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 حامد شیدائیان

 

 تعداد فرزندان وضعیت تاهل محل تولد سال تولد
وضعیت 

 نظام وظیفه
 محل سکونت

 

 2 متاهل گلپایگان 1358
کارت پایان 

 خدمت
 شرق تهران

@HamedSheida  
 
h.sheidaeian@gmail.com 

 

09125176048 
 

https://ir.linkedin.com/in/hamed-sheidaeian  
 

 تحصیالت
شگاه   1399-1391تهران، ایران  ،تهراندان

  ایش معماري سیستم هاي کامپیوتري در گر اکترد

شگاه   1380-1382، ایران تهران ،صنعتی شریفدان

 ) 17,08(معدل: گرایش معماري سیستم هاي کامپیوتريکارشناسی ارشد در 

شگاه  شتیدان  1376-1380، ایران تهران ،شهید به

 )16,3معدل: کامپیوتر ( زارفسخت اکارشناسی 

 تجارب کاري
 

 )تاکنون 99(سال  یمه تجارت نوبشرکت بیمه 
 کسب و کارهاي نویندیر م •

آبی   )99ال س(شرکت تجربه شاپرك 
 آکادمیک مدرسه مشاوره مدیریت مدیر •

 )98(سال  شرکت بیمه ملت
 یمه گري بازب اورشم •

 )http://tech.melat.irراه اندازي پلتفرم بیمه گري باز ملت تک ( •

شاور شرکت آموزش هم ک و   )http://www.agilemind.ir( بنیانگذار:  )تاکنون 97 سال از ( ذهن چاب

 در صنعت بیمهدیجیتال تحول  •

 چابک و مدیریت محصول چابک و نابتحول  •

 )APIآي (پیقتصاد ايانوآوري باز و  •

 : مشاور مدیر عامل در حوزه تحوّل دیجیتال و چابک سازي سازمانی )98تا  96(شرکت متین 
 تضمین و کنترل کیفیتمدیر : )1398تا  1397تهران، ایران (، سافت شرکت فناپ

https://ir.linkedin.com/in/hamed-sheidaeian
http://tech.melat.ir/
http://www.agilemind.ir/
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 پادسرزمین هوشمند پلتفرم هاي  فنی و کسب و کاري ناظر •

 DevOpsراهبر  •

 مدیر توسعه نرم افزار: )1397تا  1393( تهران، ایران، شرکت سامانه کیش

 در حوزه سیستم هاي هواپیمایی و گردشگري محصول مدیر •

 و معمار سیستمطراح  •

 )1395 تا 1388تهران، ایران (شرکت بیمه ملت، 

 معماري طراح •

 برنامه نویس ارشد •

سیرشرکت   )1388 تا 1386تهران، ایران (، م

 تحلیلگر و طراح •

 ارشدبرنامه نویس  •

آرايشرکت  رم افزاري داده   )1386 تا 1383تهران، ایران (، ن

 طراح تحلیلگر و  •

 برنامه نویس •

شگاه شرفتهیپ وارتباطات اطالعات يفناور مرکز  ، امریه خدمت سربازي)1385تا  1383تهران، ایران (، فیشر یصنعت دان

 برنامه نویس •

 )1384 تا 1381تهران، ایران (، آزادنت رسانهشرکت 

 برنامه نویس •
 

ترجمه کتب وتالیف   
 

انتشارات آریاناقلم  سلیمانی،علی علیرضا ترجمه حامد شیدائیان، نوشته الکساندر استروالدر و همکاران،آزمودن ایده هاي کسب و کاري: 

 (در دست ترجمه)

رومن پیچلر، ترجمه حامد شیدائیان، محمدرضا عباسی فرد، محمدحسین شغیع آبادي (در نوشته : نحوه رهبري در مدیریت محصول

 دست ترجمه)

 آبادي (در دست ترجمه) نوشته جف گوتلف و جاش سیدن، ترجمه حامد شیدائیان و محمدحسین شفیعتجربه کاربري ناب: 

 1398نوشته مت لمی، ترجمه حامد شیدائیان، انتشارات کانون نشر علوم، چابک براي همه: 

 1398شته رومن پیچر، ترجمه حامد شیدائیان، انتشارات کانون نشر علوم، نوتدبیراندیشی براي محصول: 

 1398ملکی مهیاري، انتشارات کانون نشر علوم، : نوشته تونی جینگ، ترجمه حامد شیدائیان و محمد اصول طراحی محصول

API :1397ن، انتشارات کانون نشر علوم، نوشته حامد شیدائیا بعنوان محصول 
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هاگواهینامه  
 

 سال برگزار کننده نام دوره

 
 مشاوره مدیریت

 
 شرکت شاپرك آبی

1398 

 نفر اول دوره

DevOps Fundamental 1397 ن سامانه گسترشرکت رایز 

Professional SCRUM Master 
(PSM I) 

 1397 ن سامانه گستراسکرام ایران با همکاري شرکت رایزموسسه 

Professional Scrum Product 
Owner (PSPO I) 

 1397 گستر سامانه نزیرا شرکت يهمکار با رانیا اسکرام موسسه

 

 تدریس بتجار

 ا تاکنونت 1398 شرکت ناپرولیتی 
 ناپروکادمی در حوزه توسعه مهارتهاي نرم براي برنامه نویسان آکادمی مدرس و مشاور •

ک سه سمات  ا تاکنونت 1398 موس
 مدیریت محصول تحول چاك و دوره هاي مدرس •

آبی شاوران مدیریت شاپرك   1399 شرکت م
 در مدرسه مشاوره مدیریت شاپرك "مشاورهچابک پروژه هاي مدیریت "مدرس  •

عالی ادیبان آموزش  سه   1398ا ت 1394بهمن  موس

مدیریت فناوري اطالعات، (تجارت الکترونیک، مهندسی وب،  گرایش آي تی مدرس دروس کارشناسی ارشد فناوري اطالعات •
 )اي ه، سیستم هاي چند رسانامنیت اطالعاتمبانی 

هاي نرم متدولوژي هاي توسعه نرم افزار، مدیریت پروژه ( نرم افزارمدرس دروس کارشناسی ارشد فناوري اطالعات گرایش  •
 )افزاري، الگوهاي طراحی در مهندسی نرم افزار

سار آزاد اسالمی واحد گرم شگاه   1395تا خرداد  1385مهر  دان

 )پیشرفتهمدرس دروس کارشناسی ارشد فناوري اطالعات گرایش شبکه (شبکه هاي چندرسانه اي، شبکه هاي کامپیوتري  •
یوتر، طراحی پایگاه داده، محیطهاي چندرسانه اي، گرافیک کامپمدرس دروس کارشناسی نرم افزار (مهندسی اینترنت،  •

 نویسی وب، اصول سیستم هاي شی گرا)برنامه
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