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موبایل اپلیکیشنی به جهت معرفی سینماها و فیلم هاي آن و امکان خرید بلیط 1کارشناسیموبایل اپلیکیشن کافه گیشه1
نظرات بینندگان و امتیاز دهی به فیلم ها و بخش فیلمهاي برتر و...و همچنین 

موبایل اپلیکیشنی به جهت معرفی و ارائه کتابها در قالب متن و صدا و امکان 1کارشناسیموبایل اپلیکیشن کافه کتاب2
سفارش کتاب و نظر دهی و امتیاز دهی به کتابها.

در این پروژه باید ویژگیهاي مرتبط با صفحات هرز در وب استخراج شده و 1کارشناسی تشخیص صفحات هرز در وب3
بر اساس آنها تشخیص نهایی بر روي صفحات وب انجام گردد.

در این پروژه باید امکان تعریف آیتم هاي مورد نظر براي فیلتر ارائه گردد و 1کارشناسی فیلترینگ صفحات وب4
انواع فیلترهاي فیلتر نماید. امکان ارائهسیستم بر اساس آن صفحات وب را 

.در آن دیده شودمناسب 

1کارشناسیآنالینصرافیطراحی سایت 5
، طال ارائه نرخ انواع ارزوب سایتی با امکانات کامل باید طراحی گردد. 

سکه و نمودار تغییرات آن به همراه تبدیالت بین ارزي نمونه اي از امکانات و
داراي پیشبینی اینده هم باشد.همچنینآن می باشد.

سازگار با صرافی اپلیکیشنموبایل 6
سایت

مد نظر است که امکانات صرافیی سازگار با سایت اپلیکیشنطراحی موبایل 1کارشناسی
آورده شده است.5آن در پروژه 

نظر می باشد با امکان اطالع رسانی در صورت پر مدءسایتی مشابه قطار رجا1کارشناسیفروش بیلط قطارسایت 7
بودن قطار و رزرو در هنگام باز شدن ظرفیت یا کنسلی مسافران.

و که امکانات جامعی براي مدیریت مد نظر است ی اپلیکیشنطراحی موبایل 1کارشناسیطراحی دکوراسیوناپلیکیشنموبایل 8
طراحی دکوراسیون تجاري و مسکونی ارائه نماید. 

ردگیري هدف در شبکه هاي 9
یکی از کاربردهاي اساسی در شبکه هاي حسگر بیسیم ردگیري هدف 1کارشناسیحسگر بیسیم

)Target Tracking می باشد. هدف بررسی انواع روش هاي موجود و (
مقایسه آنها می باشد به همراه شبیه سازي روشهاي مطرح موجود.

1کارشناسیتخفیف ارائه سایت 10
برايامکانات کاملی کهمی باشدسایت در این پروژه هدف طراحی یک 

و مانند رستورانها، سینماهامشاغل (مختلف بر اساس سفارشتخفیفهايارائه
گردد.فراهمرداخت درون سایتی نیز پداشته باشد. همچنین امکان)...

1کارشناسیسیاه جامگان تیماپلیکیشنموبایل 11
امکانات کاملی مانند مد نظر است که براي یک تیم فوتبالی اپلیکیشنموبایل 

ا و ، ارائه نتایج بازیهي پیش روبازیها، زمانتیمکامل معرفی تاریخچه، 
را ارئه نماید.، معرفی بازیکنان، مدیریت امتیازهاي بازي و...عملکرد تیم

ارائه یک سایت با امکانات کامل براي مدیریت جلسات و تدوین صورت 1کارشناسیمدیریت جلساتطراحی سایت 12
قالب مناسب به همراه امکان پیگیري مصوبات، یاداوري و ... باشد.جلسات با 

1کارشناسیاطالع رسانی بانکسامانه13
اطالع رسانی بانک مد نظر طراحی یک وب سایت با امکانات کامل براي 

ترداخو تسهیالت بانکی، انواع حسابها، پامکاناتی مانند معرفی وامها .است
، معرفی شعب مختلف و ... سایتیدرون 



1کارشناسیوکیلاپلیکیشنموبایل 14
معرفی مد نظر است کهوکالتی سازگار با سایت اپلیکیشنطراحی موبایل 

وتشکیل پرونده، انجام مشاوره، تعرفه هاي وکالت، آشنایی با وکیل
از جمله امکانات آن می باشد. تنظیم دادنامه و ...اختصاص نوبت،

1کارشناسیعتبات عالیاتطراحی سایت 15
مد نظر است که عالوه بر طراحی وب سایتی به جهت سفر عتبات عالیات 

معرفی اماکن زیارتی به معرفی تمامی مناسک مربوطه نیز پرداخته و همچنین 
درباره هتل ها و پروازها و تورهاي عتبات نیز اطالعاتی ارائه نماید.

نظر می باشد.سازگار با سایت عتبات عالیات مد ی اپلیکیشنطراحی موبایل 1کارشناسیعتبات عالیاتاپلیکیشنموبایل 16

1کارشناسیحجاپلیکیشنموبایل 17
ی به جهت سفر حج مد نظر است که عالوه بر معرفی اپلیکیشنطراحی موبایل 

اماکن زیارتی به معرفی تمامی مناسک مربوطه نیز پرداخته و همچنین درباره 
هتل ها و پروازها و اعزامهاي حج نیز اطالعاتی ارائه نماید.

1کارشناسیامالك سراسريسایت18

خرید و فروش، رهن برايئه امالك اراوب سایتی با امکانات کامل به جهت 
امکان عضویت افراد و بنگاه هاي مشاور امالك مد نظر می باشد.و اجاره، 

و sheypor.comو divar.irو delta.ir. نمونه هاي مشابه گرددباید فراهم
manishen.com وamlaak24.ir وmpmelk.comباشند.یم

1کارشناسیاستاد یار اپلیکیشنموبایل 19
به جهت کمک به اطالع رسانی و ارائه محتواي یاپلیکیشنطراحی موبایل 

درسی و معرفی و ارتباط با دانشجویان مد نظر می باشد. بخش دروس استاد با 
زیر بخشهاي الزم و بخش رزومه کامل استاد نمونه اي از بخشهاي آن است.

موبایل اپلیکیشنی سازگار با سایت ایران خودرو مدنظر می باشد. معرفی 1کارشناسیموبایل اپلیکیشن ایران خودرو20
محصوالت، شرایط خرید و ...

، مشابه اپ مادریار امکاناتی براي کمک به مادر به جهت مدیریت فرزند1کارشناسیاپلیکیشن مادر یارموبایل 21
موجود در بازار البته با امکاناتی فراگیرتر

فروش قطعات طراحی سایت22
1کارشناسیکامپیوتري

هدف از ارائه این پروژه طراحی یک وب سایت با امکانات کامل به جهت 
قطعات کامپیوتري به همراه ارائه لسیت قطعات به همکاران و فروش آنالین

می باشد.با امکان تغییر تجهیزات ارائه سیستمها ي پیشنهادي کامپیوتري

استاد این امکان یک برنامه تحت موبایل و سیستم اندروید مد نظر است که به 1کارشناسیمدیریت پروژهموبایل اپلیکیشن 23
دانشجویان پروژه خود را در مقاطع مختلف مدیریت نماید.را بدهد که 

طراحی یک وب سایت هوشمند 24
1کارشناسیبراي سرمایه گذاري در بورس

در این وب سایت به افراد هم به صورت فردي و هم به صورت سیستمی در 
جهت سرمایه گذاري در بورس مشاوره داده می شود. عالوه بر این امکانات 

کاملی براي بورس باید ارائه گردد.و اطالعات 

1کارشناسیموبایل اپلیکیشن حراج کاال25
یک برنامه تحت موبایل و سیستم اندروید مد نظر است که امکان ارائه 
کاالهاي افراد مختلف را داشته باشد و افراد بتوانند به راحتی به آن سفرش 

بدهند. مانند برنامه دیوار 

1کارشناسیموبایل اپلیکیشن مدیریت کامپیوتر26

در این برنامه تحت موبایل که در سیستم اندروید ارائه میگردد باید امکاناتی 
ارائه گردد که از طریق آنها کاربر بتواند به سیستم کامپیوتري خود از راه دور 
دسترسی داشته باشد و امکان استفاده از تجهیزات سیستم مانند وب کم، 

کروفن و ... را داشته باشد.می



یک وب سایت جامع براي درج اطالعات دانشگاههاي کشور بویژه طراحی 1کارشناسیعات دانشگاه هاسامانه جامع اطال27
می باشد.مد نظر معرفی رشته ها و اعضاي هیات علمی و ...  

و ارسال به منزل،رداختسفارش میوه و پعضویت، براي موبایل اپلیکیشنی1کارشناسیموبایل اپلیکیشن سفارش میوه 28
مد نظر می باشد.ارائه تخفیف و...

دستنویس صاویرتنرم افزار تبدیل29
انده اند می توانند ان را انتخاب دازش تصاویر را گذرردانشجویانی که درس پ1سیکارشنافارسی به متن

نمایند.

و ارسال به منزل،رداختو پغذاسفارش عضویت، براي موبایل اپلیکیشنی1سیکارشنارستورانموبایل اپلیکیشن30
مد نظر می باشد.ارائه تخفیف و...

زخانه و مدیریت اشپسایتی براي رزرو غذا و مدیریت کیف پول براي سفارش1سیکارشناسامانه تغذیه دانشگاه31
مد نظر می باشد.و سلفهاي موجود در دانشگاه

معرفی و همچنین رداختپو مدیریت اتاقو اختصاصسایتی براي رزرو1سیکارشناسامانه خوابگاه دانشگاه32
مد نظر می باشد.موجود و ... خوابگاه هاي

توضیحات:
توجه داشته باشند که حضور در جلسات زمانبندي شده براي ارائه پیشرفت دتمامی دانشجویانی که تمایل دارند با اینجانب پروژه انتخاب نماین-

پروژه الزامی می باشد در غیر اینصورت کسر نمره خواهند داشت.
Mahdi_sadeghe@yahoo.comبراي ارتباط با اینجانب از طریق ایمیل اقدام نمایید:-


