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ای اساتید دانشکده کامپیوترهروژهپ  

 ظرفیت کاردانی کارشناسی توضیحات عنوان پروژه استاد راهنما 

 )تعداد نفرات( 

بندی در های خوشهبررسی روش سیمهای حسگر بیبندی کارآمد در شبکهخوشه حمیدزاده 1

سیم به های حسگر بیشبکه

سازی یک نمونه همراه شبیه

 کارآمد از آن.

2 0 2 

های سازی فرمطراحی و پیاده سازی وب سایت ثبت و نگهداری آثار تاریخی موزهدهطراحی و پیا حمیدزاده 2

الزم برای تعامالت ضروری در 

تهیه سیستم اطالعاتی سیستم 

ثبت و نگهداری آثار تاریخی 

 موزه.

2 2 2 

یکی از مشکالت اساسی و  VOIPدر شبکه های  SPITتشخیص و جلوگیری از حمالت  حمیدزاده 3

 VOIPسیستم های  امنیتی در

می باشد که  SPITحمالت 

کارایی این نوع سیستم ها را به 

شدت پایین می آورد. هدف در 

ژه شناسایی این نوع این پرو

 حمالت است.

2 0 2 

های سازی فرمطراحی و پیاده سازی وب سایت سفارشات و فروش سوپرمارکتطراحی و پیاده حمیدزاده 4

ر الزم برای تعامالت ضروری د

تهیه وب سایت سفارشات و 

 فروش سوپرمارکت

2 2 2 

های سازی فرمطراحی و پیاده سازی وب سایت عوارض خودروطراحی و پیاده حمیدزاده 5

الزم برای تعامالت ضروری در 

 تهیه وب سایت عوارض خودرو.

2 2 2 
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ای اساتید دانشکده کامپیوترهروژهپ  

های سازی فرمطراحی و پیاده سازی سایت سمساریطراحی و پیاده حمیدزاده 6

زم برای تعامالت ضروری در ال

 سایت سمساری.

2 2 2 

های سازی فرمطراحی و پیاده سازی سایت فروشگاه اینترنتی قطعات کامپیوتریطراحی و پیاده حمیدزاده 7

الزم برای تعامالت ضروری در 

سایت فروشگاه اینترنتی قطعات 

 کامپیوتری.

2 2 2 

 گذاری کتب علمیتراکسازی وب سایت به اشطراحی و پیاده حمیدزاده 8
 

2 2 2 

سازی یک روش طراحی و پیاده استگانوگرافی -نگاری تصاویرسازی سیستم پنهانطراحی و پیاده حمیدزاده 9

نگاری در تصاویر، مناسب پنهان

های الزم جهت کد سازیپیاده

 نمودن و دیکد نمودن.

2 0 2 

قوق و دستمزد شرکت آب و افزار سیستم حسازی نرمطراحی و پیاده حمیدزاده 10

 ایفاضالب منطقه

های سازی فرمطراحی و پیاده

الزم برای تعامالت ضروری در 

تهیه سیستم حقوق و دستمزد 

 شرکت آب و فاضالب منطقه.

2 2 2 

 سازی وب سایت یادآور و تاریخ نگارطراحی و پیاده حمیدزاده 11
 

2 2 2 

 اطالعاتی دفاتر امور مشترکین مخابرات سازی سیستمطراحی و پیاده حمیدزاده 12
 

2 2 2 

 سازی نرم افزار امضاء دیجیتالطراحی و پیاده حمیدزاده 13
 

2 0 2 

سازی وب سایت خرید و فروش محصوالت مختلف طراحی و پیاده حمیدزاده 14

 کاربران

 
2 2 2 

 سازی سیستم اطالعاتی یک رستورانطراحی و پیاده حمیدزاده 15
 

2 2 2 

 کارشناسی پردازش تصویر احراز هویت انسان بر اساس مدل راه رفتن بشرا رجائی 16
 

2 
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ای اساتید دانشکده کامپیوترهروژهپ  

 کارشناسی طراحی وبسایت طراحی و پیاده سازی وبسایت روابط عمومی دانشگاه بشرا رجائی 17
 

2 

 کارشناسی پردازش تصویر بازرسی دیداری خرابیهای بدنه خودرو بشرا رجائی 18
 

2 

 کارشناسی پردازش تصویر س جریان تصاویر حرارتیردیابی انسان بر اسا بشرا رجائی 19
 

2 

 کارشناسی پردازش تصویر تشخیص هویت انسان مبتنی بر جریان تصاویر حرارتی بشرا رجائی 20
 

2 

 کارشناسی پردازش تصویر بازرسی دیداری عیوب بردهای مدار چاپی بشرا رجائی 21
 

2 

 کارشناسی وبایلبرنامه نویسی م توسعه اپلیکیشن موبایل ردیاب خانواده بشرا رجائی 22
 

2 

 کارشناسی پردازش تصویر توسعه نرم افزار آمارگیری کتابهای کتابخانه دانشگاه سجاد بشرا رجائی 23
 

2 

در این پروژه یک تابلوی مجازی  ساخت تابلوی اعالنات مبتنی بر وای فای و تلفن همراه بختیاری 24

ساخته میشود که افراد به کمک 

تلفن همراه خود از اطالعیه ها 

 شونداگاه می

* 
 

2 

 * ساخت ردیاب اتومبیل ساخت ردیاب اتومبیل بختیاری 25
 

2 

ساخت یک بازی با رزبری پای و  ساخت یک بازی با رزبری پای و پردازش تصویر بختیاری 26

 پردازش تصویر

* 
 

2 

در این بازی بایستی به کمک  ساخت یک کنسول بازی مبتنی بر سنسور ژیروسکوپ بختیاری 27

 ت بازی کنترل شودحرکات دس

* 
 

2 

و  esp-camساخت سیستم نظارت هوشمند برای اتومبیل با کمک  بختیاری 28
GSM 

سیستمی طراحی میشود که با 

نصب در اتومبیل از رویدادها 

رانندگی یا در هنگام پارک 

 خودرو فیلم براری میشود

* 
 

2 
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ای اساتید دانشکده کامپیوترهروژهپ  

 * نظارت بر تپش قلب یا ... نوساخت سیستم نظارتی پوشیدنی سالمت انسان با اردی بختیاری 29
 

2 

ساخت  کنترل ماشین اسباب  ساخت  کنترل ماشین اسباب بازی با وای فای و تلفن همراه بختیاری 30

 بازی با وای فای و تلفن همراه

* 
 

2 

طراحی و پیاده سازی نرم افزار اندرویدی برای ارسال و دریافت  بختیاری 31

 اطالعات پزشکی افراد

افزاری موجود  سیستم سخت

است نرم افزاری نوشته میشود 

که اطالعات را دریافت و مدیریت 

 نماید

* 
 

2 

 پروژه مشترک با دانشگاه وارستگان در زمینه سالمت پزشکی بختیاری 32
 

* 
 

2 

 طراحی سایت آموزشی آندروید بختیاری 33
    

دسته کاربر و مدیر+ امکانات  سایت نانوایی شمسائی 34

گیری +بقیه امکانات رایج  گزارش

 سایتها

 یک نفر * *

دسته کاربر و مدیر+ امکانات  سایت فروشگاه محلی شمسائی 35

گزارش گیری +بقیه امکانات رایج 

 سایتها

 یک نفر _ *

دسته کاربر و مدیر+ امکانات  سایت کاریابی شمسائی 36

گزارش گیری +بقیه امکانات رایج 

 سایتها

 یک نفر _ *

دسته کاربر و مدیر+ امکانات  سایت آزانس مسافرتی سائیشم 37

گزارش گیری +بقیه امکانات رایج 

 سایتها

 یک نفر _ *

دسته کاربر و مدیر+ امکانات  راهنمای سفر برای مسافران شمسائی 38

گزارش گیری +بقیه امکانات رایج 

 سایتها

 یک نفر _ *
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ای اساتید دانشکده کامپیوترهروژهپ  

یر+ امکانات دسته کاربر و مد سایت داروخانه شمسائی 39

گزارش گیری +بقیه امکانات رایج 

 سایتها

 یک نفر _ *

دسته کاربر و مدیر+ امکانات  سایت نقطه بازی شمسائی 40

گزارش گیری +بقیه امکانات رایج 

 سایتها

 یک نفر _ *

دسته کاربر و مدیر+ امکانات  سایت برای ارتباط تصویری شمسائی 41

 گزارش گیری +بقیه امکانات رایج

 سایتها

 یک نفر _ *

دسته کاربر و مدیر+ امکانات  سایت برای چت آنالین شمسائی 42

گزارش گیری +بقیه امکانات رایج 

 سایتها

 یک نفر _ *

دسته کاربر و مدیر+ امکانات  سایت برای فروشگاه لباس شمسائی 43

گزارش گیری +بقیه امکانات رایج 

 سایتها

 یک نفر * *

 یشن موبایل برای نقطه بازی آنالیناپلیک شمسائی 44
 

 یک نفر _ *

 اپلیکیشن موبایل برای یافتن موقعیت جاری شخص در نقشه شهری شمسائی 45
 

 یک نفر _ *

 اپلیکیشن موبایل برای یادآوری برنامه و نکات شمسائی 46
 

 یک نفر _ *

 اپلیکیشن موبایل برای بازی لوله کشی شمسائی 47
 

 یک نفر _ *

 اپلیکیشن موبایل برای واقعیت افزوده شمسائی 48
 

 یک نفر _ *

 اپلیکیشن موبایل برای تشخیص چهره یک نفر شمسائی 49
 

 یک نفر _ *

 اپلیکیشن موبایل برای مدیریت رمزهای دلخواه شمسائی 50
 

 یک نفر _ *

 اپلیکیشن موبایل برای بررسی کارکرد نیروی انسانی شمسائی 51
 

 یک نفر _ *
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ای اساتید دانشکده کامپیوترهروژهپ  

طراحی و پیاده سازی وب سایت ره گیری بسته های پستی )مرتبط با  باوفا 52

 اداره پست (

 
 دو نفر کاردانی کارشناسی

 طراحی و پیاده سازی وب سایت ارزیابی پیمانکاران شهرداری باوفا 53
 

 دو نفر کاردانی کارشناسی

 ذ گرید انفورماتیکطراحی و پیاده سازی وب سایت ارزیابی اخ باوفا 54
 

 دو نفر کاردانی کارشناسی

 طراحی و پیاده سازی وب سایت راهنمای آموزش مجازی باوفا 55
 

 دو نفر کاردانی کارشناسی

 طراحی و پیاده سازی نرم افزار موبایل پنل ارسال پیام باوفا 56
 

 دو نفر کاردانی کارشناسی

 طراحی و پیاده سازی نرم افزار موبایل مدیریت فایل باوفا 57
 

 دو نفر کاردانی کارشناسی

 طراحی و پیاده سازی بازی اندروید دو نفره باوفا 58
 

 دو نفر کاردانی کارشناسی

 طراحی و پیاده سازی بازی اندروید یک نفره باوفا 59
 

 دو نفر کاردانی کارشناسی

 ی نرم افزار کنترل بی سیم  یک اسباب بازیطراحی و پیاده ساز باوفا 60
 

 دو نفر کاردانی کارشناسی

 طراحی و ساخت یک ربات فرمانپذیر دو درجه آزادی باوفا 61
 

 دو نفر کاردانی کارشناسی

 روش اطراحی و پیاده سازی نرم افزار تشخیص حروف انگلیسی ب باوفا 62

 شبکه های عصبی

 
 کارشناسی

 
 دو نفر

 VHDLشبیه سازی یک کنترلر هوشمند با استفاده از  اوفاب 63
 

 دو نفر کاردانی کارشناسی

طراحی و پیاده سازی سایت انتخاب پروژه دانشکده کامپیوتر دانشگاه  باوفا 64

 سجاد

 
 دو نفر کاردانی کارشناسی

طراحی و پیاده سازی نرم افزار انتخاب پروژه دانشکده کامپیوتر  باوفا 65

 شگاه سجاد مبتنی بر اندرویددان

 
 دو نفر کاردانی کارشناسی

 تحلیل و بررسی سیستم های خبره و طراحی یک سیستم های خبره یزدانجو 66
 

 کارشناسی
 

2 

 طراحی و پیاده سازی وب سایت آزمون آن الین یزدانجو 67
 

 کارشناسی
 

2 

 ASP.NETکی با راه اندازی و برنامه نویسی فروشگاه الکترونی یزدانجو 68
 

 کارشناسی
 

2 
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ای اساتید دانشکده کامپیوترهروژهپ  

 کاربردهای الگوریتم ژنتیک و پیاده سازی یک نمونه عملی یزدانجو 69
 

 کارشناسی
 

2 

بررسی و بهبود الگوریتم های رمزنگاری کلید عمومی مبتنی بر حلقه  یزدانجو 70

 های چندجمله ای کوتاه شده

 
 کارشناسی

 
2 

 لیزینگ خودرو طراحی و پیاده سازی  سیستم یزدانجو 71
 

 کارشناسی
 

2 

 طراحی و پیاده سازی  سیستم رزرو و پذیرش هتل یزدانجو 72
  

 2 کاردانی

 GISطراحی و پیاده سازی یک سیستم  یزدانجو 73
 

 کارشناسی
 

2 

 طراحی و پیاده سازی یک بازی تحت اندروید یزدانجو 74
  

 2 کاردانی

 3D MAXداری با شبیه سازی یک مجتمع تجاری ا یزدانجو 75
  

 2 کاردانی

 طراحی و پیاده سازی فروشگاه کتاب الکترونیکی یزدانجو 76
 

 کارشناسی
 

2 

 طراحی و پیاده سازی وب سایت آموزش آنالین یزدانجو 77
 

 کارشناسی
 

2 

 طراحی و پیاده سازی سیستم بررسی مقررات آموزشی دانشگاه یزدانجو 78
 

 کارشناسی
 

2 

 حقیق و بررسی در مورد داده کاوی و پیاده سازی یک نمونه عملیت یزدانجو 79
 

 کارشناسی
 

2 

کاربران بتوانند سفارشات مختلف  طراحی یک سایت برای یک گلفروشی شکرانی 80

 در ارتباط با گل را داشته باشند

 
* 2 

کاربران بتوانند تقاضای انجام  طراحی یک سایت برای خدمات کارواش شکرانی 81

مات مریوط به کارواش را در خد

 محل کاربر داشته باشند

 
* 2 
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ای اساتید دانشکده کامپیوترهروژهپ  

امکان پیگیری و کارهای مربوط  ایجاد یک سیستم پشتیبان تحصیلی شکرانی 82

به پشتیبانی تحصیلی بین دانش 

 آموز و پشتیبان را  فراهم آورد

 
* 2 

امکان آموزش زبان انگلیسی از  طراحی یک سایت آموزش زبان شکرانی 83

ق مالتی مدیا برای کاربران طری

 عضو فراهم آورد

 
* 2 

امکان عرضه و فروش اشیای  طراحی سایت عرضه اشیائ عتیقه شکرانی 84

 عتیقه برای کاربران داشته باشد

 
* 2 

در این پروژه، یک واسط سخت  کنترل سنسورها از طریق نرم افزار اندرویدی امینیان مدرس 85

 arduinoافزاری متشکل از 

مراه با امکان ارتباط ه

bluetooth  طراحی و آماده

سازی میشود که با نرم افزاری 

که در گوشی اندرویدی نوشته 

شده است، ارتباط برقرار کرده و 

وضعیت سنسورهایی که به واسط 

سخت افزاری متصل است، را به 

اندروید ارسال میکند. در نقطه 

مقابل، دستوراتی ممکن است 

شود که  توسط نرم افزار صادر

باید به واسط سخت افزاری و 

دستگاه های متصل به آن ارسال 

 گردد.

 2 نه بله

طراحی یک نرم افزار واسط برای دسترسی به امکانات ارتباطی و  امینیان مدرس 86

 سخت افزاری گوشی های اندرویدی و مدیریت آنها

در این پروژه، هدف این است که 

نرم افزاری نوشته شود که 

مشاهده وضعیت، و مدیریت، 

کنترل امکاناتی از گوشی را نظیر 

 2 نه بله
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GPS ،BLUETOOTH ،

سنسورهای حرکت و شتاب، 

میکروفن، دوربین، تماس، پیامک 

نظیر آنها را برای کاربر امکان 

 پذیر نماید.

طراحی یک نرم افزار واسط برای دسترسی به امکانات ارتباطی و  امینیان مدرس 87

 و مدیریت آنها iosهای  سخت افزاری گوشی

در این پروژه، هدف این است که 

نرم افزاری نوشته شود که 

مدیریت، مشاهده وضعیت، و 

کنترل امکاناتی از گوشی را نظیر 

GPS ،BLUETOOTH ،

سنسورهای حرکت و شتاب، 

میکروفن، دوربین، تماس، پیامک 

نظیر آنها را برای کاربر امکان 

 پذیر نماید.

 2 نه بله

امکان تشخیص و شناسایی  طراحی نرم افزار اندرویدی شناسایی چهره آنالین مینیان مدرسا 88

چهره با دقت مطلوب  20حدود 

امکان  -با ویژگی برخط بودن 

یادگیری چهره از طریق بانک 

 چهره

 2 بله بله

ید امکان تفکیک این نرم افزار با طراحی نرم افزار اندرویدی تشخیص زنده بودن چهره امینیان مدرس 89

چهره زنده یک فرد را از تصاویر، 

ویدیوها، یا دیگر صورت هایی که 

 واقعی نیستند، داشته باشد

 2 بله بله

این سایت باید اطالعات دارایی  طراحی سایت مدیریت دارایی های فیزیکی یک سازمان سالخورده حقیقی 90

های یک سازمان را ثبت کند و 

رش گیری نمایش دهد و گزا

 نماید

yes no دو نفره 
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ای اساتید دانشکده کامپیوترهروژهپ  

 دو نفره yes no بدون شرح طراحی سایت ثبت و پی گیری خرابی تجهیزات برق در شبکه توزیع سالخورده حقیقی 91

برای ارسال و دریافت اطالعات شرایط  IoTطراحی سایت و سیستم  سالخورده حقیقی 92

 یک دستگاه

 دو نفره yes no بدون شرح

طراحی سایت ثبت اطالعات جغرافیایی و مکان یابی تجهیزات در یک  سالخورده حقیقی 93

 منطقه

 دو نفره yes no بدون شرح

با قابلیت کنترل تجهیزات با  طراحی سیستم کنترل عمومی برای اینترنت اشیا سالخورده حقیقی 94

 موبایل

yes yes دو نفره 

 دو نفره yes yes توضیحات در فرم پیشنهاد پروژه طراحی سایت تبلیغاتی با قابلیت آگهی سالخورده حقیقی 95

 دو نفره yes yes بدون شرح طراحی سایتی برای یک بازی انالین سالخورده حقیقی 96

 دو نفره yes yes بدون شرح طراحی سایت زیارت مجازی سالخورده حقیقی 97

 دو نفره no yes بدون شرح طراحی وب سایت خبر رسانی الخورده حقیقیس 98

 دو نفره no yes بدون شرح طراحی وب سایت فروشگاه سالخورده حقیقی 99

 دو نفره no yes بدون شرح طراحی سایت گل فروشی آنالین سالخورده حقیقی 100

 اده سازی سایت و اپ سیستم کنترل گلخانهطراحی و پی سالخورده حقیقی 101
 

yes no دو نفره 

 طراحی و پیاده سازی سایت و اپ سیستم کنترل زمین کشاورزی سالخورده حقیقی 102
 

yes no دو نفره 

 طراحی و پیاده سازی سایت و اپ سیستم دارویاب سالخورده حقیقی 103
 

yes no دو نفره 
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 اده سازی سایتی برای تبادالت کاال بین فروشگاه هاطراحی و پی سالخورده حقیقی 104
 

yes yes دو نفره 

 طراحی سایت و اپ فروشگاه اسباب بازی سالخورده حقیقی 105
 

yes yes دو نفره 

 طراحی و پیاده سازی یک اپ برای داروخانه سالخورده حقیقی 106
 

yes yes دو نفره 

 ای گم شدهطراحی اپ یا سایت اشی سالخورده حقیقی 107
 

yes yes دو نفره 

 .ندیانمر ارقبر طابارتید تااسبا  میلیاق یطر از 05/08/99 تایلغ 30/07/99 خاریت از انویجنشدا

 .دنیانم لماعت دتیاسا ابز نی دانهکردل یمایه ژورپ هتکمیه ب و یلکمت راه وژپر نهادشیپ مفر البقه ک نیاویجشناد

-می مالعا ژهپروته کمی ها بمنهراد اتیاس یقطر زا فاصر جوشناد هره وژپر ویید تا موردن ویاجشندا تسلی 

  .ددگرمی انیسر العاطوژه پرمیته ک یقطر ازیی نهاجه ینت و رددگ

 اساتید دانشکده کامپیوترایمیل 

haghighi@sadjad.ac.ir  حقیقیسالخورده دکتر abbas.laki@gmail.com الکیهندس م 

afamodarres@sadjad.ac.ir  امینیاندکتر shokrani_a@yahoo.com  شکرانیدکتر 

bo.rajaei@gmail.com  رجاییدکتر yazdan_joo@yahoo.com  یزدانجودکتر 

r_shamsaee@sadjad.ac.ir  یشمسایدکتر behzad_info@yahoo.com  بختیاریدکتر 

abavafat@sadjad.ac.ir  باوفادکتر @gmail.com92hamidzadeh  حمیدزادهدکتر 
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