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  شرح پروژه رشته مقطع  تعداد دانشجو عنوان پروژه

طراحی وب 

فروشگاه  سایت

 آنالین

 

 

 

 نفر1

کاردانی 

 نرم افزار

 

 

 کامپیوتر

 

 

درزمینه  همراه بامستندات آن HTMLو PHPسایتی بازبان برنامه نویسی 

راین سایت امکان ورودبرای کاربران عضو وفرمی طراحی شودد فروشگاه آنالین

بطوریکه کاربرباورود به سایت  وجودداشته باشدجدیدبرای عضویت کاربران 

امشاهده چنانچه کاالیی ازقبل خریداری کرده لیست کاالهای خریداری شده ر

باشد در سبدخرید کاربرامکان خرید ما،سبدبا  سایت دارای صفحات ارتباط،کند

بزرگنمایی بیشترودسترسی به اطالعات  مشاهده تصویر کاالی خریداری شده با

 بیشترراداشته باشد.

تولیدنرم -2

افزارهای 

مثل کاربردی 

رزرواسیون 

 وساخت بازی

 نفر1

 کارشناسی

 

 

 کامپیوتر

 

 

و  VBیا #Cسیستم نرم افزاری انتخاب شده و با استفاده از زبان برنامه نویسی 

درسیستم رزرو بلیط درمستندات آن  طراحی وپیاده سازی شود. SQLپایگاه داده

نمودارها وموجودیت هایی که درمحیط ارتباطی بایکدیگرارتباط دارندتحلیل 

یین مبداومقصد وتاریخ تع شود درطراحی و کد نویسی آن نیز باورودبه سایت و

بلیت بصورت آنالین وگرفتن  مشخص کردن تعداد امکان خرید حرکت و

 ساعت امکانپذیرباشد. 84بلیت وامکان رزرو بلیت برای گزارش ازآخرین 

سیستم انتخاب 

 واحد دانشجویان
   

درسیستم دیگرجهت انتخاب واحد دانشجوازسمت آموزش برای نرم 

 usecaseو, 1و0های سطوح DFDوِ ERافزارموردنظر مستندات و نمودارهای 

ان ترسیم شود دربخش کدنویسی نیزامکان اضافه کردن اطالعات دانشجویان 

جدید،امکان به روزرسانی مشخصات دانشجویان، حذف دانشجویان وامکان 

دانشجو براساس یک فیلدکلیدی درسایت ونمایش اطالعات جستجوی یک 

دانشجویان براساس نام ونام خانوادگی یاشماره دانشجویی آنها بصورت مرتب 

 شده امکان پذیرباشد.

داده کاوی 

وکشف دانش 

 وکاربردهای آن

 

 

 

 نفر1

 کاردانی

 کارشناسی

 

 

 کامپیوتر

 

 

 

صنعت  بانکداری الکترونیکی،داده کاوی وکاربرد آن درزمینه های مختلف مثل 

 حمل ونقل و.. بیمه وپزشکی و

تجارت وکسب وکارالکترونیکی ،هوشمندی دیگرموضوعات تحقیقی درزمینه 

که دراین موضوعات ابتداپیشینه می باشد کسب وکار ،مدیریت ارتباط بامشتری

تحقیق،کاربردهای ان موضوع ومزایاومعایب آن درزمینه تشریح شده ونتیجه 

  .ازآن باید منظورشودگیری 

تحلیل وطراحی شبکه محلی برای یک محیط فرضی وپیاده سازی آن محیط 

 )مقطع کارشناسی( Packet Tracerدرنرم افزارشبیه ساز

درزمینه شبکه های کامپیوتری موضوعاتی چون پردازش ابری،شبکه ای 

 وکاربردهای آن در حوزه های مختلف   RFIDحسگربی سیم، فناوری 

ولیدسی دی ت

آموزشی 

 چندرسانه ای

 

 

 کامپیوتر کاردانی نفر1

طراحی وتولید سی دی های آموزشی برای آموزش نرم افزارهای گرافیکی 

وانیمیشنی ،آموزش محیط های نرم افزارهای شبیه سازمثل نرم افزارآرنا، طراحی 

این سی دی باید همراه باصداوتصویر و بصورت یک کتابچه همراه بافهرست 

 autoplay menubuilderوبصورت اتوران طراحی شده با نرم افزار کامل

 باشد. MMBو



 

 های کاربردی زمان بندی پیشرفت پروژه 

  zeinolabedini.std@gmail.comآدرس ایمیل:          سیده فاطمه زین العابدینینام استاد:

 هدف ساعت تاریخ روز جلسه

  اولیهتکمیل فرم های  11 22/6/28 یکشنبه اول

 11 12/7/28 یکشنبه دوم
های قبلی )در صورت وجود(و تهیه مستندات در زمینه پروژه  مطالعه نمونه

 مذکور

 11 12/7/28 یکشنبه سوم
ارائه تمامی پیشینه های تحقیق در یک فایل بصورت خالصه ودر قالب یک 

 جدول

 و پایگاه داده وتهیه مستندات آن ERتحلیل و طراحی  نمودارهای    11 3/4/28 یکشنبه چهارم

 کاربردها وبررسی چالش های موضوع فعلی پروژه 11 17/4/28 یکشنبه پنجم

 ارائه فصل اول ودوم از پروژه بصورت مکتوب شده 11 1/2/28 یکشنبه ششم

 تحلیل کدهای استفاده شده در پروژه درقالب یک فایل متنی  11 11/2/28 یکشنبه هفتم

 کد نویسی و تست آزمایشی آن دریکی ازمحیط های برنامه نویسی   11 22/2/28 یکشنبه هشتم

 تکمیل مستندات و تعیین زمان دفاع 10 8/11/28 یکشنبه نهم

  دقیقه   10تحویل کتابچه وسی دی پروژه نهایی وارائه پروژه به مدت  10 11/11/28 یکشنبه دهم

 

  



 

  های پژوهشی زمان بندی پیشرفت پروژه 

 zeinolabedini.std@gmail.comآدرس ایمیل:                   سیده فاطمه زین العابدینی نام استاد:

 

 

 هدف ساعت تاریخ روز جلسه

  تکمیل فرم های اولیه 11 22/6/28 یکشنبه اول

 بیان طرح اولیه ازکار وارائه سایت هاومنابع معتبربرای استفاده در پروژه 11 12/7/28 یکشنبه دوم

 11 12/7/28 یکشنبه سوم

های قبلی از کار های  به بعد،مطالعه نمونه 2010جمع آوری منابع ازسال 

شده وارائه تمامی پیشینه های تحقیق در یک فایل بصورت خالصه انجام 

 ودرقالب یک جدول

 دسته بندی رویکردها و بررسی مزیت ومعایب رویکردها درپروژه فعلی خود   11 3/4/28 یکشنبه چهارم

 ارائه یک رویکرد ترکیبی یا رویکرد جدید در پروژه 11 17/4/28 یکشنبه پنجم

 کاربردها وبررسی چالش های موضوع فعلی پروژه 11 1/2/28 یکشنبه ششم

 11 11/2/28 یکشنبه هفتم
کد نویسی پروژه و  تست آزمایشی آن وانتخاب موضوع برای مقاله وارسال 

 چکیده آن به یکی ازکنفرانس ها   

 پیاده سازی و تحلیل آماری یاشبیه سازی    11 22/2/28 یکشنبه هشتم

 ارسال گزارشهاوامار نهایی پروژه وتهیه پیش نویس مقاله  10 8/11/28 یکشنبه نهم

 10 11/11/28 یکشنبه دهم
تهیه پاورپوینت ازخالصه پایان نامه تحویل کتابچه پروژه وسی دی پروژه 

 دقیقه    10-11نهایی و ارائه پروژه به مدت  


