
   "بسمه تعالی "

  پروژه کاردانی دانشجویان رشته کامپیوتر : 

نیمسال   استاد راهنما  دانشجویان   عنوان پروژه   ردیف
  تحصیلی

  90  مهندس فرزین   سمیه نوع دوست - سیده الهام نیافر  دستوره    ALSU16طراحی   1

  90  مهنس فرزین   میالد محمد حسینی -میالد جمع دار  ربات مسیر یاب    2

   90  مهندس فرزین   لیال پور جمشیدیان –سیده راضه مرتضوي   تابلو چراغ نوري   3

  90-91  مهندس منیره پورنظري  صادق رشیدي  برنامه تبدیل فینگلیش به فارسی   4

  90  مهندس فروزي   مرجان یعقوبی  مدیریت داروخانه  5

  91  مهندس میرفخاري   مهدي افرازه رود پشتی   نرم افزار تاکسی سرویس   6

  91  مهندس فریدي  فتانه فضلی  سیستم اطالعات گیالن   7

  91  مهندس رمضان پور   سیده لیال پاداش ستوده   تجزیه وتحلیل سیستم دبیرخانه   8

  91  مهندس میر فخاري   سعیده رحیمی  –ساناز علیزاده -فاطمه افالکی  نرم افزار مدرسه  9

  90 -91  مهندس حق پرست   زهرا الکن صابري   - ابراهیم عاشوري   سیستم اطالعات بیمارستان   10

  91  مهندس میر فخاري   محدثه فالح   نرم افزار کار آموزي   11

  91  مهندس عشقی   پژمان بریان پور –مسلم نیک نژاد   وب سایت عمران گیالن   12

   Adobeنرم افزار آموزشی                         13
premierepro  

مریم قنبر علی نژاد خوش  –منیره صیاد نقلبري 
  روش  

  90 -91  مهندس حق پرست 

  90 -91  مهندس فریدي   زینب رنگ بست   فروشگاه اینترنتی موبایل   14

   90 -91  دکتر شاه بهرامی  مریم میرزایی  –وحیده مومنی   طراحی سامانه مدیریت تدریس  15

  90 -91  مهندس میر فخاري   امیر قنبري   مترجم متن و لغت   16

  90 -91  مهندس مروارید   مراد رمانیان –مرتضی رجبی   اطالعات داروخانه  مدیریت  17

بررسی کدهاي تشخیص و تصحیح خطا در بحث انتقال   18
  داده ها

    89- 90  مهندس مروارید  کاظم تقی زاده  –مجید بایت  -علی رادمنش

  90 -91  مهندس رمضان پور  حلیمه جانیهدیه شیرزاد   سیستم ثبت نام مدرسه   19

  90 -91  مهندس حق پرست   داود رحمتی کرگانرودي   سیستم مدیریت هتل آرامیس   20

  90 -91  مهندس فریدي  بیتا جباري  –سپیده پورعابد   طراحی وب سایت آژانس مسافرتی   21

  91  مهندس رمضانپور   مینا لطفی   سیستم کتابخانه   22

  90 -91  مهندس حق پرست   میالد پیله ور   سیستم مدیریت آژانس مسافر بري هوایی   23



  90- 91  مهندس پور نظر   مجید فالح کاردوست اباتري   سایت هتل   24

  91  مهندس حق پرست   مرتضی عونی افسوران  –علیرضا یعقوبی   طراحی سیستم مدیریت آموزش دانشگاه   25

                                         91  مهندس پورنظري   محمد محمدي   دایکومنت داروخانه   26

  91  مهندس پور نظري   ساسان نصیري  طراحی وب سایت موسیقی   27

  91  مهندس میر فخاري   علی لطفی   نرم افزار مدیریت کتابخانه   28

  89 - 90  دکتر شاه بهرامی   حامد رضایی تاجانی   سیستم هاي وایرلس   29

  91  مهندس پور نظري   مهدي  علی نژاد   - مجتبی جهان فکر   طراحی وب سایت دانشگاه   30

مدل و طراحی وب سایت تجارت الکترونیک در زمینه   31
  خرید و فروش موبایل 

  91  مهندس آینه ساز   ساقی همدوست 

  91  مهندس آینه ساز   نیلوفر کشتکار - سارا ریگی  وب سایت تجاري مبل   32

   90 – 91  مهندس میرفخاري  مریم بخش آبادي  –سحر بشري   طراحی سایت باشگاه ورزشی   33

حامد خوش بیان  -محمد امین فرجی پور ماسوله   AVR ماشین حساب مهندسی با میکرو کنترل   34
  متین حق دوست  –

   91 – 92  مهندس طالب ضیابري 

  91  مهندس فخاري   نازنین محبت دار   سیستم مدیریت دانشجویان   35

  91  مهندس فریدي   زینب جهانی پور -الهام قویدل –زهرافرمانبردار   کتابخانه  36

  91  مهندس مروارید   میالد سعیدي  –وحید نادم  - محمد بختیاري  مدیریت سیستم جامع فست فود   37

  90 - 91  مهندس رمضانپور   صدیقه خیرخواه   طراحی سیستم مشاور امالك   38

   91 -92  مهندس طالب ضیابري   مهدي حبیبی  –محسن علی نیا  - علیرضا خاوري  دماسنج دیجیتال   39

  91 -92  مهندس آینه ساز   نگار عشقی  نرم افزار مشاور امالك   40

  90 - 91  مهندس عباسفرد  محمد علی علیزاده  بانک ثبت احوال   41

  91  مهندس حق پرست  احمد رضا اسدي شیراز -نورالدین مسلم نژاد  کتابخانه  42

  91  مهندس میر فخاري  ستاره رضاپور -زهرا شکري  تاکسی تلفنی  43

الهه  –زهرا حسن پور  –رقیه اصغري کمایی   سیستم اطالعات بیمارستان  44
  ابراهیمی 

   91-92  مهندس فریدي 

  91  مهندس میرفخاري   جواد فربد –مجید حسین زاده   گزارش کار برنامه کتابخانه   45

   90 – 91  مهندس رمضانپور  مجتبی محمدي رشت آبادي   طراحی آزمون آنالین   46

  91  مهندس طالب ضیابري   مونا بصارتی  –یاسمن قربانی  -طاهره رستمی  موج هاي آنالوگ   47

  92  مهندس فریدي   زینب فاضلی  - ا مراديسپری  طراحی سایت   48

  91  مهندس مروارید  صمیمیالهام  -زهرا رزق کار  انبار و موجودیت کاال  49

بررسی زیر ساخت هاي فناوري اطالعات در مناطق   50
  شهري و روستایی

  91  مهندس فریدي  هانیه فاضل

  92  مهندس طالب ضیابري  حسن کریم نژاد   مانیتورها   ledبرنامه اینترفیس   51



  92  مهندس فریدي  آسیه مالیی  طراحی سایت شهرداري شهرستان الهیجان   52

  92  دکتر فریدي  عفت پور اصغر قاضیانی  سیستم مدیریت داروخانه   53

  92  مهندس پور نظر  حامد نیک پسند  –مهران اروجی   نرم افزار آزمونگیر   54

ماکان عبدي  -بهنام مجید زاده -نیما مهدي پور  برنامه مشاور امالك  55
  شریفی

  92  مهندس پورنظري

  91  مهندس عشقی   نوید خسروي   پروژه فروشگاه آنالین   56

  91  مهندس فریدي  زهرا نمازي  طراحی سایت کتابخانه   57

  91  مهندس فخاري   فریبرزجعفري سرملی  –محمد نعمتی   نرم افزار مدیریت هتل با برنامه ویژوال بیسیک   58

و شبکه هاي حسگر بی  MANETشبکه هاي موردي   59
  سیم 

   90 - 91  مهندس عشقی  سعید حسن زاده

  91  مهندس رمضانپور  پویا کاظمی  طراحی وب سایت موسیقی   60

  91  مهندس فخاري   نسیم بیگدلو   -شقایق غالمی   مکانی براي آپلود و به اشتراك گذاري تصاویر  61

  90 - 91  مهندس مروارید   علی صفادیده  –بهنام احمدي   دماسنج دیجیتال   62

  91  مهندس پور نظري  حامد حسینی نژاد  طراحی وب سایت موسیقی   63

   91 – 92  مهندس حق پرست  محمد قنبري   نرم افزار سپاه پاسداران انقالب اسالمی   64

  92  مهندس عشقی  میالد فتوحی لرد  سایت آموزشی   65

  92  مهندس عشقی  سید مجید علوي   وب سایت موسیقی   66

  92  مهندس رمضانپور  محمد سلطانلو   C . NETسیستم خرید و فروش موبایل به زبان   67

  89  -  90  مهندس مروارید  فاطمه امیر احمدي  –عاطفه ناطق  –مریم غالمی   بیتی 16طراحی ریز پردازنده   68

  92  مهندس پورنظري   طهورا نوایی -فاطمه محمدزاده  پروژه   69

هنگامه محمدي پور  - پرستو محمدزاده شیخانی  نرم افزار آموزشی فتوشاپ   70
  خاجانی 

  92  مهندس نصیري 

  92  مهندس میرزنده دل   سارا بخش زاده   مدیریت فروشگاه   71

  92  مهندس پورنظري   زهرا انوري  ساخت سایت ورزشی   72

  92  مهندس آینه ساز   الیاس عباس زاده سورمی    LEDبرنامه ارسال داده به مانیتورهاي   73

  92  مهندس طالب ضیابري   نگین اسماعیل نژاد   سیستم نوبت دهی مطب دندانپزشکی   74

حانیه ولی  - فاطمه دیوان بیگی –مریم عبداللهی   سیستم مدیریت مدرسه   75
  زاده

  92  مهندس سید فخاري

  92  مهندس عشقی   صغري فرهنگ   ژتون غذاي دانشجویی   76

مریم عدلی  -سیده سمانه میرحاتمی سیاهمزگی  انتخاب واحد   77
  افسون عبدي  –

  92  مهندس نصیري 

لحیا  –ایراندخت نوروزي  - نازیال بخشی مقدم  نرم افزار مدیریت کتابخانه   78
  عاشوري 

  92  مهندس حق پرست 

  90-91  مهندس حق پرست   سیده مینا محب احمدي  –محدثه نصیري   فروشگاه اینترنتی   79



  92  مهندس پور نظري   پیمان احمدي   phpکتابخانه آنالین با زبان برنامه نویسی  80

توسعه یک برنامه کاربردي تحت وب ( فروشگاه آنالین   81
  لپ تاپ ) 

  92  مهندس فخاري   فائزه جانعلی پور شهرانی

توسعه یک برنامه کاربردي تحت وب ( فروشگاه آنالین   82
  لپ تاپ ) 

  92  مهندس فخاري   زهرا فالح پور مبارکی 

  92  مهندس نصیري   مرضیه حق شناس   وب سایت سینمایی   83

  92  مهندس عزیزي فرد   رضوانه رنجبر  سایت کلینیک دندانپزشکی  84

  92  مهندس عزیزي فرد   پروانه حسین زاده   کتابخانه آنالین   85

  92  مهندس رمضان پور   آیدا نامی  سیستم مطب   86

  92  مهندس عباسفرد   سحر صالحی   کتابخانه آنالین  87

  92  مهندس حق پرست   رقیه رحمانی   طراحی و پیاده سازي نرم افزار اورژانس بیمارستان   88

  92  مهندس عشقی   فرزانه رهبري  –مژگان طالبی   سیستم رزواسیون بیلیط مسافرتی   89

  92  مهندس پورنظري   مجتبی بشارتی   فروشگاه اینترنتی   90

  92  مهندس عشقی   سیده ژاله امامدوست   فرآیند امنیت اطالعات   91

  92  مهندس عباس فرد   محمد حسین پور   طراحی وب سایت آتلیه عکاسی   92

  92  مهندس عشقی   زهرا معرفت جوي  –آیدا مسعودي   سیستم اتوماسیون کتابخانه   93

  92  مهندس حق پرست   محدثه آفرین زاد   شبکه هاي کامپیوتري   94

  92  مهندس آئینه ساز   سائمه حق شناس فتمه سري  حسگرهاي بیسیم   95

  92  مهندس طالب ضیابري   نیره ابراهیمی خناچا   تم مدیریت مطب پزشکی سیس  96

  92  مهندس حق پرست   ماهان افشاري   نرم افزار مدیریت هتل با برنامه ویژوال بیسیک   97

  92  مهندس عباسفرد   شادي رمضانی  –هانیه شاد   اتوماسیون تغذیه   98

  92  مهندس عباسفرد   رضا طاهري   فروشگاه اینترنتی   99

  92  مهندس حق پرست   منصوره علیزاده  –سیده زهرا خادمی   طراحی صفحات وب   100

  92  مهندس عباسفرد  پریان شیري   کتابخانه آنالین   101

  92  مهندس پورنظري   عباس کریمی اللمی  سایت فروش مبلمان   102

  Accessهمراه با پایگاه داده   VBپروژه کتابخانه با  103
  داکیومنت توضیحات کامل کدهاي برنامه 

  92  مهندس جان احمدي   پروین خدایی  –سیده زهرا حسینی 

  92  مهندس رمضانپور   شمیم فداکار کاسانی   برنامه فروشگاه   104

  92  مهندس فریدي   فائقه فرح بخش   مدیریت کتابخانه   105

  92  مهندس آئینه ساز  نیکنیامحدثه   سایت آموزشی  106

معرفی سیستم نرم افزاري حسابداري انباردار به زبان   107
  سی شارپ و بانک اطالعاتی اکسس

  92  مهندس رمضانپور  شمیم ساغري



  92  مهندس بخشی زاده  سید سعید علوي –محمدرضا نوروزي   تحت وب –کتابخانه دیجیتال   108

  92  مهندس عباسفرد  محمد اسمعیلی زعفانی هانیه  طراحی سایت یک شرکت خدماتی   109

  92  مهندس حق پرست   علیرضا عباسی  –جواد لطفی   پروژه واحد آموزش دانشگاه   110

  92  مهندس آئینه ساز  مسعود صفري  EASسیستم هاي کنترل سرقت   111

  92  مهندس رمضانپور  آیدین مشتاقی رفتار  تخصیص منابع پویا در محاسبات ابري   112

  92  مهندس آیینه ساز  حافظ جاللی  –فرشید رحیمی   مکانیزه  –کتابخانه آنالین   113

  92  مهندس رمضانپور  مریم یزدانی  طراحی سایت شهرداري الهیجان   114

طراحی وب سایت نظرسنجی و اخبار (بانک اطالعاتی)   115
  CDبا  –

  92  مهندس آئینه ساز   حمید مرادي 

مستندات پروژه سیستم مدیریت آژانس تلفنی   116
  CDبا  –(مسافرتی ) 

  92  مهندس عباسفرد   لقمان محمدي تبار

  92  مهندس طالب ضیابري   رضا رنجبر چوبه   CDبا  –نرم افزار مدیریت کتابخانه   117

  92  مهندس حق پرست   علی کارگزار  CDبا  -   EASسیستم هاي کنترل سرقت   118

  92  مهندس طالب ضیابري   حامد ساعد جلیلی   CDبا  –وب سایت تبلیغاتی فروشگاه کتاب   119

  92  مهندس رمضانپور  اصغر گوهري  CDبا  -طراحی وب سایت ورزشی    120

  92  مهندس پورنظري   دانیال فیض زاده   CDبا  –فروشگاه مبلمان   121

طراحی وبسایت براي خرید و فروش لوازم دست   122
 CDبا  –دوم(کامپیوتر) 

  92  مهندس عباسفرد   پریسا رعناي رهبرخواه 

  92  دکتر شاه بهرامی   زهرا پیش بین  –فاطمه انصاري   CDبا  –راه اندازي سی دي آموزشی والیبال   123

  92  مهندس عباسفرد   عاطفه ارجمند نیا   CDبا  –طراحی سایت لوازم خانگی   124

  92  مهندس آینه ساز  مهدي کوهی   CDبی  -  HTMLآموزش وب سایت   125

  92  مهندس عباسفرد   محمود اکبري میاندهی   CDبا  –وبسایت تبلیغاتی فروشگاه کتاب   126

  92  مهندس رمضانپور  ساناز خانی   CDبا  –نامه هاي وارده و صادره   127

  92  مهندس طالب ضیابري   مهران رنجی    CDبا  – وب سایت شخصی و خدماتی  128

  92  مهندس فریدي   سیده زهرا صالحی –سیده سپیده موسوي   CDبا –دفترچه تلفن   129

  92  مهندس پورنظري   فاطمه عزتی  –فاطمه هاشمی پور     CDبا  – سایت گیالن شناسی  130

  92  مهندس میرفخاري  مهتاي غالمی  CDبا  –وب سایت آموزشی   131

  92  مهندس حق پرست   مرجان اکبري  CDبا  –سیستم مشاور امالك   132

  92  مهندس عباس فرد   معصومه حبیبی حبشی   CDبا  –نرم افزار مدیریت داروخانه   133

  92  دکترشاه بهرامی   سید محسن کاسی پور  CDبا  –طراحی وب سایت موسیقی   134

  92  مهندس سید فخاري   زهرا فرحناك   CDبا  –طراحی سایت رستوران   135



  

 

  92  مهندس آیینه ساز  زهرا لطیفی   CDبا  –سایت فروشگاه اینترنتی   136

  92  مهندس میرزنده دل   عباس سالک یمینی   CDبا  –طراحی یک سایت خبري   137

  92  مهندس رمضانپور   امین رضاپور   CDبا  –سامانه صدور بلیط   138

  92  مهندس جان احمدي   رضا مقیمی   CDبا  –وب سایت تبلیغاتی فروشگاه کتاب   139

  93  مهندس عباس فرد   محدثه رحیمیان   CD با  –وب سایت آموزشی (آموزش فتوشاپ)   140

  93  مهندس عباس فرد   الهام نیکخواه    CDبا  -     HTMLطراحی وب سایت با زبان   141

  93  مهندس عباس فرد   منصوره حسین زاده    CDبا  -وب سایت خرید مبلمان    142

  93  مهندس جان احمدي   صدیقه احسانی  –عیلی سپیده اسم   CDبا –طراحی وب سایت فروشگاه اینترنتی   143
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