
  



 تعالی باسمه

ــورق      یه  یتواـمنــو ق اـــ د    حــوزه ان ق  یپژقهشــ  یه از گرقه  ــ یمنظو  حم به  ییق شــووا   یصنــوق  ـ

ــه ر ــوه ی ق ب ــ  دو   ن ــ یــو یخوم ــ  رت  ه  ه ی ا طراح ــه    ب آ ــ  ـ ــر ه ات ــه ـ ــ  یه ق عرض  یپژقهش

ــ  ان ق  ــو ب ــر   یه یتواـمن ــه ر  ی اهب ــوهیق  ق ب ــوات ع  ن ــه عن ــ ق   ـننوهرضه ا ب ه  ق ق م ـ بب ً  شرـ   یان

ــ ا به ـــ تیتواـمنـــو ق  اـب بن  یه  هنوهش  ب  ییشن تـــ  یمشـــ  ـ     اـ  ـــ ب انـــ ق   یعنوات م ق ضـ

 .و یم ـیم

ــورق ی ق  ــوق  ـ ــو صن ــه توت ــ  ـ ــی ات ــ ه پژقهش ــی از ه  ــ ق ی یو ــه ان ــو  عرض ــب  ق  ا ی ــه پی رـچ

بــه مــوا   زیــر طف آ .شــوه اتــ  شــووا یی شن تــ یی ق پــز از بر تــی ق تبویــ     ب آــ  اراخــوات من شــر

 :و ییارم تودـه 

ق ا ائــه   خواتــ    یق تــیاراخــوات تقق  ــ یح صــ  از ا  یمشــ  ـ     اـ  ــ ب انــ ق   یبــرا  یاعالم رم  گــ (1

ــرا   تیبن اـب  یه  هنوهه  ق ش  بمجــ ز اتــ . تمــ م شرـ    تیبن اـب  یه  هنوهه  ق ش  بشرـ  یتنهــ  ب

 اراخـوات شـرـ  ـننـو. ـ ی   ا یانـ ق  بمشـ  ـ     اـ  ـ  یق ا تـ د تق ضـ  ـ یبـ  توق تواـنو یم

را ًمـش  ـ     اـ ـ  ب ان ق ی   یه   خواـت  (2 همی  اراخوات رموه اـت   ب یو    چ  چوبی ـه    اـ ه ی   ـص

وقی    واـرر ـت  ـت  ی   ـت ــووـا یی       تــــ ـم ــه  31/03/1401ق ـح وق  ـورق ی ق شـ ـــن هغزاد صـ  ـشــــ ـی  ـب

(www.ghazal.inif.ir  ) .یگر به  ـت  ـصنوق    یه  قش   ی  به  رازرتیغـه    چ  چوبی    ییه   خواـت ثب  ـشوـو 

 .برتنو  قا   اراینو ا زی بی ـخواهنو شو 

ــ ق  (3 ــ ب ان ــ  ـ     اـ   ــ  مش ــ د   خوات ــ  ا ت ــ م مهت ــز از اتم ــو یارا   یپ ــیا ز ن ــو رت  ی ب ه  توت

ــورق  ــوق  ـ ــووا   یصن ــ   ییق ش ــو.   خوات ــو ش ــ ز خواه ــه ب  یرغ ــ ریـ ــ   ات  یش ــ  اآزام ــ   ا ب  ــ ین ت

ــ ق  ــ ب ان ــو  اـ خ ب ق به  یاـ   ــ ه ب ش ــرامش  ـ »عنوات   اش ــرا  توم  یـننوه« ب ــیمذاـ ــ ه   یت ــه ه  ب

 خواهو شـو. یمـراـ یم ق ضـ یپژقهشـ



ــ    (4 ــو   توااـ ــی   (ـننوهمش  ـ )من خـــ     ـننوه  خوات    صـ ــ ه پژقهشـ ــری)ق ه ـ ــرا  ا   (مجـ   بـ

اراخوات مش  ـ     اـ   ب ان ق ی   منـقـــو «  مجـــری»ق    «ـننوهمش  ـ »   «صنـــوق »ای م بیـــ  د ـبـــه3

ــ  ا  طرح ــو.    ب آ ــو ش ــورق  ــ یخواه ــوق  ـ ــرا  ا   صن ــ    یب ــر ت ــو هز  90حواـر ــهی  ص ــرا  ن  طرح یاد

ــیتقق ــو    یق ت ــه ش ــ  ب  پ  یامرحته  طو بهق    بالعوض ا ب ــرا یق م ن ت ــرطرح یادرا  ش ــه مج ــو  ی  ب خواه

 خواهـو بـو . ـننوهمش  ـ  بر عهوه  طرح یادـرا یه نهیهز یپر اخـ  ق م بقـ

طرح     یا  یق مـنو  یم    ی   خـبو  م آو  ـننوهمـش  ـ ق    یمنوط به موااق  مجر ـصرا ًـصنوق     یحم  (5

 خواهو بو . اراخوات  یا "یاور  یم آو میت ه"منو ج    بنو  و یبر ات س شرا

ــ  ا  ــ یتوق (6 صنــوق   یه  یحم  از  یمنو بهره  منزآهبهاراخــوات    ــ یق ا تــ د   خواتــ  مشــ  ـ     ب آ

خو    ییق شــووا ی  . صنــوق  ـــورق ـنو یـم  جــ  یا  یارتــ نوه حقــ  یـخواهــو بــو  ق بــرا  ییق شــووا   یـــورق 

ــ ی ا متزم به  ع  ــهیـتق مف       اـو یم  یمقرم ـگ  ـ ــ آ  یه طرح  ـ ــورق  یا تـ ــوق  ــ ــز  صنـ ــه ــ ق   یمقرم ــ

 خواهـو م ــو. یب بـ ییشـووا 

ــر ــ یحم  (7 ــورق   یق  اهب ــوق  ـ ــووا   یصن ــو  ا  ییق ش ــوات    ــ ی   موض ــ    صرا ًاراخ ــهت ــ ب   مرحت اـ  

 ــرهیق غ ــ س یمق  ــبیاازا   یصنـ ــ  ــو یتوآ   یت زیتج  م ـنــو   یبـــو   یه یهمو     یاتــ  ق م ــلوآ  یانــ ق 

 .ب شو یم یق مجـر ـننوهمش  ـ  بر عهوه

ـ  گزا  صــنوق    عنواتبه  بومرـگ  یان ق    ب تی ا ب  شــرـ  ا ز  نو یارا  یابه م    خبــو  ا  ی تــ دهرگوـه   (8

 (021-66530680شم  ه تم س: ) و یبگذا   تی   م ییق شووا  یـورق 

 

  



 خالصه فناوری

وجو و رو بودند، امالان جسکتبا آن روبه  ربازیاز د  ینترنتیا  دیخر  یهاتیکه سکا  یاز مشکالالت

که مشکصوکاک کاال    یاسکت  خوکوصکار در موارد  دارانیموردنظر خر  یکاالها  عیسکر  داکردنیپ

ها مطرح  در آن  یاقهیو سکل  یشکناختییبایجنبه ز  شکتریو ب  سکتیذکر نشکاا  و ااب   یلیخ

در نظر دارد که    یپژوهش   میکه تی  ستمیموارد پوشاک و البسه است  س  نیا  نیتراست  از مهم

ها  از آن  یژگیو اسکتصرا  و  ریتوکاو  یکه در بررسک  ییآن را توسکعه دهد، به للت ادرک باال

مشککابه را   ای  السککانی  ریبا توککاو  ییاالهاکند و ک آسااااااااااااا  العاده  کار را فوق نیا  تواندیدارد، م

  یطور خاص برا مرحله به  نیدر ا  ستمیس  نیکاربر ارار دهد  اگرچه ا  اریاستصرا  کند و در اخت

موارد مشکابه    یامالان توسکعه به تمام  ت،یدر صکورک موفق یخواهد شکد، ول  یپوشکاک طراح

( را  رهیظرو  و غ  چه،یو لروسک،، تابلوها، فر  و اال  یبازسکالت، اسکبا    ورآالک،ی)ازجمله ز

 یاز امالکانکاک آن بهره برد و حت  ینترنتیفرو  ا یهکاتیکدر سککا توانیخواهکد داشککت و م زین

 وجود خواهد داشت   زیهوشمند ن یهایافزار گوشصورک نرمامالان توسعه آن به

امالکان را    نیبکه ککاربر ا ق،یلم  یریادگیک  یهکاو شککبالکه  یبکه کمک، هو  موککنول یفنکاور  نیا

موارد مشکابه موجود از آن    یتمام  ت،یسکا  یلباس موردنظر بر رو  ریتوکو  یکه با بارگذار  دهدیم

  نیی در سکامانه، منرر به تع  یورود  ریو مشکاهده کند  پرداز  توکاو سکتیل  ت،یلباس را در سکا

و   ریبه توکاو  وانتیم  هایژگیو  نیکردن اها خواهد شکد و سک ب با دنبا آن  یاسکاسک  یهایژگیو

و هم از جنبکه   یهم از جنبکه شککبکاهکت ظکاهر توانکدیککار م  نی  اافکتیکمشککابکه دسککت  یککاالهکا

 گردد   یسب،، طرح و نقو  پوشاک بررس ،یشناختییبایز

 



 درباره تیم پژوهشی   

نام و نام  

 یخانوادگ
همالار/مشاور  

 طرح 
 ی شغل تیوضع رشته/مقطع تحویلی 

 یعتمل یه ـن رد - بر   ی مهنوت - ی ـ ر مجری  احمد کلهر 

  دیام دیس

 ی محمد
 ی هوش مبنوع  نهی   زم اـ د ـن رد -بر    ی مهنوت - ا شو  یـ  شن ت همو  

 ی حوزه هوش مبنوع  زیـوبرـ مه ـن رد -بر    ی مهنوت - ا شو  یـ  شن ت همو   ی بداغ نیحس

 وتر ی/ـ مپ یهوش مبنوع /بر   همو   ( ازیبرحسب ن)
ا شو ق  ق   یـ  شن ت ی اـشجو  ق

 یـ  شن ت ی اـشجو

 

  1378در سکا     رانیاز دانشکااه للم و صکنعت ا  ،یالالترون  -برق    یخود را در مهندسک  یدکتر احمد کلهر، مدرک کارشکناسک

برق و کنتر ، از دانشکااه تهران، به   یمهندسک  یهاخود را در رشکته  یارشکد و دکتر  یکارشکناسک  یهاکرد و سک ب دوره  افتیدر

دانشکالده للوم و فنون در دانشکااه   ،یبه گروه مالاترون  یو  1391سکا    ماهیگذراند  در د  1390و   1381 یهادر سکا   بیترت

و در حا  حاضکر    وسکتیدر دانشکااه تهران پ  وتریدانشکالده برق و کام   دی، به اسکات1394تهران و سک ب در تابسکتان سکا   

 .کنتر  مشغو  به خدمت است شیدر گرا اریلنوان دانش به

و  یلوب  یهاشباله  نهیها در زمخوکوصار سا   شکانیو کنتر  اسکت  ا  یهو  موکنول  یهادکتر کلهر در حوزه یقاتیتحق  قیلال

و توسعه   یطراح  نهیدر زم  نیماش  یریادگی  شااهیاز ده سا  است که با آزما  شیاند و بکرده قیو تحق  بیتدر  قیلم  یریادگی

و   یطراح  نهیتعام  انسکان و رباک در زم  یهاشکااهیاسکت که با آزما  سکا از هشکت   شیو ب  نیماشک  یریادگیمصتلف    یهارو 

در موضکولاک مرتب،،    شکانیا  نی  همچنکندیم  یهمالار  یریادگیکنتر  و    ،ییشکناسکا  یهااز رو   یاریبسک  یتوسکعه کاربرد

 شکانیا h-index  اریو ارائه کرده اسکت  مع  فیتأل  یالمللنیو ب  یداخل  یهاو کنارانب  یمعتبر للم در مرالک  یمقاالک متعدد

 است   1120لدد  شانیو تعداد ارجالاک به مقاالک ا 17لدد  google scholarاکنون در هم



 

 ضرورک مسئله

به سککمت    یکرونا و اابا  لموم  روسیو  یریگکشککور، خوککوصککار مسککئله همه  یکنون  ،یبه شککراباتوجه 

 د،یتول  نهیو چه در زم  یتالنولوژ  نهیچه در زم  یدرون  یها یاتالا به پتانس   ن،یآنال  دوفرو یخر  یهادرگاه

را شکالوفا کند    شکورک  یاسکتعدادها  نهیدر هر دو زم  تواندی  طرح مذکور مباشکدیم  تیالعاده حائز اهمفوق

  تی نشککده اسککت و با ااطع  ییحا  در کشککور اجراطرح تابه نیگات مشککابه ا  توانیم  یاز جنبه تالنولوژ

  یها تیفعال صچهیدر لرصکه پوشکاک با اسکتااده از تار  گرهیجو و توصکوجسکت  یگات همه موتورها  توانیم

  تواندیکار م  نیاند  انشکده  یحطرا  یریتوکو  یسکنربه کم، شکباهت  کدامچیو ه  کنندیکاربرها لم  م

و  شککتریبهتر و ب  یشککنهکادهکایموجکب پ  یفنکاور نیشککدک بهبود دهکد و توسککعکه ارا بکه  اک یکلمل ینا یبه

به سکمت    دارانیخر  شکتریبه نوبه خود موجب جذ  ب  زین نیکاربرها خواهد شکد که ا  قیبه سکال  تر،ینزد

شکد که در حا  فرو  محوکوالک   خواهد  ییوکارهاکسکب  نیو رونق چن  ینترنتیا  دوفرو یخر  یهاتیسکا

  زی ن هایدیرا بر تول  یفناور  نیاثر مثبت ا  توانیم  میرمسکتقیپوشکاک و البسکه در کشکور هسکتند و به طور غ

کار را تا   توانیم  یبه طرح اضکافه شکود، در مراح  بعد  ییهاافزونه  کهیدرصکورت  نیمشکاهده کرد  همچن

 رادیپوشکاک ا  ینترنتیا  دوفرو یدر خر  یانقالب  تواندیکه م  ردب شیافزار مصوکوص و جداگانه پنرم دیتول

 ارائه نشده است   یصورک بومحا  بهتابه یافزارنرم نیکند، چراکه چن

 مسئله اصلی تحقیق

 (:فناوری لرضه)

و توسکککعه  یطراحککک»

 یوجوموتککور جسککت

 یبککر مبنککا یریتوککو

 یریادگیکک یهاشککباله

جهکت اسکتااده   قیلم

ترککارک  یهککادر درگاه

 «پوشاک یالیالالترون

 



 مسئله اصلی تحقیق

اسکت که با اسکتااده از    قیلم  یریادگی  یهاشکباله  یگر بر مبنا هیتوصک سکتمیسک ،یپروژه توسکعه   یهد  اصکل

  یها از پوشکاک، نمونه  یورود  ریبتواند به کم، توکاو  یسکنرو شکباهت یابیخوشکه    ،یبنددسکته  نینو  یها،یتالن

شکده  کنتر   یو در فضکا  یحاضکر طراح ا در ح  یاسکامانه نیکند  چن  هیو به کاربر توصک  ییمشکابه را شکناسکا  ایو   السکانی

  یترار  یهااسیاسکتااده در مق  یبرا  وجود،نیاسکت  باا  دهیو اجرا شکده و به ثبت رسک  یابیارز  تیبا موفق  یشکااهیآزما

  یظاک خاص و پارامترها با مالح  دیجد  یاگردد و سکامانه  یآورپوشکاک جمع  ریاز توکاو  یمیالزم اسکت که حرم لظ

داده از  مرموله  ،ی رادیمنظور، ا  نیکاربران باشکد  به ا  ازین یکه از هر لحاظ پاسکصاو  بتواندکه   ابدیمتااوک توسکعه  

و   یکار  ،یبه شکراآن باتوجه  یپارامترها  یسکازنهیو آموز  مردد سکامانه و به  یمناسکب پوشکاک، بازطراح  ریتوکاو

 خواهد بود   نهیزم نیمناسب ازجمله ااداماک الزم در ا یراب، کاربر رادیا

  ردیگیارار م  تیتوسک، کاربر در اولو  یورود  ریو در کنار آن توکاو  شکوندیم  یسکازیها لمدتار کمپروژه، انتصا    نیدر ا

  یها تیدر سکا  یریتوکو  یوجوجسکت  یفناور  کهنیوجو خواهد شکد  با وجود اجسکت  ندیفرا  ینا یکار موجب به نیکه ا

ذکر  نبوده اسکت  ااب   ایامالان اسکتااده از آن در کشکور مه  مروزاسکت، متأسکاانه تا به ا  تیحائز اهم  اریبسک  نیفرو  آنال

و   هادواژهیهنوز با اسکتااده از کل  ا،یدن  ینترنتیا دیخر  یهاتیموجود در سکا  گرهیتوصک  یهاسکتمیاسکت که اکثر سک

 یتلق یضککعف بزرگ  نیو ا  دهنکدیککار را انرکام م  نیموجود ککاربر ا  یاهکصچکهیتکار  ریککاربرهکا و سککا یابل  یهکاانتصکا  

  نی ب  زین  یدارند و شکباهت چندان ینییپا  اریبسک ینا یهسکتند و معموالر به  قینادا شکهیموارد هم  نیا  رایز  شکود،یم

  یها به کاالها آن  یکاربران و لدم دسکترسک  یخود موجب دلسکرد  نیکه ا  شکودینم  دهید  داریبه خر  شکدههیتوصک  یکاالها

 هزاران الم جنب موجود خواهد شد   نیموردنظرشان در ب



  هیکاول  یهکاشیآزمکا  جیککه نتکا  دهکدیموردنظر را نشککان م  یفنکاور  یهکایاز خروج  یچهکار مثکا  وااع  ریز  ریتوککو

سکمت چ  در اا  مرزا(، هشکت   ریلباس موردنظر )توکو  ریهسکتند  در هر مثا ، کاربر با واردکردن توکو  یشکااهیآزما

  یاز کاالها   یانبوه  نیوجو از ببا جسکت  ریتوکاو  نی  اکندیم  افتیمشکابه موجود در فروشکااه را در  ینمونه از کاالها

  یطور خودکار توسک، سکامانه مشکص  و برا به  یورود  ریلدد توکو  ،یو تنها به کم، همان    نیموجود در فروشکااه آنال

سکامانه ازلحاظ نو   یشکنهادیپ  یکاربر و کاالها  یدرخواسکت  یکاال  نیب  یها  شکباهتشکوندیم  سکتیبه کاربر ل  شینما

 توجه است  ها ااب جنب آن یدر موارد ی(، رنگ، طرح، نقو  و حترهیشلوار، کاش و غ شرک،یلباس )ت

 

 

 

 

 



 مزایا 

 .یفروشااه نیو ب یو آسان درون فروشااه عیسر یریتوو یوجوجست •

 .و در لحظه نیصورک آنالبه شنهادهایارائه پ امالان •

 .موجود در فروشااه یتالرار یکاالها  یتشص امالان •

 .و برچسب زدن به ااالم فروشااه یسازمرتب یخبره برا یروهایبه ن ازین کاهش •

 .فرو  زانیم شیکاالها و افزا شدندهیشانب د شیافزا •

 .بارنیاول یبرا دیجد یها با ارائه خدمتالتماد آن شیو افزا تیموفق به کاربران و جلب رضا یهاهیتوص زانیم شیافزا •

  یر یصککورک توککوکه به  ییهر کاال  باری)تقر  ازیااالم و کاالها در صککورک ن  ریبه سککا  یریتوککو  یوجوجسککت میتعم  امالان •

 باشد(   سهیو مقا یبررسااب 

 کاربردها

 .(یدرون فروشااه یوجوپوشاک )جست نیفرو  آنال یهاتیدر سا یاافزونه ایلنوان ابزار به •

 .(یفروشااه نیب یوجو)جست نیفرو  آنال یهاتیسا یتمام نیراب، ب  یافزار موبانرم ای تیلنوان سابه  •

 .فرو  و برلالب یهاتیبه سا نستاگرامیا ،یاز مح یلنوان پ  ارتباطتوسعه به امالان •

 .فرو  تیکاربران به سا ریاتوا  تواو یهوشمند برا یهایافزار گوشتوسعه به نرم امالان •

   یالمللنیب یهایمشتر یفرو  و حت یهاتیبه سا گرهیارائه خدماک توص نهیخدمت واسطه در زم ،ی لنوانبه •

 

   های مورد انتظار تحقیقخروجی

 .و اطاللاک پوشاک و البسه ریاز تواو زیتم یامرموله داده •

 پوشاک   یریتوو یوجوجست یمناسب برا یبا راب، کاربر یاسامانه •

 هزینه و زمان اجرای طرح 

 .تومان است ونیلیم 650 یال 550طرح در حدود  نهیبرآورد هز •

  ماه دارد   24 یال 20برابر با  یطرح برآورد یاجرا زمانمدک  •

 

 



 یفالر  تیمالال میتسه

خواهکد بکود و انتشکار    میسکه قیتحق یاز اجرا  یناش یمعنو  تیدر مالال  کنندهمشارکت: یمعنو  تیمالال •

مقالککه در   ارائه  ، یو خارجکک   یداخلکک  یهاژورنا   در کنندهمشارکتو   یمقالککه مشککترک توسکک، مرر

 .مرکاز خواهکد بود  اندرکاراندستو اشکاره بکه نکام همکه   موافقکت بکا  نارهایهکا و سکمکنارانب

درصد    35و حداکثر   10متقاضی حداا     دهندهشتا سهم مشارکت شرکت/: یمنافکککع مکککاد  کککتیمالال •

خواهد بود )منافع مالی ناشکی از توسکعه این فناوری بر اسکاس توافق طرفین و مشکترک خواهد بود و با  

 و توافق است(  مذاکرهااب ، سهم مالالیت دهندهتوسعه ینقد ریغنقدی و   آوردهتوجه به سهم  

 

 

 ارسا  درخواست

و   ککنی، تدوییشککالوفا و یصنککدوق نوآور  موردنظردر چارچو     ککدیبا صرفارمشککارکت    یهادرخواست

 ینشککان به  ییو شککالوفا ینوآور در سککامانه غککزا  صنککدوق  31/03/1401  کک یحداکثککر تککا تار

ir.inif.ghazal.www    اکرید  یهارو بکه   کای،  رازآنیغ  یککه در چارچوبک  ییهادرخواستثبت شوند  

 نصواهنکد شکد   یابکیارز نکدیبرسکند، وارد فرا  ییو شکالوفا  ینکوآور  صنکدوق  بکه دسکت

  



 

 

 


