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 :موضوعات پیشنهادی پروژه کارشناسی

 پروژه های عملی 

زمینه کاری یا زبان  عنوان پروژه ردیف

 استفاده مورد

 (وب) ويندوز() سيستم تخصيص وقت سايت به دانشجويان 1

 (وب) ويندوز() سيستم کاريابی با امکان اضافه کردن افراد جويای کار و کارفرما و محاسبات مربوط به کارمزد 2

 (وب) ويندوز() سيستم صندوق پيشنهادات و شکايات و ارتباط مستقيم با مسئولين 3

 (اندرويد) (وب) ويندوز() سيستم پارکينگ خودرو با امکان معرفی مشخصات پارکينگ و تهيه گزارشات مربوط 4

 (وب) ويندوز() استفاده از کارت دانشجويی زيرسيستم امانت کتاب با 5

 (وب) های موجودسيستم تهيه الگوی خياطی لباسهای مردانه و زنانه بر اساس نمونه 6

 (وب) روز رسانیسيستم ارائه دستور پخت غذا بر اساس فهرست غذاهای موجود با امکان به 7

ه و ابعاد دلخوادر  Multi Mediaهای تبليغاتی به صورت فايلهای  bannerهيه سيستم ت 8

 های جديدنمونه امکان اضافه کردن

 (اندرويد) ويندوز()

 (وب) ه کامپيوتر و لوازم جانبیوب سايت فروش مکانيز 9

 (وب) وب سايت اطلاع رسانی مناقصات و مزايدات درخواستهای خريد و فروش 11

 ويندوز() دهی صف با قابليت پخش پيام صوتی و ارايه شماره چاپیطراحی و ساخت يک سيستم نوبت 11

تشخيص و استخراج پلاک خودرو از طريق پردازش تصاوير حاصل از دوربين های کنترل  12

 سرعت

 ويندوز()

 ويندوز() های تستی از طريق پردازش تصاويرتصحيح پاسخ نامه 13

 ويندوز() سازی آژانس املاکتجزيه و تحليل و طراحی و پياده 14

 ويندوز() سيستم حقوق و دستمزد و حضور و غياب پرسنلی 15

، ذخيره و ها، ساختمان دادهعاملمسيست برنامه نويسی، افزار آموزش يکی از دروسنرم 16

 هاپايگاه داده بازيابی،

 (اندرويد) ويندوز()

 ويندوز() طراحی و پياده سازی سيستم قروش و رزرواسيون بليط هواپيما 17

سازی سيستم آموزش دانشگاه )ثبت نام، انتخاب واحد، حضور تجزيه و تحليل، طراحی و پياده 18

 و غياب، ثبت نمرات(

 (وب)

 (وب) نرم افزار جامع برگزاری آزمونهای آزمايشی )با قابليت ذخيره و بازيابی و ويرايش بانک سؤال( 19

 (اندرويد) ++Cنويسینرم افزار آموزش زبان برنامه 21

 ويندوز() ISPطراحی و شبيه سازی  21

 ويندوز() Fire Wallامنيت شبکه های کامپيوتری و طراحی  22

 ويندوز() طراحی روبات فوتباليست 23

 زمان والدين بايد زاراف نرم اين در) والدين توسط کامپيوتر مديريت برای افزار نرم طراحی 24

 از يک هر که هايی برنامه و ها فايل نوع همچنين و کامپيوتر به فرزندان از يک هر دسترسی

 (.کند مشخص را کنند استفاده توانند می فرزندان

 (اندرويد) ويندوز()
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 بتوان بايد افزار نرم اين با) شبکه درون کامپيوترهای کردن مانيتور برای افزاری نرم طراحی 25

 نياز صورت در و کرد، مشاهده را شبکه در موجود های پيوترکام ی کليه مانيتور ی صفحه

 (.کرد ايجاد کامپيوتر آن در تغييراتی

 (وب) ويندوز()

 صورت به شبکه روی بر ای چندرسانه اطلاعات تبادل برای افزاری نرم طراحی 26

Stream(خط بر صورت به بتواند که است افزاری نرم طراحی هدف 

 (بپردازد شبکه درون در فيلم و موسيقی پخش به

 (وب) ويندوز()

 مانند خدماتی که افزاری نرم طراحی:  ويندوز برای تلفنی خدمات ارائه افزار نرم یطراح 27

  Modem از استفاده با را غيره و گيری پيغام ها، تلفن به پاسخ گيری، شماره

  .کند فراهم ويندوز برای 

 ويندوز()

 (اندرويد) (وب) ويندوز() اينترنتی گفتگوی برای افزاری نرم طراحی 28

 (اندرويد) (وب) پياده سازی وب سايت فروشگاه رسانه های صوتی و تصويری به صورت پويا 29

 (وب) طراحی سايت مهد کودک 31

 (اندرويد) ويندوز() پياده سازی نرم افزار انتخاب رشته دبيرستان 31

 (وب) فروشگاه بازيهای کامپيوتری تحت وب 32

 ويندوز() نرم افزار ارزشيابی عملکرد اساتيد تحت وب 33

 (اندرويد) (وب) فروشگاه کتاب اينترنتی 34

 

 

 پروژه های تحقيقی 

 عنوان ردیف

 های سويچينگ در شبکهالگوريتم  های کامپيوتری و مفاهيم مربوط به امنيتامنيت در شبکه 1

 سرورهای بدون وقفه 2

 بينايی ماشين و پردازش تصوير 3

 منطق فازی 4

 نظريه بازيها در کامپيوتر کوانتومی 5

 افزاریامنيت اطلاعات و سيستمهای نرم 6

 بررسی و بهبود الگوريتم های رمزنگاری کليد عمومی 7

 داده کاوی 8

 


