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 1389/11/1الی 1392/10/14

پايگاه داده تحلیلی ( )Data Warehouseبا فشردهسازی
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ISI مقاالت مجالت

1. Azhir, E., Navimipour, N. J., Hosseinzadeh, M., Sharifi, A., & Darwesh, A. (2019). Query
optimization mechanisms in the cloud environments: A systematic study. International Journal of
Communication Systems, 32(8), e3940.
2. Azhir, E., Jafari Navimipour, N., Hosseinzadeh, M., Sharifi, A., & Darwesh, A. (2019).
Deterministic and
non‐deterministic query optimization techniques in the cloud
computing. Concurrency and Computation: Practice and Experience, e5240.
3. Azhir, E., Jafari Navimipour, N., Hosseinzadeh, M., Sharifi, A., & Darwesh, An incremental
density-based clustering technique for query plan recommendation in cloud computing,
(submitted).
4. Azhir, E., Jafari Navimipour, N., Hosseinzadeh, M., Sharifi, A., & Darwesh, An efficient
NSGA-II based clustering algorithm for cloud computing problems, (submitted).
5. Azhir, E., Jafari Navimipour, N., Hosseinzadeh, M., Sharifi, A., & Darwesh, Optimization of
distributed database queries using multi-objective BAT algorithm, (submitted).
ISC مقاالت مجالت
6. Azhir, E., Daneshpour, N., & Ghanbari, S. (2016). Fuzzy multi-criteria selection
procedures in choosing data source. Journal of AI and Data Mining, 4(2), 143-156.

 مجله، ايجاد پايگاه داده تحلیلی بر اساس ي ک روش تصمیمگیری چندمعیاره فازی، الهام آژیرکلتپه و نگین دانشپور. 7
.93- 112  صص،94  بهار، شماره اول، سال ششم،پژوهشی هوش محاسباتی در مهندسی برق- علمی
-  مجله علمی، روشی بهبود يافته جهت بارگذاری تغییرات در پايگاه داده تحلیلی، الهام آژیرکلتپه و نگین دانشپور. 8
.79- 90  صص،1394  سال،1  شماره،4  جلد،پژوهشی رايانش نرم و فناوری اطالعات
مقاالت همایشها
 هجدهمین کنفرانس، روشی بهبود يافته جهت تشخیص تغییرات در منابع داده اطالعاتی، نگین دانشپور و الهام آژیرکلتپه. 9
.1391  زمستان،ملی ساالنه انجمن کامپیوتر ايران
تألیف و ترجمه کتب
 انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد، مقدمهای بر رايانش ابری. الهام آژیر و پوپک آزاد، نیما جعفری نويمیپور. 1
.1397  پايیز،تبريز
 سازمان، دبیرخانه شورایعالی رسانههای نوين.BBC  مديريت رسانه در،)1394  (زمستان. شیرين قنبری و الهام آژیر. 2
.صداوسیمای جمهوری اسالمی ايران
، دبیرخانه شورای عالی رسانههای نوين،» واژهنامه «واژههای رايج رسانهای،)1394  (تابستان. شیرين قنبری و الهام آژیر.3
.سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ايران
 فضای رسانههای فراگی ر صدا و تصوير در کشور کره،)1395  الهام آژیر و ملیحه اسماعیلیان (بهار، حلیمه دارابی. 4
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جنوبی ،دبیرخانه شورایعالی رسانههای نوين ،سازمان صدا وسیمای جمهوری اسالمی ايران.

 . 5میترا افضلی ،الهام آژیر ،ملیحه اسماعیلیان ،مژده افضلی و ايمان مظاهری (بهار  ،)1395فضای رسانههای فراگیر صدا
و تصوير در کشور فرانسه ،دبیرخانه شورایعالی رسانههای نوين ،سازمان صدا وسیمای جمهوری اسالمی ايران.
سوابق کاری
کارخانه خودروسازی زامیاد گروه پشتیبانی پا يگاه داده  1388/1/1( SQLالی )1388/6/1
مهندس نرمافزار – اداره کل تحقيقات و جهاد خودکفایی و اداره کل صدور پروانه انتشار محتوا سازمان صدا و سيمای
جمهوری اسالمی ایران ( 1391/10/1تا کنون)

• با سِمت شغلی پژوهشگر در پروژههای:
 oبررسی جايگاه سامانههای نرمافزاری و فنون هوش مصنوعی در تشخیص موضوعات آسیبرسان در محتوا
 oبررسی جايگاه سامانههای نرمافزاری و فنون هوش مصنوعی در تولید ،پساتولید ،مديريت و توزيع محتوا
 oانجام پروژه بررسی تحلیل فضای رسانهای  BBCدر انگلستان و چاپ کتاب مديريت رسانه در BBC

 oمقايسه سامانههای مینیمم و صبا از منظر پشتیبانی فنی ،امنیت ،پايداری ،آپلود و فرآيند ممیزی
 oانجام پروژه بررسی مطالعه تطبیقی مديريت آرشیوهای برودکست و آرشیوهای ملی در چند کشور منتخب مطرح جهان
 oانجام پروژه بررسی مديريت منابع رسانه ای در تجربیات چند کشور
 oانجام پروژه بررسی مديريت رسانهها ی اجتماعی در ايران و جهان و سیاست آينده در سازمان در اين حوزه
 oتهیه طرح پیشنهاد برای بررسی وضعیت رسانههای اجتماعی در کشور
 oتهیه طرح پیشنهاد برای بررسی تجربیات بر ودکسترهای جهان در استفاده از رسانههای اجتماعی
 oتهیه طرح پیشنهاد برای فرصتهای دادههای حجیم برای سازمان صدا و سیما :تغییر رويکرد رقابت و عملکرد سازمان
 oهمکاری در پروژه تدوين آيیننامههای فعالیت کاربران و نحوه مديريت محتوای رسانه اجتماعی سروش
• با سِمت شغلی کدنویسی وبسایت:

 oکدنويسی و هاستینگ وبسايت اداره کل صدور پروانه انتشار محتوا ( )http://sparvaneh.irib.irبا  css ،htmlو
 jqueryدر محیط  ASP.NETو پايگاه داده SQL Server

 oطراحی ،کدنويسی و راهاندازی اتوماسیون دفاتر کارگزاری
 oطراحی ،کدنويسی و راهاندازی اتوماسیون ممیزی محتوايی با  25کاربر (راهاندازی شده به صورت اتوماسیون داخلی در
امور محتوای ضبطشده زيرمج موعه اداره کل صدور پروانه انتشار محتوا) با  css ،htmlو  jqueryدر محیط ASP.NET
و پايگاه داده SQL Server

 oکدنويسی و راهاندازی نرمافزار تحت ويندوز برای صدور پروانه انتشار محتوا در امور مح توای ضبطشده زيرمجموعه
اداره کل صدور پروانه انتشار محتوا
 oکدنو يسی و راهاندازی نرمافزار نمايش و جستجوی ضوابط محتوايی
• با سِمت شغلی مسئول وبسایت:
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 oبارگذاری محتوای وبسايت اليفری دبیرخانه شورایعالی رسانههای نوين ()http://novin.irib.ir

پروژه های کاری
 . 1ابراهیم مهدیپور ،الهام آژیر و تینا سمیعزاده ،جمعآوری و تحلیل اطالعات شبکههای اجتماعی ،وب تاريک و ترافیک شبکه
مبت نی بر معماری کالن داده ،پژوهشکده فاوا وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،زمستان .1396
 . 2ابراهیم مهدیپور ،الهام آژیر و تینا سمیعزاده ،چشمانداز و نقشه راه  ،OSINTپژوهشکده فاوا وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری ،زمستان .1396
 . 3ابراهیم مهدیپور و الهام آژیر ،ارائه طرح هوشمندسازی دانشگاه آزاد اسالمی ،آزمايشگاه امنیت شبکه دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم و تحقیقات ،تابستان .1397
 . 4مهدی حسینزاده و الهام آژیر ،تهیه پروپوزال راهاندازی هسته پژوهشی سالمت همراه ،دانشگاه علوم پزشکی ايران.
عضویت در انجمنهای علمی و کمیتههای آموزشی و پژوهشی
 . 1عضويت در مرکز تخصصی آپا ،دانشگاه علوم پژشکی ايران ( از  1395تا کنون)
 . 2عضويت در کمیته پژوهشی امنی ت شبکه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران (از ارديبهشت  1396تا کنون)
مدارک فنی
عنوان

موسسه

طول دوره

زمان شروع

زمان خاتمه

).NET Application Fundamentals (C#,VB

فراتر از دانش

 74ساعت

90/8/8

90/11/11

& SQL Server 2008 R2 Design
Implementation

فراتر از دانش

 66ساعت

90/11/17

91/3/1

TSQL programming 2008

فراتر از دانش

 39ساعت

91/3/9

91/5/31

Data Warehousing & OLAP using Microsoft
SQL Server Analysis Services 2012

فراتر از دانش

 60ساعت

91/6/16

91/9/30

Network +

سماتک

 30ساعت

93/10/20

93/11/20

)CCNA (Switching & Routing

سماتک

 60ساعت

93/11/27

94/2/17

MCSE 2012 Pack

سماتک

 120ساعت

94/2/17

95./1/22

برگزاری کارگاهها و نمایشگاهها و...
 . 1همکاری در برگزاری نشست تخصصی جهتگیریهای راهبردی سازمان صدا و سیما در رسانههای اجتماعی ،سازمان
صداوسیمای جمهوری اسالمی ايران ( 17الی  19آبان )1394
 . 2همکاری در برگزاری نشست تخصصی الزامات توسعه سازمان صدا و سیما در رسانههای نوين ،سازمان صداوسیمای
4

الهام آژير

رزومه
)1394  مرداد27  الی26( جمهوری اسالمی ايران

 سازمان، همکاری در برگزاری نشستهای تخصصی نخستین همايش ايدههای نوين رسانه ای در فضای مجازی. 3
)1396  شهريور5( صداوسیمای جمهوری اسالمی ايران
مهارت های نرمافزاری

Programming

Database Management and
Data Analysis

1.
2.
3.
4.
5.
6.

.NET Application Fundamentals (C#,VB)
ASP.NET (Visual Studio (Developing Web Application))
NetBeans IDE – Java
MATLAB – Optimization algorithms and methods
Developing windows form Application (ASP.NET)
HTML 5 with JavaScript and CSS3

7. SQL Server (Design & Implementation)
8. TSQL programming
9. Data Warehousing & OLAP using Microsoft SQL Server
Analysis Services
10. ETL using Microsoft SQL Server Integration Services
(SSIS)
11. Apache Spark (Scala)- Big Data Framework
12. Data Mining using R Studio

Networking

Other

13. Network +
14. CCNA (Switching & Routing)
15. MCSE 2012 Pack (Windows Server 2012)
16. International Computer Driving License (ICDL)
17. Multimedia Builder

5

