


احمد سعیدیفرنام و نام خانوادگی

تحول دیجیتالگرایش ( DBA)کسب و کار دوره عالی دانشپذیر

(گرایش مدیریت منابع اطالعاتی)اطالعاتمدیریت فناوریکارشناسی ارشد

شغل
مدیره شرکت کامپیوتریو رئیس هیات، فناوری اطالعات آموزشمشاور 

زراوند

09131424937همراهشماره 

ahmasaei@gmail.comیالکترونیکپست 

مشخصات فردی و تحصیالت



ها و تجربیاتسمت 
سال سمت ردیف

تا کنون1394 عضو کمیسیون نرم افزار کشور سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور 1

تا کنون1396 مشاور فناوری اطالعات مدیرکل بهزیستی استان کرمان 2

تا کنون1396 رئیس میز مدیریت استراتژیک مرکز هم اندیشی و پژوهشی اداره کل بهزیستی استان کرمان 3

تا کنون1388 عضو و رئیس کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کرمان   4

تا کنون1392 رئیس کمیته نرم افزار کمیسیون فناوری اطالعات اتاق بازرگانی کرمان 5

تا کنون1383 کل آموزش و پرورش استان کرماندبیر و سرگروه کامپیوتر اداره 6

تا کنون1383 اطالعات در مدیریت برای مدیران فناوری مدرس دوره های کاربرد  7

تا کنون1371 موسس و عضو هیات مدیره شرکت کامپیوتری زراوند 8

1397تا 1383 اطالعات شهرداری کرمانفناوری عضو شورای سازمان آمار و  9

1371الی 1366 موسس و عضو هیات مدیره شرکت  مرکز کامپیوتر کرمان 10

1396تا 1386 اطالعات شهردار کرمان فناوری مشاور ارشد  11

1388الی 1386 اطالعات شهرداری کرمان  فناوری عضو و دبیر کمیته راهبردی  12

1390الی 1389 عضو و رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کرمان 13

1366-1398 پروژه نرم افزاری38مدیر پروژه،تحلیلگر،طراح و کدنویس بیش از  14

1378 مشاور اجتماعی شهردار زرند 15

1388 نماینده شهرداری کرمان در کمیسیون پایلوت دولت الکترونیک در استان کرمان 16

1388 ایعضو مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه  17

1357 مسئول آمار امور نقلیه سازمان موتوری راهنمایی و رانندگی شهرداری تهران 18



سال شرح ردیف

تا کنون1392
دوره آموزشی راهکارهایو تدوین( منساز)طراحی و کار برروی پروژه ساخت نرم افزار مدیریت خویشتن

بهزیستی در عصر دیجیتال
1

1397
اجرای طرح پژوهشی بررسی عوامل شکست پروژه های نرم افزاری در سازمان های ایران

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشوربه سفارش کمیسیون نرم افزار 2

الی 1368

1371

58تا 39برای اولین بار درکشور نویسنده مقاالت کاربرد کامپیوتر در آموزش،  چاپ شده در شماره های 

نسخه 100،000مجله تکنولوژی آموزشی رشد وابسته به وزارت آموزش و پرورش با شمارگان  3

1372
ریسیته و شبیه سازی تدریس فیزیک الکت)طراح و مخترع دستگاه آموزشگر کامپیوتری 

ارائه شده به وزارت آموزش و پرورش( مغناطیس
4

1371 شده در ثبت( تستر روانشناسی عملی)طراح و مخترع دستگاه آزمایشنمای کامپیوتری 

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 5

تحقیقات،ابداعات،اختراعات ومقاالت





احمدنام

سعیدیفرخانوادگینام 

1336تولدسال 

مدیره شرکت کامپیوتری زراوندمدیریت فناوری اطالعات و رئیس هیاتمشاور شغل

09131424937همراهشماره 

ahmasaei@gmail.comیالکترونیکپست 

مشخصات فردی



سال محل تحصیل رشته مدرک ردیف

1399 دانشگاه تهران تحول دیجیتالگرایش ( DBA)کسب و کار دوره عالی  دانشپذیر 1

1397 دانشگاه پیام نور تهران غرب (اتیگرایش مدیریت منابع اطالع)اطالعاتمدیریت فناوری کارشناسی ارشد 2

1365 دانشگاه تهران علوم کامپیوتر (فاقد مدرک)کارشناسی 3

1364 دانشگاه تهران شناسیزمین کارشناسی 4

1357 متفرقه (علوم انسانی)ادبی (فاقد مدرک)دیپلم 5

1356 متفرقه (تجربی)طبیعی دیپلم 6

1355 دبیرستان شاهپور کرمان ریاضی دیپلم 7

تحصیالت



تخصصیاهم دوره های 

سال سازمان برگزار کننده نام دوره

1398
ت اتحادیه بین المللی مخابرا

سازمان ملل متحد
مهارتتوسعهوظرفیت سازیبین المللیکارگاه

دیجیتالیاقتصاددردیجیتالتحولبرای
1370-1398 سازمان های دولتی و 

خصوصی
سمینارهای متنوع تخصصی

1361-1378 آموزش و پرورشوزارت مدرسی درس کامپیوتر

1364 آموزش کارکنان دولتمرکز تحول نظام اداری



گواهی نامه ها و 
مجوزها

سال سازمان صادرکننده نام مجوز

1387 رسازمان نظام صنفی رایانه ای کشو مجوز مشاوره مدیریت وآموزش فنآوری اطالعات 
1387 مرکز آموزش مدیریت دولتی (تحول نظام اداری)گواهینامه ویژه بهبود مدیریت 

1389 مرکز ملی رقابت گواهی مدیر موفق حوزه فناوری اطالعات 

1371-1387 وزارت آموزش و پرورش گواهی های مدرسی دوره های مختلف آموزش کامپیوتر 



سمت ها
سال سمت ردیف

تا کنون1394 عضو کمیسیون نرم افزار کشور سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور 1

تا کنون1396 مشاور فناوری اطالعات مدیرکل بهزیستی استان کرمان 2

تا کنون1396 رمانرئیس میز مدیریت استراتژیک مرکز هم اندیشی و پژوهشی اداره کل بهزیستی استان ک 3

تا کنون1388 عضو و رئیس کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کرمان   4

تا کنون1392 رئیس کمیته نرم افزار کمیسیون فناوری اطالعات اتاق بازرگانی کرمان 5

تا کنون1383 کل آموزش و پرورش استان کرماندبیر و سرگروه کامپیوتر اداره 6

تا کنون1383 اطالعات در مدیریت برای مدیران فناوری مدرس دوره های کاربرد  7

تا کنون1371 موسس و عضو هیات مدیره شرکت کامپیوتری زراوند 8

1397تا 1383 اطالعات شهرداری کرمانفناوری عضو شورای سازمان آمار و  9

1371الی 1366 موسس و عضو هیات مدیره شرکت  مرکز کامپیوتر کرمان 10

1396تا 1386 مشاور ارشد فنآوری اطالعات شهردار کرمان  11

1388الی 1386 اطالعات شهرداری کرمان  فناوری عضو و دبیر کمیته راهبردی  12

1390الی 1389 عضو و رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کرمان 13

1366-1398 پروژه نرم افزاری38مدیر پروژه،تحلیلگر،طراح و کدنویس بیش از  14

1378 مشاور اجتماعی شهردار زرند 15

1388 نماینده شهرداری کرمان در کمیسیون پایلوت دولت الکترونیک در استان کرمان 16

1388 ایعضو مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه  17

1357 مسئول آمار امور نقلیه سازمان موتوری راهنمایی و رانندگی شهرداری تهران 18



تجربه مشاغل مختلف از کودکی  تا بزرگسالی

شغل ردیف

قالی بافی 1
نجاری 2

بنایی و سیم کشی ساختمان 3
آجرپزیو خشت مالی 4

کشاورزی 5
آمارگیری 6

تدریس خصوصی 7

نگهبانی و تلفن چی 8

شغل ردیف

دفترداری دبیرستان دارالفنون 9
معلم آزمایشگاه 10
دبیر کامپیوتر 11

سرگروه درس کامپیوتر 12

معدن کاری 13

اداری شهرداری تهرانکارمند 14

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت نرم افزاری 15

مشاور 16



تجربیات و توانمندی های رهبری دیجیتال



رئیس کمیته نرم افزار
کمیسیون فناوری اطالعات

اتاق بازرگانی



کمیسیون نرم افزاررئیس 
سازمان نظام صنفی رایانه ای



تجربیات مشاوره ای برای ایجاد سازمانی دیجیتال



مربی و مشاور
در رویدادهای 

استارت آپی



عضو خانه مدیران
تیسازمان مدیریت صنع



آموزشیتجربیات و توانمندی های 



مدرس
دوره  راهکارهای توسعه فردی

در عصر دیجیتال



مقاالت



بخشی از مجموعه
مقاالت آموزشی

1369سال 



شرکت در همایش ها و دوره های آموزشی



مشارکت در دوره ها و 
مختلف کشوریهمایش های 



شرکت در دوره آموزشی
رات اتحادیه بین المللی مخاب
سازمان ملل متحد



شرکت در دوره آموزشی
رات اتحادیه بین المللی مخاب
سازمان ملل متحد



دیجیتالتجربیات پژوهشی در زمینه تحول 
ومقاالتتحقیقات،ابداعات،اختراعات 



سال شرح ردیف

تا کنون1392
ی دوره آموزشو تدوین( منساز)طراحی و کار برروی پروژه ساخت نرم افزار مدیریت خویشتن

راهکارهای بهزیستی در عصر دیجیتال 1

1397
اجرای طرح پژوهشی بررسی عوامل شکست پروژه های نرم افزاری در سازمان های ایران به سفارش کمیسیون

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشورنرم افزار 2

1371الی 1368
مجله 58تا 39برای اولین بار درکشور نویسنده مقاالت کاربرد کامپیوتر در آموزش،  چاپ شده در شماره های 

نسخه 100،000تکنولوژی آموزشی رشد وابسته به وزارت آموزش و پرورش با شمارگان  3

1372
یته و شبیه سازی تدریس فیزیک الکتریس)طراح و مخترع دستگاه آموزشگر کامپیوتری 

ارائه شده به وزارت آموزش و پرورش( مغناطیس 4

1371 در ثبت شده( تستر روانشناسی عملی)طراح و مخترع دستگاه آزمایشنمای کامپیوتری 

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
5

1366
برای اولین بار در استان کرمان مدرس و برگزار کننده اولین دوره آموزش آزاد و عمومی 

کامپیوتر در استان کرمان
6

تحقیقات،ابداعات،اختراعات ومقاالت



شرکت در نمایشگاه های 
نبین المللی تهران بعنوا

مخترع



دیجیتالتجربیات در حوزه فناوری های 
تحلیل، طراحی و کدنویسی



های نرم افزاری مهارت 

سال سیستمنام ردیف
1367 سیستم انتخاب رشته کامپیوتری ویژه کنکور 1

1369 (شاغلین)سیستم حقوق و دستمزد 2

1369 (دارایی های منقول)سیستم اموال  3

1371 (تست روانشناسی عملی)سیستم نرم افزاری آزمایشنما  4

1373 سیستم عوارض نوسازی شهرداریها 5

1374 سیستم عوارض کسب شهرداریها 6

1374 سیستم بانک اطالعات آبادیها 7

1375 سیستم عوارض خودرو شهرداریها 8

1377 118سیستم بانک اطالعات تلفن  9

1377 سیستم متوفیات 10



های نرم افزاری مهارت 

سال سیستمنام ردیف
1379 (حسابداری و گزارش های درامد)سیستم یکپارچه درآمد شهرداری ها 11

1379 سیستم مسابقات علمی 12

1380 سیستم درآمدهای واریزی شهرداریها 13

1380 سیستم درمانگاه خصوصی و مطب پزشکان 14

1381 سیستم هزینه و بودجه 15

1381 سیستم سرانه دانش آموزی 16

1381 (بازنشستگی)سیستم حقوق و دستمزد  17

1382 سیستم مدیریت الکترونیکی پارکها و فضای سبز 18

1382 سیستم مدیریت امور نقلیه 19

1382 سیستم پیگیری دستور العملها 20



های نرم افزاری مهارت 

سال سیستمنام ردیف
1382 سیستم مدیریت عملکرد اکیپهای کاری 21

1383 سیستم مرخصی 22

1383 سیستم عوارض درصدی شهرداریها 23

1383 سیستم پرسنلی 24

1384 (فناوری اداری)سیستم فوفا 25

1384 سیستم معابر 26

1388 سیستم مدیریت امالک تفکیکی و مسیری 27

1388 سیستم کنترل بودجه شهرداریها 28

1388 سیستم مدیریت امور سرمایه گذاری 29

1389 برنامه ساز 30



های نرم افزاری مهارت 

سال سیستمنام ردیف
1389 شهرداری ها100بایگانی الکترونیکی کمیسیون ماده  31

1390 سرویس مدیریت با موبایل 32

1391 سیستم مدیریت امورخیریه 33

1392 سیستم ممیزی امالک 34

1392 سیستم بانکی چک های پایاپای 35

1394 سیستم عوارض شهرداری بلیط مسافرین 36

1394 (ماز)سامانه مدیریت الکترونیکی زراوند  37

1398 سامانه اطالعات مدیریت 38



بخشی از مستندات


















