
لینک آپاراتساعتروزاستاد راھنماعنوان پروژه کارشناسیشماره دانشجویینام و نام خانوادگی
٩https://www.aparat.com/v/7iFxDچھارشنبھدکتر سید امید فاطمیپیاده سازی نرم افزار واقعیت افزوده بھ منظور شناسایی و ارزیابی دانشجویان810195342فاطمھ ابراھیمی

٩https://www.aparat.com/v/xFGmeچھارشنبھدکتر امیرعباس شایگانی اکماتخمین پارامترھای خط انتقال با استفاده از داده ھای scadaو810195345pmuحسام احسان

٩https://www.aparat.com/v/riZw0چھارشنبھدکتر سیامک محمدیطراحی front-end داشبورد پایش سالمت قلب810195386حامد حیدریان

١۴https://aparat.com/v/puVXiسھ شنبھدکتر حامد کبریائیطراحی بھینھ ی مکانیزم قیمت دھی بھ کمک شبکھ ھای عصبی عمیق810195390زھرا خون چمن

١۴https://www.aparat.com/v/iduf5چھارشنبھدکتر محمد صیاد حقیقیبرچسب زنی بر روی اشیا بھ صورت واقعیت افزوده بھ کمک شبکھ عصبی عمیق810195403آرمان رئیسی پارسائی

١٢https://www.aparat.com/v/8FgCaسھ شنبھدکتر کمال الدین ستاره دانطراحی و ساخت سخت افزار و نرم افزار سیستم اعالم وضعیت بیمار جھت جلوگیري از زخم بستر810195413مھدی شعبانی

١۴https://www.aparat.com/v/SXBcGچھارشنبھدکتر سید پویا شریعت پناھیتشخیص اخبار جعلی در شبکھ ھای اجتماعی810195417ایمان صاحبی

١٧https://www.aparat.com/v/hQDZdسھ شنبھدکتر سید امید فاطمیتحلیل یادگیری بر روی سامانھ ھای یادگیری دانشگاه تھران بھ کمک ھوش ماشین810195420محمد علی صدرایی جواھری

١٢https://www.aparat.com/v/Gugmnچھارشنبھدکتر احمد کلھراستفاده از مدل ھای مولد عمیق برای اعتبارسنجی امضا810195423آرمین طاھری فرد

١٠https://www.aparat.com/v/dkt3eسھ شنبھدکتر فتحیھ فقیھ خراسانیتولید و انتخاب خودکار موارد آزمون کارا برای قرادادھای ھوشمند اتریوم810195424امین عارف زاده

١٨https://www.aparat.com/v/2EWChسھ شنبھدکتر رامتین خسرویتولید خودکار آزمایھ برای گذرگاه خدمات سازمانی بیتا810195460مھدی کرمی

٨https://aparat.com/v/fGgKRسھ شنبھدکتر احمد کلھررتبھ بندی و رد کردن شبکھ ھای عصبی عمیق از پیش آموزش دیده برای یادگیری انتقالی بر اساس معیار جدایی810195473محمد مرآتی

٩https://www.aparat.com/v/d2Y8Wچھارشنبھدکتر محمود کمره ایطراحی و پیاده سازی شبیھ ساز گرافیکی رادار خودرو 77 گیگاھرتز810195486علیرضا مھدوی

٩https://aparat.com/v/BpHUSچھارشنبھدکتر سید پویا شریعت پناھیشبیھ سازی MEC در 8101954905gحسین نوروزی

١٢https://www.aparat.com/v/s8b9cچھارشنبھدکتر فتحیھ فقیھ خراسانیارزیابی عملکرد شبکھ ھای تبلیغات اندروید از منظر منابع مصرفی810195497جواد واحدی

١۴https://aparat.com/v/HdGonسھ شنبھدکتر احمد کلھرشبکھ ی توصیھ گر پوشاک مبتنی بر سلیقھ ی کاربر810195498ریحانھ واحدی

-١٢سھ شنبھدکتر مرادیتحلیل چند وجھی تمایالت و احساسات بھ کمک روشھای یادگیری عمیق810195510مھدی ارجمند

١۶https://aparat.com/v/Pg2LEسھ شنبھدکتر سعید صفریپیاده سازی عامل ھوشمند با یادگیری تقویتی عمیق برای معامالت الگوریتمی در بازار ھای مالی810195526پارسا صدری سینکی

١۶https://aparat.com/v/7kTi9سھ شنبھدکتر مصطفی ارسالی صالحی نسبطراحی رابط کاربري براي تحلیل قیمت ارز دیجیتال810195541سارا صفاری

١٣https://www.aparat.com/v/DAk36سھ شنبھدکتر صمد شیخاییتبدیل داده بھ تصویر و جا بھ جایی اطالعات از طریق تصویر810196401محمد احمدی

١٠https://www.aparat.com/v/espMrچھارشنبھدکتر لیال یوسفیمخابرات کوآنتومی810196404محدثھ آذری

١۴https://aparat.com/v/mVNgAسھ شنبھدکتر محمود کمره ایطراحی و شبیھسازي آنتنھاي موج نشتی اس آی دابلیو برای رادار خودرو 77 گیگاھرتز810196405محمدرضا آرانی بیدھندی

٩https://aparat.com/v/1jVchسھ شنبھدکتر رامتین خسرویابزار شناسایی خودکار الگوھای نامطلوب در تکالیف برنامھ نویسی شیءگرا810196408حسنا سادات آزرم سا

١۴https://www.aparat.com/v/YOKVIدوشنبھدکتر محمدرضا ابوالقاسمی دھاقانیردیابی چشم برای یافتن نقاط توجھ افراد در بازاریابی و تبلیغات810196409شھاب اسحقی

١۴https://aparat.com/v/RxvETچھارشنبھدکتر حسین حجتپیشگیری از خطا در سیستم ھای ھم روند با استفاده از روش ھای یادگیری ماشین810196426شکیبا بلبلیان خواه

١٧https://aparat.com/v/OfbWUسھ شنبھدکتر فاطمھ قاسمی اصفھانیتولید فضای حالت بھینھ برای مدل ھای ربکا گسترش یافتھ با متغیر زمانی810196443ھومان چمنی

١٣https://www.aparat.com/v/zteZiچھارشنبھدکتر آزاده شاکریمدل پیشنھاد دھنده ھتل با استفاده از امتیاز اعتماد بین کاربران810196448آرین حدادی

١١https://aparat.com/v/HNpYwسھ شنبھدکتر حمید سلطانیان زادهبخش بندی عفونت ھای کوید-19 در تصاویر سی تی اسکن با شبکھ یو-نت810196449ارشاد حسن پور

١١https://www.aparat.com/v/RmkDaسھ شنبھدکتر امید شعاعیتخمین فشار خون بھ روش اسیلومتریک810196456مریم خزالی

٩https://www.aparat.com/v/slNTXسھ شنبھدکتر محمدعلی اخائیتغییر حالت ھای اساسی چھره بھ کمک شبکھ ھای عصبی کانولوشنی810196457دانیال خلج

٨https://aparat.com/v/NmPujسھ شنبھدکتر محسن حمزهبررسی و شبیھ سازی یک سیستم ترکیبی فوتوولتائیک-باتری جھت افزایش بھره وری از سامانھ خورشیدی810196460امین رضا خواجھ حیدری

١٢https://www.aparat.com/v/ACbWDسھ شنبھدکتر احسان خامس پناهبررسی مفاھیم، راھکار ھا و ابزارھای مورداستفاده در مھندسی انتشار و طراحی و پیاده سازی خط لولھ نمونھ با تمرکز بر جاوا810196462علی خوش طینت

١٢https://www.aparat.com/v/w7BC0چھارشنبھدکتر محمدحامد صمیمیطراحی سیستم اندازه گیری ارتعاشات ترانسفورماتور ھای فشار قوی810196466سھند دیوساالر

١٣https://www.aparat.com/v/Fan2qسھ شنبھدکتر آزاده شاکریبازیابی پرسش بین زبانی در انجمنھاي پرسش و پاسخ با استفاده از روش بازنمایی مبتنی بر بافتار810196474علیرضا زارع نژاد

مشکل دارد٨سھ شنبھدکتر امید شعاعیانتقال دیتا با حجم باال بھ وسیلھ ماژول بلوتوث810196476فاطمھ زھره وند
١۵https://www.aparat.com/v/Y3lKDچھارشنبھدکتر احسان خامس پناهعنوان پروژه کارشناسی: افزودن وراثت و ارتقاي مشخصھھاي زمانی ماشین مجازي اجراي مدلھاي ربکا810196491طاھا شعبانی میرزائی

١٠https://aparat.com/v/wIzAtچھارشنبھدکتر بھنام بھرکمقایسھ کارایی آزمون ھای جایگشتی و تصادفی بر روی گراف  ھا810196502ژیوار صورتی حسن زاده

١۴https://www.aparat.com/v/DwfLZسھ شنبھدکتر محسن حمزهبررسی و شبیھ سازی ساختارھای الکترونیک قدرت مختلف در متعادل سازی فعال باتری ھا در کاربرد خودروھای الکتریکی810196503محمدحسن صیدمحمدی

١٠https://www.aparat.com/v/YGE38چھارشنبھدکتر ھشام فیلیسیستم پیش بینی قیمت بیت کوین810196515نسترن علی پور

١١https://aparat.com/v/tQagwچھارشنبھدکتر علی الفتموقعیت یابی در شبکھ مخابرات سلولی810196516حسین علیزاده پیرعلیدھی

١٠https://www.aparat.com/v/tZsOuچھارشنبھدکتر سیامک محمدیپیاده سازی اپلیکیشن ios پایش سالمت برای تشخیص بیماری بوسیلھ ی نوار قلب810196518لیال فاخری

١٣https://www.aparat.com/v/ma1Hwسھ شنبھدکتر علی الفت810196524Geolocation in Cellular Communication Network by BTS Antennasزھرا فیضی

١۴https://aparat.com/v/eUw4jسھ شنبھدکتر حسین حجتپیاده سازی چند تابع کاربردی مربوط بھ رشتھ در ابزار درستی یابی 810196528JayHornرضا قنبری

١۵https://www.aparat.com/v/PLCZpسھ شنبھدکتر حامد کبریائی810196535Traffic light management system by Federated Deep Reinforcement Learningعلی کرمی

١۵https://www.aparat.com/v/5nroTچھارشنبھدکتر محمدعلی اخائیتشخیص نقاط کلیدی چھره جھت افزودن جلوه ھای بصری810196536مھیار کرمی

٨https://aparat.com/v/uzvjYچھارشنبھدکتر حامد کبریاییبھبود انعطاف پذیری شبکھ ھای توزیع با استفاده از بھینھ سازي دو سطحي810196544شایا گرجانی

١٣https://www.aparat.com/v/0W4cKچھارشنبھدکتر محمود کمره ایطراحی و شبیھ سازی آنتن برای آشکارسازی پرنده ھای کوچک در باند 810196549Sحسین مجاوری

١٣https://aparat.com/v/JUfOEچھارشنبھدکتر فتحیھ فقیھ خراسانیشناسایی اشکاالت انرژی برنامھ ھای کاربردی اندروید با استفاده از تحلیل ایستا810196573حانیھ ناصری

٩https://www.aparat.com/v/eW1Y4چھارشنبھدکتر محمدرضا ابوالقاسمی دھاقانیمدل سازي الگوھاي یادگیري در ترکیب اطالعات حواس مختلف810196583علیرضا وثوقی راد

١١https://www.aparat.com/v/xbd0Zچھارشنبھدکتر حامد کبریاییطراحی و تحلیل اثرگذاری بات ھا و لیدرھا بر نظرات افراد در شبکھ ھای اجتماعی مبتنی بر مدل 810196586DeGrootپارمیداسادات ولیعھدی

١١https://www.aparat.com/v/2rxF8چھارشنبھدکتر فاطمھ قاسمی اصفھانیپیاده سازی و ارزیابی رویکرد نامتمرکز جلوگیری از تشکیل دنبالھ پیام ھای ناخواستھ در سیستم ھای مبتنی بر اکتور در زمان اجرا810196587مھدی ھادیلو

١٣https://aparat.com/v/ZeE50سھ شنبھدکتر حمید سلطانیان زادهمقایسھ شبکھ ھای U-Net، V-Net و SegNet در بخش بندی تصاویر CT بیماران کووید-810196588١٩سید نیما ھاشمی

١٠https://aparat.com/v/l9Ednسھ شنبھدکتر معین عابدینیساخت دستگاه اندازه گیري و ثبت ارتعاش موتورھاي القایی810196596سید رضا حسینی

١١https://aparat.com/v/Ncf4Vچھارشنبھدکتر بھنام بھرکتحلیل پیچیدگی بازی ھای تعقیب و گریز بر روی گراف810196616علی کرامتی پور

١١https://www.aparat.com/v/8L1F7چھارشنبھدکتر حسین حجتangrبررسی امنیت نرم افزار ھا نسبت بھ نفوذ توسط ابزار810196623ثمین مھدی زاده ثانی

١۵https://www.aparat.com/v/nGMEYسھ شنبھدکتر احسان خامس پناهافزودن نیازمندی ھای زمانی بھ ماشین مجازی اجرای مدل ھای ربکا810196629زھرا موسوی موحد

١۶https://aparat.com/v/GbyNJچھارشنبھدکتر محمدعلی اخاییواترمارکینگ تصویر با استفاده از کوانتیزه کردن حجم810196640ستاره سلطانیھ

١٠https://www.aparat.com/v/dYsIBسھ شنبھدکتر مریم صباغیانمسیریابی ماشین ھای خودران810196674فرھمند علی زاده
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