
     
 الف) مشخصات فردي:

 گودرزي نام خانوادگی: سعید نام:
 

 ب) مشخصات تحصیلی:
سال فراغت  دانشگاه محل تحصیل رشته تحصیلی مدرك تحصیلی ردیف

 از تحصیل
 
1 

دانشکده  –دانشگاه تهران  مخابرات -برقمهندسی  کارشناسی
گروه مهندسی برق و  –فنی 

 کامپیوتر

 
1376 

دانشکده  -دانشگاه تهران مدیریت فناوري اطالعات کارشناسی ارشد 2
 مدیریت

1389 

 
 :سوابق کاري ج)
 فعالیت موضوع تاریخ اشتغال محل اشتغال به کار ردیف

 تا از
فناوري مرکز  -دانشگاه تهران 1

 اطالعات و فضاي مجازي
عضو کمیته راهبردي شاهراه اطالع  1382 1376

 )شبکه فیبر نوري دانشگاه( رسانی
 
2 

بین المللی فرودگاه مجري طرح 
 خمینی امام

1378 1383 
، Networkمدیر پروژه هاي 

CUTE،FIDS  ،BRS، AVDGS 
 ترمینال مسافربري

 امامبین المللی فرودگاه اداره کل  3
 خمینی

مدیر فناوري اطالعات و مشاور مدیر کل  1386 1384
  حوزه تجهیزات فرودگاهی در

 
4 

 شرکت فرودگاههاي کشور
 )تجهیزات فرودگاهی اداره کل تسهیالت و(

ملیات فرودگاهی در مشاور معاونت ع 1392 1390
 تجهیزات فرودگاهی حوزه

 
5 

 خمینی امامبین المللی فرودگاه 
 (مهندسین مشاور آتک)

1394 1394 
نظارت عالیه تجهیزات فرودگاهی و 

تجهیزات مبتنی بر فناوري اطالعات و 
 ارتباطات در ترمینال سالم

 
6 

 خمینی امامبین المللی فرودگاه 
 )NACO(مشاور مادر 

1395 1395 
ترمینال  و نوسازي مدیر پروژه بهبود

تجهیزات فرودگاهی و تجهیزات یک (
 )مبتنی بر فناوري اطالعات



 فعالیت موضوع تاریخ اشتغال محل اشتغال به کار ردیف

 تا از
 
7 

 خمینی امامبین المللی فرودگاه 
 (مهندسین مشاور آتک)

1396 1396 
نظارت عالیه تجهیزات فرودگاهی و 

مبتنی بر فناوري اطالعات و تجهیزات 
 ارتباطات در ترمینال سالم

فرودگاه  مدیریت و توسعهشرکت  8
 قشممنطقه آزاد و بنادر 

فناوري اطالعات و مشاور مدیر کل مدیر  1397 1397
 هوشمندفرودگاه عامل در توسعه 

، مسکن و راه قاتیمرکز تحق 9
 يشهرساز

  مشاور در حوزه هوشمند سازي فرودگاه - 1399
)Smart Airport( 

 
 تماس: اطالعاتد) 
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 حوزه هاي تخصصی
 

 تجهیزات فرودگاهی و راه اندازي و تجمیع سیستم ها طراحی، نصب، •
 )Smart Airport( فرودگاه ارائه مشاوره در زمینه توسعه هوشمند سازي •
 Data Mart ،Data Warehouseارائه مشاوره در زمینه طراحی و راه اندازي  •
 IT Master Plan و Airport ITمدیریت پروژه  •

 
 فرودگاهی  دوره هاي آموزشی

 
 ) Nortelتجهیزات شبکه شرکت نورتل ( پیکر بندي •
  شامل:) Airport IT-Terminal Equipment( تجهیزات فرودگاهی و سیستم ها •
 )GOS-DGS(پهلوگیري هواپیما  سیستم •
 )FIDSسیستم نمایش اطالعات پرواز ( •
 )CUPPS-CUTE( سیستم پذیرش مسافر •
 )SITAشبکه بین فرودگاهی ( •
 )BRSسیستم تطبیق بار با مسافر ( •


