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 مشخصات فرديمشخصات فردي  --11

  پورپورافشینافشیننام خانوادگي :نام خانوادگي :                                                بهارهبهاره  نام :نام :

  16211621//5050//6565تاريخ تولد: تاريخ تولد: 

 b.afshinpour@gmail.comپست الكترونیكي : پست الكترونیكي : 

 
 

  

  

  

 تحصیالت دانشگاهي تحصیالت دانشگاهي سوابق سوابق   --22

مقطع تحصیلي و مقطع تحصیلي و 

  رتبه علميرتبه علمي
  سال اخذ مدرکسال اخذ مدرک  تحصیلتحصیلمحل محل   رشته تحصیليرشته تحصیلي

  --مهندسي کامپیوترمهندسي کامپیوتر  کارشناسيکارشناسي

  افزارافزارنرمنرم
  16301630  دانشگاه پیام نور همداندانشگاه پیام نور همدان

  --مهندسي کامپیوترمهندسي کامپیوتر  ارشدارشدکارشناسي کارشناسي 

  افزارافزارنرمنرم
  16351635  شمالشمال  --دانشگاه پیام نور تهراندانشگاه پیام نور تهران

    عنوان پايان نامه دوره کارشناسي ارشد :عنوان پايان نامه دوره کارشناسي ارشد :

      ايي براساس پايگاه دانش مبتني برايي براساس پايگاه دانش مبتني بربندی نتايج جستجوی وب معنبندی نتايج جستجوی وب معنروشي نوين جهت رتبهروشي نوين جهت رتبه

  شناسيشناسيهستيهستي

  
  

  رتبه علمي کسب شده در دوران تحصیلرتبه علمي کسب شده در دوران تحصیل  

  16301630التحصیالن رشته مهندسي کامپیوتر در مقطع کارشناسي، التحصیالن رشته مهندسي کامپیوتر در مقطع کارشناسي، کسب رتبه اول کشوری بین فارغکسب رتبه اول کشوری بین فارغ  

   ،16361636کسب رتبه اول در بین دانشجويان رشته مهندسي کامپیوتر غرب کشور، کسب رتبه اول در بین دانشجويان رشته مهندسي کامپیوتر غرب کشور  

  16361636رشته مهندسي کامپیوتر غرب کشور، رشته مهندسي کامپیوتر غرب کشور،   کسب رتبه دوم در بین دانشجويانکسب رتبه دوم در بین دانشجويان  

  در مقطع کارشناسي ارشد، در مقطع کارشناسي ارشد،   رشته مهندسي کامپیوتررشته مهندسي کامپیوترالتحصیالن التحصیالن کسب رتبه دوم کشور در بین فارغکسب رتبه دوم کشور در بین فارغ

16351635  
  

  التحصیليالتحصیليرتبه علمي کسب شده پس از فارغرتبه علمي کسب شده پس از فارغ  

  ،1655مدرس نمونه دانشگاه آزاد اسالمي همدان 

  1650و  1656، 1655، 1635های در سالمدرس نمونه مؤسسه آموزش عالي عمران و توسعه همدان 

 1651افزاری، کسب عنوان مقاله برتر اول در همايش نهضت نرم 

  1630در آزمون استخدامي آموزش و پرورش استان همدان،  0کسب رتبه 

 

mailto:b.afshinpour@gmail.com
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    سوابق آموزشيسوابق آموزشي  --33

  ها :ها :همکاري آموزشي با دانشگاههمکاري آموزشي با دانشگاه  

   ،تاکنونتاکنون  16511651عضو هیأت علمي دانشگاه پیام نور استان همدان، عضو هیأت علمي دانشگاه پیام نور استان همدان  

  های مهندسي کامپیوتر و مهندسي فناوری اطالعات دانشگاه پیام نور مرکز همدان، های مهندسي کامپیوتر و مهندسي فناوری اطالعات دانشگاه پیام نور مرکز همدان، مدير گروه رشتهمدير گروه رشته

  تاکنونتاکنون  16331633

   ،تاکنونتاکنون  16351635مدير گروه رشته مهندسي کامپیوتر مؤسسه آموزش عالي عمران و توسعه، مدير گروه رشته مهندسي کامپیوتر مؤسسه آموزش عالي عمران و توسعه  

  16501650ها، دوره الكترونیكي دانشگاه پیام نور، ها، دوره الكترونیكي دانشگاه پیام نور، مدرس کشوری درس طراحي الگوريتممدرس کشوری درس طراحي الگوريتم  

  16551655--16511651نشگاه صنعتي همدان، نشگاه صنعتي همدان، مدرس دامدرس دا  

   ،16311631--16551655مدرس دانشگاه آزاد اسالمي همدان، مدرس دانشگاه آزاد اسالمي همدان  

  16311631--16351635کاربردی همدان، کاربردی همدان، --مدرس دانشگاه علميمدرس دانشگاه علمي  

  16351635تا تا   16321632ای زينب کبری همدان، ای زينب کبری همدان، مدرس دانشگاه فني و حرفهمدرس دانشگاه فني و حرفه  

  

  

   و غیردولتيو غیردولتي  ييسازمان ها و مراکز دولتسازمان ها و مراکز دولتهمکاري آموزشي با همکاري آموزشي با  ::  

  16511651--16561656نشگاه پیام نور مرکز همدان، نشگاه پیام نور مرکز همدان، مدير شبكه و فناوری اطالعات دامدير شبكه و فناوری اطالعات دا  

  16561656های بدون کاغذ در دانشگاه پیام نور مرکز همدان، های بدون کاغذ در دانشگاه پیام نور مرکز همدان، مدير برگزاری آزمونمدير برگزاری آزمون  

   عضو کمیته عضو کمیتهIITT   ،16561656دانشگاه پیام نور استان همدان، دانشگاه پیام نور استان همدان  

  طراح کشوری سؤاالت امتحاني دانشگاه پیام نورطراح کشوری سؤاالت امتحاني دانشگاه پیام نور  

  دوره آموزش طراحي دوره آموزش طراحي های ضمن خدمت آموزش و پرورش استان همدان، برگزاری های ضمن خدمت آموزش و پرورش استان همدان، برگزاری مدرس کالسمدرس کالس

  16331633صفحات وب، صفحات وب، 

  های عضو، های عضو، افزايي شرکتافزايي شرکتهای سازمان نظام صنفي رايانه استان همدان جهت مهارتهای سازمان نظام صنفي رايانه استان همدان جهت مهارتمدرس کالسمدرس کالس

16351635  

   ،16301630--16331633دبیر آموزش و پرورش استان همدان، دبیر آموزش و پرورش استان همدان  

  

 پژوهشيپژوهشي  سوابقسوابق  --44

   طرح هاي پژوهشي طرح هاي پژوهشي  

  16321632تا تا   16316366سینا، سینا، سازی پرتال سازماني دانشگاه بوعليسازی پرتال سازماني دانشگاه بوعليتحلیل، طراحي و پیادهتحلیل، طراحي و پیاده  

  16321632سازی پرتال اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان همدان، سازی پرتال اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان همدان، تحلیل، طراحي و پیادهتحلیل، طراحي و پیاده  

   کتاب کتاب  

  ""در دست چاپ، در دست چاپ16501650پور، سال پور، سال ، بهاره افشین، بهاره افشین""نويسي پايتوننويسي پايتونآشنايي با زبان برنامهآشنايي با زبان برنامه ،  
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  مقاله علميمقاله علمي  

  16501650دو فصلنامه مؤسسه آموزش عالي عمران و توسعه، دو فصلنامه مؤسسه آموزش عالي عمران و توسعه، ، ، DDNNAAکاوی رشته کاوی رشته پور، دنبالهپور، دنبالهافشینافشین  ب.ب.  

--های دوقلو در مقابله با حمله کانال جانبي، فصلنامه علميهای دوقلو در مقابله با حمله کانال جانبي، فصلنامه علميپور، ا. اعرابي، پردازندهپور، ا. اعرابي، پردازندهب. افشینب. افشین  

  16501650پژوهشي صنايع الكترونیک، پژوهشي صنايع الكترونیک، 

سازی کم هزينه برای مقابله با حمالت تحلیل توان، دوازدهمین سازی کم هزينه برای مقابله با حمالت تحلیل توان، دوازدهمین پور، موازیپور، موازیا. اعرابي، ب. افشینا. اعرابي، ب. افشین  

  16501650المللي انجمن رمز ايران، المللي انجمن رمز ايران، رانس بینرانس بینکنفکنف

های وب معنايي به منظور افزايش تأثیر نیت کاربر در نتايج های وب معنايي به منظور افزايش تأثیر نیت کاربر در نتايج پور، استفاده از زيرگرافپور، استفاده از زيرگرافب. افشینب. افشین  

  16511651ها، ها، ها و چالشها و چالشافزاری فرصتافزاری فرصتموتورهای جستجو، پنجمین همايش نهضت نرمموتورهای جستجو، پنجمین همايش نهضت نرم

ايج جستجوی وب معنايي بر ايج جستجوی وب معنايي بر بندی نتبندی نتلو، ا. فراهي، روشي نوين جهت رتبهلو، ا. فراهي، روشي نوين جهت رتبهپور، ح. ختنپور، ح. ختنب. افشینب. افشین  

شناسي، سومین همايش ملي مهندسي کامپیوتر و فناوری شناسي، سومین همايش ملي مهندسي کامپیوتر و فناوری اساس پايگاه دانش مبتني بر هستياساس پايگاه دانش مبتني بر هستي

  16351635اطالعات، اطالعات، 

، دومین سمینار ، دومین سمینار ssqqll  iinnjjeeccttiioonnدر مقابله با حمالت در مقابله با حمالت پور، بررسي راهكارهای نوين علمي پور، بررسي راهكارهای نوين علمي ب. افشینب. افشین  

  16331633مهندسي کامپیوتر، مهندسي کامپیوتر، 

  

  

 اجرايياجرايي  سوابقسوابق  --55

  16511651اه آشنايي با وب معنايي و آنتولوژی، مؤسسه آموزش عالي عمران و توسعه، اه آشنايي با وب معنايي و آنتولوژی، مؤسسه آموزش عالي عمران و توسعه، برگزاری کارگبرگزاری کارگ  

  16561656برگزاری کارگاه رمزنگاری آنتولوژی، مؤسسه آموزش عالي عمران و توسعه، برگزاری کارگاه رمزنگاری آنتولوژی، مؤسسه آموزش عالي عمران و توسعه،   

  

  

  هاي آموزشي گذرانده شدههاي آموزشي گذرانده شدهمهارتهاي نرم افزاري/ دورهمهارتهاي نرم افزاري/ دوره  --66

 نويسي های برنامهزبانPhp ،Python ،Javascript ،Visual C++ ،Visual basic ،C ،C++ 

 در سطح پیشرفته 

  نرم افزارهای تخصصيProtégé ،Rational Rose ،Matlab ،Visio 

 های اطالعاتي بانکMysql ،Sql server ،Sqlite 

 Algorithms for DNA Sequencing, Johns Hopkins University, Online, 2016. 

 Python for Everybody Specialization, Michigan University, Online, 2015.  
  ،1650شیوه نگارش اداری، مؤسسه آموزش عالي عمران و توسعه 

 1650دهي منابع الكترونیكي، مؤسسه آموزش عالي عمران و توسعه، های سامانروش 

  ،1650روش تحقیق کمي، کیفي و ترکیبي، دانشگاه پیام نور استان همدان 

 1656نشگاه پیام نور استان همدان، آشنايي با تولید و چاپ مقاالت علمي، دا 
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  ،1651تعامل مؤثر استاد با دانشجو، دانشگاه پیام نور استان همدان 

 1651های تدريس پیشرفته، دانشگاه پیام نور استان همدان، روش 

 1651های طرح سوال، دانشگاه پیام نور استان همدان، آشنايي با شیوه 

 اپ مقاالت علمي، مؤسسه آموزش عالي عمران و های پژوهشي و تدوين و چروش انجام پروژه
 1655توسعه، 

 
 
 
 
 
 

 


