
 

 اجرایی، سوابق  يفرم مشخصات فرد

 ي مشخصات فرد )

 ی: سارا تورعینام و نام خانوادگ

 
 متأهل :وضعيت تأهل 1358سال تولد:  

 تلفن ثابت:  تلفن: 

 tavaroei@cfu.ac.ir  :الکترونيکیپست  آدرس   آدرس:  

 

 :يسوابق آموزش

 اخذسال   نام دانشگاه گرایش -رشته مقطع تحصيلی

مهندسی   کارشناسی

 افزارنرمکامپيوتر/

 1382 الزهرا

 ( 1378انتقالی    - )ورود به فيزیک دانشگاه تهران

ري وفنا  - مدیریت کارشناسی ارشد

 اطالعات

پيام نور 

 تهران

1390 

فناوري   - مدیریت دکتري

 اطالعات

دانشگاه آزاد 

واحد علوم و 

 تحقيقات

 در حال تحصيل 

 

 :   خارجي يهازبانسطح 

 توضيحات مدرک رسمی نام آزمون

    9نمره    TCF  ) فرانسه(  

 خوبدرک مطالب: بسيار خوب. مکالمه :  ترجمه و    - انگليسی

 

  



 

 

 

 

 سوابق آموزشي:
شهيد بهشتي دانشگاه فرهنگيان استان تهران  –شهداي مکه  -شهيد شرافت -تدريس دروس ذيل در پرديس ها و مراکز نسيبه

 1385از سال  –بصورت موظف و حق التدريس 

 روش تحقيق و آمار -

 3و  2و  1کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش  -

 طراحي آموزشي  -

 رياضي برنامه نويسي رايانه رشته آموزش -

گرافيک  -ASPو  HTMLي تحت وب سينوبرنامه -کي سيبژواليو -يافزارنرمي هابستهتدريس دروس مرتبط با کامپيوتر ) 

ي و احرفهمدارس فني و  -دانشگاه علمي کاربردي  -ضمن خدمت فرهنگيان توليد محتواي الکترونيکي و ...(   در  -کامپيوتري

 (تاکنون 1378ي آزاد )از سال هاآموزشگاه

 

 فعاليت هاي پژوهشي : 
 

 92و  1391دانشگاه فرهنگيان سال  –مدير داخلي نشريه علمي و پژوهشي مطالعات آموزشي و آموزشگاهي  -

 1396 نخستين کنفرانس ملي پيشرفت ها و فرصت هاي فناوري اطالعات و ارتباطاتدبير اجرايي  -

 

مقاله با عنوان نقش عنوان درس و رشته تحصيلي بر ميزان اثربخشي سيستم هاي مديريت يادگيري : دومين  -

 1388تهران دانشگاه اميرکبير  –کنفرانس بين المللي يادا 

نخستين کنفرانس ملي پيشرفت مقاله با عنوان عوامل تاثيرگذار بر ميزان اثربخشي سيستم هاي مديريت يادگيري  -

 1396 هاي فناوري اطالعات و ارتباطاتها و فرصت 

 

 

 

 : هامهارت



 :  يافزارهانرمآشنایی با  

 Matlabانواع کتابخانه هاي داده کاوي در  – Spss modeler- Spss statistic  - Endnote پژوهشي : 

 Microsoft office     (-Access- PowerPoint_ Visio Word- Excel- - )اداري: 

 .   -++Asp- SQl- Visual basic- C:  يسينوبرنامه

   -Multi media builder-  Story line-  - App builderتوليد محتوا: 

 اتوکد -گرافيک: فتوشاپ

  Active directoryو Isa serverو  Win 2008 serverدر  آشنا به مباحث شبکه

 

 سوابق کاري :  

  

 تا کنون  1397پرديس نسيبه تهران از سال  –مدرس موظف دانشگاه فرهنگيان  •

 1397تا مهر  1395الکترونيکي دانشگاه فرهنگيان از سال  يهاآموزش مرکز مدير •

  1394الي  1389مدير فناوري اطالعات دانشگاه فرهنگيان از سال  •

 1398لغايت  1385سال کارشناس مسوول فناوري اطالعات تربيت معلم شهيد ثاني از  •

 (94)استخدام رسمي از خرداد  1378آموزش و پروش شهر تهران از سال  5و منطقه  16دبير هنرستان هاي منطقه  •

 1391سال   (ياحرفهآموزشکده فني و  160 -)سازمان مرکزي ياحرفهمشاور فناوري اطالعات دانشگاه فني و  •

 MPLSسيستم مکاتبات بر بستر  يسازکپارچه يدر طرح  وپرورشآموزش مشاور فناوري اطالعات اداره کل حراست وزارت  •

 1390سال 

  1394لغايت  1389از سال عضو شوراي راهبردي فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه فرهنگيان سال هاي  •

 1389مشاور فناوري اطالعات شرکت عقيق )تهيه آمارهاي جامع عملياتي( سال  •

 1385ت آرمان سامانه نوين سال شرک SQLو  VB6  سينوبرنامه •

 عضو هيات اجرايي جشنواره ملي توليد محتواي حامد •

 1396و 1395دبير اجرايي جشنواره سراسري توليد محتواي الکترونيکي دانشگاه فرهنگيان سال  •

 

 سوابق عملياتي :

 1399سال    -فرهنگيان استان تهرانمدير فني در پروژه استقرار سامانه مديريت يادگيري الکترونيکي دانشگاه  •

براي  RFQو  RFPتدوين سرپرستي تيم فني در زمينه استقرار سامانه هاي جامع نرم افزاري دانشگاه فرهنگيان شامل  •

اتصال پايگاه هاي  –آموزش کارکنان  –مديريت پشتيباني  –استقرار   -نصب -يافزارنرم يهاستميسانجام مناقصه خريد 



 -رسيدگي به اسناد -مالي -پرسنلي -اداري اتوماسيون) يوادارمالي جامع )هداشت  در سامانه هاي اطالعاتي و نگ

-کنترل تردد خوابگاهي –سامانه جامع دانشجويي)اتوماسيون تغذيه  -سامانه جامع آموزشي و پژوهشي  -( ابيحضوروغ 

 پرديس دانشگاه فرهنگيان :  100کتابخانه الکترونيکي در  -هاشيهماسامانه جامع نشريات و  –نقل و انتقاالت( 

o  کتابخانه -حضور و غياب -پرسنلي -اتوماسيون اداري -هيتغذجامع آموزشي ، اتوماسيون  يافزارهانرم يسازادهيپ

و  Back upشامل فرايندهاي : نصب و مديريت  پرديس دانشگاهي دانشگاه فرهنگيان  100در   -الکترونيکي

 افزار نرمر سطح مديريت و کاربري آموزش استان به استان کاربران د -يبندزمان

 کاربر نهايي 60000مذکور براي پاسخگويي به  يهاسامانهپشتيباني  يهاميتراهبري   

 89 يهاسالساله و ساالنه از آن ) 3عملياتي  يهابرنامهتدوين مستر پالن فناوري اطالعات دانشگاه و اتخاذ و راهبري  •

 (93لغايت 

 (97و  96 يهاسالمجازي ) يهاآموزشتدوين و راهبري برنامه عملياتي مديريت   •

 

 

 شخصي و رفتاري:  يهامهارت

مختلف  يهاگروهتصال مابين مديريت تيمي و ا –همکار(  –تحت نظر  -توانايي برقراري ارتباط با نيروي انساني )مافوق •

 درگير در پروژه

 حل مسئله يهامهارتتوانايي مديريت استرس و کار در شرايط بحران و دارايي  •

 هاپروژهتوانايي انجام کار تيمي و راهبري تيمي  •

مديريت جلسات با پيمانکاران خارج از سازمان، افراد حقيقي و حقوقي در کليه سطوح )معاونين وزير و توانايي برگزاري و  •

 بزرگ دولتي و خصوصي( يهاسازمانروساي 

برنامه  ينيبشيپ ، هاپروژهسود و زيان در  يسربه  سربودجه عملياتي ، مديريت بودجه ، اتخاذ نقاط  يزيربرنامهتوانايي  •

  هاسازمان، آشنايي به روال اسناد بودجه و مالي در عمليات بر اساس بازدهي مورد انتظار عمليات

 هاپروژهقبل از اجراي  يزيرطرحو  يمستندساز، يبندزمانآشنا به مديريت  •

 


