
 بسمه تعالی

 :رح زیر استاهد شد، به شالین انجام خوکه به صورت آن ۹۹های کارشناسی شهریورماه پروژهارزیابی  مراحل

 .مجازی خود را برای ورود به کالس مربوطه، استفاده نماییدو عنوان پروژه و آدرس کالس  کردهرا در جدول زیر جستجو  شماره دانشجویی خود .1

، تماس  ۰21-۶111۴21۶شماره  و در صورت عدم پاسخگویی، با به شما اختصاص داده شده استهایی که شماره تماسبا  ابتدا، ل، مشکدر صورت بروز هر گونه سوال، ابهام  .2

 Adobe Connectافزار همچنین ویدئوی آموزشی کوتاهی از نرم صبح چهارشنبه پاسخگو هستند. ۸افزار، تیم اجرایی از ساعت ه تست نرمدر صورت نیاز بحاصل نمایید. 

 تان ارسال شده است.خدمت

 شود. امه، پرسش و پاسخ انجام میدهد و در ادارائه میپروژه خود را دقیقه زمان در نظر گرفته شده است که ابتدا دانشجو  ۴۰برای هر ارزیابی،  .3

  



 آدرس کالس مجازی شماره تماس  زمان عنوان شماره دانشجو

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom1 9383070822 9:10 - 8:30 بر روي يك سرور پردازش ابري و تحليل كارايي آن VDIپياده سازي سرويس 810194406

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom2 9332641682 9:10 - 8:30 رويكرد يادگيري تقويتي در بازارهاي تراكنشي انرژي 810194460

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom3 9022867277 9:10 - 8:30 دستگاه هولتر فشار خون 810195349

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom4 9363599370 9:10 - 8:30 سريع افراد حقيقي در تغييرات هفتگي و ماهانه قيمت سهام تاثير خريد و فروش حجيم و 810195437

810195441 
در مورد سيستم  (operational controlآموزش يك شبكه عميق براي تحقق مفهوم كنترل كننده عملياتي )

 هاي خطي مرتبه پايين
8:30 - 9:10 2188224310 

vclas9.ut.ac.ir/pdroom5 

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom6 9352217152 9:10 - 8:30 واسط نرم افزاري مبتني بر وب براي انجام آزمايشات ميداني و تحليل ترانسفورماتورهاي جريان فشار قوي 810195492

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom5 9383070822 9:50 - 9:10 مدلسازي و تحليل شبكه هاي اجتماعي 810194353

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom2 9332641682 9:50 - 9:10 بررسي و مقايسه روند تجديد ساختار شبكه برق ايران 810194555

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom6 9022867277 9:50 - 9:10 شبيه سازي و مطالعه تقويت كننده سيستم اندازه گيري ارتعاش ترانسفورماتور 810195343

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom7 9363599370 9:50 - 9:10 انتقال سبك تصوير به فيلم 810195426

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom4 2188224310 9:50 - 9:10 بررسي اثر بات ها در ديناميك باور افراد در شبكه هاي اجتماعي 810195428

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom3 9383070822 9:50 - 9:10 دستگاه تست ورزش قلب 810195448

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom1 9352217152 9:50 - 9:10 امكان سنجي و طراحي و ساخت بردهاي مدار چاپي منعطف 810195468

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom9 9383070822 10:30 - 9:50 يادگيري مسيريابي ماشين هاي خودران به كمك داده هاي ايستگا هاي پايه ي هوايي 810194371

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom9 9022867277 11:10 - 10:30 طراحي مسير حركت ايستگاه پايه فضايي در شبكه حسگر بي سيم 810194419

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom5 9383070822 11:10 - 10:30 شبيه سازي كنترل از راه دور سيستم فرايند صنعتي مستقر در آزمايشگاه اتوماسيون صنعتي 810195422

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom11 9332641682 11:10 - 10:30 پيش بيني قيمت ها در بازار بورس تهران 810195461

 skype 9363599370 11:10 - 10:30 هوشمندسازي مبدل پروتكل براي تحليل ثبات خطا و وقايع رله هاي حفاظتي در پست توزيع برق 810195471

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom11 9383070822 11:50 - 11:10 با استفاده از يادگيري ماشين VVCكاهش پيچيدگي عملياتي كد كننده  810195532

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom1 9383070822 12:30 - 11:50 موتورهاي القايي (soft starterطراحي و ساخت راه انداز نرم) 810195362

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom2 9332641682 13:10 - 12:30 نقاط كليدي صورت و تغييرات بي درنگ روي آنتشخيص  810194392

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom1 9022867277 13:10 - 12:30 فيلتر ها در قدرت 810195571



 آدرس کالس مجازی شماره تماس  زمان عنوان شماره دانشجو

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom3 9383070822 14 - 13:20 طراحي سامانه ثبت موقعيت چشم 810195408

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom4 9332641682 14 - 13:20 شبيه سازي فرايند اينترنت اشيائ صنعتي 810195438

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom5 9022867277 14 - 13:20 در فارسي براي استفاده در خطاياب هاي اماليي soundexپياده سازي الگوريتم  810195450

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom8 9383070822 14:40 - 14 دستگاه مالتي مديا خودرو 810194272

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom3 9332641682 14:40 - 14 پياده سازي سامانه ي ثبت موقعيت چشم 810195395

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom5 9022867277 14:40 - 14 طراحي يك كاربرد واقعيت مجازي در آموزش 810195440

 FPGA 14 - 14:40 9363599370 vclas9.ut.ac.ir/pdroom6بورد مدار چاپي براي پياده سازي خاص منظور پياده سازي اشياء بر روي تراشه طراحي  810195477

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom7 2188224310 14:40 - 14 اعتبارسنجي كاربران شبكه اجتماعي جهت تشخيص اخبار جعلي 810195536

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom9 9383070822 15:20 - 14:40 سنجي راداريفاصله و سرعت  810193487

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom3 9332641682 15:20 - 14:40 طراحي و ساخت سيستم تشخيص افتادن سالمند با استفاده از سنسورهاي شتاب سنج و ژيروسكوپ 810194284

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom7 9022867277 15:20 - 14:40 ارزشمندي نظرات كاربران با در نظر گرفتن محتوابررسي  810195402

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom6 9363599370 15:20 - 14:40 بررسي اثر ميدان الكتريكي بر سلول هاي سرطاني توسط ميكروفلوئيديك 810195443

 UHF 14:40 - 15:20 2188224310 vclas9.ut.ac.ir/pdroom10تخليه جزئي( درون ترانسفورماتور در باند ) PDساخت دستگاه اندازه گيري  810195463

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom11 9352217152 15:20 - 14:40 پيش بيني پهناي باند كاربران با كمك روش هاي يادگيري ماشين 810195467

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom5 ۹۳۶۸۸۰۹۰۶۶ 15:20 - 14:40 مدل براي بهينه سازي سفرهاي پيشنهاد شده به سفيران در سيستم هاي تاكسي آنالينارائه  810195575

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom3 9383070822 16 - 15:20 براي سنجش ضربان قلب و نمايش آني روي گوشي هوشمند PPGساخت سنسور 810194276

810194408 
احي و ساخت دستگاه كمك دستيار پاتولوژي جهت شمارش تعداد سلول هاي سرطاني گردشي در خون در طر

 كانال ميكروسيال
15:20 - 16 9332641682 

vclas9.ut.ac.ir/pdroom12 

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom13 9022867277 16 - 15:20 بررسي نرم افزارهاي با معماري ميكروسرويس با رويكرد درستي سنجي و بهبود كارايي 810194540

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom6 9363599370 16 - 15:20 ساخت و راه اندازي دستگاه رنگ سنجي با استفاده از تلفن همراه جهت تشخيص كرونا 810195381

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom7 2188224310 16 - 15:20 طراحي روش هاي احراز هويت در يادگيري الكترونيكي 810195462

 6GHZ 15:20 - 16 9352217152 vclas9.ut.ac.ir/pdroom10با ايزوالسيون باال تا محدوده فركانسي  SPDTطراحي و ساخت سوييچ  810195469

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom11 ۹۳۶۸۸۰۹۰۶۶ 16 - 15:20 يادگيري از توزيع كاربران به جاي داده هاي لحظه اي براي مكانيابي بهينه ي ايستگاه هاي پايه ي فضايي 810195483



 آدرس کالس مجازی شماره تماس  زمان عنوان شماره دانشجو

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom14 ۹۳۶۸۸۰۹۰۶۶ 16 - 15:20 تخمين زاويه ورود سيگنال هاي راديويي به كمك روش هاي يادگيري 810195555

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom14 9332641682 16:40 - 16 آشكارسازي سيگنال هاي طيف گسترده 810195348

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom13 9022867277 16:40 - 16 بررسي بده بستان بين بار سرور اصلي و هزينه مخابراتي كاربران با سرورهاي مياني در شبكه هاي توزيع محتوا 810195405

810195502 MRI 9363599370 16:40 - 16 عنوان جداسازي بافت هاي عادي از از سالم در تومور مغزي با هوش مصنوعي و vclas9.ut.ac.ir/pdroom12 

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom6 2188224310 16:40 - 16 امكان سنجي و طراحي ادوات منعطف الكترونيكي به عنوان زيست حسگرها 810195561

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom15 9352217152 16:40 - 16 هوشمند سازي سيستم سرمايشي متمركز ساختمان ها 810195562

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom3 9332641682 10:30 - 9:50 طراحي و پياده سازي سيستم مانيتورينگ عالئم حياتب مبتني بر اينترنت اشياء 810194443

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom5 9022867277 10:30 - 9:50 شناسايي و كنترل ربات دلتا سه درجه آزادي براي مصارف گذاشت و برداشت 810195356

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom2 9363599370 10:30 - 9:50 آينده پژوهي صنعت برق در جهان 810195404

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom7 2188224310 10:30 - 9:50 پياده سازي ايجنت هوشمند براي معامالت الگوريتمي در بازهاي ارز ديجيتال 810195429

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom10 9383070822 10:30 - 9:50 ترافيك در شبكه هاي سلوليپيش بيني  810195435

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom11 9352217152 10:30 - 9:50 سامانه فروشگاه اينترنتي در تاكسي آنالين 810195459

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom6 9383070822 10:30 - 9:50 محاسبه فني و اقتصادي روشنايي معابر در شهر تهران 810195493

 vclas9.ut.ac.ir/pdroom8 9332641682 10:30 - 9:50 طراحي كوادروتور كنترل شونده از طريق اينترنت 810195577

 


