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استاد 

 راهنما
 کاردانی کارشناسی توضیحات عنوان پروژه

 ظرفیت

 )تعداد نفرات( 

1 
دکتر 

 حمیدزاده
 1 √ √  استفاده از داده کاوی در پیش بینی قیمت سهام

2 
دکتر 

 حمیدزاده

سفارشات و فروش  تیوب سا یسازادهیو پ یطراح

 سوپرمارکت
 √ √ 1 

3 
دکتر 

 حمیدزاده

آرایشی سازی وب سایت فروشگاه محصوالت طراحی و پیاده

 بهداشتیو 
 √ √ 1 

4 
دکتر 

 حمیدزاده
 1 √ √  ی و پیاده سازی وب سایت فروشگاهی البسهطراح

5 
دکتر 

 حمیدزاده

طراحی و پیاده سازی وب سایت فروش محصوالت ورزشی 

 و سفر
 √ √ 1 

6 
دکتر 

 حمیدزاده

فروشگاهی تجهیزات طراحی و پیاده سازی وب سایت 

 الکترونیکی
 √ √ 1 

 سایت برای ارتباط تصویری شمسائی 7
دسته کاربر و مدیر+ امکانات گزارش گیری +بقیه امکانات 

 یک نفر _ ✓ رایج سایتها

 یک نفر _ ✓ پیشنهاد: استفاده از شبکه عصبی عمیق مورد( 5اپلیکیشن تشخیص نوع خودرو )حداقل  شمسائی 8



 

2 
 

 1401-1400 تابستاننیمسال  -های اساتید دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه سجاد پروژه     

 یک نفر _ ✓  اپلیکیشن موبایل برای واقعیت افزوده شمسائی 9

 نوبت دهی برای یک بیمارستانسایت  شمسائی 10
دسته کاربر و مدیر+ امکانات گزارش گیری +بقیه امکانات 

 یک نفر _ ✓ رایج سایتها

 خرید و سفارش محصوالت کشاورزیسایت  شمسائی 11

+بقیه امکانات دسته کاربر و مدیر+ امکانات گزارش گیری 

رایج سایتهاو امکان سفارش قبل از فصل برای محصول 

 خاصی از کشاورز و انتقال پول ) سلفخرید(
 یک نفر _ ✓

 شمسائی 12
نوشتن نرم افزار برای پخش فیلم دوربین های 

 (IP) براساس نظارتی
 یک نفر _ ✓ 

 پیتزا فروشیسایت  شمسائی 13
گزارش گیری +بقیه امکانات دسته کاربر و مدیر+ امکانات 

 یک نفر _ ✓ رایج سایتها

14 
 دکتر

 طوسییباوفا

 2یا1 ✓ ✓  آنالین آموزش پایتونسازی وب سایت طراحی و پیاده

15 
 دکتر

 طوسییباوفا

 2یا1 ✓ ✓  داده آموزش علمسایت  وبسازی طراحی و پیاده

16 
 دکتر

 طوسییباوفا

 2یا1 ✓ ✓  آموزشی پایتون CDسازی طراحی و پیاده

17 
 دکتر

 طوسییباوفا

 2یاSea Battle  ✓ ✓ 1 ویندوزیسازی بازی طراحی و پیاده

18 
 دکتر

 طوسییباوفا

سیم  یک اسباب سازی نرم افزار کنترل بیطراحی و پیاده

 بازی

 2یا1 ✓ ✓ 
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19 
 دکتر

 طوسییباوفا

با  فارسیطراحی و پیاده سازی نرم افزار تشخیص حروف 

 های عصبیشبکه استفاده از

 2یا1  ✓ 

 طراحی و پیاده سازی یک سیستم خدمات  گیاهان دارویی شکرانی 20

مدیر مرکز خدمات گیاهان دارویی بتواند خدمات 

مشاوره و ارائه گیاهان دارویی را به مشتریان داشته 

 باشد

*  1 

 شکرانی 21
 طراحی و پیاده سازی یک

 سیستم مدیریت ارائه ها

به عنوان یک سیستم مدیریتی برای دروسی که ارائه 

 محور هستند مانند درس شیوه ارائه 
*  1 

 شکرانی 22
 طراحی و پیاده سازی یک سیستم مدیریت مقاالت

 

 پژوهشگر به کمک این سیستم بتواند نظارت و

 تحقیقات خود داشته باشدمدیریت بر مقاالت و 
*  1 

 شکرانی 23
 طراحی و پیاده سازی سایت کانون بازنشستگان

 

 طراحی سایتی که برای مدیر آن امکان تعریف

 بازشستگان یک مرکز را داشته یاشد و خدماتی

 مانند ایجاد گردهمایی و جلسات را فراهم آورد

 

* * 1 

 شکرانی 24

مرکز فرهنگی و طراحی و پیاده سازی سایت برای یک 

 مذهبی

 

 امکان مدیریت برگزاری مراسمات مذهبی و فرهنگی

 را فراهم آورد

 

* * 1 

 شکرانی 25
 ایجاد یک برنامه کاربردی برای حفظ قرآن کریم

 

 ایجاد یک برنامه کاربردی برای موبایل برای کسانی

 که برنامه حفظ قرآن کریم را میخواهند انجام دهند

 

*  1 

 بختیاری 26
شناسایی حضور یا عدم حضور ماسک در صورت به کمک 

 پردازش تصویر
 *  1 
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 بختیاری 27
طراحی و پیاده سازی نرم افزار تحت وب مدیریت خرید و 

 فروش سهام
 *  2 

 2  * برای محافظت از نرم افزارهای تجاری ساخت قفل سخت افزاری بختیاری 28

 افزار محافظ کدهای پایتونسازی نرم پیاده بختیاری 29
ناخواناسازی کدهای پایتون و یکتاسازی برای اجرای 

 این کدها
*  1 

 بختیاری 30
های تشخیص دستکاری )یا تغییر سازی الگوریتمپیاده

 های مداربستهزاویه( دوربین
 2  * آشنایی با پردازش تصویر و ...

 بختیاری 31
هشدار ساختمان با سازی سیستم هوشمند طراحی و پیاده

 …و  gsmهای وای فای و استفاده از ماژول
 2  * شامل سرور مرکزی و نودهای اضافه شونده

 2 *   طراحی سایت فروش محصوالت خانگی بختیاری 32

 2 *   طراحی سایت معرفی مکان های گردشگری بختیاری 33

34 
سالخورده 

 حقیقی
 2 √   طراحی سایت تبلیغاتی با قابلیت آگهی



 

5 
 

 1401-1400 تابستاننیمسال  -های اساتید دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه سجاد پروژه     

35 
سالخورده 

 حقیقی
 2 √ √  طراحی اپ اندروید برای نگهداری حسابهای شخصی

36 
سالخورده 

 حقیقی
 2 √ √  طراحی سایت اطالعات شخصی

37 
سالخورده 

 حقیقی
 2  √  طراحی سایت زیارت مجازی

38 
سالخورده 

 حقیقی
 2  √  طراحی وب سایت تحلیل اعتبار مشتریان بورس

39 
سالخورده 

 حقیقی
و دریافت  طراحی و ساخت سیستم اینترنت اشیا برای ارسال 

 شرایط یک سیستم
 √  2 

40 
سالخورده 

 حقیقی
 2 √ √  طراحی سایت و اپ بازار میوه مجازی
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از تاریخ و عنوان پروژه  درس پروژه دارند برای انتخاب استاد راهنما 1400-1401 تابستان نیمسال درکه  یدانشجویان

 از طریق ایمیل با اساتید ارتباط برقرار نمایند. 31/04/1401لغایت  25/04/1401

گردد و از طریق اساتید راهنما به کمیته پروژه اعالم می صرفاًو پروژه هر دانشجو  تائیدلیست دانشجویان مورد 

 گردد. می رسانیاطالعنتیجه نهایی از طریق کمیته پروژه 

 ایمیل اساتید دانشکده کامپیوتر

haghighi@sadjad.ac.ir دکتر سالخورده حقیقی 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 hamidzadeh92@gmail.com دکتر حمیدزاده 
 شکده مهندسی کامپیوترکمیته پروژه دان

25/04/1401 
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