
 

 

 

 

 

 "بسمه تعالی "

 رزومه کاری

 

 

 

 

 

 

 تحصیالت

  

 سایر مدارک 

 

 محل برگزاری شرح دوره ردیف

 ایسازمان فنی و حرفه های کامپیوتر )معادل دیپلم کامپیوتر(نامه مهارتگواهی 1

 دانشگاه زنجان plsنامه دوره آموزشی نرم افزار هیگوا 2

 دانشگاه زنجان win bugsافزار آماری نامه دوره آموزشی نرمگواهی 3

 دارالقرآن قرآن کریم 2و 1و روانخوانی و تجوید سطح  گواهی نامه روخوانی 4

 

 

 مقطع تحصیلی معدل رشته دانشگاه سال اخذ مدرک

 کارشناسی 33/11 آمار و کاربردها دانشگاه کردستان 1334

 های زمانیبینی آب و هوای استان سنندج با استفاده از سریپیشعنوان پروژه: 

 دکتر فضلیاستاد راهنما: 

 ارشد کارشناسی 41/18 ریاضی آمار زنجان دانشگاه 1331

 های مسطح بیرونی دوهمبندبزرگترین درجه در گرافنامه: عنوان پایان

 دکتر جوانیان استاد راهنما:

 کرمی گی:نام خانواد سودابه:  نام

 تاهلم وضعیت تاهل:

 

   01086064100ن همراه:   تلف
 

 10/00/0110 متولد:

  ایمیل: 

karami.soudabeh@yahoo.com 

 

 211بلوار استاد یوسف ثبوتی، دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان، پارک علم و فناوری، اتاق : آدرس



 

 

 

 پژوهشیسوابق 

 

 ازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی، دانشگاه ، ی1331های مسطح بیرونی دوهمبند، بزرگترین درجه در گراف

 المللی امام خمینی، قزوینبین

  انتخاب آمیخته بازاریابی مناسب با استفاده از تکنیکAHP سومین 1331ریزی استراتژیک بازاریابی با رویکرد برنامه ،

 در علوم مدیریت و حسابداری، دانشگاه فرهنگیان استان گلستان همایش سراسری مباحث کلیدی

 تدوین سند راهبردی پارک علم و فناوری استان زنجان 

 سابقه انجام طرح های پژوهشی مرتبط با رشته مدیریت 

 

 مهارت های عمومی و  تخصصی 

 

  (پاورپوینت و.–اکسل  –تسلط کامل به کامپیوتر، نرم افزارهای عمومی اداری  )ورد.. 

  تسلط کامل به نرم افزار های pls وspss   و minitab 

  بیمر نویسی در اسالید و التک تسلط به نرم افزار 

 انگلیسی)در سطح متوسط( -کوردی-های ترکیتسلط به زبان 

 

 های دانشجوییسوابق فعالیت

 

 مدیر و سردبیر کانون نابینایان سوما 

 فعالیت در نهادهای دانشجویی 

 ج و نهاد رهبری دانشگاهفعالیت در بسی 

 

 سوابق تدریس

 

  سال 3مؤسسه نابینایان نیکان سنندج: تدریس افتخاری دروس ریاضی و آمار به مدت 

  سال 3تجوید و روانخوانی قرآن کریم به مدت  1دانشگاه کردستان: تدریس سطح 


