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 تعالیباسمه

 

 کاردانی کارشناسی توضیحات عنوان پروژه استاد راهنما 

 ظرفیت

)تعداد  

 نفرات(

شماره 

 دانشجویی

نام و نام 

 خانوادگی

شماره 

 دانشجویی

 گروهی()هم

نام و نام 

 خانوادگی

 گروهی()هم

 

دکتر جواد  1

 حمیدزاده
وب  و پیاده سازی یطراح

 البسه یفروشگاه سایت 

فاطمه  97440152 1  ☑ 

 یعماد

   

دکتر جواد  2

 حمیدزاده

 یساز ادهیو پ یطراح

فروش  تیوب سا

و  یمحصوالت ورزش

 سفر

 ☑  1 40064414

3 

 نیحس

 انیاقوتی

   

دکتر جواد  3

 حمیدزاده

وب  یساز ادهیو پ یطراح

 یفروشگاه تیسا

 یکیالکترون زاتیتجه

 بیحب داهللی 96440264 1  ☑ 

 یکاظم

   

دکتر جواد  4

 حمیدزاده

طراحی و پیاده سازی وب 

سایت سفارشات و فروش 

 سوپر مارکت

محمدمهدی  99313231 1 ☑  

 بهروش

   

5 

 پیتزا فروشیسایت  شمسائی

دسته کاربر و مدیر+ 

امکانات گزارش گیری 

+بقیه امکانات رایج 

 سایتها

 یک نفر _ ✓
974401

66 

فاطمه 

 محمدی

   

درس پروژه  1400-1401 تابستانال فهرست اساتید راهنما و دانشجویان دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه سجاد که در نیمس

 دارند
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6 

 شمسائی
نوبت دهی سایت 

 برای یک بیمارستان

دسته کاربر و مدیر+ 

امکانات گزارش گیری 

+بقیه امکانات رایج 

 سایتها

 یک نفر _ ✓
986141

84 

سارا 

 بالیده

   

7 

 شمسائی

سایت خرید و 

سفارش محصوالت 

 کشاورزی

دسته کاربر و مدیر+ 

امکانات گزارش گیری 

+بقیه امکانات رایج 

سایتهاو امکان 

سفارش قبل از فصل 

برای محصول خاصی 

از کشاورز و انتقال 

 پول ) سلفخرید(

 یک نفر _ ✓
9644017

0  

فرهاد 

 میرزایی

   

8 

پیاده سازی طراحی و  شکرانی
یک سیستم خدمات 

 گیاهان دارویی
 

 

سیمین  97440275 2  * 

 طهرانچی

  ریحانه خطیب 97440113

9 
 یساز ادهیو پ یطراح شکرانی

 کانون بازنشستگان تیسا
   * 1 9931318

9 
    یمحمد طرق

10 
   ترم بهمن احمدآبادی  1  *   شکرانی

11 
با  یغاتیتبل تیسا یطراح حقیقی

 یاگه تیقابل

 
   

فاطمه  99313160

 قدیمی

   

12 
مدیریت حساب های  حقیقی

 شخصی پیام
    زادهیعل 96440229    

13 
 کاربر  3با  جتالیمنو د کی حقیقی

زبان  با react و   node js    .

 به صورت وب اپلیکیشن 

 لهیپ دیمج 96440306    پیشنهادی دانشجو

 ور
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14 
اطالعات  تیسا یطراح حقیقی

 یشخص
 نیحس 97440164    

 خباز یصادق

   

15 
 ارتیز دیاندرو شنیکیاپل یقیحق

 نینامه اربع

 یرمهدیام 97440260    دانشجو یشنهادیپ

 یخبوشان
  یزدیمحمد  97440225

16 
 عدم یا حضور شناسایی بختیاری

 صورت در ماسک حضور

 تصویر پردازش کمک به

بنیامین  97440304 1  * 

 زجاجی

   

17 

سازی طراحی و پیاده 

سیستم هوشمند هشدار 

ساختمان با استفاده از 

های وای فای و ماژول

gsm  و… 

الیاس  96440181 1  * 
محمدی 
 پاسبان

   

18 

سایت معرفی طراحی  بختیاری
 مکان های گردشگری

 
 

رسول حسن  ۹۸31223۸ 1 *  

 پناه
   

19 
 بختیاری

 

فروش طراحی سایت 

 محصوالت خانگی

سمیه  99313158 1 *  

 مقیمی

   

20 

سازی طراحی و پیاده طوسی یباوفا

سیستم کنترل از راه 

 دور لوازم منزل

    فرقانی     

21 

سازی طراحی و پیاده طوسیی باوفا

افزار کتابخانه نرم

 الکترونیکی

مهسا   الناز شریعت     

 خومحمدی

 

22 
طوسیی باوفا طراحی نرم افزار  

 آنالینجلسات 

    عباسی     
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23 
دکتر جواد 

 یزدانجو

طراحی و پیاده سازی 

سیستم تیکتینگ اداره 

 برق

مائده آجیل  97440219 2  ☑ 

 چی
ریحانه  97440197

 حسینی

 

24 
دکتر جواد 

 یزدانجو
طراحی و پیاده سازی 

سایت رادیو جوان 

 )قسمت فرانت اند(

امینه  97440322 1  ☑ 

غفارزاده  

 تاجی 

   

25 
دکتر جواد 

 یزدانجو
طراحی و پیاده سازی 

سایت رادیو جوان 

 )قسمت بک اند(

محمد علی  97440124 1  ☑ 

 عطار علیایی
   

26 
یربختیا  سینا    *   

 کشمیری
   

وسیطی باوفا 27     علیخانزاده    *   

28 
امیر موسوی     *   شمسایی

 ثابت

   

29 
غفاریان  کوثر    *   حمیدزاده

 صرافان

   

    دانش نظری    *   شکرانی 30

ی طوسیباوفا 31     عارف کریمی   *    

    رحمانی فر    *   بختیاری 32

33 
 شکرانی

 
فاطمه    *  

 روحانی

   

34 
فاطمه    *    حمیدزاده

 حمتیر

   

35 
رانیشک  

 
آرمان     * 

 غفاریان

   

36            

37            

38            
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39            

40            

41            

  گردیده است. تائیدتوسط اساتید راهنما مشخص شده با رنگ مشکی که  یدانشجویانپروژه 

ها توسط استاد نبوده است لذا برای آن تائیدها مورد ناند یا درخواست آهای مقرر به اساتید راهنما مراجعه ننمودهدر زمان اندشدهمشخصبا رنگ قرمز  دانشجویانی که

برای این دسته از . و عنوان پروژه را مشخص کنند با اساتید راهنما تعامل نمایند 1401ماه مرداد 18تا . این دانشجویان شده استمشخصکمیته پروژه استاد راهنما 

 نمایند.ارسال می صیص پروژه را تکمیل وفرم تخ 1401ماه مرداد 20اساتید محترم راهنما تا  ،دانشجویان

 نامه کارشناسی شامل:فصل ابتدایی پایانسه  1401 مردادماه 27 تا اساتید محترم راهنما تعامل وبا الزم است دانشجویان 

 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  -2

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  1401ماه مرداد 29استاد 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

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

 واسطهبهاز وردپرس استفاده نگردد مگر با مجوز خاص استاد راهنما، همچنین  ،کارشناسیسایت در مقطع های سازی پروژهبهتر است برای پیاده

 .باشدسازی توسط استاد راهنما ضروری میاصالت پیاده تائیدهای فروش، وجود تمپلیت آماده برای سایت
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همچنین لینک درس پروژه در های جدول ذیل از ایمیلو تباط با اساتید به صفحه شخصی اساتید در سایت دانشگاه سجاد مراجعه نمایید ربرای ا

گیری از ادوبی کانکت یا مجازی در سامانه مودل و بهرهحضوری یا . ضروری است دانشجویان محترم چندین جلسه استفاده نماییدسامانه مودل 

 .با اساتید محترم راهنما داشته باشندبلوباتن بیگ

 

haghighi@sadjad.ac.ir دکتر سالخورده حقیقی abbas.laki@gmail.com مهندس الکی 

afamodarres@sadjad.ac.ir مدرس  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 ی طوسیدکتر باوفا hamidzadeh92@gmail.com دکتر حمیدزاده 
 

 11/05/1401دبیر کمیته پروژه 

 باوفای طوسی دکتر امیر
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