
  روژه کارشناسی دانشجویان رشته کامپیوتر (تکنولوژي نرم افزار ) :ّپ

نیمسال   استاد راهنما  دانشجو   عنوان پروژه   ردیف 
  تحصیلی 

   90  مهندس فروزي   مرتضی مرادي   تجزیه تحلیل خرید و فروش انبارداري فروشگاه لباس   1

   89-90  مهندس پور نظري   میالد رمضانی ششکل   WORD 2003آموزش حرفه اي   2

   90  مهندس  سید دانش   کامبیز فیاضی شکرلو   تجزیه و تحلیل آموزشگاه موسیقی   3

  90  مهندس فروزي   سمیرا بدیعی  -زهرا بدیعی  تجزیه و تحلیل فروشگاه آنالین کتاب   4

   89-90  مهندس عباسفرد   ابراهیم احمدپور   مستندات و تحلیل اتوماسیون انبارداري   5

  90  مهندس پورنظري   خالد حیدري   سیستم انبارداري   6

  90  مهندس فروزي   ابراهیم اسدي   نرم افزار کلینیک پزشکی   7

  90  مهندس فروزي   مجید غفاري   طراحی و پیاده سازي سیستم هتل داري   8

  90- 91  مهندس  سید دانش  عسکر روشن بین   PHPطراحی سایت به کمک   9

  90  مهندس فروزي   جواد داودي   نرم افزار وب سایت آژانس هواپیمایی   10

  90  مهندس فخاري   جواد مقدسی  وب سایت فروش اینرنتی موبایل   11

  90  مهندس فخاري   فرناز کاظمی   وب سایت فروشگاه  اینرنتی کتاب   12

  90  مهندس فروزي   ریحانه فهیم گیالنی   بت احوال ثسیستم اداره   13

  90  مهندس بخشی زاده   امیر کشاورز  –باقر شورچه   سایت انتخاب واحد و ثبت نام دانشگاه   14

   90  مهندس رمضانپور   حمیده فرمایشی  –گونش عسگري   کلینیک   15

   89-90  مهندس  سید دانش  محسن میرزایی   تجزیه و تحلیل و طراحی وپیاده سازي وب سایت باشگاه فوتبال   16

  90  مهندس بخشی زاده   الهامه رحمتی گرکانرودي   طراحی سایت آموزشگاه زبان   17

  90  مهندس فخاري  شفق سلیمی  –الهام ابراهیمی   وب سایت فروشگاه اینترنتی   18

سمانه محمد  - میترا محمد علی پور  سیستم اتوماسیون کلینیک پزشکی   19
  علی پور 

   90- 91  مهندس رمضانپور

   89-90  مهندس رمضانپور  رافق بدلی عنبران   تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه الکترونیکی   20

  89-90  مهندس قویدل   سارا مشهود واقعی   ASP.NETطراحی سایت داروخانه آنالین به زبان   21

  الهام تاج مهري   Net Beansموبایل در محیط   Screen Serverبرنامه   22
  

   89-90  دکتر شاه بهرامی 

  90  مهندس فخاري   نوید پورمیرزا   تجزیه و تحلیل تاکسی سرویس   23

  90  مهندس بخشی زاده   الگا مومیایی   وب سایت فروش اینترنتی موبایل   24

  90  مهندس رمضانپور   نرجس سیمائی –سمیرا حامی   طراحی سایت  فروشگاه اینترنتی  25

  90- 91  مهندس فریدي  فریده فالح دیگسرا  سیستم نرم افزاري مدیریت آموزشگاه زبان  26



  90  مهندس رمضانپور  شیما محمدنیا   تجزیه و تحلیل آموزشگاه کامپیوتر  27

  90  مهندس   سید دانش  جلیل غفاري   وب سایت شهرداري  28

 –مهندس رمضانپور   مینو دیدار  - لیال حقگو  نرم افزار مبتنی بر وب انجمن صنفی گاز   29
  دکتر شاه بهرامی 

90-89   

  89-90  مهندس عباس فرد   حمید خزایی   سایت ایران خودرو   30

   89-90  مکهندس پور نظري   حامد نادي   phpسامانه خبري دانشجویان نرم افزار   31

   89-90  مهندس سید دانش  مریم رضایی   فروشگاه آنالین سخت افزار   32

  90  مهندس قویدل   فرشته داداش زاده  –مریم صادقی   فروشگاه آنالین کتاب   33

  90  مهندس قویدل   معصومه قاسمی پور  نرم افزار تشخیص چهره فرزند با استفاده از الگوریتم ژنتیک   34

  90  مهندس قویدل   غزاله قهرمانی   اتوماسیون اداره هتل   35

  90  رمضانپورمهندس   سیده راحله میر آزاد  مکانیزاسیون سیستم فروش مبل فروشی   36

  90  مهندس قویدل   متین زمانی   طراحی سایت براي یک فروشگاه لپ تاپ   37

مهدي شریعت  - مهدي طاهري  سیستم مدیریت محتواي وب   38
  ناصري 

  90  مهندس پور نظري 

  90  مهندس  سید دانش  شهرام زندیان  تجزیه و تحلیل و طراحی وپیاده سازي سیستم ثبت احوال   39

 - فهیمه میرزایی - اعظم بجاري  ابريمحاسبات   40
 - آرمین ربیعی فرد - فرهاد شیرزاد

  کیان شلیله 

  90  دکتر شاه بهرامی 

  90- 91  مهندس بخشی زاده  سارا خوشخو –نسیبه گلریز   تجزیه و تحلیل سیستم خرید و فروش اینترنتی کفش   41

  90  دکتر شاه بهرامی  نزهت ابراهیمی  سامانه ثبت نام مدارس ابتدایی   42

  89-90  دکتر شاه بهرامی  محمد هدایتی  - سامان صبوري  شخصی سازي یادگیري الکترونیکی   43

   90- 91  دکتر شاه بهرامی  عظیم فالحتکار تفرجی   تحلیل شبکه هاي بی سیم  44

نسیم نیک  - عباس رسولی مقدم  امنیت نرم افزارهاي کاربردي تحت وب  45
  وش

  90  دکتر شاه بهرامی

   90- 91  دکتر شاه بهرامی  خدیجه موسی نژاد - سحر اسد نژاد  وب سایت فروشگاه اینترنتی کتاب   46

  89-90  مهندس بخشی زاده   بهروز غفاري جهانی   تجزیه و تحلیل سیستم آژانس هواپیمایی   47

   90- 91  دکتر شاه بهرامی  میترا جعفري  wcfبررسی ساختاري   48

تصویري در ربات متحرك و بررسی تشخیص اشیاء یا پردازش   49
  ء کاربرد هاي شناسایی اشیا

  89-90  مهندس برنگی   نیما ذاکري 

  90- 91  مهندس حدائقی   سجاد آذر شب   ارزیابی امنیت  سیستم قدرت   50

مهدي شریعت  –مهدي طاهري   سیستم مدیریت محتواي وب   51
  ناصري 

  90  مهندس پور نظري 

  90  مهندس بخشی زاده  زهرا فتحی جوکندان   طراحی نرم افزار آموزش فتوشاپ به صورت اینتر اکتیو   52



نرم افزار مدیریت مدارس جهت ثبت نام دانش آموزان پایه   53
  تحصیلی ابتدایی 

  91  مهندس رمضانپور  سیروس فتحی  –بابک غفارزاده 

  91  مهندس بخشی زاده   حسن حبی مبرهن   نرم افزار مدیریت برنامه هفتگی دانشگاه   54

  911  دکتر شاه بهرامی   زهرا خلخالی  –محمد رضا ثقتی   نرم افزار مدیریت دسکتاپ   55

  90 - 91  دکتر شاه بهرامی   سید آتیه رحمانی  –ناهید اسدپور   )   GPRSسیستم ارتباطی موبایل ( 5/2بررسی عملکرد نسل   56

مجتبی  –سید مقداد آل  شفیعی   سیستم نرم افزار حسابداري   57
  رنجی 

  90 -  91  مهندس بخشی زاده 

  91  مهندس طالب ضیابري   مریم حسن زاده خلیالنی   مقدمه اي بر پردازش متون فارسی   58

  90 - 91  دکتر شاه بهرامی  الهام نوروزي   الگوریتم ژنتیک   59

   90 - 91  مهندس فخاري   فرانک فدایی مهدي محله   بررسی علم بیومتریک و تکنولوژي شناسایی چهره   60

  91  مهندس بخشی زاده   سعید نوروزپور   نرم افزار آزمون گیر هوشمند   61

  91  مهندس بخشی زاده   پرویز توحیدي  –سهیل شفیع ثابت   طراحی و پیاده سازي سایت فروشگاه لوازم کامپیوتري   62

ابراهیم پور  –سید امیر خوشحال   وب سایت دانشکده مجازي   63
  علی جاهدي  –یزدانخواه 

  91  مهندس مروارید 

  91  مهندس بخشی زاده   ساره فرج زاده   طراحی وب سایت تبلیغاتی   64

  90  دکتر شاه بهرامی   سمانه حائري  –کیمیا جوادي   داده کاوي    65

 و   I- MODE            بررسی پروتکل هاي امنیتی موجود در   66
WAP  

   90 - 91  دکتر شاه بهرامی   زینب تجلی فر  –مریم هاتفی 

فائزه حیدري  –سحر حبیبی   معرفی نرم افزارهاي چند رسانه اي   67
  ماسوله 

  90 - 91  دکترشاه بهرامی 

سیستم ارتباطی  5/2مکانیزم ها و راه حل هاي امنیتی در نسل   68
  )   GPRSموبایل ( 

  91  دکتر شاه بهرامی   سحر نجفی  –زهرا کبیر 

  91  دکتر شاه بهرامی   زهرا زمانی  -هانیه نوروزي  wapاحراز هویت در الیه امنیتی پروتکل   69

دکتر  - دکتر شاه بهرامی  مسعود خوش کام خطیب گورابی   نرم افزار مدیریت چک الکترونیکی  70
  بهزاد یاحید 

91  

  90 - 91  دکتر شاه بهرامی   سید هامون مهدي زاده   تولید محتواي الکترونیکی   71

تحلیل و آنالیز حمالت امنیتی بر روي گوشی هاي موبایل در   72
  GPRSسیستم 

زهره  –معصومه افالکی پاشاکی 
  پرن 

  91  دکتر شاه بهرامی 

مجید عباس  –جودیت قاسم نژاد   طراحی و پیاده سازي سایت امالك   73
  زاده 

  91  مهندس مروارید 

  90 - 91  مهندس میر فخاري   اعظم امین   سیستم هاي حیاتی در مهندسی نرم افزار   74

آزاده میرزائی  -فاطمه حسن زاده  محاسبات ابري و تخصیص منابع   75
  مقدم 

  90 - 91  مهندس سید فخاري 

  91  مهندس رمضانپور   مریم غالمی زاهدان   تجزیه و تحلیل سیستم حقوق و دستمزد   76

  91  مهندس بخشی زاده   شاهد پورنبی  –محمد رضا عیوضی   پنل پیامک   77

  91  مهندس میرفخاري   سحرتوانا   الگوریتم ژنتیک و کاربردهاي آن  بررسی  78



  91  مهندس میرفخاري  زهرا پوررضایی  وب سایت خبري  79

80  Wap   91  مهندس پور نظري  سارا پور بخش  

  90 - 91  مهندس رمضانپور   سارا حسن پور  –مریم نیازمند   طراحی نرم افزار سیستم آژانس هواپیمایی   81

سودابه پور  –مهین محمدي حق   و استفاده از آن در حل مسائل قامض  psoآشنایی با الگوریتم   82
  ابراهیم نیا 

  91  مهندس میرفخاري

  91  مهندس رمضان پور   زینت غالمحسین زاده   تخصیص منابع پویا در محاسبات ابري    83

  91  دکتر شاه بهرامی   حسن افشار   فروشگاه اینترنتی کتاب   84

   91 -92  مهندس قویدل   مینا واحدي  رباتیک  85

   91-92  مهندس بخشی زاده  بیتا اصلی   2008آشنایی با انواع سرویس ویندوز   86

  90  مهندس کریمی   پویان خیروي فر   اتوماتاي یادگیر سلولی   87

  91  مهندس سیدفخاري   اعظم صفرپور  –مهرناز سمسارها   نرم افزار خدمات انفرماتیک   88

محسن  –سمیر صیادخوش اخالق   تولیدکننده محتواي الکترونیکی   89
  مرادطلب 

  90- 91  مهندس سید دانش 

  91  مهندس سید دانش   نیما مبارك نژاد فومنی   نرم افزار مدیریت کتابخانه   90

  91  مهندس بخشی زاده   شهریار مهاجر محصل   وب سایت فروشگاه اینترنتی   91

  91  مهندس نصیري   مهدي پوالدي   سیستم انجام عملیات بانکی  92

  91  مهندس نصیري   کلثوم رضایی  نرم افزار مدیریت امالك   93

نرم افزار مدیریت مدارس جهت ثبت نام دانش آموزان پایه   94
  تحصیلی ابتدایی 

  91  مهندس بخشی زاده   سعید رجبی 

  91  مهندس بخشی زاده   علی علیزاده   phpنرم افزار چند رسانه اي آموزش زبان   95

  91  مهندس رمضانپور   ساناز رمضانی   محاسبات ابري   96

  91  دکتر شاه بهرامی   مهدي جعفري  -رامین ایمان زاده  تحلیل سیستم هاي کنترل ترافیک هوشمند   97

  91  مهندس میرفخاري  فاطمه افتخار دادخواه  - زینب افروز  مدیریت باشگاه  98

  91  مهندس بخشی زاده  مائده هاشمی  طراحی سایت کتابفروشی آنالین  99

ثبت نام دانش آموزان پایه نرم افزار مدیریت مدارس جهت  100
  تحصیلی ابتدایی

  91  مهندس مروارید  مهدي رستمی

  92  دکتر شاه بهرامی  فاطمه معراجی صومعه سرایی   نرم افزار آموزش ریاضی سوم ابتدایی  101

  91  مهنس مروارید   محمد حاج علیان   سیستم بیمارستان  102

  92  مهندس رمضانپور  میالد عباس زاده   )   CD 4(همراه اندیکاتور  - اتوماسیون اداري 103

  92  مهندس رمضانپور  جواد رجبی کوکنه   کنترل موتور پله اي  104

محمد صادق  - میثم مرادي کالرده  نرم افزار مدیریت کتابخانه   105
  ظریفی منتظر 

  91  دکتر شاه بهرامی 



  91  مهندس فخاري  فرشته ملکی   برنامه آموزشگاه گنجینه   106

مژده  –آنایتا سلیمانی ارده جانی   وب سایت آژانس مسافرتی   107
  ابراهیمی صف سري 

  92  مهندس مروارید

  92  مهندس بخشی زاده  فرهاد نیکویی  شبکه هاي حسگر مبتنی برابر   108

  92  مهندس بخشی زاده  سحرمنوچهري  –نیما فرح بخش   سیستم مدیریت محتواي فروشگاه   109

  92  مهندس بخشی زاده   الهه قاسمی   طراحی سایت کتابفروشی آنالین   110

  91 -92  مهندس ضیابري  حامد حسنی  –سخاوت پورشکرانی     USB ربات امدادگر –رباتیک   111

   89 – 90  مهندس سیددانش   مریم رضایی   فروشگاه آنالین سخت افزار  112

  90  مهندس فخاري   شفق سلیمی  –الهام ابراهیمی   وب سایت فروشگاه اینترنتی   113

  89 - 90  مهندس سید دانش   محسن میرزایی خسمخی  تجزیه و تحلیل و طراحی و پیاده سازي وب سایت باشگاه فوتبال   114

   90  مهندس فخاري   فرناز کاظمی   وب سایت فروشگاه اینترنتی کتاب   115

 پیاده سازي پروتکل هاي مسیریابی و شبیه سازي در محیط   116
OPNET  

  92  مهندس نصیري   محدثه علی پور 

 & Entry نرم افزار ثبت و مدیریت پایانه هاي فروش   117

Management POS                   ( EMP  2012 ) –  باcd  

سید مصطفی  –محسن علی پور 
  میر احمدي 

  92  مهندس ضیابري 

  92  مهندس قویدل   بهنام فالح پور   سیستم مشاور امالك   118

  92  مهندس مروارید   ملیحه حیدري  - سجاد بابایی  سیستم هاي محاسبات ابري   119

پایگاه اطالع رسانی بسیج دانشجویی موسسه آموزش عالی احرار   120
  رشت 

  92  مهندس مروارید   قلب عاشوري زاده  مصطفی خوش

  92  مهندس قویدل   غالمرضا اسکندرزاده   سیستم مستندات پروژه   121

محمدرضا  –حمیدرضا براري   وب سایت کلینیک پزشکی   122
  فالحتکار فومنی 

  92  مهندس قویدل 

  92  مهندس میرفخاري   هدي موذنی  –داوود بخشی زاده   پردازش ابري   123

  92  مهندس رمضان پور   سهیل بشیري  - رامین امامی  تخصیص پویاي منابع در محاسبات ابري   124

  92  دکتر شاه بهرامی  حوا همایون جم   گسترش پرس و جو در موتور جستجوي فارسی   125

  92  مهندس فریدي   بیتا پور مقدم  –الهام صفري   سیستم حسابداري فروشگاه لوازم تحریر   126

  92  دکتر شاه بهرامی  محمدرضا حسن پور کومله   وب سایت هنري گالري آرتا  127

  92  مهندس رمضانپور   زهرا قنبري  –ناهید صلح طلب   طراحی سیستم خرید و فروش و انبارداري فروشگاه   128

  92  مهندس مروارید   حمیدرضا چایگانی  –ایمان خارایی   بررسی شیوه هاي نگاشت براي طراحی شبکه برروي تراشه   129

   90 -  91  دکتر شاه بهرامی   زهرا نوري   امنیت در پایگاه داده   130

  92  دکتر شاه بهرامی  مریم مصدري درگاه   صوت  131

  92  مهندس بخشی زاده  سبحان مقدسی  پروژه مدیریت رستوران داري   132
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