، مهندسی مهندسی پزشکی ، مهن

  کامپیوتر

MISP-02-27 

آنالیز و تشخیص اتوماتیک 

با  OCTمیکروآنرویسم در تصاویر 

استفاده از آموزش کتابخانه ای 

 نوارهای استخراجی

 دکتر ربانی
rabbani.h@ieee.org 

پردازش تصاویر 

 چشم پزشکی
 کارشناسی ارشد 1

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی 

  کامپیوتر

MISP-02-28  آنالیزleakage  در تصاویرOCT 

 DMEبیماران 

 دکتر ربانی
rabbani.h@ieee.org 

پردازش تصاویر 

 چشم پزشکی
 کارشناسی ارشد 1

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی 

  کامپیوتر



MISP-02-29  تشخیص اتوماتیکFoci  در تصاویرOCT دکتر ربانی 
rabbani.h@ieee.org 

پردازش تصاویر 

 چشم پزشکی
 کارشناسی ارشد 1

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی 

  کامپیوتر

MISP-02-30 
 OCTبدست آوردن پایه های بهینه الیه های 

 MCAبا استفاده از 

 

 دکتر ربانی
rabbani.h@ieee.org 

پردازش تصاویر 

 چشم پزشکی
 ارشد/ دکتری 1

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی 

  کامپیوتر

MISP-03-01 
بررسی و مقایسه معیارهای ارزیابی حذف 

نویز تصاویر پزشکی و ارائه یک معیار ترکیبی 

 ارتقا یافته

 دکتر امینی
zahraamini64@yahoo.com.au 

پردازش تصاویر 

 پزشکی
 کارشناسی ارشد 1

دانشجو یا فارغ التحصیل رشته های مهندسی 

  برق/ کامپیوتر/ مهندسی پزشکی

MISP-03-02 
ه بندی شدت آرتروز زانو از روی درج

با بکارگیری روشهای یادگیری  X-rayتصاویر 

 عمیق

 دکتر ورد
alivard@gmail.com 

پردازش تصاویر 

 پزشکی
1 

کارشناسی 

 /دکتریارشد
  کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی

MISP-03-03 
بخش بندی و کالسه بندی تصاویر فراصورت 

روشهای  ( با بکارگیریIVUSدرون رگی )

 یادگیری عمیق

 دکتر ورد
alivard@gmail.com 

پردازش تصاویر 

 1 پزشکی
کارشناسی 

 ارشد/دکتری
  کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی

MISP-03-04 

 مؤثر های بخش بندی و طبقه بندی سلول

مزمن در  میلوئیدی سرطان تشخیص در

تصاویر میکروسکوپی با بکارگیری روشهای 

 یادگیری عمیق

 کتر وردد
alivard@gmail.com 

پردازش تصاویر 

 1 پزشکی
کارشناسی 

 ارشد/دکتری
  کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی

MISP-03-05 

 در پالسماسل ها استخراج و بخش بندی

 مغز آسپیراسیون میکروسکوپی تصاویر

استخوان با بکارگیری روشهای یادگیری 

 عمیق

 دکتر ورد
alivard@gmail.com 

تصاویر  پردازش

 1 پزشکی
کارشناسی 

 ارشد/دکتری
  کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی

MISP-03-06 های ستون فقرات در  بندی مهره بخش

 CTتصاویر
 دکتر ورد

alivard@gmail.com 

پردازش تصاویر 

 1 پزشکی
کارشناسی 

 ارشد/دکتری
  کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی



MISP-03-07  نرم افزار محاسبه آتروفی طراحی و تولید

 MRIنخاع از روی تصاویر 
 دکتر ورد

alivard@gmail.com 

پردازش تصاویر 

 1 پزشکی
کارشناسی 

 ارشد/دکتری
 کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی

مسلط به زبانهای 

یا  ++cبرنامه نویسی 

python    و آشنایی

با محیطهای برنامه 

و  visualنویسی 

 GUIتولید 

MISP-03-08 کال سیفیکیشن سه بعدی تصاویر آندوسکوپی 

 
 دکتر ربانی-دکتر ادیبی

rabbani.h@ieee.org 

پردازش تصاویر 

 پزشکی
 ارشد / دکتری 1

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی 

  کامپیوتر

MISP-03-09 
تشخیص اتوماتیک کاندیدیازیس در تصاویر 

میکروسکوپی مربوط به نمونه های پاپ 

 MCAاستفاده از اسمیر با 

 دکتر ربانی
rabbani.h@ieee.org 

پردازش تصاویر 

 پزشکی
 کارشناسی ارشد 1

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی 

  کامپیوتر

MISP-03-10  طراحی و ساخت سیستم تشخیص بیماری

 ALLلوسمی لنفوئیدی حاد

 دکترطالبی – دکتر کرمانی
kermani@med.mui.ac.ir 

پردازش تصاویر 

 یپزشک
  کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد 1

MISP-03-11  داده کاوی تصاویر تهیه شده از اسکن

 خودکار المهای میکروسکوپی
 دکتر ربانی-دکترکرمانی

rabbani.h@ieee.org 

پردازش تصاویر 

 پزشکی
 ارشد / دکتری 1

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی 

  کامپیوتر

MISP-04-01 
استخراج مشخصات ذاتی و غیرذاتی 

دستگاههای اسکوپی با روش های 

 کالیبراسیون

دکتر داداشی، دکتر ربانی ، دکتر 

 ادیبی
Nm.dadashi@gmail.com 

سیستم های درون 

 بین
 کارشناسی ارشد 1

دانشجو یا فارغ التحصیل رشته های مهندسی 

 برق/ کامپیوتر نرم افزار/ مهندسی پزشکی
 

MISP-04-02 شخیص تغییرات خط تZ  از نظر وجود نشانه

 های رفالکس در تصاویر آندوسکوپی

دکتر داداشی، دکتر ربانی ، دکتر 

 ادیبی
Nm.dadashi@gmail.com 

سیستم های درون 

 کارشناسی ارشد 1 بین
دانشجو یا فارغ التحصیل رشته های مهندسی 

 برق/ کامپیوتر نرم افزار/ مهندسی پزشکی
 

MISP-04-03 ی سه بعدی و رجیستر کردن حین بازساز

 عمل در جراحی های ستون فقرات

دکتر داداشی، دکتر ربانی ، دکتر 

 ادیبی
Nm.dadashi@gmail.com 

سیستم های درون 

 کارشناسی ارشد 1 بین
دانشجو یا فارغ التحصیل رشته های مهندسی 

 برق/ کامپیوتر نرم افزار/ مهندسی پزشکی
 

MISP-04-04 
( در Polypارای پولیپ )شناسایی فریمهای د

 ای از تصاویر کولونوسکوپی رشته

(Colonoscopy) 

 دکتر ربانی
rabbani.h@ieee.org 

سیستم های درون 

 بین
 کارشناسی ارشد 1

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی 

  کامپیوتر



MISP-05-01 سازی و دنبال کردن حرکت  تشخیص، مدل

 اعضای بدن

 دکتر علی حسن زهرایی

ahzahraee@gmail.com 

سخت افزار و 

الکترونیک در 

 پزشکی

1 
کارشناسی/کارشناسی 

 ارشد

عالقمند به کار  فیزیک، مهندسی برق، مهندسی پزشکی

 عملی/آزمایشگاهی

MISP-05-02 های  پردازش صدای تنفس با پردازنده

 (embeddedتوکار )

 دکتر علی حسن زهرایی

ahzahraee@gmail.com 

سخت افزار و 

یک در الکترون

 پزشکی

1 
کارشناسی/کارشناسی 

 ارشد

عالقمند به کار  کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی مکانیک

 عملی/آزمایشگاهی

MISP-05-03  توسعه سخت افزاری و نرم افزاری دستگاه

OCT چشم مبتنی بر حسگری فشرده 
 دکتر یزدیان-دکتر ربانی

rabbani.h@ieee.org 

سخت افزار و 

الکترونیک در 

 پزشکی

3 
کارشناسی ارشد/ 

 دکتری

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی 

  کامپیوتر

MISP-05-04 

سطح  زننده تخمینساخت دستگاه 

صدای اتوماتیک بکمک آنالیز  هوشیاری

ارزیابی بر اساس نتایج استخراجی  وحنجره 

 توسط متخصصین

 دکتر ربانی-دکتر سقایی
rabbani.h@ieee.org 

سخت افزار و 

در الکترونیک 

 پزشکی

 ارشد/ دکتری 1
مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی 

  کامپیوتر

MISP-06-01 
 Mixed سیستم یک سازی پیاده و  طراحی

Reality  سکته دچار بیماران توانبخشی برای 

 مغزی

 دکتر ورد
alivard@gmail.com 

 بازی های درمانی

 
1 

کارشناسی/ 

کارشناسی ارشد/ 

 دکتری

  رق، مهندسی پزشکیکامپیوتر، مهندسی ب

MISP-07-01 سازی فرایند استخراج واریانت از  بهینه

 NGSهای  داده
 دکتر صحتی

mr.sehhati@gmail.com 

 

 بیوانفورماتیک

 

 کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی کارشناسی / ارشد 2

اسکریپت نویسی در 

 لینوکس

تجربه برنامه نویسی 

و  Perlو  Rبا 
MySQL 

MISP-07-02 های  ترازی داده سازی فرایند هم هینهبNGS 

 با ژنوم مرجع
 دکتر صحتی

mr.sehhati@gmail.com 

 

 بیوانفورماتیک

 

 کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی کارشناسی / ارشد 2

اسکریپت نویسی در 

 لینوکس

تجربه برنامه نویسی 

و  Perlو  Rبا 
MySQL 

MISP-07-03 ریانتها و تولید سازی فرایند فیلترینگ وا بهینه

 گزارش گرافیکی
 دکتر صحتی

mr.sehhati@gmail.com 

 

 بیوانفورماتیک

 

 کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی کارشناسی / ارشد 2

اسکریپت نویسی در 

 لینوکس

تجربه برنامه نویسی 

 MySQLو  PHPبا 



MISP-07-04 

تخمین دقیق میزان انرژی آزد شده در 

ا استفاده از پروتئین ب-داکینگ ملکول

یادگیری ماشین جهت استخراج نقشه اثر 

 ترکیبات شیمیایی موثر ضد سرطان

 

 دکتر قاسمی
f_ghasemi@amt.mui.ac.ir 

  مهندسی برق / مهندسی کامپیوتر ارشد / دکتری 1 بیوانفورماتیک

MISP-07-05 
شناسایی جایگاههای مستعد برهمکنش با دارو 

یادگیری  در ساختار پروتئین با استفاده از

 عمیق

 دکتر قاسمی
f_ghasemi@amt.mui.ac.ir 

  مهندسی برق / مهندسی کامپیوتر ارشد / دکتری 1 بیوانفورماتیک

MISP-07-06 

استفاده از روشهای یادگیری ماشین بر مبنای 

گراف جهت تخمین دقیق خواص ترکیبات 

 موثر در مهار رگزایی

 دکتر قاسمی
f_ghasemi@amt.mui.ac.ir 

  مهندسی برق / مهندسی کامپیوتر ارشد / دکتری 1 رماتیکبیوانفو

MISP-08-01  پردازش صوت به منظور تحلیل مانورLFM دکتر ربانی-دکتر سقایی 
rabbani.h@ieee.org 

پردازش سیگنال 

 های حیاتی
1 

کارشناسی/کارشناسی 

 ارشد

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی 

  کامپیوتر

MISP-08-02 ان آمادگی بیمار برای جدا شدن تعیین میز

 از ونتیالتور توسط تحلیل صداهای تنفسی
 دکتر ربانی-دکتر سقایی

rabbani.h@ieee.org 

پردازش سیگنال 

 های حیاتی
1 

کارشناسی/کارشناسی 

 ارشد

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی 

  کامپیوتر

MISP-08-03  بررسی کیفی درست قرار گرفتن ماسک

 ای سط تحلیل صدای حنجرهحنجره ای تو
 دکتر ربانی-دکتر سقایی

rabbani.h@ieee.org 

پردازش سیگنال 

 های حیاتی
1 

کارشناسی/کارشناسی 

 ارشد

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی 

  کامپیوتر

MISP-08-04  آنالیز سیگنال مانومتری وPH monitoring 

 
 دکتر ربانی -دکتر ادیبی

rabbani.h@ieee.org 

زش سیگنال پردا

 های حیاتی
 ارشد / دکتری 1

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی 

  کامپیوتر

MISP-09-01  مدلسازی آماری تصاویر سه بعدیOCT 
 

 دکتر ربانی
rabbani.h@ieee.org 

مدلسازی ریاضی 

 داده پزشکی
 ارشد/ دکتری 1

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی 

  کامپیوتر



MISP-09-02 ازی هندسی تصاویر سه بعدی مدلسOCT  

 مدل انرژی( -)مدل ساختگی 
 دکتر ربانی

rabbani.h@ieee.org 

مدلسازی ریاضی 

 داده پزشکی
 ارشد/ دکتری 1

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی 

  کامپیوتر

MISP-10-01  طراحی و ساخت سیستم هوشمند برای

 های قلبیمراقبت از مبتالیان به بیماری

 دکتر صانعی -رمانیدکتر ک
kermani@med.mui.ac.ir کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد 1 قلب و عروق  

MISP-11-01 
در  OCTنویززدایی و سوپررزولوشن تصاویر 

فضای تعبیه شده با استفاده از شبکه های 

 تانسوری

 صدیقین دکتر 
f.seddighin@yahoo.com 

  مهندسی پزشکی-مهندسی برق دکتری 1 پردازش تانسوری

MISP-11-02 
با  OCTنویززدایی و سوپررزولوشن تصاویر 

و در فضای تعبیه  auto-encoderاستفاده از 

 شده

 صدیقین دکتر 
f.seddighin@yahoo.com 

  مهندسی پزشکی-مهندسی برق دکتری 1 پردازش تانسوری

MISP-11-03 
با نمونه برداری  OCTبازسازی تصاویر 

واخت با استفاده از شبکه های غیریکن

 تانسوری

 صدیقین دکتر 
f.seddighin@yahoo.com 

  مهندسی پزشکی-مهندسی برق دکتری 1 پردازش تانسوری

MISP-12-01 اکسیمتر با استفاده از ساخت دستگاه پالس

 STMو میکروکنترلر  MAX30100ماژول 
 دکتر وفائی

mh.vafaie@amt.mui.ac.ir 

ساخت تجهیزات 

 پزشکی
کارشناسی/  1

 کارشناسی ارشد
 مهندسی برق

مسلط به طراحی 

-افزار و برنامهسخت

 نویسی میکروکنترلر

MISP-12-02 
سیم مبتنی سازی شبکه انتقال داده بیپیاده

(  با استفاده از Zigbee)یا  WiFi بر پروتکل

 ( DRF)یا  ESPهای تراشه

 دکتر وفائی
mh.vafaie1987@gmail.com 

 ساخت تجهیزات

 پزشکی
کارشناسی/  2

 کارشناسی ارشد

 مهندسی برق

 مهندسی کامپیوتر

مسلط به مفاهیم 

نویسی شبکه و برنامه

 میکروکنترلر

MISP-12-03 
طراحی واسط کاربری گرافیکی قادر به 

دریافت داده از پورت سریال کامپیوتر با 

 LabViewیا  visual studioاستفاده از 

 دکتر وفائی
mh.vafaie@amt.mui.ac.ir 

ساخت تجهیزات 

 پزشکی
کارشناسی/  1

 کارشناسی ارشد

 مهندسی برق

 مهندسی کامپیوتر
 

MISP-12-04 
 OCT1000دستگاه   fundusرمزنگاری تصاویر 

و ارسال آنها با استفاده از بستر اینترنت تحت 

 یک شبکه امن

 دکتر وفائی
mh.vafaie1987@gmail.com 

ساخت تجهیزات 

 پزشکی
کارشناسی/  2

 ناسی ارشدکارش
مسلط به شبکه و  مهندسی کامپیوتر

 امنیت شبکه



MISP-12-05 پزشکی طراحی سامانه بایگانی سوابق چشم

 بیمار

 

 دکتر ربانی -دکتر وفائی
mh.vafaie@amt.mui.ac.ir 
h_rabbani@med.mui.ac.ir 

ساخت تجهیزات 

 پزشکی
کارشناسی/  1

 کارشناسی ارشد

 مهندسی برق

 مهندسی کامپیوتر
 

MISP-12-06 
بدون نویز و با کیفیت باال  ECGثبت سیگنال 

و  TIشرکت   ADS129xبا استفاده از تراشه 

 STMمیکروکنترلر 

 دکتر وفائی
mh.vafaie1987@gmail.com 

ساخت تجهیزات 

 پزشکی
رشناسی/ کا 1

 کارشناسی ارشد
 مهندسی برق

مسلط به طراحی 

-افزار و برنامهسخت

 نویسی میکروکنترلر

MISP-12-07 

-نمونه ECGسیگنال  real-timeپردازش 

برداری شده از بدن شخص با استفاده از 

 single board computerیا  STMمیکروکنترلر 

(SBC)  به منظور شناسایی پارامترهای کلیدی

 ECGسیگنال 

 دکتر وفائی
mh.vafaie@amt.mui.ac.ir 

ساخت تجهیزات 

 پزشکی
کارشناسی/  1

 کارشناسی ارشد

 مهندسی برق

 مهندسی پزشکی

نویسی مسلط به برنامه

میکروکنترلر یا زبان 

 نوپایت

MISP-12-08 

های شناسایی هوشمند به ارائه الگوریتم

های آریتمی real-timeمنظور تشخیص 

 ECGوی سیگنال از ر VFو  VTآور مرگ

سازی افزار متلب و سپس پیاده)اجرا در نرم

 Single Boardبر روی میکروکنترلر یا 

Computer) 

 دکتر وفائی
mh.vafaie1987@gmail.com 

ساخت تجهیزات 

 پزشکی
کارشناسی ارشد/  2

 دکتری

 مهندسی برق

 مهندسی پزشکی

افزار مسلط به نرم

نویسی متلب، برنامه

 SBCمیکروکنترلر یا 

مسلط به هوش 

محاسباتی، شبکه 

های عصبی، 

های الگوریتم
learning 

MISP-12-09 
طراحی و ساخت یک منبع تغذیه 

 سوئیچینگ با گرید پزشکی
(Medical Grade Switching Power Supply) 

 دکتر وفائی
mh.vafaie@amt.mui.ac.ir 

ساخت تجهیزات 

 پزشکی
کارشناسی ارشد/  2

 دکتری

 مهندسی برق

 پزشکیمهندسی 

مسلط بر طراحی 

های مبدل

الکترونیک قدرت و 

 EMCمباحث 

MISP-12-10  ساختsmart watch دکتر وفائی با قابلیت آنالیز خواب 
mh.vafaie1987@gmail.com 

ساخت تجهیزات 

 پزشکی
کارشناسی/  2

 کارشناسی ارشد

 مهندسی برق

 مهندسی پزشکی
 

mailto:mh.vafaie@amt.mui.ac.ir
mailto:mh.vafaie@amt.mui.ac.ir
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MISP-12-11 
تفاده ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ مورد اس

 200در دیفیبریالتور جهت شارژ خازن تا 

 ژول

 دکتر وفائی
mh.vafaie@amt.mui.ac.ir 

ساخت تجهیزات 

 پزشکی
کارشناسی ارشد/  2

 دکتری

 مهندسی برق

 

مسلط بر طراحی 

های مبدل

الکترونیک قدرت و 

 EMCمباحث 

MISP-12-12 
دارای باتری با قابلیت  ECG Patchساخت 

به موبایل یا  ECGسیم سیگنال ارسال بی

 تبلت

 دکتر وفائی
mh.vafaie1987@gmail.com 

ساخت تجهیزات 

 پزشکی
کارشناسی/  2

 کارشناسی ارشد

 مهندسی برق

 مهندسی پزشکی
 

MISP-12-13  ساختsmart watch  با قابلیت محاسبه

 Well Beingپارامترهای 
 دکتر وفائی

mh.vafaie@amt.mui.ac.ir 

ساخت تجهیزات 

 پزشکی
سی/ کارشنا 2

 کارشناسی ارشد

 مهندسی برق

 مهندسی پزشکی
 

MISP-12-14  پیاده سازی رابط کاربری گرافیکی با

 استفاده از زبان پایتون و پلتفرم رزبری پای
 دکتر وفائی

mh.vafaie1987@gmail.com 

ساخت تجهیزات 

 پزشکی
کارشناسی/  1

 کارشناسی ارشد

 مهندسی برق

 مهندسی کامپیوتر

مسلط بر برنامه 

 سی پایتوننوی

MISP-12-15 
مطالعه نظری و میدانی )با استفاده از دستگاه 

Eye-Tracker آثار اختالالت اعصاب و  )

 روان بر نحوه حرکت مردمک چشم

 دکتر وفائی
mh.vafaie@amt.mui.ac.ir 

ساخت تجهیزات 

 پزشکی
  مهندسی پزشکی کارشناسی 1

MISP-12-16 
 های شناسایی هوشمند بهارائه الگوریتم

منظور تشخیص اختالالت اعصاب و روان با 

-Eyeتحلیل سیگنال خروجی دستگاه 

Tracker 

 دکتر وفائی
mh.vafaie1987@gmail.com 

ساخت تجهیزات 

 پزشکی
کارشناسی/  1

 کارشناسی ارشد

 مهندسی برق

 مهندسی کامپیوتر

پیشنیاز این  15طرح 

 باشدطرح می

MISP-12-17 

تفاده از ساخت واسط کاربری گرافیکی با اس

LCD  های مجهز به تاچ شرکتNextion  با

سیم کد مربوط به نقطه قابلیت ارسال بی

 فشار داده شده

 دکتر وفائی
mh.vafaie@amt.mui.ac.ir 

ساخت تجهیزات 

 پزشکی
کارشناسی/  1

 کارشناسی ارشد
  مهندسی برق

MISP-12-18  ساختEye-Tracker  با استفاده از دوربین

 یدیجیتال و رزبری پا
 دکتر وفائی

mh.vafaie1987@gmail.com 

ساخت تجهیزات 

 پزشکی
کارشناسی/  1

 کارشناسی ارشد

 مهندسی برق

 مهندسی کامپیوتر
 



MISP-12-19  طراحی واسط کاربری قابل اجرا در سیستم

 سیمعامل اندروید با قابلیت دریافت داده بی
 دکتر وفائی

mh.vafaie@amt.mui.ac.ir 

ساخت تجهیزات 

 پزشکی
کارشناسی/  1

 کارشناسی ارشد

 مهندسی برق

 مهندسی کامپیوتر

نویسی مسلط بر برنامه

 اندروید

MISP-13-01  طراحی سر اپتیکی میکروسکوپ عمل

 جراحی
 دکتر وفائی

mh.vafaie@amt.mui.ac.ir 

اپتیک در مهندسی 

 پزشکی
2 

 کارشناسی ارشد/

 دکتری
 اپتیک -فیزیک

های طراحی سیستم

 اپتیکی

MISP-13-02  طراحی سیستم اپتیکی مربوط بهfundus 

camera 
 دکتر وفائی

mh.vafaie1987@gmail.com 

اپتیک در مهندسی 

 پزشکی
 کارشناسی ارشد/ 2

 دکتری
های طراحی سیستم اپتیک -فیزیک

 اپتیکی

 

 


