


معرفی

م پروژه های  این نمایشگاه هفتمین سال است که به منظور حمایت و تشویق دانشجویان به انجا
.  عملی و کاربردی برگزار می شود

پروژه15: خب دانشکده مهندسی برق در نمایشگاه تعداد پروژه منت

پروژه7: ـ گرایش الکترونیک

پروژه6: ـ گرایش کنترل

پروژه2:  ـ گرایش قدرت
پروژه7: در نمایشگاهتعداد پروژه منتخب دانشکده مهندسی کامپیوتر 



اطالعات آماری این رخداد
زمان متوسط مشاهده   زمان کل مشاهده ها زمان متوسط هر پروژه زمان کل پروژه ها 

دقیقه24.7 دقیقه544 دقیقه9 دقیقه199

تعداد متوسط مشاهده ها  تعداد کل مشاهده ها  تعداد متوسط الیک ها تعداد کل الیک ها

717 15783 160 3530

بیشترین زمان مشاهده بیشترین تعداد مشاهده بیشترین تعداد الیک

دقیقه98 3945 1063



: کمیته مشاوران

دلیآقای دکتر مهدی علیاری شوره
  آقای دکتر امیر موسوی نیا
 خانم دکتر زهرا قطان کاشانی



(:به ترتیب حروف الفبا)کمیته علمی 

 آقای دکتر علی احمدی

آقای دکتر حمیدرضا تقی راد

  آقای دکتر حسین حسینی نژاد محبتی

 آقای دکتر حمید خالوزاده

 آقای دکتر محمدیوسف درمانی

 آقای دکتر مهدی دلربایی

آقای دکتر مسعود ده یادگاری

ئیخانم دکتر فاطمه رضا

  خانم دکتر هدی رودکی لواسانی

 آقای دکتر حسین شمسی

 خانم دکتر فرناز شیخی

  آقای دکتر محمدرضا طوالبی

  آقای دکتر هادی علی اکبریان

خانم دکتر نگین معنوی زاده



:کمیته اجرایی نمایشگاه

  خانم پروین قدیمی

خانم مهندس فرزانه زریوار

خانم نرگس ملکی

خانم مینا حاجی مال حسینی

 عبدالهیسید علی اکبرآقای



پروژه اول به انتخاب اساتید

گروه الکترونیک

رلر و  طراحی و ساخت برد آموزشیار برنامه نویسی میکروکنت: پروژه
برد تحلیل و تولید سیگنال

محمد امین آقایانی  : دانشجو

آقای دکتر محمدیوسف درمانی  : استاد راهنما



پروژه دوم به انتخاب اساتید

کامپیوتر

طراحی و پیاده سازی سامانه پایش وضعیت گیاهان: پروژه

سیدعلی ضیائی  : دانشجو

آقای دکتر محمد مهدی اثنی عشری  : استاد راهنما



پروژه با بیشترین بازدید مؤثر 

گروه قدرت

شبکه های بررسی تأثیر نوع بار در مسئله پایداری ولتاژی ریز: پروژه
جریان مستقیم

سارا شمیرانی : دانشجو

آقای دکتر محمدرضا طوالبی : استاد راهنما



پروژه با بیشترین الیک

گروه کنترل

طراحی کنترل کننده دیجیتال تطبیقی سطح مایع: پروژه

امید پیام ـ امیر حسین ثالثی  : دانشجویان

آقای دکتر حمید خالوزاده  : استاد راهنما


