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  سومین همایش ملی تحلیل پوششی داده ها  گیری با داده های تصادفی با استفاده از مدل جمرتبه بندی واحدهای تصمیم(

 (90سال 

  بررسی کارایی واحدهای تصمیم گیری با داده های تصادفی با استفاده از مدلBCC  سومین همایش ملی تحلیل پوششی داده(

 (90ها سال 

 

 دوره های ضمن خدمت
سال  به روزمدت  نام دوره و کارگاه ردیف

 برگزاری

 دانشگاه یا موسسه برگزار کننده



 دانشگاه آزاد اسالمی ارومیه 95 ساعت 8 آشنایی با آیین نامه انتظامی اعضای هیات علمی 1

 دانشگاه آزاد اسالمی ارومیه 92 ساعت 14 مقاله نویسی علمی به زبان فارسی  2

 دانشگاه آزاد اسالمی تبریز 96 ساعت5 نشست علمی تخصصی تحقیق در عملیات 3

تنظیم پارامتر الگوریتم های فراابتکاری با تاگوچی با  4
Minitab 

 دانشگاه آزاد اسالمی تبریز 96 ساعت2

 دانشگاه آزاد اسالمی تبریز 96 ساعت 2 بهینه سازی چند هدفه 5

 ارومیه دانشگاه آزاد اسالمی 94 ساعت 16 1و مبانی انقالب اسالمی سطح  اندیشه سیاسی 6

 دانشگاه آزاد اسالمی ارومیه 96 ساعت 16 1سطح معرفت شناسی  7

 دانشگاه آزاد اسالمی ارومیه 90 ساعت 32 آشنایی با اینترنت 8

 دانشگاه آزاد اسالمی ارومیه 94 - دانش افزایی با موضوع سبک زندگی 9

 ارومیه دانشگاه آزاد اسالمی 96 ساعت 8 آشنایی با آئین نامه های پژوهشی 10

 دانشگاه آزاد اسالمی ارومیه 94 ساعت 16 ارتقا کیفیت تدریس بر مبنای بکارگیری طراحی آموزشی 11

 دانشگاه آزاد اسالمی ارومیه 90 ساعت power point 16آشنایی با نرم افزار  12

 دانشگاه آزاد اسالمی ارومیه 91 ساعت CV 8ی نگارش نحوه 13

 دانشکده سما ارومیه 93 ساعت 2 بازار کار آنمهندسی نرم افزار و  14

 دانشگاه آزاد اسالمی تبریز 81 ساعت C 60برنامه نویسی به زبان  15

 مرکز شهید بهشتی تبریز 87 ساعت 184 مهارت های تدریس دبیران متوسطه 16
 

 پژوهشی های طرح
 های فازی با بکارگیری واحدهای ایده آل و آنتی ایده آلارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیری با داده مجری طرح پژوهشی:  -

 TOPSISسیستم سنجش و ارزیابی اساتید و کارکنان با روش همکار طرح پژوهشی:  -

 تاليفات
-  

 زمينه  های مورد عالقه برای تحقيق
 و بازسازی تصویر پردازش تصویر -

 الگوریتم های فراابتکاری -

 و تخصیص درآمد و هزینه تحلیل پوششی داده ها -

 بهینه سازی -

 سوابق تدریس
 تا کنون 89هیات علمی دانشکده فنی و حرفه ای سما ارومیه از   -

 88مدرس حق التدریس دانشگاه آزاد واحد شبستر  -



 

 90مدرس حق التدریس دانشگاه آزاد واحد اسکو  -

 91مدرس حق التدریس دانشکده فنی و حرفه ای سما سهند  -

 مرتبطسوابق کاری 
-  

 تخصصیمهارتهای 
 نرم افزار متلب -

 نرم افزار لیندو و لینگو -

 نرم افزار گمز -

 ARENAنرم افزار  -

 آشنایی با زبان ها

 مکالمه نوشتن خواندن و درک مطلب زبان

 خوب خوب خوب  فارسی

 خوب متوسط متوسط ترکی

 متوسط خوب خوب انگليسی

 


