
 استاد راهنمای پروژه : سید ابراهیم ابطحي -راهنمائي  پروژه دانشجويان  دوره كارشناسي
 

 دانشجو زمان عنوان پروژه رديف

 سینا آقائي 96تیرماه  كاوی رايانه ای( ارزيابي اثرات تخفیفات قیمتي بر روی میزان فروش )داده 41

تحلیل،طراحي و پیاده سازی محیط نرم افزاری تسهیل گر تحقق آموزش فعال بر بستر ارتباطات  40

 همراه

 مصطفي موحدين 92شهريور 

 قاسم وكیلي 89بهمن  سامانه الکترونیکي مديريت كاريابي)سامک( تحلیل،طراحي و پیاده سازی 39

 البرز افالطونیان 89مهر  تحلیل،طراحي و پیاده سازی سامانه ارزيابي كننده تحقق اهداف برنامه ای 38

طراحي و تولید محیط رايانه ای انجام مطالعه راهبردی مديريت منابع اطالعاتي سازمان با هدف  37

 كار بر گردش اطالعاتانطباق گردش 

 محمود كالنتری 88مهرماه 

 كاوه نفری 88مهرماه  طراحي و تولید محیط نرم افزاری تولید آداب نامه سازماني بکمک رايانه با امکان پیگیری تحقق آن 36

 محمد حسین احمدی 88مهرماه  طراحي و تولید محیط الکترونیکي حامي مديريت معماری اطالعات سازمان 35

 علیرضا صادقي 87تابستان  تحلیل و طراحي و پیاده سازی سامانه ی مدير يار تعمیق پیوند با مشتريان  34

 پگاه نجات 86ارديبهشت  تحلیل و طراحي و پیاده سازی يک سامانه نظرسنجي از راه دور )ايستار سامانه( 33

 بیدگلي نوح منوری 85بهمن  مديريت خدمات الکترونیکي بهداشت و درمان فردی 32

 توكتم خطیبي 81زمستان  سامانه آموزشگر چند رسانه ای جاوا تحت وب 31

 هوشنگ عزيزی 80تابستان  اينترانت صادرات نرم افزار ايران  30

 ممهدی محمديان 80آبان  طراحي و پیاده سازی حفاظي برای اينترانت ها  29

 بخشیر حسین الهي ام 80ارديبهشت اری واحدهای صنعتيوسامانه نگهداری اد 28

 محمد مهدی شفیعي 79اسفند  خدمات بانکداری ابرمتني خانگي 27

 علي تعقلي 79ارديبهشت  اكسترانت كارگزاران بورس 26

 محمدرضا موسوی 78بهمن  صفحه ساز تور جهان گستر 25

 مريم طباطبائي ايراني 78تیر  الکترونیکي شده كتاب محیط ابرمتني تولیدتوزيع 24

 مهرداد نوراهلل زاده 77بهمن  خبرنامه شخصي مشتری مدار برروی اينترنت  23

 حمید حسن نژاد 77بهمن  رساني نت صنعتي اطالعاسامانه انبارداری بر اينتر 22

 يحمید يوسف زاده رهق 77شهريور  سامانه مولد و بهنگام ساز كتابخانه مجازی  21

 حسین جاللي پور 77دی  ي استاد راهنمای مجازی در اينترانت آموزش 20

 علیزاده میهس 77دی  گروه ابزار مديريت پروژه های نرم افزار 19

 شروين صادقي 77تیر  خدمات فروش از دور بر اينترانت تجاری  18

 علي سخاوتي 77تیر  درماني روان كامپیوتربراينترانت بکمک روانشناسي 17

 حسین كیانجاه 77تیر  ریادا حقوق ودستمزدبراينترانت خدمات پرسنلي 16

 رشید نیکزاد 77تیر  سامانه اطالعات استراتژيک  15

 علیرضا شاه میرزائي 76اسفند  آموزشگر شیوه های تفکر موازی  14

 هشام فیلي 76بهمن  فرآيند طراحي و تولید بازيهای رايانه ای 13

 يعسوبي علیرضا 76بهمن  های تفکر ای آموزشگر شیوه نرم افزار چندرسانه 12

 عباس ناصری 76مرداد  كالس درس مجازی كاربر/كارگزار بر وب 11

 محمد صادق هوشیار 76مرداد  كالس درس مجازی بر شبکه محلي 10

 حمیدرضاكبداني 76مرداد  نرم افزار كار از دور 9



 مسعود عوضي 73آذر  محیط ذخیره و بازيابي اطالعات چندرسانه ای 8

 ملیحه محسني 73ر مه مفسر لوگوی فارسي 7

 منیژه منتظريان 72اسفند  مولد درس افزار با طراحي سیستم يادگیری 6

 آدرينه عیسوی 71شريور  آموزشگر شیمي سال دوم دبیرستان  5

 سادنا يوسفي 71مرداد  ازه های اطالعاتيسآموزشگر  4

 مريم شکری 71تیر  آموزشگر رياضي دوم دبستان  3

 داوود علیشاهیان 71شهريور  وزشي نرم افزار مديريت آم 2

 بابک فیلي زاده 71شهريور  مولد  فهرست نگاره ای 1

 

 


