بسمه تعالی
 :1مشخصات فردي
نام و نام خانوادگی :محسن محسنی
شماره کد ملی 0452386810 :
محل تولد :تهران

تاريخ تولد1351 :

مليت :ايرانی

آدرس محل کار  :تهران – مالرد – بلوار شهيد مرشدي – دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالرد
تلفن محل کار 021-65412901 :

شغل(سمت يا مسئوليت) :هيات علمی گروه کامپيوتر – مدير گروه کامپيوتر مقطع کارشناسی مهندسی نرم افزار و کارشناسیی ارشید
در رشته های مهندسی کامپيوتر نرم افزار – مهندسی کامپيوتر هیو

منینوعی – مهندسیی فیآ روری اعاعیات تتیارت النترونينیی

دانشگاه رزاد اسامی واحد مارد.
مرتبه علمی :مربی
پست الكترونيكmohseni.it@gmail.com - m_mohseni@iaumalard.ac.ir:

 :2سوابق تحصيلی :
ديپلم رياضی – فيزيك
کارشناسی

دبيرستان توحيد  -تهران

رياضی کاربرد در کامپيوتر  -دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

کارشناسی ارشد مهندسی کامپيوتر – هوش مصنوعی و رباتيك – دانشگاه علم و صنعت ايران
دکتري تخصصی مهندسی کامپيوتر – سيستمهاي نرم افزاري – دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان ( دانشجوي دکتري )

 :3فعاليتهاي آموزشی:
سال
1382 -1378

فعاليت
تدريس دروس کامپيوتر در دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
( مبانی کامپيوترو برنامه نويسی – کارگاه کامپيوتر )

1389 -1380

تدريس دروس کامپيوتر در آموزشكده عالی سما واحد کرج
( پايگاه داده ها – مبانی اينترنت  -کارگاه شبكه – برنامه سازي پيشرفته – سيستم
عامل – شبكه هاي محلی کامپيوتري – گرافيك کامپيوتري )

1395 -1387

-1390تا کنون

تدريس در دانشگاه پيام نور کرج
(پايگاه داده ها – زبان ماشين و اسمبلی – مبانی مديريت فن آوري داده ها )
تدريس در دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس
( هوش مصنوعی – شبيه سازي – گرافيك کامپيوتري  – 1محيط هاي چند رسانه اي-
طراحی صفحات وب – ساختمان داده ها )

تدريس در دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالرد ( عضو هيئت علمی )

 -1387تا کنون

( گرافيك کامپيوتري – پايگاه داده ها – هوش مصنوعی – طراحی الگوريتم – برنامه
سازي پيشرفته – ساختمان داده ها – روش تحقيق )

 :4سوابق شغلی – حرفه اي:
سال

1372-1373

فعاليت

مدير رموز

و مدير فنی شرکت تنيآ تا

1372-1373
1375-1377

مدير رموز

( نمايندگی کامپيوترهای )Apple

شرکت ريزپردازان

مدير تحقيقات رايانه ای کارخانه مرسل قالب و مسؤل کنترل پروژه ساختمانی 1000
واحدی شهرک شهيد افضلی پور کرمان

1383-1379
1382
1384-1383

سرپرست متتمع رموزشنده عالی سما واحد کرج و مدير گروه کامپيوتر و حسابداری
عضو شواری رموزشی رموزشنده سما واحد کرج
مدير عامل شرکت پارس سامانه رسيا

1385

رابط فآ روری و اعاعات و ارتباعات منطقه هشت سازمان سما

1386

عضو شورای پژوهشی منطقه  8سازمان سما

1386

مديريت رموزشی – فرهنگی – دانشتويی حوزه معاونت سما واحد کرج

1387

مسئول فآ روری و اعاعات حوزه معاونت سما واحد کرج

 -1388تا کنون

عضو هيئت علمی و مدير گروه کامپيوتر مقطع کارشناسی دانشگاه رزاد اسامی واحد
مارد

1390

مديريت حوزه معاونت رموزشی – دانشتويی دانشگاه رزاد اسامی واحد مارد

1390

برگزار کننده و داور مسابقات رباتيک دانشگاه پيام نور واحد کرج

1390

دبير ستاد هفته پژوهش و فناوری شهرستان مارد

1391

مدير حوزه رزمون سراسری دانشگاه رزاد اسامی واحد مارد

 -1394تا کنون

مدير گروه کامپيوتر مقطع کارشناسی ارشد در رشته های مهندسی کامپيوتر نرم افزار –
مهندسی کامپيوتر هو

مننوعی – مهندسی فآ روری اعاعات تتارت النترونينی -

دانشگاه رزاد اسامی واحد مارد
1395

عضو شورای رموزشی دانشگاه رزاد اسامی واحد مارد

1395

عضو کميته انتظامی اساتيد دانشگاه رزاد اسامی واحد مارد

 :5فعاليتهاي علمی و پژوهشی
 : 1-5کتب
تأليف  ،تصنيف و ترجمه كتاب:
اسامی همناران به ترتيب

رديف

نوع کتاب
عنوان کتاب

تأليف

تننيف

ترجمه

ويراستاری

تاريخ اوليآ چاپ

متقاضی)

1

اصول ساختمان داده ها



1392

2

جادوی Corel X6



1392

3

ساختار سيستم عامل

*

1393

مفاهيم برنامه نويسی باC++

*

1393

4

رموز

ناشر

اولويت (شامل نام

انتشارات

محسآ محسنی-

حريم دانش

شهريار دهقانی

انتشارات
حريم دانش

انتشارات
حريم دانش

انتشارات
حريم دانش

مهدی اشرفی – محسآ
محسنی

محسآ محسنی

محسآ محسنی

 : 2-5مقاالت ارائه شده در مجالت علمی :
تشخیص عابر پیاده با استفاده از کالسبندهای  SVMو هیستوگرام در توالی تصاویر مادون قرمز
 -مجله علمی پژوهشی پردازش عالئم داده ها سال  1388شماره  1پیاپی 11

 :3-5مقاالت ارائه شده در کنفرانس ها :
-1تشخیص عابر پیاده در توالی تصاویر مادون قرمز با استفاده از  - SVMپنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
ایران – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز آبان 87
 :4-5شرکت در کارگاهها و دوره هاي آموزشی:
سال

نام کارگاه يا دوره آموزشی

2010

Cryptography and Network Security Foundations
) ( American University of Armenia

 :5-5طرحهاي تحقيقاتی در دست اجرا
سال

1393

عنوان طرح

 -1تحليل عدم قطعيت مدل ماشيآ بردار پشتيبان در پيش بينی ضريب انتشار عولی دررودخانه ها

ساير

 طراحی وب سایت شرکت نفت کویت و ارائه آن در نمایشگاه بین المللی مالتی مدیا سال  81بعنوان برترین وب سایت از
طریق انجمن علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج .

 برگزار کننده دوره های :
Oracle Database 11g : Administration Workshop I , II
Data Guard Administration Release 2
Sql fundamental and PL/SQL
Security

 راهنمایی پایان نامه  6دانشجوی کارشناسی ارشد .
 مشاوره پایان نامه  7دانشجوی کارشناسی ارشد .

