
زمانعنوانشماره دانشجو
15:20 - 14:40فاصلھ و سرعت سنجی راداری810193487
14:40 - 14دستگاه مالتی مدیا خودرو810194272
16 - 15:20ساخت سنسورPPG براي سنجش ضربان قلب و نمایش آني روي گوشي ھوشمند810194276
15:20 - 14:40طراحي و ساخت سیستم تشخیص افتادن سالمند با استفاده از سنسورھاي شتاب سنج و ژیروسكوپ810194284
810194325wearable با یک مد کاری بھ صورت TENS 16:40 - 16ساخت دستگاه
9:50 - 9:10مدلسازي و تحلیل شبكھ ھاي اجتماعي810194353
10:30 - 9:50یادگیري مسیریابي ماشین ھاي خودران بھ كمك داده ھاي ایستگا ھاي پایھ ي ھوایي810194371
13:10 - 12:30تشخیص نقاط کلیدی صورت و تغییرات بی درنگ روی آن810194392
9:10 - 8:30پیاده سازي سرویسVDI بر روي یك سرور پردازش ابري و تحلیل كارایي آن810194406
16 - 15:20طراحي و ساخت دستگاه كمك دستیار پاتولوژي جھت شمارش تعداد سلول ھاي سرطاني گردشي در خون در كانال میكروسیال810194408
11:10 - 10:30طراحي مسیر حركت ایستگاه پایھ فضایي در شبكھ حسگر بي سیم810194419
10:30 - 9:50طراحي و پیاده سازي سیستم مانیتورینگ عالئم حیاتب مبتني بر اینترنت اشیاء810194443
9:10 - 8:30رویكرد یادگیري تقویتي در بازارھاي تراكنشي انرژي810194460
16 - 15:20بررسي نرم افزارھاي با معماري میكروسرویس با رویكرد درستي سنجي و بھبود كارایي810194540
9:50 - 9:10بررسي و مقایسھ روند تجدید ساختار شبكھ برق ایران810194555
9:50 - 9:10شبیھ سازي و مطالعھ تقویت كننده سیستم اندازه گیري ارتعاش ترانسفورماتور810195343
16:40 - 16آشكارسازي سیگنال ھاي طیف گسترده810195348
9:10 - 8:30دستگاه ھولتر فشار خون810195349
10:30 - 9:50شناسایي و كنترل ربات دلتا سھ درجھ آزادي براي مصارف گذاشت و برداشت810195356
12:30 - 11:50طراحي و ساخت راه انداز نرم(soft starter) موتورھاي القایي810195362
16 - 15:20ساخت و راه اندازي دستگاه رنگ سنجي با استفاده از تلفن ھمراه جھت تشخیص كرونا810195381
14:40 - 14پیاده سازي سامانھ ي ثبت موقعیت چشم810195395
15:20 - 14:40بررسي ارزشمندي نظرات كاربران با در نظر گرفتن محتوا810195402
10:30 - 9:50آینده پژوھي صنعت برق در جھان810195404
16:40 - 16بررسي بده بستان بین بار سرور اصلي و ھزینھ مخابراتي كاربران با سرورھاي میاني در شبكھ ھاي توزیع محتوا810195405
14 - 13:20طراحي سامانھ ثبت موقعیت چشم810195408
11:10 - 10:30شبیھ سازي كنترل از راه دور سیستم فرایند صنعتي مستقر در آزمایشگاه اتوماسیون صنعتي810195422
9:50 - 9:10انتقال سبك تصویر بھ فیلم810195426
9:50 - 9:10بررسي اثر بات ھا در دینامیك باور افراد در شبكھ ھاي اجتماعي810195428
10:30 - 9:50پیاده سازي ایجنت ھوشمند براي معامالت الگوریتمي در بازھاي ارز دیجیتال810195429
10:30 - 9:50پیش بیني ترافیك در شبكھ ھاي سلولي810195435
9:10 - 8:30تاثیر خرید و فروش حجیم و سریع افراد حقیقي در تغییرات ھفتگي و ماھانھ قیمت سھام810195437
14 - 13:20شبیھ سازي فرایند اینترنت اشیائ صنعتي810195438
14:40 - 14طراحي یك كاربرد واقعیت مجازي در آموزش810195440
9:10 - 8:30آموزش یك شبكھ عمیق براي تحقق مفھوم كنترل كننده عملیاتي (operational control) در مورد سیستم ھاي خطي مرتبھ پایین810195441
15:20 - 14:40بررسي اثر میدان الكتریكي بر سلول ھاي سرطاني توسط میكروفلوئیدیك810195443
9:50 - 9:10دستگاه تست ورزش قلب810195448
14 - 13:20پیاده سازی الگوریتم soundex در فارسی برای استفاده در خطایاب ھای امالیی810195450
10:30 - 9:50سامانھ فروشگاه اینترنتي در تاكسي آنالین810195459
11:10 - 10:30پیش بینی قیمت ھا در بازار بورس تھران810195461
16 - 15:20طراحي روش ھاي احراز ھویت در یادگیري الكترونیكي810195462
810195463UHF (تخلیھ جزئي) درون ترانسفورماتور در باند PD 15:20 - 14:40ساخت دستگاه اندازه گیري
15:20 - 14:40پیش بیني پھناي باند كاربران با كمك روش ھاي یادگیري ماشین810195467
9:50 - 9:10امكان سنجي و طراحي و ساخت بردھاي مدار چاپي منعطف810195468
8101954696GHZ با ایزوالسیون باال تا محدوده فركانسي SPDT 16 - 15:20طراحي و ساخت سوییچ
11:10 - 10:30ھوشمندسازي مبدل پروتكل براي تحلیل ثبات خطا و وقایع رلھ ھاي حفاظتي در پست توزیع برق810195471
810195477FPGA 14:40 - 14طراحی بورد مدار چاپی برای پیاده سازی خاص منظور پیاده سازی اشیاء بر روی تراشھ
16 - 15:20یادگیري از توزیع كاربران بھ جاي داده ھاي لحظھ اي براي مكانیابي بھینھ ي ایستگاه ھاي پایھ ي فضایي810195483
9:50 - 9:10واسط نرم افزاري مبتني بر وب براي انجام آزمایشات میداني و تحلیل ترانسفورماتورھاي جریان فشار قوي810195492
10:30 - 9:50محاسبھ فنی و اقتصادی روشنایی معابر در شھر تھران810195493
MRI16 - 16:40 عنوان جداسازی بافت ھای عادی از از سالم در تومور مغزی با ھوش مصنوعی و810195502
11:50 - 11:10كاھش پیچیدگي عملیاتي كد كننده VVC با استفاده از یادگیري ماشین810195532
14:40 - 14اعتبارسنجي كاربران شبكھ اجتماعي جھت تشخیص اخبار جعلي810195536
16 - 15:20تخمین زاویھ ورود سیگنال ھاي رادیویي بھ كمك روش ھاي یادگیري810195555
16:40 - 16امكان سنجي و طراحي ادوات منعطف الكترونیكي بھ عنوان زیست حسگرھا810195561
16:40 - 16ھوشمند سازی سیستم سرمایشی متمرکز ساختمان ھا810195562
13:10 - 12:30فیلتر ھا در قدرت810195571
15:20 - 14:40ارائھ مدل براي بھینھ سازي سفرھاي پیشنھاد شده بھ سفیران در سیستم ھاي تاكسي آنالین810195575
10:30 - 9:50طراحی کوادروتور کنترل شونده از طریق اینترنت810195577


