
 پژوهشیآموزشی و سوابق 

 حسن شاكري

 دانشگاه آزاد اسالمی مشهدمهندسی کامپیوتر گروه عضو هیأت علمی 

 

 اطالعات تماس:

 آدرس ایمیل:

shakeri@mshdiau.ac.ir 

 شماره تلفن همراه:

 0915-513-8798 

 

 مدارک و سوابق تحصیلی:

 4731 –افزار از دانشگاه فردوسی مشهد مدرک کارشناسی در رشته مهندسی کامپیوتر، نرم 

o موضوع پروژه: نرم( افزار تشخیص نوری حروف فارسیOCR )فارسی 

 4731 –افزار از دانشگاه صنعتی شریف مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر، نرم 

o صنعتی افزار مدیریت شبکه دانشگاه سازی نرمپروژه کارشناسی ارشد: طراحی و پیاده عنوان

 شریف

 4717 –دانشگاه فردوسی مشهداز افزار رشته مهندسی کامپیوتر، نرمتخصصی در دکتری  مدرک 

o عنوان رساله دکتری: ارائه یک مدل محاسباتی اعتماد مبتنی بر اطمینان 

 

 هاي تخصصی پژوهشی:  حوزه

 امنیت سیستمهای کامپیوتری 

 مدیریت اعتماد 

  متنپردازش 

  مقاالت

 المللی  ها و مجالت علمی ملی و بین در کنفرانسمنتشرشده مقاله  16حدود 

 



 يافتهپايان هاي پژوهشیطرح

های باز نت ور، لینوکس و ایجاد شبکه داخلی مبتنی بر سیستم»مدیریت و اجرای طرح پژوهشی  -4

 .4734، دانشگاه آزاد اسالمی مشهد، «ویندوز

، دانشگاه آزاد اسالمی «خودکار متون فارسیسازی افزار خالصهنرم»مدیریت و اجرای طرح پژوهشی  -2

 .4731مشهد، 

 مشارکت در سه طرح پژوهشی دیگر به عنوان همکار طرح در دانشگاه آزاد اسالمی مشهد -7

 

 سوابق اجرايی و مديريتی

  ،4733تا  4731اولین مدیر گروه مهندسی فناوری اطالعات دانشگاه آزاد اسالمی مشهد 

  ،4711تا  4712مدیر گروه مهندسی فناوری اطالعات دانشگاه آزاد اسالمی مشهد 

  ،4731تا  4733مدیر داخلی مجله فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد 

 

 سوابق همکاري با صنعت

  همکاری با مرکز تحقیقات مهندسی جهاد کشاورزی تهران به عنوان کارشناس ارشد کامپیوتر– 

 4731تا  4731

 

 جوايز و افتخارات

  گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد 4736رتبه اول در بین دانشجویان ورودی 

 نویسی کسب مقام سوم مسابقات برنامهACM/ICPC  در منطقه غرب آسیا با تیم دانشگاه آزاد اسالمی

 2661مشهد به عنوان مربی، سال 

 نویسی کسب مقام چهارم مسابقات برنامهACM/ICPC  در منطقه غرب آسیا با تیم دانشگاه آزاد اسالمی

 2661مشهد به عنوان مربی ، سال 

 نویسی کسب مقام پنجم مسابقات برنامهACM/ICPC  در منطقه غرب آسیا با تیم دانشگاه فردوسی

 2661مشهد به عنوان مربی ، سال 



 سوابق تدريس:

 و دانشگاه امام رضا فردوسی مشهد دانشگاه، و نیشابور آزاد اسالمی مشهد تدریس در دانشگاه 

  4731سابقه تدریس از سال 

 در مقطع کارشناسی شدههای تدریسدرس: 

o هاساختمان داده 

o های گسستهساختمان 

o های کامپیوتریشبکه 

o سازی پیشرفتهبرنامه 

o هاتحلیل و طراحی الگوریتم 

 شده در مقطع کارشناسی ارشد:های تدریسدرس 

o  سیستمهای کامپیوتریمباحث پیشرفته در امنیت 

o سیستمهای کامپیوتری امن 

o سیستمهای خبره و مهندسی دانش 

o اتکاپذیر( افزارهای مطمئن طراحی نرم( 

 شده در مقطع دکتری:های تدریسدرس 

o یار  سیستمهای تصمیم(DSS) 

 


