بسمه تعالي

تحصيالت  ،مهارتها  ،سوابق كاري ()CV

تاريخ تنظيم 2931 / 08 / 21 :

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی  :منصوره قاسمی برسیانی
پست الکترونیکmansoureh.ghasemi@gmail.com :
mansoureh.ghasemi@irib.com

تحصیالت دانشگاهی
مهندسی  – ITگرایش شبکههای کامپیوتری

كارشناسی ارشد

دانشگاه علم و صنعت ایران ()3133-3131

موضوع پایان نامه :ارائه یک سیستم پاسخ خودكار حساس به هزینه برای كاربردهای مبتنی بر SIP
استاد راهنما :دكتر احمد اكبری
مهندسی IT

كارشناسی

دانشگاه علم و صنعت ایران () 3111-3111

موضوع پایان نامه :طراحی و پیاده سازی نرم افزار تلفن اینترنتی مبتنی بر پروتکل SIP
استاد راهنما :دكتر احمد اكبری

سوابق كاری

 پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات (مرکز تحقيقات مخابرات ايران) – همکار پروژه )2939( -
 oپروژه تحقيقاتي "طراحي الگوی نظارت بر نحوه تخصيص و اشتراك پهنای باند شبکههای انتقال داده"
 اداره کل تحقيقات و جهاد خودکفايي  -سازمان صدا و سيما -کارشناس فناوری رسانههای نوين  -از مهرماه  2939تا کنون
 oمدير پروژه تحقيقاتي تلويزيون اجتماعي
 oمدير پروژه تحقيقاتي معماری رسانه های نوين
 oکارشناس پروژه تحقيقاتي سامانه ضد هرزنامه بومي
 oکارشناس پروژه تحقيقاتي صفحه نمايش دوم
 oکارشناس پروژه تحقيقاتي IPTV/OTT
 oکارشناس ناظر در پروژه پيام رسان سروش
 oکارشناس ناظر در پروژه تلويزيون اجتماعي سازمان
 oکارشناس پروژه راه اندازی سرويسهای هيبريد
 oکارشناس پروژه استانداردسازی فرآيندها ی چرخه نرمافزار

مهارتها و توانمندیها

برنامه نویسی:


 HTMLو  ،CSSآشنايي با ، JAVASCRIPTکتابخانه  jQueryو فريم ورك BOOTSTRAP



آشنايي با زبانهای  ASP.NET ، C# ، C++و SQL

نرم افزارهای شبیه سازMATLAB :
سیستم عاملLinux ،Windows server :
شبکه CCNA :و CCNP

نرم افزارهای كاربردیOffice :
دوره های تخصصی :دوره آموزشي  - Linuxدوره آموزشي  CCNAو  - CCNPدوره آموزش کاربری و تست سوئيچ اليه دو

سوابق علمی و پژوهشی

 مقاله پذيرفته شده با عنوان " تلويزيون اجتماعي :راهکاری برای تعامل دو سويه با مخاطبان تلويزيوني" در چهاردهمين اجالس فناوری
رسانه سازمان صدا و سيما.2931 ،
 مقاله پذيرفته شده با عنوان " سامانه ضد هرزنامه با قابليت تشخيص هرزنامههای انگليسي و فارسي" در چهاردهمين اجالس فناوری رسانه
سازمان صدا و سيما.2931 ،
 ارائه سخنراني با عنوان "  ،Social TVتعامل رسانه و مخاطب" در سيزدهمين اجالس فناوری رسانه سازمان صدا و سيما.2931 ،





مقاله  IEEEپذيرفته شده در کنفرانس مهندسي برق تحت عنوان:
”  ،“ A Cost-Sensitive Automated Response for SIP-based Applicationsدانشگاه شيراز ،ارديبهشت ماه
2931
مقاله پذيرفته شده در کنفرانس انجمن کامپيوتر تحت عنوان:
منصوره قاسمي ،حسن اصغريان ،احمد اکبری" پاسخ خودکار حساس به هزينه برای سيستمهای مبتني بر  "SIPارائه شده در بيستمين
کنفرانس انجمن کامپيوتر ايران ،دانشگاه فردوسي مشهد ،اسفند ماه 2939

 همکار پژوهشي -بررسي ارائه سرويسهای ابری در شبکه ملي اطالعات  -دانشگاه علم و صنعت 2931 -


همکار پژوهشي -بررسي معماری بکارگيری دوربين های نظارتي در شهرداری تهران دانشگاه علم و صنعت 2931 -

 همکار پژوهشي  -پروژه " انجام خدمات مشاوره در زمينه طراحي کالن شبکه گسترده صنعت برق و طراحي تفضيلي پايلوت" – دانشگاه
علم و صنعت 2939 -
 همکار پژوهشي – پروژه ارايه خدمات مشاوره و ارايه طرح توسعه و تکميل شبکه گسترده يکپارچه داده ( )WANبرق کشور -دانشگاه
علم و صنعت 2930 -

عالقمندی ها









مباحث مرتبط با شبکههای کامپيوتری
سرويسهای چندرسانهای ( OTT ، IPTV ،VOIPو )...
رسانههای اجتماعي
رايانش ابری
معماری سيستمهای نرمافزاری
برنامه نويسي وب

