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استاد 

 راهنما

 ظرفیت کاردانی کارشناسی توضیحات عنوان پروژه

)تعداد  

 نفرات(

شماره 

 دانشجویی

نام و نام 

 خانوادگی

شماره 

 دانشجویی

 گروهی()هم

نام و نام 

 خانوادگی

 گروهی()هم

جواد  1

 حمیدزاده

و پیاده سازی وب سایت طراحی 

 به اشتراک گذاری کتب علمی

 مهدی نوردی  97614159 محمود باقری  97614170 2  کارشناسی 

جواد  2

 حمیدزاده

طراحی و پیاده سازی سایت  

فروشگاه اینترنتی 

 کامپیوتری  قطعات

 - - نیلوفر جبلی 95440140 1  کارشناسی 

یافتن موقعیت جاری شخص در   شمسایی 3

 شهری نقشه

   علیرضا مرادزاده ۹۵۴۴۰1۷3 1  * 

   علیرضا سجادی 95440153 1  *  سایت فروشگاه محلی شمسایی ۴

امیر محمد  93412117 1  *  سایت فروشگاه لباس شمسایی ۵

 معتمدی شاه رک

  

فروشگاه  تیسا کی یطراح حقیقی 6

 یاسباب باز

   دپوریمو یمصطف ۹6۴۴۰16۷ 1  بلی 

سید امیناهلل  ۹۵۴۴۰3۰۹ 1  بلی  وب سایت خبررسانیطراحی  حقیقی ۷

 کبریایی
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 تیلبا قاب یغاتیتبل تیسا یطراح حقیقی 8

 یآگه

   نژاد یشرعسعید  ۹۷312131 1 بلی  

   علیرضا خسروی 95440212 1  *  طراحی و ساخت ردیاب خودرو ختیاریب ۹

ساخت بازوی مکانیکی قابل کنترل  بختیاری 1۰

 با سیگنال مغز

 
 

   سینا کریمی ۹۴۴12162   * 

پیاده سازی فروشگاه طراحی و  یزدانجو 11

 اینترنتی

  1  کارشناسی 
۹۵۴۴۰16۹ 

   امیرحسین رجبی

طراحی و پیاده سازی فروشگاه  یزدانجو 12

 کتاب های الکترونیکی

   سیاوش فرمانبر ۹۵۴۴۰23۹ 1  کارشناسی 

طراحی و پیاده سازی وب سایت  یزدانجو 13

 آموزش آنالین

   مهدی پارسا ۹۵۴۴۰3۰۷ 1  کارشناسی 

1۴           

 

  



 

3 
 

      

مجاز به  ۹۹هر استاد در نیمسال اول  .آنها توسط اساتید راهنما تایید شده است جدول فوق لیست نهایی دانشجویانی است که پروژه

، دکتر رجاییدکتر . بجز دکتر بختیاری که یک ظرفیت خالی دارند تکمیل است و ظرفیت اساتید فوق .باشدراهنمایی سه دانشجو می

 باوفا، دکتر امینیان، دکتر شکرانی و مهندس الکی هرکدام سه ظرفیت خالی دارند.

و اساتید محترم لیست دانشجویان مورد  تعامل نمایند ی که ظرفیت دارنداساتید فرصت دارند با 1۰/۰8/۹۹تا قبل از  دانشجویانسایر 

ن توسط کمیته پروژه مشخص پس از این تاریخ، اساتید راهنمای دانشجویا .نمایندارسال می 1۰/۰8/۹۹تایید را تا پایان وقت 

 گردد.می

 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 دکتر رجایی yazdan_joo@yahoo.com دکتر یزدانجو 

r_shamsaee@sadjad.ac.ir دکتر شمسایی behzad_info@yahoo.com دکتر بختیاری 

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