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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
 سایت کلینیک دندان پزشکی

 

حد اقل سه 

سطح کاربری و 

گزارشات 

رافیکی متفاوت گ

و پویا بودن 

 سایت

 99614127 یک نفر _ ✓
محدثه حسن 

 زاده زیرکی

   

2 

 دکتر

 شمسائی

 هتل سایت 

 

حد اقل سه 

سطح کاربری و 

گزارشات 

متفاوت گرافیکی 

و پویا بودن 

 سایت

 9644۰19۳ یک نفر _ ✓
حجت حسن 

 پور

   

۳ 

 دکتر

 شمسائی

 سایت گردشگری

 

حد اقل سه 

سطح کاربری و 

گزارشات 

وت گرافیکی متفا

و پویا بودن 

 سایت

 یک نفر _ ✓
9961411

2 
  زهرا احمدی
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دکتر  4

 شمسائی

 سایت محصوالت باغی

 

حد اقل سه 

کاربری و سطح 

گزارشات 

متفاوت گرافیکی 

و پویا بودن 

 سایت

 مصطفی زوار 9644۰222 یک نفر _ ✓

   

دکتر  5

 شمسائی

 سایت داروخانه

 

حد اقل سه 

سطح کاربری و 

گزارشات 

تفاوت گرافیکی م

و پویا بودن 

 سایت

 کیمیا نکاحی ? یک نفر _ ✓

   

دکتر جواد  6

 حمیدزاده

وب سازی و پیادهطراحی  

 های ماندگار کشورسایت چهره

میرحسین ا 9644۰275 1  * 

 حاجیان نژاد

   

دکتر جواد  7

 حمیدزاده
استفاده از داده کاوی در تحلیل 

 بازارهای مالی

 دهقانزهرا  9644۰2۰2 1  * 

 فردوس

   

8 
دکتر جواد 

 حمیدزاده
طراحی و پیاده سازی وبسایت 

امکانات فروش اینترنتی کاال با 

 حسابداری و انبارداری

    فرشید گلزی 9644۰177 1  * 

9 
دکتر جواد 

 حمیدزاده
مهندسی معکوس الگوریتم 

 های سئویی گوگل

    محمد حجازی 9644۰197 1  * 

1۰ 
دکتر جواد 

 حمیدزاده

ی و پیاده سازی وب احطر

سایت ثبت و نگهداری اثار 

 تاریخی موزه

  * 1 98۳12116 

 

سادات فائزه 

  شماعی مفرد

   

11 
دکتر جواد 

 حمیدزاده
طراحی و پیاده سازی وب 

سایت فروشگاه محصوالت 

 بهداشتی

محدثه  98۳12161 1 *  

جهانگیری 

 قصری
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12 
دکتر جواد 

 حمیدزاده
استفاده از داده کاوی در 

 پیش بینی قیمت سهام

 یگانه شریفی 9744۰157 1  * 

 
   

1۳ 
دکتر 

 باوفا

سایت سازی طراحی و پیاده

 کلینیک نوبتدهی آنالین

    اجتهادی  1 ✓  

14 
دکتر 

 باوفا

افزار نرمسازی طراحی و پیاده

 تشخیص چهره آنالین

    باف وطنی  1 ✓  

15 

دکتر 

 باوفا

سازی طراحی و پیاده

سایت چگونگی یادگیری وب

 و یاددهی آموزش مجازی

 

 ✓ 1 

9644۰28

1 

    مظفری

16 

دکتر 

 باوفا

زار افسازی نرمطراحی و پیاده

 تشخیص حروف انگلیسی با

 های عصبی شبکه

  باقریان  اژدرافشار  2 ✓  

17 
دکتر 

 باوفا

زار افنرمسازی طراحی و پیاده

  ش پایتونآموز

حسین   1  ✓ 

 بوستانی

   

18 

مدبریت یک  ایجاد یک سایت کتابفروشی  شکرانی

کتابفروشی 

امکانات مربوط 

به فروش کتابها 

را برای مشتریان 

 فراهم آورد

مریم رستگار  ۹۷۴۴۰۱۱۷ 1  *

 مقدم
   

19 

طراحی و پیاده سازی یک  شکرانی

یار مدرس تحت  سیستم کمک 

 وب

کانال ارتباطی و 

مدیریت کالس 

نمرین و مطالب 

درسی برای 

استاد حل 

تمرین و 

دانشجویان 

 فراهم آورد

*  1 ۹۶۴۴۰1۶
۴ 

فائزه سادات 
اورعی میری 

 نژاد
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2۰ 

ایجاد یک فروشگاه محصوالت  شکرانی

 نرم افزاری

مدیر بتواند 

محصوالت نرم 

افزاری که به 

صورت فایل 

توسط چند 

روشنده ارائه ف

میشود را در 

سایت برای 

فروش  عرضه 

نماید و 

داران امکان خری

خرید آن فایلها 

 را داشته باشند 

    آرزو بزرگوار 9744۰168 1  *

21 

طراحی و پیاده سازی وب سایت  شکرانی
 مرکز امانت فروشی

بتواند مدیر 

کاالهایی که 

برای فروش 

توسط صاحبان 

کاال معرفی 

میشود مدیریت 

 مایدن

*  1 9644014
1 

    ریحانه قربانی

22 

طراحی و پیاده سازی سایت  شکرانی
برای شرکت دکوراسیون 

 داخلی

کاربر بتواند با 

آشنایی با نمونه 

کارهای انجام 

شده توسط یک 

شرکت ارایه 

دکوراسیون 

 داخلی

درخواست خود 

را به سیستم 

 * 1 9931316
7 

سمیرا 
 کلثومی
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معرفی کند و 

مدیر بنواند 

درخواستها را 

 مدیریت نماید

2۳ 

طراحی و پیاده سازی سایت   شکرانی
براي یك مركز فرهنگي و 

 مذهبي

امکان مدیریت 

برگزاری 

مراسمات 

مذهبی و 

فرهنگی را 

 فراهم آورد

 * 1 9931325
3 

    یاسر صنعتی

24 

طراحی و پیاده سازی سایت  شکرانی
 براي یك تاالر پذیرایی

مدیر بتواند 

ربوط خدمات م

به یک تاالر 

یرایی را پذ

معرفی کند و 

درخواستهای 

مربوط به 

رزاوسیون 

کاربران را 

 مدیریت نماید

 * 1 9931313
0 

ساجده 

کدخدای 

 مرغزار

   

25 

طراحي سایت براي یك  شکرانی
 مركز چاپخانه

مدیر یک مرکز 

چاپ بتواند 

خدمات مربوط 

به امور چاپ ااز 

جمله انواع 

پوسترها را 

 دفراهم آور

 * 1 ۹۹31318
6 

    دانیال رجبی

26 
مدیر سایت  طراحي سایت بوم گردي شکرانی

بتواند اطالعات 
 * 1 ۹831217

1 
سیده فاطمه 

 حسینی
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مربوط به بوم 

گردی را 

مدیریت نماید و 

توریستها بتوانند 

از خدمات 

تعریف شده 

 بهرهمند شوند

27 

طراحی و پیاده سازی یک  شکرانی
 ذاری کتبسیستم به اشتراك گ
 کمیاب

افراد بتوانند 

کتب کمیاب را 

برای امانت دادن 

اشتراك به 

اعضای سایت 

 بگذارند

    حسن عرب برزو 99614137 1  *

28 

طراحی و پیاده سازی یک  شکرانی
 سایت مرکز امور خیریه

مدیرت بتواند 

خیرین و 

مددجویان یک 

 موسسه

خیریه را نظارت 

 و مدیریت نماید

    ه عسکریئزفا ۹۹۶۱۴۱۲۸ 1  *

29 

سازی یک الگوریتم پیاده بختیاری

یادگیری تقویتی برای کنترل 

های راهنمایی یک چراغ

تقاطع به کمک شبیه ساز 

SOMU  

 *  1 9644012
9 

    سینا بهنام

۳۰ 
ساخت قفل هوشمند با  بختیاری

 استفاده از سنسور اثرانگشت

 *  2 9744019
5 

امیرحسین 
 نوروزی

ادت سجاد سع 97440202
 پور

 

۳1 
ساخت قفل هوشمند با  بختیاری

 استفاده از پردازش تصویر

 *  2 9744015
3 

محمدامین 
  میالن تاش

ساجده  97440187
 غرابادیان
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۳2 
نرم افزار آندرویدی اطالع  بختیاری

 رسانی دانشگاه

سهیال غیور  9744۰248 تکتم شجاعی 9744۰۳۰9 2  * 

 کاظمی

 

۳۳ 
طراحی سایت آموزش  بختیاری

 فتوشاپ

  * 1 9831215
3 

فاطمه 
 ارژنگی

   

۳4 
طراحی سایت طرفداران یک  بختیاری

 تیم ورزشی

  * 2 9831222
0 

محمد حسین  98312192 محسن قربانی
 بقایی

 

 رجائی ۳5
 لیموبا شنیکیتوسعه اپل

 ورزشکاران اریهوشمند هم
 ✓  1 9744۰122 

سعید آل 

 قرائی
  

 

 رجائی ۳6
شبکه  تیوبسا یو طراح لیتحل

 نیمشاور
 ✓  2 9744۰162 

فاطمه 

 فوالدکار
9644۰158 

 رضایعل

 انیحمام

 

 رجائی ۳7
 شنیکیاپل یساز ادهیو پ لیتحل

 یگروه یریادگیشبکه  لیموبا
   مدیا داورخواه   9744۰144 1  ✓ 

 

 رجائی ۳8

با استفاده از  ایاش ییشناسا

 ینظارت مهین یکهایتکن

 نیماش یریادگی

 ✓  1 9744۰26۳ 
سپهر 

 سرجامی
  

 

۳9 
  سایت گل فروشی حقیقی

  2 
اعظم  ایپرن 9644۰242

 یصادق

  فاطمه نامجو 9644۰271

4۰ 
طراحی اپ موبایل برای  حقیقی

 فروشگاه

فاطمه علیایی  9844۰18۰ 2   

 راد

  مهشید زینلی 9744۰185

    زانلویمحمد ا 99۳1۳194 1    طراحی سایت خبر رسانی حقیقی 41

    عماد دهقانی 99۳1۳24۳ 1    تبلیغاتیطراحی سایت  حقیقی 42

4۳ 
یقیحق  یعاطفه دانش 9744۰۳۰۳ 2    یاطالعات شخص تیسا یطراح 

 ابیکام

  یکاو نایروم ۹7۴۴۰31۹

44 
طراحی اپ موبایل برای  حقیقی

 حسابهای شخصی

محمد حسین  9544۰1۳7 1   

 سفید گران

   

    مهدی آزموده 99۳1۳181 1    میوه طراحی سایت بازار حقیقی 45

بررسی کامل در مورد  یزدانجو 46
الگوریتم های ژنتیک و 

9961411 نفر 1  کارشناسی 
1 

    مریم کشته گر
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سازی کاربردهای آنها و پیاده 
 (۹6) یک نمونه عملی

47 
طراحی و پیاده سازی وب  یزدانجو

مالک سایت سراسری ا
(1۰6) 

9961411 نفر 2  کارشناسی 
5 

نسترن  99614116 ندا ناجی

 حسینی خواه

 

48 

-طراحی و پیاده سازی نرم یزدانجو
ساز روبات با افرار شبیه

دسترسی و کنترل امکان 
همزمان چندین نفر از راه 

 (1۰5ر )دو

9961412 نفر 1  ناسیکارش 

3 
  - - مونا پورایران

49 

طراحی و پیادهسازی وب  یزدانجو
سایت آموزش پرورش گل و 

گیاه با امکان مشاوره و 
ت الفروش گیاهان و محصو

 (111) مربوطه

مبارکه  9861416۰ نفر 1  کارشناسی 

طاهری 

 شریفی

- -  

5۰ 

ساخت یک سیستم ماشین  یزدانجو
لرنینگ برای تشخیص 

مال زنده ماندن مسافرین احت
 و خدمه کشتی تایتانیک

(115) 

9861415 نفر 1  کارشناسی 
8 

  - - الهه طاهری

51            

52            

  .ه استد گردیدتاییتوسط اساتید راهنما فوق  دانشجویانپروژه 

 نامه کارشناسی شامل:ی پایانفصل ابتدایسه  14۰1 تبهشاردیپایان  تا ل واساتید محترم راهنما تعامبا الزم است دانشجویان 

 تعریف دقیق پروژه( نهایتاًدر موضوع پروژه و  شدهانجامی و تحلیل کارهای مشابه سنجی و تعریف پروژه )بررسامکان -1

 سازی پروژه(،برای پیاده مورداستفاده)معرفی ابزارهای  مورداستفادهابزارهای  -2

تمی، و یا طراحی مفهومی، نمودارهای سیس … ,Use Case, Activity, Class, Sequenceتحلیل و طراحی پروژه )رسم نمودارهای   -۳

 استاد راهنما( تائیدمورد  و طراحی یا فراخور موضوع پروژه تحلیل ...طراحی شماتیک و لیست قطعات و
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توسط اساتید  14۰۰ماه دادرخ اول استاد راهنما برسانند. این فایل تا  تائیدسجاد تهیه و به کارشناسی کامپیوتر دانشگاه  نامهپایانرا در فرمت فایل 

 گردد و سه نمره از بیست نمره نهایی را دارد.روژه ارسال میراهنما برای کمیته پ

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

د مگر با مجوز خاص استاد راهنما، همچنین به واسطه از وردپرس استفاده نگرد ،کارشناسیسایت در مقطع های سازی پروژهبهتر است برای پیاده

 .باشدسازی توسط استاد راهنما ضروری میاصالت پیاده تائیدهای فروش، وجود تمپلیت آماده برای سایت

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 combehzad_info@yahoo. دکتر بختیاری 

abavafat@sadjad.ac.ir دکتر باوفا hamidzadeh92@gmail.com دکتر حمیدزاده 
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