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 با استپ موتور   يجهت چرخش برا   نيطراحي وساخت كنترل جهت دورب  يكيپروژه الكترون .1

 TFT LCD اي  GLCD نمايش ميانگين دماي روز به صورت نمودار   پروژه .2

 و يبا لب و  يسيكامپيوتر و ميكروكنترلر و برنامه نو  COM اينتر فيس پورت  پروژه .3

 و يبا لب و  يسيكامپيوتر و ميكروكنترلر   و برنامه نو USB اينتر فيس پورت  پروژه .4

 يرنگ  يد   يبا استفاده ال س caller ID پروژه .5

 تلفن ثابت  قيخانه از طر  يلوازم برق  كنترل .6

 AVR ربات مسير ياب با   پروژه .7

 دماسنج سخنگو   پروژه .8

 نمايش و كنترل دماي محيط  پروژه .9

 از روند انجام كار   امكيپ  افتيو در SMS خانه توسط  يلوازم برق  كنترل .10

 كنترل وسايل خانگي از طريق تلفن  پروژه .11

 PWM از طريق DC كنترل دور متورهاي  پروژه .12

 يعمل اصل  4و    يلمس  LCD حساب با صفحه  نيماش  پروژه .13

 smsخود به كاربر   يو ارسال اطالعات مكان GPS پروژه .14

 قفل رمز ديجيتالي  پروژه .15

 RF قياز طر  وتريدو كامپ  نياطالعات ب  افتيارسال و در  يكي الكترون  يپروژه ها  انجام .16

 ..گاز و  يها  ينشت   يتلفن كننده اتوماتيك (دزدگير هوشمند) قابل برنامه ريزي  برا   پروژه .17

 HTML و  تحت وب LAN يشبكه محل  قياز طر  يكنترل لوازم برق  پروژه .18

 دنبال كننده نور   روبات .19

 افزودن امكانات فراوان   تيبا قابل  كروكنترلري با م  تاليجيپروژه ساعت د  يكيالكترون  پروژه .20

 ي لمس  يكيگراف LCD به كمك  يرله ا  يخروج  4كنترل    پروژه .21

 نه  ايكند خطا دارد    يكه بدون اپراتور كار م  يدستگاه   ايمثال ا  SMS لهياطالعات دستگاه بوس  افتيدر  يكيالكترون  پروژه .22

 سون سگمنت  يولتاژ شبكه رو  شينما  ت يولتاژ با قابل  يمحافظ حرفه ا   پروژه .23

 SMG30 با سنسور اثر انگشت  ابيحضور غ  پروژه .24

 وتر ي كامپ  قياطالعات از طر  افتيجهت در DAQ  كارت  يكيالكترون  پروژه .25

 RF ID يكارتها   قيافراد از طر  صيدستگاه تشخ  يكيالكترون  پروژه .26

 RF ID ي كارتها  لهيبوس  يك يقفل رمز الكترون  يكيالكترون  پروژه .27

 MINI PLC و ساخت  يطراح  يكيالكترون  پروژه .28

 سگمنت 7دماسنج با    يكي الكترون  يپروژه ها  انجام .29

 سگمنت 7ساعت با    يكيالكترون  پروژه .30

 مثلثي   –  مربعي  –  ينوسسي  –فانكشن ژنراتور آنالوگ     يكيالكترون  پروژه .31

 SMS دما و رطوبت با  افتيارسال و در  پروژه .32

 MMC ياطالعات بر رو   رهيدما و رطوبت و امكان ذخ  افتيدر  پروژه .33

 PIR آشكار ساز حركت توسط سنسور  يكي الكترون  يپروژه ها  انجام .34

 ك ي فاصله سنج با التراسون  پروژه .35

 ATmega8 كروكنترلر يتوسط م  تاليجيد  مريد  پروژه .36
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 شارژر اتوماتيك باطري   پروژه .37

 ي باطر   كياتومات  ضيمدار تعو  پروژه .38

 ي ر يمشتق و انتگرل گ  تيبا قابل  يحساب مهندس  نيماش  ژهپرو .39

 ي رله ا   يرطوبت سنج و دماسنج با سون سگمنت با دو خروج  پروژه .40

 انهيرا  هيدستگاه تست منبع تغذ  يكيالكترون  پروژه .41

 يگيگراف LCD با  يكيالكترون  ادداشتيدفترچه    يكيالكترون  پروژه .42

 vs1003 باال با انكدر  تيفيبا ك  AVR كروكنترلريبا م MMC ي ضبط و پخش صدا بر رو  كيالكترون  پروژه .43

 تر يفن ، ه  ي برا   يرله ا   يو خروج SMS با  طيدما و رطوبت مح  افتيارسال و در  پروژه .44

 128* 64  يد  يو ال س  روسكوپيبا سنسور ژ  يتاليجيتراز د  پروژه .45

 ساختمان هوشمند   يساز   هيشب  كيالكترون  پروژه .46

 كنترل از راه دور   كروكنترلريتوسط م  تاليجيد  مريد  كيالكترون  پروژه .47

 كنترل دور موتور با دما   كيالكترون  پروژه .48

 كروكنترلر يم PWM و  USB پورت   قياز طر  وتريتوسط كامپ LED كيكنترل ساده    كيالكترون  پروژه .49

 آتش و آالرم آتش   صيتشخ  پروژه .50

 كنترل هوشمند مرغداري   پروژه .51

 ي برد مدار چاپ  يسوراخ كار   يكوچك برا  CNC پروژه .52

 نمايش و كنترل رطوبت محيط   پروژه .53

 كنترل وسايل خانگي از طريق تلفن  پروژه .54

 SIM908 با  يماهواره ا  (GPS) يابي  تيموقع  پروژه .55

 كنترل دستگاه هاي الكترونيكي بصورت بيسيم  پروژه .56

 كنترل كامل كولر آبي بصورت اتوماتيك   پروژه .57

 تشخيص و كنترا نشتي گازهاي مختلف  پروژه .58

 ك يو كنترل اتومات  كياتومات  ياريآب  ييدانشجو  پروژه .59

 در مصرف برق   ييصرفه جو  يخانه برا   يچراغ ها  وني اتوماس  پروژه .60

 تال يجيكرنومتر د  پروژه .61

 مخصوص   يها  يس   يآ   اي  كروكنترلريولتمتر با  م  پروژه .62

 رله  2و   SMS با  ينترل لوازم برقك  پروژه .63

 ن يدورسنج چرخ ماش  ستميس  پروژه .64

 هوشمند و شارژ هوشمند   هيمنبع تغذ  پروژه .65

 led صدا رقص نور  زرياكوال  پروژه .66

 افراد با سون سگمنت   اي  اء ياش  كياتومات  ينزول  -يشمارنده صعود   پروژه .67

 كروكنترلر يوات متر  با م  پروژه .68

 كنترل از راه دورمادون قرمز   پروژه .69

 DC موتور  وريو ساخت درا  يطراح  پروژه .70

 STEP MOTOR موتور  وريو ساخت درا  يطراح  پروژه .71

 يو كنترل لوازم برق USB به پورت  AVR اتصال  پروژه .72
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 نگيچيسوئ  هيمنبع تغذ  پروژه .73

 ي د يپنل خورش  ميتنظ  يبرا  دي خورش  تيكنترل موقع  پروژه .74

 متر  LCR پروژه .75

 شرفتهيپ  تاليجيد  يترازو  پروژه .76

 تال يجيد  يترازو  پروژه .77

 RFID درباز كن  پروژه .78

 شرفتهيپRFID درباز كن  پروژه .79

 وتر ياتصال به كامپ  تيبا قابل RFID درباز كن  پروژه .80

 طيمح  يدما   كنترل .81

 يرنگ   يكيگراف  يد  يال س  يدر رو  طي مح  يدما   نگيتوريكنترل و مان  پروژه .82

 وتريدر كامپ  طي مح  يدما   نگيتوريكنترل و مان  پروژه .83

 ISD4004 يس  يضبط و پخش صدا با آ   پروژه .84

 رم   يضبط و پخش صدا بر رو  پروژه .85

 nRF يداده با ماژول ها  افتيارسال و در  پروژه .86

 يبه همراه صفحه لمس LCD 4.3 ي راه انداز  پروژه .87

 ر يصوت و تصو  افتيارسال و در  پروژه .88

 كنترلر   موتير  پروژه .89

 sim 800 برد راه انداز  يكي الكترون  يپروژه ها  انجام .90

 sim800 يبرد صنعت  پروژه .91

 usb2serial ليماژول تبد  پروژه .92

 usb2com ليماژول تبد  پروژه .93

 sim900 يو آموزش  يبرد صنعت  پروژه .94

 AVR يكنترلر ها   كروي م  يپروژه ساخت پروگرامر برا   پروژه .95

 AC , DC متر   وات .96

 طيپروژه كنترل نور مح  پروژه .97

 با بلوتوث   يبرق  لهيكنترل  وس  پروژه .98

 RFID قفل رمز با  پروژه .99

 موتور   وريدرا  پروژه .100

 ك يفاصله سنج اولتراسون  پروژه .101

 هشدا با تماس   تيبا قابل  قياطفاء حر  ستميس  پروژه .102

 يي ويكاناله راد  ١٢فرستنده    پروژه .103

 خازن سنج ، سلف سنج و فركانس متر   پروژه .104

 ييويكاناله راد  4فرستنده    پروژه .105

 يي ويكاناله با ارتباط راد  ٤كنترل از راه دور    رندهيگ  پروژه .106

 يي ويكاناله با ارتباط راد  12كنترل از راه دور    رندهيگ  يكيالكترون  پروژه .107

 ييوي كاناله با ارتباط راد  1كنترل از راه دور    رندهيگ  يكيالكترون  پروژه .108
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 Text ليبصورت فا MMC كارت حافظه  يو نوشتن اطالعات رو   خواندن .109

 ييوي كاناله با ارتباط راد  2كنترل از راه دور    رندهيگ  يكيالكترون  پروژه .110

 RFID كنترل تردد با كارت  پروژه .111

 ييوي كاناله با ارتباط راد  6كنترل از راه دور    رندهيگ  يكيالكترون  پروژه .112

 RS232 به  TTL پروژه ماژول مبدل  يكيالكترون  پروژه .113

 ولت   ٥كاناله    4ماژول رله    يكيالكترون  پروژه .114

 ولت   6كاناله    8ماژول رله    يكيالكترون  پروژه .115

 ولت   12كاناله    12ماژول رله    يكيالكترون  پروژه .116

 AD9833 ژنراتور  گناليس  پروژه .117

 GPS ساخت   كيالكترون  پروژه .118

 يلمس   يحساب الكترونك  نيماس  پروژه .119

 عاتيعمق سنج سطح ما   يكيالكترون  پروژه .120

 فاصله سنج  يكيالكترون  پروژه .121

 وتر يكامپموتور با   DC كنترل  پروژه .122

 يي ويبا ارتباط راد  وتر يمتن از كامپ  ميس  يارسال ب  پروژه .123

 با خط تلفن  يبرق  ليكنترل وسا  پروژه .124

 ي ريشماره گ  تيبا قابل  ريدزدگ  پروژه .125

 قفل رمز با كارت تلفن  پروژه .126

 ن يو تاچ اسكر  يكي گراف LCD شگريحساب و دماسنج با نما  نيماش  پروژه .127

 بر حسب دما  PWM كنترل دور موتور با   پروژه .128

 DS1307 با تراشه   ميساعت و تقو  پروژه .129

 هوشمند   نگيپارك  پروژه .130

 LCD شگر يو دما با نما  ميساعت، تقو  پروژه .131

 ن ييپا  يبا گام ها  تاليجيد  هيمنبع تغذ  پروژه .132

 يو كاهش  يشيشمارشگر مادون قرمز  افزا  پروژه .133

 LM35توسط سنسور  عاتيما  يكنترل دما   پروژه .134

 شبكه   قيمختلف از طر  زاتيكنترل تجه  ژهپرو .135

 RFID كارتخوان   پروژه .136

 چراغ راهنما هوشمند   پروژه .137

 سرعت سنج خودرو   يساز   هيشب  پروژه .138

 باغ و باغچه   كياتومات  يار يآب  پروژه .139

 RFID انبار با  يهوشمند ساز   پروژه .140

 ي هشداردهنده نشت گاز شهر   پروژه .141

 الگر  تايد  پروژه .142

 كروكنترلر ي با م  لوسكوپياس  پروژه .143

 با لودسل   تاليجيد  يترازو  پروژه .144
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 LPG  هشداردهنده نشت گاز  پروژه .145

 هشداردهنده نشت  دود   پروژه .146

 نگ يكنترل ورود و خروج پارك  پروژه .147

 avr ترموستاد با   پروژه .148

 DS1307 با  خيساعت و تار  پروژه .149

 موتور   ميس  يكنترل ب   پروژه .150

 تال يجيساعت د  پروژه .151

 كياتوماتبا رنج    LC meter پروژه .152

 BMS كنترل خانه هوشمند   پروژه .153

 خانه   ييكنترل روشنا  پروژه .154

 شتاب سنج   پروژه .155

 عات يكنترل سطح ما  پروژه .156

 LED با استفاده از  طينور مح  ميتنظ  پروژه .157

 7SEGبا    يتاليجيساعت د  پروژه .158

 رم   يرو  يساز   رهيو ذخ  يعكس بردار  پروژه .159

 شتاب سنج   پروژه .160

 عات يكنترل سطح ما  پروژه .161

 ي اب  يكنترل هوشمند كولر ها    پروژه .162

 RC5 ارسال اطالعات با پروتكل  پروژه .163

 رم   يبر رو  VS1003 با ماژول  اي ISD يس  يضبط  صدا با آ  پروژه .164

 ي كيسنج الكترون  بيش  پروژه .165

 ي د يبا سلول خورش  ليشارژر موبا  پروژه .166

 (تاچ)   يدفتر نقاش  يكروكنترلر يم  پروژه .167

 كنترلر سروو موتور   پروژه .168

 نور سنج (لوكس متر )   پروژه .169

 (چشم مادون قرمز)   يكيآب الكترون  ريش   پروژه .170

 يكي الكترون  قياعالم و اتفا، حر  ستميس   پروژه .171

 SMS توسط  ماريب  ياتي ارسال عالئم ح  يكروكنترلر يم  پروژه .172

 PT 100 دما سنج با   پروژه .173

 دور موتور برطبق دما   ميسيكنترل ب  يكروكنترلر يم  پروژه .174

 ي غدار كنترل هوشمند مر   پروژه .175

 ن يو ساخت كنترل چرخش دورب  يطراح  پروژه .176

 رطوبت سنج  كروكنترلريم  پروژه .177

 AVR كركنترلر يبا م DC ولت متر  پروژه .178

 avr دما سنج با  يكروكنترلر يم  پروژه .179

 AVR يكروكنترلر يم  تاليجيآمپر متر د  پروژه .180
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 كروكنترلر يبا م  يشمس  خيساعت و تار   پروژه .181

 چپ گرد و راست گرد موتور   پروژه .182

 avr كروكنترلر ي سنج موتور با م  دور .183

 avr با  عاتيسطح ما  پروژه .184

 ي كروكنترلريم  مريد  پروژه .185

 avr قفل رمز با  پروژه .186

 يو صوت  يري، تصو  تايد  ي   رندهيفرستنده گ   كيالكترون  پروژه .187


