مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی :محمد حسن (محسن) سمسارپور
تاریخ تولد5601 - 60 - 51 :
تحصیالت :کاردانی آموزش زبان انگلیسی– کارشناسی فناوری اطالعات برنامه نویسی تحت وب –
دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطالعات معماری سازمانی
تخصص :مهندس فناوری اطالعات معماری سازمانی ،طراحی ،تولید و پیاده سازی محتوای آموزشی و
تعاملی دانشگاه های مجازی ،طراح و برنامه نویس فلش ،مدیریت پروژه
مدت زمان فعالیت 56 :سال
مدت زمان فعالیت حرفه ای 56 :سال
تلفن تماس6050 150 11 15 :
ایمیلmohsensemsarpour@gmail.com :
وب سایتmohsensemsarpour.ir :

پیشینه درسی
دیپلم ریاضی فیزیک منطقه  7تهران
کاردانی عمران گرایش زیر سازی راه – دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشمر (دو ترم)
کاردانی زبان انگلیسی گرایش آموزش – دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن  5636تا 5631
کارشناسی مهندسی فناوری اطالعات گرایش برنامه نویسی وب – دانشگاه علمی کاربردی  5605تا 5601
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطالعات گرایش معماری سازمانی – دانشگاه سراسری – مجازی مهر البرز تهران  5601تا 5600
دوره آزاد سواد رسانه ای – مدرسه آنالین افروز سال 5601

پیشینه کاری
جهاد دانشگاهی – طراحی و ساخت محتوای آموزشی مجازی  5636تا 5631
موسسه نشر شهر – طراحی مالتی مدیا  5631تا 5630
جهاد دانشگاهی – طراح آموزش مجازی  5630تا 5637
دژکام فناوری – مدیر بخش مالتی مدیا  5637تا 5605
فناوری اطالعات اعمار – مدیر پروژه شرکت  5606تا کنون ...
توسعه مدیریت راهبردی امین (انارستان) – مسئول مارکتینگ و برندینگ ،مدیر چرخه عمر محصول  5601تا کنون ...

تخصص اصلی :تولید محتوای آموزشی تعاملی برای موسسات آموزشی و دانشگاه های مجازی
تولید دروس  ICDLفول اینتراکتیو جهاد دانشگاهی
تولید دروس آموزشی آموزش و پرورش کودکان استثنایی  -مطالعات اجتماعی
همکاری با موسسه علوم و حدیث تولید محتوا  -دروس فقهی  ،عربی کودکان و بزرگساالن
همکاری با دانشگاه مجازی شیراز تولید محتوا  -دروس مختلف
همکاری با دانشگاه مجازی دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی طراحی دانشگاه مجازی و تولید محتوا
همکاری با آموزش و پرورش جهت تولید سی دی مالتی مدیا و محتوای آنالین دروس مجازی آزمایشات علوم و تولید محتوا
همکاری با دانشگاه مجازی نور طوبی تولید محتوا
همکاری با اتاق اصناف ایران – بر پایی دوره های آموزش مجازی و سامانه آموزش مجازی سامان

سوابق آموزشی و تدریس و تالیف کتب
همکاری با وب سایت فرانش جهت تولید محتوای آموزشی آنالین
برگزاری دوره های آنالین به صورت مجازی آموزش فلش به صورت رایگان
آموزش و پرورش تهران  -کودکان استثنایی  -آموزش مراحل و روند ساخت دروس مجازی به مدیران بخش های مختلف آموزش ستاد
جهاد دانشگاهی  -آموزش روند ساخت دروس الکترونیک و مجازی با نرم افزار فلش
موسسه زبان سرا  -آموزش فلش جهت تولید سی دی مالتی مدیا
مدارس مختلف آموزش و پرورش  -آموزش فلش جهت آماده سازی دانش آموزان برای ساخت محتوا جهت ارائه در جشنواره دانش آموزی
ساخت دروس آنالین  -انجمن فلش پرو و مجید آنالین
مقاالت آموزشی  -انجمن فلش پرو و مجید آنالین
تالیف کتاب های جیبی ویندوز و ورد سال  5635با سه بار چاپ مجدد با تیراژ  6666عدد
برگزاری دوره های خصوصی و نیمه خصوصی فلش و مالتی مدیا بیلدر
راه اندازی انجمن تخصصی فلش

تحقیقات و جوایز











کسب جایزه دانشجوی نمونه پژوهشی سال  5601دانشگاه مهر البرز
طراحی و پیاده سازی اولین سامانه محتوا ساز آنالین در ایران برنده جایزه بهترین نرم افزار تولید محتوا جشنواره رسانه های
دیجیتال و برنده دو جایزه نرم افزار نوآورانه و فن آورانه از جشنوراه رسانه های دیجیتال
طراحی و پیاده سازی نرم افزار هوشمند بشارت کودکان کاندید جشنواره رسانه های دیجیتال
طراحی و پیاده سازی نرم افزار انیمیشنی کودکانه های حمد کاندید جشنواره رسانه های دیجیتال
طراحی و پیاده سازی نرم افزار تولید بازی توسط اولیاء برای کودکان کاندید جشنواره رسانه های دیجیتال
کسب جایزه نفر اول مسابقه عکاسی هوای شهرم رو دارم همراه اول
تحقیق در زمینه جدیدترین متدهای آموزش مجازی و روش های تدریس آنالین
تحقیق در مورد تکنولوژی آموزشی و ابزارهای مفید در تکنولوژی آموزشی
تحقیق در زمینه روش های تدریس قدیم تا مدرن  -بررسی مزایا و معایب روش ها و ایجاد و معرفی متد پیشنهادی
تحقیق در زمینه کارگاه های آموزشی و روش های پیاده سازی آن ها

نرم افزارها و زبان های برنامه نویسی تخصصی
لیست نرم افزارها با تسلط کامل


Adobe Flash Professional CS0



Action Script 5،6

Photoshop - illustrator - Audiotion for Flash 
java script - jquery 
html - css 
multimedia builder 
لیست نرم افزارها با آشنایی متوسط





نرم افزارهای مدیریت پروژه آنالین – تسکولو ،تیم کمپ ،ترلو
نرم افزارهای مدل سازی سازمانی –  xmindو visio
مجموعه نرم افزارهای برنامه نویسی visual studio
مجموعه نرم افزارهای ms office

دوره های تخصصی قابل ارائه جهت تدریس
دوره آموزشی فلش مقدماتی و متوسط
دوره آموزشی طراحی وب سایت فول فلش
دوره آموزشی طراحی محتوای آموزشی مجازی آنالین
دوره آموزشی اکشن اسکریپت 5
دوره آموزشی اکشن اسکریپت 6
کارگاه های آموزشی
ساخت محتوای آموزش مجازی
ساخت محتوای تعاملی  -اینتراکتیو در فلش
ساخت وب سایت شخصی

عالقه مندی ها
عکاسی – به صورت نیمه حرفه ای
فوتبال – به صورت نیمه حرفه ای
نویسندگی – در حال حاضر در حوزه های فناوری اطالعات مشغول هستم

پیشینه اجرایی
برخی پروژه های مالتی مدیای سال  5606تا کنون
تولید نرم افزار مالتی مدیای موسسه معرفان مجری تبلیغات نمایشگاه بین المللی تهران با امکان نمایش پالن نمایشگاه و اطالعات تفکیکی
هر یک از موسسات ،پنل داینامیک ،اماکن جستجو با نمایش در نقشه پالن ها
تولید نرم افزار مالتی مدیا شرکت برنولی به صورت فول داینامیک با استفاده از پنل مالتی مدیا ساز اعمار
تولید اولین نرم افزار تولید مالتی مدیا ساز صنعتی با همکاری شرکت فناوری اطالعات اعمار – پنل فارسی جهت مدیریت نمایندگی ها ،پروژه
ها ،محصوالت ،مشخصات تماس ،مشخصات و تاریخچه شرکت و  ...بدون نیاز به کد نویسی
تولید مالتی مدیای شرکت نودر تولید کننده درب های ضد سرقت به صورت داینامیک با قابلیت افزایش محصوالت و ویرایش بخش های
مختلف مالتی مدیا
تولید نرم افزار آموزش زبان انگلیسی کودکان آبنبات دارای تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و تایید کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان (این محصول کامال بومی طراحی و پیاده سازی شده است) اطالعات بیشتر در سایت گروه نرم افزاری ما http://rohansoft.ir
طراحی و پیاده سازی سی دی مالتی مدیای مجمع ناشران انقالب اسالمی با قابلیت نمایش چکیده کلیه کتاب ها ،اطالعات ناشران ،نویسندگان
با جستجوی موضوعی ،انتشارات ،نام نویسنده و  ...به صورت فول فلش بدون نیاز به نصب و اجرای سریع – سال 5606
نرم افزار آندروید شهرآورد تهران با بیش از  56666دانلود در مارکت ایرانی بازار – سال 5605
طراحی و پیاده سازی سی دی مالتی مدیای راهیان نور با قابلیت سرچ در تمامی موارد و ذخیره سازی و پرینت عکس ها متن ها فیلم ها و
 ...به صورت فول فلش بدون نیاز به نصب و اجرای سریع – سال 5605

طراحی و پیاده سازی نرم افزار آموزش الکترونیک و رباتیک به کودکان ،گالوس و بچه های ربات ساز 5و | 5سازمان فنی وحرفه ای کل کشور
– سال 5605
طراحی و پیاده سازی نرم افزار آموزش کامپیوتر به کودکان ،کودک رایانه | سازمان فنی و حرفه ای کل کشور – سال 5605
ساخت نرم افزار دیاگ کامال فارسی و کامال داینامیک فول فلش  +استفاده از وی بی برای ارتباط با سخت افزار – سال 5605
شبیه سازی پروژه ساخت پل با امکان ثبت اطالعات با امکان ذخیره سازی پیشرفت کار و همچنین گرفتن خروجی تصویری بدون نیاز به
نصب با فلش – سال 5605
ساخت اولین نرم افزار بازی ساز به همراه  566بازی ساخته شده با استفاده از نرم افزار با قابلیت افزودن بازی برای کودکان توسط والدین
کاندید بخش نهایی جشنواره رسانه های دیجیتال 5605
طراحی و پیاده سازی مالتی مدیای شهید چیت سازیان
نمونه کارهای آنالین
طرح وب سایت تولید محتوای آموزشی آنالین
این طرح برنده جایزه محصول فناورانه از رسانه های دیجیتال در سال  5630و  5606بود
و همچنین برنده تندیس طالیی بهترین نرم افزار محتوا ساز ار رسانه های دیجیتال  5606می باشد
http://mohtavasaz.ir
دو پروژه به سفارش شهرداری تهران برای استفاده در سیستم های تاچ در مترو  – 5606مرحله تست بر روی سایت آپلود شد
http://flashpro.ir/news.swf
http://flashpro.ir/weather.swf
به آخرین ورژن پلیر فلش نیاز هست
وب سایت شخصی دکوراتور داخلی  - 5633فول فلش
http://www.arvandesign.com
این موارد دامین توسط کارفرما تمدید نشده روی هاست دیگه آپلود کردم
نمونه درس تعاملی تحت وب با حجم کم سال  - 5636فول فلش
http://mohsensemsarpour.persiangig.com/project/flash/Word31-Sco-61.swf
http://mohsensemsarpour.persiangig.com/project/flash/Excel31-Sco-61.swf
طراحی و پیاده سازی وب سایت
وب سایت و فروشگاه آنالین ایرانشهر  51و سئو
http://iranshahr51.ir
فروشگاه آدونیس دی وی دی
http://adonisdvd.ir
وب سایت موسیقی مجاز ایران
http://mojazmusic.ir
وب سایت شرکت دکوراسیون داخلی کلوان  - 5637فول فلش

http://flashpro.ir/kelvaun
وب سایت کارت ویزیت دیجیتال  - 5630 -فول فلش
http://flashpro.ir/hami
وب سایت انتخاباتی شهر روشن
http://www.shahreroshan.com
وب سایت انتخاباتی آقای علیزاده
http://alizaadeh.ir
وب سایت خبری تحلیلی هنری امتدا
http://emteda.ir
وب سایت تجاری پازل و وسایل کمک آموزشی غزال
http://ghazalworkshop.ir
وب سایت تجاری ایکافلور
http://ikafloors.ir

برخی از کارها رو به صورت متنی اینجا معرفی می کنم
 .5همکاری با شهرداری تهران جهت ساخت سی دی های انیمیشنی داستان زندگی پیامبران
 .5ساخت آموزش تعاملی  ICDLتحت وب جهاد دانشگاهی تهران  -اجرای نمونه خروجی
 .6راه اندازی سایت دانشگاه مجازی علوم پزشکی شهید بهشتی  -ورود به سایت
 .1همکاری با ایران خودرو برای ساخت سی دی مالتی مدیای معرفی شرکت
 .0تولید سی دی مالتی مدیای آموزشی بشارت کودکان کاندید جایزه برترین نرم افزار آموزشی کودک
 .7تولید اولین قرآن پیج فلیپ سه زبانه با قابلیت سرچ و یاداشت گذاری
 .3تولید سی دی های کودکانه های حمد به صورت مالتی مدیا و تعاملی آموزشی و مذهبی برای کودکان
 .0ساخت سی دی مالتی مدیا حج عمره به سفارش سازمان حج و اوقاف
 .56ساخت سی دی مالتی مدیا ویژه حضرت مهدی (عج) به سفارش بنیاد حضرت مهدی (عج) شیراز

