برنامه ارائه پروژه های نهایی کارشناسی – دانشکده چند رسانه ای -یکشنبه  20شهریور 1401
رئیس جلسه آقای تیموری
ردیف

نام و نام خانواگی

استاد راهنما

عنوان پایان نامه

استاد داور

ساعت ارائه

1

آراز رحیم زاده

آقای دکتر سخاوت

شبیه سازی صدا شنیده شده در هر جایگاه آمفیتئاتر با استفاده از فناوری ریتریسینگ

آقای ساکیان

9.00

2

آرمان حناچی

آقای ساکیان

آقای دکتر سخاوت

9.15

3

سحر زینال خانی

آقای دکتر سخاوت

طراحی بازی برای ایجاد تمرکز و حفظ تعاد ل

آقای دکتر علیزاده

9.30

4

لیال بهجت خواجه

آقای ساکیان

استفاده از قابلیت های فناوری واقعیت گسترده در بازدید تعاملی از آثار هنری

آقای دکتر علیزاده

9.45

5

آیدین سیاحی

آقای ساکیان

طراحی راهنمای تعاملی راهاندازی و نگهداری محصول با استفاده از فناوری واقعیت افزوده

آقای دکتر علیزاده

10

6

فاطمه حیرت انگیز

خانم دکتر حرمتی -آقای تیموری

بررسی نمادها و نشانه ها در رقص فولکور آذربایجانی با استفاده از انیمیشن

آقای دکتر علیزاده

10.15

7

پارسا محمدیان سودمند

تولید هنر رویه ای در واقعیت مجازی

آقای دکتر پورالوار

10.30

8

مریم افشاری

آقای مصطفوی

تبلیغ محصول با استفاده از موشن گرافیک  3بعدی و بهره گیری از عناصر جذاب گرافیکی

آقای تیموری

10.45

9

علیرضا پورمحمد

آقای دکتر پورالوار

آقای تیموری

11

10

مینا المکچی

آقای دکتر پورالوار -آقای مصطفوی

آقای بهرام

11.15

11

سمانه باالیی

آقای دکترپورالوار -آقای مصطفوی

بررسی تاثیر انیمیشن سه بعدی در آموزش علوم پزشکی و پیاده سازی یک نمونه موردی

آقای بهرام

11.30

12

امیر حسین اکبری

خانم صلح کننده

بررسی شخصیت های فانتزی و خیالی در انیمیشن

آقای بهرام

11.45

آقای دکتر سخاوت -آقای ساکیان

استفاده از متحرک سازی رویه ای در برنامه کاربردی مبتنی بر واقعیت افزوده به منظور کمک به
درمان انتوموفوبیا

طراحی و ساخت موشن گرافی برای آموزش آمادگی های الزم برای شروع رانندگی پس از
ورود به خودرو
بررسی تاثیر مدل ها و چاپگرهای سه بعدی بر آموزش های پزشکی و کاهش خطاهای پزشکی
و طراحی و چاپ یک نمونه

برنامه ارائه پروژه های نهایی کارشناسی – دانشکده چند رسانه ای -یکشنبه  20شهریور 1401
رئیس جلسه خانم صلح کننده

ردیف

نام و نام خانواگی

استاد راهنما

عنوان پایان نامه

استاد داور

ساعت ارائه

13

مریم فریق

آقای تیموری

بررسی تاثیر رسانه های اجتماعی بر روی کودکان کار

خانم دکتر حرمتی

2.00

14

سید محمد مهدی نقیب

آقای تیموری

خانم دکتر حرمتی

2.15

15

زهرا سلطانی ممقانی

خانم دکتر حرمتی

بررسی استفاده از موشن گرافیک در اخبار رسانه ای با تاکید بر خبرهای اجتماعی و فرهنگی

خانم صلح کننده

2.30

16

محمد هادی ابراهیم خانی

خانم دکتر حرمتی

مطالعه ای بر کارکرد انیمیشن کوتاه بر مفهوم خشونت خانگی

آقای تیموری

2.45

17

اسما قدس

آقای تیموری

بررسی تبدیل یک قصه از قرآن کریم به انیمیشن با تکنیک دوبعدی

آقای دکتر پورالوار

3

18

آنیتا رزقیان

آقای تیموری

بررسی روند آموزش مجازی برای گروه سنی نوجوانان  10تا  15سال

آقای دکتر پورالوار

3.15

19

فاطمه پیروزی

آقای تیموری

بررسی تاثیر موشن گرافیک در تبلیغ استفاده از تاکسی اینترنتی

خانم صلح کننده

3.30

20

الهام علیپور

آقای تیموری

بررسی تاثیر موشن گرافیک در یادگیری فرهنگ آپارتمان نشینی

خانم صلح کننده

3.45

21

علی سلیمی

خانم صلح کننده

آقای تیموری

4

22

امیرحسین اقبالی

خانم دکتر مصطفو ی -خانم مقترن

خانم صلح کننده

4.15

ساخت تیزر تبلیغاتی با رویکرد ایجاد بستری مناسب برای به تصویرکشیدن هرچه بهتر
محصول

بررسی انیمه های ژاپنی از منظر خالقیت و تخیل و ساخت یک انیمیشن کوتاه با موضوع تاثیر
سکوت و آرامش طبیعت بر آرامش روان انسان
بررسی تاثیر لوگوموشن بر میزان جذب مخاطب در فیلم و سریال های ایرانی

