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 ییزدااشکالبندی برنامه برای بی از ایجاد موردهای آزمون و برشارائه یک روش ترکی :فارسی
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 ارومیهلعیا. دبیرستان 

 18.63معدل دیپلم : 

 و امتیازات سوابق کاری
 آذربایجان غربیاستان های صنعتی ریزی و بودجه در شرکت شهرککارشناس آموزش منابع انسانی و کارشناس برنامه -

 ادامه دارد( -1394)دانشکده مهارت و کارآفرینی ارومیه  وقتتمام علمییئتهعضو  -

 .ادامه دارد( -1390) کشور آموزش عالی مؤسساتها و در دانشگاه کامپیوتررشته تخصصی دروس  مدرس -

 1392استاد نمونه در دانشگاه غیرانتفاعی آفاق در سال  -

 1393در سال دانشکده مهارت و کارآفرینی ارومیه استاد نمونه در  -

 1394استاد نمونه در دانشگاه غیرانتفاعی آفاق در سال  -

)سرفصل بازنگری شده به دانشکده مهارت و کارآفرینی ارومیه  درسی رشته کامپیوترو بازنگری ریزی برنامه گروهعضو  -

رسیده شده است و به واحدهای دانشگاهی ابالغ شده  اسالمیریزی آموزشی و درسی دانشگاه آزاد شورای برنامه تصویب

نویسی، ها، مبانی کامپیوتر و برنامهه، آزمایشگاه پایگاه دادهفصل جدید و مصوب دروس پایگاه داداست. بازنگری و ارائه سر

توسط  رآموزی و پروژه، کاکارآفرینی و پروژه اصول سرپرستی، ،نوشتاری و گفتاریمبانی کامپیوتر و کارگاه، شیوه ارائه 

بندی، توزیع ای، ترم، جداول دروس، جداول مقایسهاینجانب انجام شده است. همچنین آماده سازی فایل، انجام ویرایش

های غیرمرتبط نیز توسط اینجانب انجام ای، کاردانش و دیپلمههای مختلف )نظری، فنی و حرفهواحدها به تفکیک دیپلمه

 شده است(

 فرهنگی و دینی در رشته -مسابقات جشنواره سراسری هنر و ادبیات دینی و پژوهشی دورهیکمین داور بیست و  -

 1394نویسی در سال وبالگ

سازمان سما و کتاب برتر اولین جشنواره  کتاب منتخب  عنوانبهها و برگزیده شدن آن کتاب آزمایشگاه پایگاه داده یفتأل -

 1395 در هفته پژوهش در سال  دانشکده مهارت و کارآفرینی ارومیه کتاب برگزیده  و 1395 کشوری پویش در سال

 دانشکده مهارت و کارآفرینی ارومیهنویسی مسابقات برنامهچهارمین و پنجمین داور  -

 (1397تا  1395)از سال دانشکده مهارت و کارآفرینی ارومیه  رئیس باشگاه پژوهشگران جوان  -

 تاکنون( 1395)از سال  سما ارومیه یاحرفهمدیر پژوهش دانشکده فنی و  -

 و رباتیک دانشکده مهارت و کارآفرینی ارومیهسرپرست تیم پژوهشی کامپیوتر  -

 ها(سرپرست تیم عنوانبه) ذربایجان غربیالمللی نادکاپ آسومین دوره مسابقات بینکسب مقام اول و دوم در  -

 1396نویسی با موضوع عفاف و حجاب در سال داور مسابقات وبالگ -

 1396مدیر پژوهشی برتر در هفته پژوهش سال  -

 در سطح واحدهای بزرگ کشوربرای دانشکده مهارت و کارآفرینی ارومیه  4کسب رتبه پژوهشی  -

 1397و  1396مسئول باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان برتر در سال  -

از سال دانشکده مهارت و کارآفرینی ارومیه  در  مهارتی درآمدزا مدت تخصصیهای کوتاه مسئول اجرای برگزاری دوره -

 1399تا  1397

   1398از سال دانشکده مهارت و کارآفرینی ارومیه عضو کارگروه  -

 1398در سال دانشکده مهارت و کارآفرینی ارومیه کسب رتبه اول در مسابقه کتابخوانی نماز در  -

 1398در سال دانشکده مهارت و کارآفرینی ارومیه  به مناسبت هفته تربیت بدنی  کسب رتبه اول در پرتاب بستکبال -

 ای دختران ارومیهها در هفته پژوهش دانشگاه فنی و حرفهمولف برگزیده کتاب آزمایشگاه پایگاه داده -



 ای دختران ارومیهپژوهشگر برتر در هفته پژوهش دانشگاه فنی و حرفه -

 1399در سال  های عمومی و مهارتی سما ارومیهسجادیه در معاونت آموزش کسب رتبه اول مسابقات صحیفیه -

 1399ناظر امتحانات مجازی استان آذربایجان غربی در سال  -

 1399در سال  عضو کمیته داوری مسابقه کشوری برترین طرح درس ویژه مربیان ورزش با عنوان زنگ ورزش خانگی -

دانشکده مهارت و کارآفرینی ارومیه از سال  های کاربنیانمهارتی و فعالیتنامه مدارس عالی جرای شیوهعضو کارگروه ا -

 تاکنون 1399

 های نرم و سخت(کار )مهارتوهای کسباندازی مدرسه عالی مهارتی آموزشارائه طرح توجیهی و اقتصادی تاسیس و راه -

 1400سال  درکسب رتبه اول مسابقات صحیفیه سجادیه در سطح سما استان آذربایجان غربی  -

 1400و  1399در سال  ارومیه مدیر گروه رشته کامپیوتر در دانشکده مهارت و کارآفرینی -

در سال  ریزی همایش سراسری مدیریت مدارس در شرایط کرونا و پساکرونادبیر علمی، دبیر اجرایی و عضو شورای برنامه -

1400 

آموزی در سال تراعات دانشها و اخسازهدست راسریس ریزی جشنوارهدبیر علمی، دبیر اجرایی و عضو شورای برنامه -

1400 
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  ،.اولین کنفرانس کامپیوتر و الکترونیک" ،برش بندی پویا برنامه و کاربردهای آن یهاروش"نقیب، آ. و فائزپور، ز ،

 .1392، ای دختران ارومیهآموزشکده فنی و حرفه



  ،.آموزشکده فنی و ، اولین کنفرانس کامپیوتر و الکترونیک "بندی گراف وظایف،گرید و زمان"فائزپور، ز. و نقیب، آ

 .1392، ای دختران ارومیهحرفه

 لیفاتتا

 تعداد صفحات شابک مشخصات نشر شماره کتابشناسی ملی نام کتاب

-آزمایشگاه پایگاه داده

 *ها
3702916 

-پیام سما-سماسازمان 

1393 
4-3199-10-964-978 317 

ای کتاب برگزیده دانشکده فنی و حرفه و  1395 در سال برتر اولین جشنواره کشوری پویش و مولف کتاب،کتاب منتخب سازمان سما*

 1395سما واحد ارومیه در هفته پژوهش در سال 

در آخرین نسخه سرفصل مصوب  آموزشی و درسی دانشگاه آزاد اسالمیریزی شورای برنامه* به عنوان منبع درسی معرفی شده توسط 

 ها در واحدهای دانشگاهیدروس رشته کامپیوتر، برای تدریس آزمایشگاه پایگاه داده

 * شرکت کتاب در بیست و هفتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران )به صورت استانی(

 ای دختران ارومیهها در هفته پژوهش دانشگاه فنی و حرفهدهمولف برگزیده کتاب آزمایشگاه پایگاه دا * 

 طرح پژوهشی

: آزمایشگاه موردمطالعهافزار مطابق با سرفصل وزارت علوم )درس رشته کاردانی کامپیوتر/نرم دوتولید محتوای الکترونیکی برای 

 (مباحث ویژه ها وپایگاه داده

 زمینه  های مورد عالقه برای تحقیق

 افزارنرم مهندسی -

 افزارکامپایلر و آزمون نرم -

 اینترنت اشیا -

 های کالنتحلیل داده -

 تهیه کتب و مقاله و مطالعات تحقیقاتی -

 ای دختران ارومیهدانشگاه فنی و حرفه -

o آزمایشگاه پایگاه  ،هاپایگاه داده ،زبان ماشین و اسمبلی ،عاملیستمسمفاهیم  ،2نویسی پیشرفتهبرنامه

 ها.داده

 )ارومیه و نقده( سماآزاد و دانشگاه  -

o کاربرد  ،سازیمبانی کامپیوتر و برنامه ،کارگاه شبکه ،های کامپیوتریشبکه ،2و1نویسی پیشرفته برنامه

نویسی مبتنی بر وب، مبانی اینترنت، برنامه ،آزمایشگاه پایگاه داده ،هاپایگاه داده ،2کامپیوتر در حسابداری 

، ، شیوه ارائه مطالبافزار کامپیوتر و کارگاه، سختبدنی، زبان ماشین و اسمبلییتبترکاربرد کامپیوتر در 

 ها.ساختمان داده

 (و نژند کمالآفاق، های غیرانتفاعی )دانشگاه و مراکز آموزش عالی هادانشگاهسایر  -

o افزارمهندسی نرممبانی ، مبانی اینترنتعامل، یستمس عامل، کارگاهیستمس ،آز پایگاه داده، پایگاه داده ،

نویسی، های برنامهسازی زبانگرافیک کامپیوتری، مباحث ویژه، شیوه ارائه مطالب فنی، طراحی و پیاده

-نویسی توصیفی، برنامهنویسی همروند، برنامه، برنامههای اطالعاتی، بانکنویسی ویژوال بیسیکمبانی برنامه

 ریهای کامپیوتسازی سیستمگرا، شبیهنویسی شی

 سوابق کاری مرتبط



 های صنعتی استان آذربایجان غربیریزی و بودجه در شرکت شهرککارشناس آموزش منابع انسانی و کارشناس برنامه -

 مهارتهای تخصصی

  نویسیبرنامههای نویسی با زبانبرنامه -

 SQL Serverهای بکارگیری و مدیریت پایگاه داده -

 و کتاب. تهیه مقاله -

 دوره و کارگاهنام  ردیف
مدت به 

 ساعت

سال 

 برگزاری
 برگزارکنندهدانشگاه یا موسسه 

 ایسازمان فنی و حرفه 1387  240 های کامپیوتریتکنسین عمومی شبکه 1

 آموزشگاه کامپیوتر دی Corel draw 60  1388رایانه کار  2

 آموزشگاه کامپیوتر سروش 1381  450 2رایانه کار درجه  3

 1395  4 نویسی موازیآموزشی برنامهکارگاه  4
-سومین کنگره بین-دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

 آوری، ارتباطات و دانشالمللی فن

 1394 5 نویسیآموزش مقاله 5
مرکز -هانهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

 های مجازی دانشگاهیانآموزش

 دانشگاه آفاق 1393  4 روش تدریس 6

7 
بنیان و های کارآفرین و دانشایده

 هاحمایت از آن
8  1395 

دانشگاه -های کاربردیو آموزش سازیدفتر توانمندی

 آزاد اسالمی واحد ارومیه

8 
های آموزشی تربیت مدرس )مهارت دوره

 عمومی تدریس(
 دانشگاه جامع علمی و کاربردی 1395  12

 همایش ریاضی-آزاد اسالمی واحد ارومیهدانشگاه  1396  3 متلب درسازی بهینه 9

 همایش ریاضی-دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه 1396  3 نویسیآموزش مقاله 10

11 
توانایی استفاده از منبع الکترونیک و 

 های اطالعاتیبانک
 همایش ریاضی-دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه 1396  3

 همایش ریاضی-دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه 1396  3 های دینامیکی فازیسیستم 12

13 
المللی های بیناعتبار سنجی همایش

 خارج از کشور
 سازمان سما 1396  4:30

 سازمان سما 1396  2 تشویق مقاالت 14

 سازمان سما 1396  2 هاسامانه پژوهشکده آموزشکده 15

16 
و مهارتی در آموزشکده و  مدتکوتاهدوره 

 کاربنیانهای فعالیت
1  

1396 
 سازمان سما

 سازمان سما 1396  1 باشگاه پژوهشگران و نخبگان سما 17

18 
ای، ارزیابی عملکرد درآمدهای غیرشهریه

 پژوهشی و مراکز رشد
1:30  

1396 
 سازمان سما

 دانشگاه آفاق 1393  4 روانشناسی دانشجویان 19

20 
های جدید آموزشی نامهبررسی آیین

 وزارت علوم
 دانشگاه آفاق 1393  4



21 
های جدید نامهتبیین مقررات و آیین

 فرهنگی و آموزشی
 دانشگاه آفاق 1394  5

 1394  12 سازی روابط استاد و دانشجوآموزش بهینه 22
دانشگاه -های کاربردیو آموزش سازیدفتر توانمندی

 آزاد اسالمی واحد ارومیه

 دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی 8  1394 (MCQ) ای چندگزینه سؤاالت طراحی 23

 1394  16 1اندیشه سیاسی  24
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد 

 اسالمی استان آذربایجان غربی

 1394  2 سبک زندگی اسالمی 25
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد 

 اسالمی استان آذربایجان غربی

26 
های پیشگیری از وقوع جرم و روشکلیات 

 آن
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیکی 1394  8

 الکترونیکیدانشگاه آزاد اسالمی واحد  1394  8 های فرهنگی و اجتماعیمدیریت بحران 27

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیکی 1394  8 آشنایی با راهنمایی و مشاوره 28

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیکی 1394  16 شناسی دینیشبهه 29

 1394  16 اصول تعلیم و تربیت اسالمی 30
دانشگاه -های کاربردیو آموزش سازیدفتر توانمندی

 آزاد اسالمی واحد ارومیه

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیکی 1394  8 ویت هویت فرهنگی جوانانتق 31

32 
درآمدی بر امر به معروف و نهی از منکر 

 (ها)گسترش خوبی
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیکی 1394  16

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیکی 1394  8 های اجتماعی مجازیشناسی شبکهآسیب 33

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیکی 1394  8 اخالق در دانشگاه 34

35 
های استعمال مواد مخدر، آسیب

 پیشگیری و درمان
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیکی 1394  16

36 
های پژوهش یشیاندهمکارگاه آموزشی 

 فرهنگی و ارتقا فرهنگی اساتید
3  1394 

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد ارومیه

 1394  5 عوامل استحکام خانواده 37
مرکز -هانهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

 های مجازی دانشگاهیانآموزش

 1394  4 هاها و تشابهتفاوتزنان و مردان:  38
مرکز -هانهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

 های مجازی دانشگاهیانآموزش

 1394  8 آشنایی با احکام خانواده 39
مرکز -هانهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

 های مجازی دانشگاهیانآموزش

 1394  3 شناسی جنبش دانشجوییجریان 40
مرکز -هانهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

 های مجازی دانشگاهیانآموزش

 1394  4  گریشناسی سلفیجریان 41
مرکز -هانهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

 های مجازی دانشگاهیانآموزش

 1394  3 های اجتماعیآشنایی با شبکه 42
مرکز -هادر دانشگاهنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 

 های مجازی دانشگاهیانآموزش

http://ecourse.iauec.ac.ir/course/view.php?id=100
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 1395  5 سبک زندگی دانشجویی 43
مرکز -هانهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

 های مجازی دانشگاهیانآموزش

 1394  4 مطالعات آمریکاشناسی 44
مرکز -هانهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

 دانشگاهیانهای مجازی آموزش

 1394  4 دستاوردهای کالن انقالب اسالمی 45
مرکز -هانهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

 های مجازی دانشگاهیانآموزش

 1394  5 شناسی رسانهجریان 46
مرکز -هانهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

 های مجازی دانشگاهیانآموزش

 1394 6 حقوق دانشجویی 47
مرکز -هانهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

 های مجازی دانشگاهیانآموزش

 1395  5 آشنایی با احکام عمومی 48
مرکز -هانهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

 های مجازی دانشگاهیانآموزش

 1395  4 آشنایی با تاریخ ائمه بقیع )ع( 49
مرکز -هارهبری در دانشگاه نهاد نمایندگی مقام معظم

 های مجازی دانشگاهیانآموزش

 1395  5 آشنایی با موضوع جنگ نرم 50
مرکز -هانهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

 های مجازی دانشگاهیانآموزش

 1395  9 مدیریت روابط در خانواده 51
مرکز -هانهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

 های مجازی دانشگاهیانآموزش

52 
دوره آموزش مجازی نوزدهمین جشنواره 

 ازدواج دانشجویی  
14  1395 

مرکز -هانهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

 های مجازی دانشگاهیانآموزش

 1395  8 های زندگیمروری بر مهارت 53
مرکز -هانهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

 های مجازی دانشگاهیانآموزش

 1395  8 آنچه قبل ازدواج باید بدانیم 54
مرکز -هانهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

 های مجازی دانشگاهیانآموزش

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیکی 1395  8 کارگاه آموزشی شهروند فرهنگی 55

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیکی 1395  8 رجوعاربابکارگاه آموزشی تکریم  56

57 
های برتر های فرهنگی در دانشگاهشاخص

 جهان
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیکی 1395  8

58 
راهکارهای ارتقای فرهنگ کیفیت در 

 نظام آموزش عالی
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیکی 1395  8

 1394  7 دوره درس نشانی بهشت 59
مرکز -هانمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهنهاد 

 های مجازی دانشگاهیانآموزش

 1395  6 آشنایی با مناسک حج عمره 60
مرکز -هانهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

 های مجازی دانشگاهیانآموزش

 1395  1 دوره آموزشی ازدواج دانشجویی 61
مرکز -هادانشگاهنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 

 های مجازی دانشگاهیانآموزش

 1395  16 وصایای حضرت امام خمینی )ره( 62
دانشگاه -های کاربردیو آموزش سازیدفتر توانمندی

 آزاد اسالمی واحد ارومیه

http://ecourse.iauec.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=755
http://ecourse.iauec.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=755


 

 1395  16 شناسی سطح یکمعرفت 63
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد 

 غربی اسالمی استان آذربایجان

 1395  2 شناسی و روشنفکری در ایرانجریان 64
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد 

 اسالمی استان آذربایجان غربی

65 
کارگاه الگوهای ساختاری و رفتاری 

 اساتید در دانشگاه
8  1395 

دانشگاه -های کاربردیو آموزش سازیدفتر توانمندی

 ارومیهآزاد اسالمی واحد 

 1396  8 ای مدیریتاخالق حرفه 66
دانشگاه -های کاربردیو آموزش سازیدفتر توانمندی

 آزاد اسالمی واحد ارومیه

 1396  16 2شناسی معرفت 67
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد 

 اسالمی استان آذربایجان غربی

68 
گرایی و تربیت دینی در توسعه معنویت

 دانشگاه
8  1396 

دانشگاه -های کاربردیو آموزش سازیدفتر توانمندی

 آزاد اسالمی واحد ارومیه

69 
المللی های بیناعتبار سنجی همایش

 خارج از کشور
 سازمان سما 1396  7

70 

 منابعآموزش تخصصی استفاده از 

شامل  Elsevierالکترونیکی ناشر 

Mendeley ،Science Direct  وScopus 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه 1397 روزهیک

 هدانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومی 1395 8 معارف امام هادی )ع( 71

 استان آذربایجان غربی ایو حرفهسازمان فنی 1399 300 دوره کمک حسابدار 72

73 
افزارهای تولید کارگاه آموزشی تهیه نرم

 محتوای آموزشی
 ای استان آذربایجان غربیحرفه وسازمان فنی 1399 18

 1399 8 ارزیابی عملکرد پژوهشی 74
دانشگاه -های کاربردیو آموزش سازیدفتر توانمندی

 آزاد اسالمی واحد ارومیه

 1399 24 ای در پژوهشاخالق حرفه 75
دانشگاه -های کاربردیو آموزش سازیدفتر توانمندی

 آزاد اسالمی واحد ارومیه

  دانشکده مهارت و کارآفرینی ارومیه 1399 1.5 سلسله مباحث دهه بصیرتوبینار  76

 آشنایی با زبان ها

 مکالمه نوشتن خواندن و درک مطلب زبان

 عالی عالی عالی فارسی

 خوب خوب خوب انگلیسی
 


