
دانشگاه شهید رجایی -دانشکده مهندسی کامپیوتر               97-98زمانبندی دفاع های کارشناسی نیمسال اول سال تحصیلی برنامه   

 

 

  دانشجو عنوان پروژه استاد راهنما داوراستاد  ساعت

 مهدی قارونی اپلیکیشن ثبت آگهی دکتر شایق دکتر دانشپور 12:10

 سعید راعی

 حسین جبلی

1 

 2 کسری قاسمی طراحی و پیاده سازی یک شبکه حسگر بی سیم دکتر صفخانی دکتر شیرمحمدی 12:50

 شهرام اسماعیلوندی از سوپرمارکتاپلیکیشن درخواست  دکتر شایق دکتر شیرمحمدی 11:30

 احمد صداقت زاده

3 

طراحی و پیاده سازی یک وبسایت جهت فروش و  دکتر کیانیان دکتر شیرمحمدی 12:30

 مشاوره دکوراسیون داخلی

 محمدرضا احمدی

 مهدی زینلی

4 

ن پایا طراحی و پیاده سازی سامانه آنالین مدیریت دکتر کیانیان دکتر شایق 11:50

 ی کارشناسینامه ها

محسن  –محمد اسماعیلی 

 علی محمد طالبی  –رحمانی 

5 

طراحی و پیاده سازی یک نرم افزار تلفن همراه  دکتر کیانیان دکتر شیرمحمدی  12:10

 برای سازماندهی شخصی

 

 امیرحسین ابراهیمی

 حامد مصطفی پور

6 

طراحی و پیاده سازی یک ابزار آموزشی جهت  دکتر کیانیان دکتر نوراله 11:30

تجزیه و تحلیل الگوریتم های تقسیم و حل و 

 حریصانه

 زنده دلحسین 

 واحد غالمیان

7 

 جمال کارگر شبکه اجتماعی بوک یار دکتر شایق میرزامومن دکتر 12:30

 علیرضا زمانیان

8 

 مریم فتاحی وبسایت رزرو نوبت آنالین پزشکی دکتر صفخانی دکتر کالنتری 12:30

 زهرا زحمت کش

9 

 10 سحر آقامیری طراحی و ساخت سامانه فارسی گردشگری تعاملی دکتر بیگی دکتر پازوکی 11:30

 پیاده سازی برنامه اندروید برای محاسبه کالری شیرمحمدیدکتر  دکتر بیگی 11:50

 روزانه به شیوه ی واچر

 علی بوذر جهرمی

 رضا شعبانی پور

11 

 12 افشین رشیدی طراحی و پیاده سازی وبسیایت فروش فرش دکتر کیانیان دکتر ابراهیم پور 12:50

طراحی و پیاده سازی سایت مدیریت پایان نامه  دکتر کیانیان شیرمحمدیدکتر  13:10

 های کارشناسی

 

 سارا کمالی پور

 مائده عموشاهی

13 

 امیر چتوی سامانه ثبت و فروش جزوه و کتاب دکتر صفخانی دکتر میرزامومن 12:10

 علی نوروزی

 

14 
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 کوثر صالح نژاد شبیه سازی ربات آیپاک برای خروج از مارپیچ دکتر بیگی دکتر نوراله 12:10

 کوثر سلیمیان

 الهه برکات

15 

 فریبا محمدی خواه سایت انبار داری دانشگاه شایقدکتر  دکتر نوراله 12:50

 فاطمه کچویی

16 

توزیع شده برای ذخیره  b-treeپیاده سازی یک  دکتر میرزامومن دکتر نوراله 11:50

 داده های بزرگ

 17 زهرا تقی پور کالئی

 شادی زینالی سامانه اجتماعی رتبه بندی دکتر شایق دکتر نوراله 13:10

 سپیده شکرالهی

18 

 

12:30 

 دکتر ابراهیم پور دکتر نوراله

 دکتر بساق زاده

 دکتر کالنتری

تصویری ربات بازوی صنعتی پنج _کنترل صوتی

 محور

 19 کیمیا کهساری

 20 مجید عابدین -حسن ولی نیا فوتبال فانتزی دکتر شایق دکتر میرزامومن 13:30

 21 دی عسگری رادمه چینش دانشجویان در امتحانات دکتر پازوکی دکتر کالنتری 11:50
 


