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 تعالیباسمه

 

 
استاد 

 راهنما
 کاردانی کارشناسی توضیحات عنوان پروژه

 ظرفیت

)تعداد  

 نفرات(

شماره 

 دانشجویی

نام و نام 

 خانوادگی

شماره 

 دانشجویی

 گروهی()هم

نام و نام 

 خانوادگی

 گروهی()هم
1 

دکتر 

 شمسائی

وب اپلیکیشن سیستم غذا 

 خوری

دسته کاربرها: مدیر، 

مسول فروش، 

دانشجویان+ امکانات 

گزارش گیری +بقیه 

امکانات رایج سایتها 

وقابلیت های ثبت 

سفارش و ... از طریق 

 اپلیکیشن

 سارا طیبی ۹۶۴۴۰۲1۰ 3 _ ✓

 ۹۶۴۴۰۲۰۶ 

 

۹۶۴۴۰135 

 سارا کیوانی

 

 حانیه عبدی

 

۲ 

 دکتر

 شمسائی

ساخت سیستم صفحات وب 

 آپارتمانیبرای یک مجتمع 

امکانات الزامی: حسابداری 

مالی شارژ واحدها، تعمیر 

برنامه ونگهداری کل، 

ریزی استفاده از امکانات 

اخبار، ارتباط با آپارتمان، 

مدیر، رای گیری دررابطه 

با موضوع دلخواه، 

 گزارشات مدیریت...

 - - علیرضا امامی ۹۶۴۴۰1۲۶ 1 _ ✓

3 
 دکتر

 شمسائی
 سایت کاریابی

کاربر و مدیر+ امکانات دسته 

گزارش گیری +بقیه امکانات 

 رایج سایتها
✓ _ 1 ۹۶۴۴۰17۶ 

محسن مذهب 

 یوسفی
- - 

 درس پروژه دارند 1400-1401 اولال فهرست اساتید راهنما و دانشجویان دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه سجاد که در نیمس
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دکتر  ۴

 یزدانجو

طراحی و پیاده سازی سایت به 

 اشتراک گذاری مقاالت
 

 ۲  کارشناسی

 

۹۶۴۴۰1۲7 

 محمدرضا

 عدالتی نیا

 
۹۶۴۴۰۲8۹ 

 

 معین توکلی

دکتر  5

 یزدانجو

طراحی و پیاده سازی سایت 

 خبرگزاری

  1  کارشناسی 

۹۶۴۴۰1۶۰ 

   ستاره صبوری

 دکتر ۶

 یزدانجو

طراحی و پیاده سازی وب سایت 

 بنگاه معامالت ملکی

 
 1  کارشناسی

   الهام وطن خواه ۹8۶1۴133

 دکتر 7

 یزدانجو

طراحی و پیاده سازی وب سایت 

 فروشگاه بازی و نرم افزار

محمد کریمی  96614201 1  کارشناسی 

 قرقی

  

8 
 دکتر

 یزدانجو

طراحی و پیاده سازی وب سایت 

 هواشناسی

کامران  ۹۶۴۴۰۲11 1  کارشناسی 

 قلندرآبادی

  

۹ 
دکتر 

 بختیاری

های سازی و کنترل چراغشبیه

راهنمایی به کمک شبیه ساز 

SOMU 

نیاز به آشنایی به 

python دارد 
*  1 

   پیام کیانی ۹۶۴۴۰15۶

1۰ 
دکتر 

 بختیاری

سازی سیستم طراحی و پیاده

های منزل با ماژولامنیتی 

 RFIDو  gsmوای فای و 

 * 

   سجاد اشرفی ۹۶۴۴۰1۹۶ 1 

11 

دکتر 

 بختیاری

یش بینی و تحلیل بازارهای 

 مالی به کمک یادگیری عمیق

محسن علی  ۹۶۴۴۰۲۹۶ ۲  * 

 محمدی

 
 

امیرحسین  ۹۶۴۴۰۲۲3

 چلوی

1۲ 
سازی فاز دوم طراحی و پیاده دکتر باوفا

 سیستم انتخاب پروژه
   عرفان محمودی  1  ✓ 

13 

سید زهرا  ۹۶۴۴۰1۵۵ ۲  ✓  وب سایت درگاه واسط بانکی دکتر باوفا

 حسینی

زهرا  ۹۶۴۴۰2۷۹

محمدزاده 

 نداف
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1۴ 
 CDسازی طراحی و پیاده دکتر باوفا

 پایتونآموزشی 

 
 ✓ 1 

فاطمه  

 اسماعیل پور

  

15 
سازی بازی طراحی و پیاده دکتر باوفا

UNO 

 زهرا حسنی ۹۸۶۱۴۱۸۶ نیافاطمه علی ۹۸۶۱۴۱۲۱ ۲  ✓ 

1۶ 
دکتر جواد 

 حمیدزاده

سازی وب سایت طراحی و پیاده

 های ماندگار کشورچهره
حسن ابویی  ۹۶۴۴۰۲۹۴ 1  * 

 مهریزی

  

17 
دکتر جواد 

 حمیدزاده
استفاده از داده کاوی در پیش 

 بینی قیمت سهام
 *  1 96440111 

 

 علی حیدری

 
  

18 
دکتر جواد 

 حمیدزاده

سایت سازی وبطراحی و پیاده

فروشگاه اینترنتی قطعات 

 کامپیوتری

 حسین نهاوندی ۹۶۴۴۰1۴۰ 1  * 

  

1۹ 
 دکتر

 رجائی

تحلیل و طراحی وبسایت 

پشتیبانی آنالین محصوالت نرم 

 افزاری

 
 ۹۶۴۴۰۲۲5 عماد پرتوی ۹۶۴۴۰۲۲1 ۲  ✓

محمدرضا 

 جعفری

۲۰ 
 دکتر

 حقیقی

طراحی ا پ اندرویدی 

 مانیتورینگ انالین بیمار
 

   
مبینا ایزدی  ۹8۶1۴۲۰5

 نیکو
  

۲1 
 دکتر

 حقیقی

فرناز احمدی  ۹۶۴۴۰1۴3 مهال ظهورپرواز ۹۶۴۴۰15۲     طراحی سایت فروشگاه میوه

 بنکدار

۲۲ 
 دکتر

 شکرانی

پیاده سازی سایت طراحی و 

 سرویس و تعمیرات لوازم خانگی
رضا صادق زاده  ۹۶۴۴۰1۹۹ 1  * 

 یزدی

  

۲3 
 دکتر

 شکرانی

یک  طراحی و پیاده سازی سایت

 آژانس مسافرتی
کامران  ۹۶۴۴۰۲11 1  * 

 قلندرآبادی
  

۲۴ 
 دکتر

 شکرانی

سایت طراحی و پیاده سازی 

 مسابقه کتابخوانی
   محققیسجاد  ۹۶۴۴۰18۹ 1  * 

۲5 
 دکتر

 شکرانی

سایت ارائه طراحی و پیاده سازی 

 خدمات نظافتی
   نعیمه صفایی ۹8۶1۴11۴ 1  * 

۲۶ 
دکتر 

 شکرانی

طراحی و پیاده سازی یک 

 دفترچه خاطرات الکترونیکی
 

*  1 
 - - حسین نیسی ۹86141۹۷
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حترم راهنما اساتید میند. ل نمانما تعامراهساتید آبان فرصت دارند با ا 1۹تا  شدبامینفوق فهرست ها در نآام نپروژه دارند و  درس 1۴۰۰در ترم مهر ی که شجویاندان

تاریخ  ازاینپس( و امینیانوفا سالخورده، با، ی دارند: رجائی، بختیاری، شکرانیظرفیت خالاساتیدی که ). نمایندمیارسال  یل ویص پروژه را تکمفرم تخصبان آ ۲۰تا 

 گردد.شخص میپروژه استاد راهنما مه سط کمیتاساتید نباشد تو تائیددر فهرست دانشجویان مورد  یا نامشاناند ل نکردهعامتتید یانی که با اسادانشجوبرای 

 نامه کارشناسی شامل:فصل ابتدایی پایانسه  1۴۰۰ پایان آذرماه الزم است دانشجویان محترم تا

 تعریف دقیق پروژه( نهایتاًدر موضوع پروژه و  شدهانجامسنجی و تعریف پروژه )بررسی و تحلیل کارهای مشابه امکان -1

 سازی پروژه(،برای پیاده مورداستفاده)معرفی ابزارهای  مورداستفادهابزارهای  -۲

و یا طراحی مفهومی، نمودارهای سیستمی،  … ,Use Case, Activity, Class, Sequenceتحلیل و طراحی پروژه )رسم نمودارهای   -3

 استاد راهنما( تائیدمورد  و طراحی یا فراخور موضوع پروژه تحلیل ...طراحی شماتیک و لیست قطعات و

توسط اساتید  1۴۰۰ماه دی لاواستاد راهنما برسانند. این فایل تا  تائیدکارشناسی کامپیوتر دانشگاه سجاد تهیه و به  نامهپایانرا در فرمت فایل 

 گردد و سه نمره از بیست نمره نهایی را دارد.راهنما برای کمیته پروژه ارسال می

 باشد.و امنیت  SEOگیری، مالحظات کامل و کاربرپسند، گزارش کاری چرخههای طراحی سایت حداقل شامل: پنل ادمین، الزم است پروژه

سطه ین به واهمچننما، ص استاد راهمگر با مجوز خاستفاده نگردد ز وردپرس اا ،کارشناسییت در مقطع ساهای پروژهسازی بهتر است برای پیاده

 .باشدیضروری مهنما ستاد راسط ازی توسااصالت پیادهتایید  ،شهای فرویتیت آماده برای سالپوجود تم

haghighi@sadjad.ac.ir کتر سالخورده حقیقید abbas.laki@gmail.com مهندس الکی 

afamodarres@sadjad.ac.ir دکتر امینیان shokrani_a@yahoo.com دکتر شکرانی 

bo.rajaei@gmail.com یئدکتر رجا yazdan_joo@yahoo.com دکتر یزدانجو 

r_shamsaee@sadjad.ac.ir یئدکتر شمسا behzad_info@yahoo.com دکتر بختیاری 

abavafat@sadjad.ac.ir دکتر باوفا @gmail.com92hamidzadeh دکتر حمیدزاده 
 

 15/۰8/1۴۰۰کمیته پروژه دبیر 
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