
  رزومه کاری فرشته احمدی

 به نام حضرت دوست

 

 اطالعات شخصي
 

 

 

 فرشته احمدی نام و نام خانوادگي :

 1369/  08/  06 تاريخ تولد :

 ايران  -تهران  محل تولد :

 متاهل وضعیت تاهل :

 (DBA) تحول ديجیتال ایحرفهدکترای  مقطع تحصیلي:

 

 (MSc) فناوری اطالعاتمهندسي کارشناسي ارشد 

 (تای اطالعات مديريسیستمهکرايش )

  

 

 اطالعات تماس
 

 

  Ahmadi_mu256@yahoo.com آدرس پست الكترونیكي :

 Ahmadi943@ :گراماينستا

 09361634748 : تلفن همراه

  
 

 

 های تخصصيحوزه
  و دسترسي فراگیر هويت ديجیتالمديريت 

 کاروکسبدر  تحول ديجیتال 

 سب و کارک تحلیل، طراحي و مدلسازی فرآيند 

 سازماني مديريت دانش 

 کارهای ديجیتالوو کسب فناوری اطالعات پژوهش و آموزش در حوزه 
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 وضعیت تحصیلی
 

 

 

 پايان نامه
 

 استاد مشاور استاد راهنما عنوان مقطع #
تاريخ 

 دفاع
 درجه

1 
فوق 

 لیسانس

پیشنهاد يك معماری مديريت 

  2.0دانش برای بنگاه 

 با رويكرد نوآوری باز

دکتر آزاده محبي 

)پژوهشگاه علوم و 

 فناوری اطالعات ايران(

 دکتر لیال نامداريان

فناوری )پژوهشگاه علوم و 

 اطالعات ايران(

 عالي 1396

 لیسانس 2
خدمات ارزش افزوده شبكه های 

 2.0اجتماعي مجازی برای بنگاه 

دکتر مهدی نوروزی 

)دانشگاه پیام نور 

 دماوند(

 عالي 1392 ----

 

 (DBAتحول ديجیتال )دروس گذرانده شده در مقطع دکترای حرفه ای برخی از 

 
 يجیتالمديريت بازاريابي و بازاريابي د 

  تحلیل کسب وکاربدنه دانش (BABOK) 

 مديريت خدمات فناوری اطالعات (ITIL4) 

 اينترنت اشیا 

 حكمراني ديجیتال 

 ديجیتال رهبری 

 و مديريت استراتژيك تفكر استراتژيك 

 تفكر سیستمي 

 تفكر طراحي در  کسب وکار 

  و تفكر ديجیتالتفكر انتقادی 

 نوآوری فناوری و مديريت 

 تجربه ديجیتال مشتری 

 فرهنگ و اخالق ديجیتال 

 تحلیل داده و بیگ ديتا 

 مقطع #
 مرکز آموزشنام 

 (دانشگاه)مدرسه، موسسه، 
 گرايش رشته تحصیلی

تاريخ فارغ 

 التحصیلی

1 
ی اتردک

 ایحرفه
 1398 - تحول ديجیتال (DBA) دانشگاه تهران

2 
فوق 

 لیسانس
 دانشگاه غیرانتفاعي مهرالبرز

مهندسي فناوری 

 اطالعات

سیستمهای 

 اطالعات مديريت
1397 

 مرکز دماونددانشگاه پیام نور  لیسانس 3
مهندسي 

 کامپیوتر
 1392 نرم افزار

 1388 ----- يکفیز-رياضي مجتمع غیرانتفاعي طوبي ديپلم 4
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 گذرانده شده در مقطع کارشناسی ارشد دروسبعضی از 
 

 روش تحقیق و آمار 

 ( برنامه ريزی منابع سازمانيERP) 

 ی هامهندسي نیازمندی(RE) 

 هایبازمهندسي فرآيند ( کسب و کارBPR) 

 ( مديريت دانشKM) 

 ( مديريت ارتباط با مشتریCRM) 

 ( مديريت توسعه نرم افزارSDM) 

 

 های عمومیمهارت

 رتعنوان مها گروه مهارت #
 میزان آشنايی

 ضعیف متوسط خوب عالی

1 
های مهارت

 اجتماعي

     مهارت کار تیمي

     مهارت نوشتاری )مستندسازی(

     مهارت گفتاری )سخنراني(

     مهارت جستجو و تحقیق

 

 ی تخصصیهامهارت

 عنوان مهارت گروه مهارت #
 میزان آشنايی

 ضعیف متوسط خوب عالی

1 
 سواد

 ديجیتالي

     مفاهیم فناوری اطالعات

     MS-Wordنرم افزار 

     MS-PowerPointنرم افزار 

     MS-Excelنرم افزار 

     MS-Accessنرم افزار 

     اينترنت

     سخت افزار کامپیوتری

     مباحث شهروند الکترونیک

 زبان انگلیسي 2

     مهارت خواندن

     رت نوشتاریمها

     مهارت گفتاری

     مهارت شنیداری

     مهارت ترجمه

     مفاهیم رباتیک رباتیک 3
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 عنوان مهارت گروه مهارت #
 میزان آشنايی

 ضعیف متوسط خوب عالی

     سخت افزارهای ربات

     برنامه نويسي ربات

4 
گرافیک 

 کامپیوتری

     Photoshopنرم افزار 

     Corel Drawنرم افزار 

 وب 5
     (Drupalکار با سیستم دروپال )

       HTMLبرنامه نويسي 

 کسب و کار 6

ITIL4 

 ((BABOK تحلیل کسب و کار 

 مدلسازی کسب و کار
    

     (Open Innovationنوآوری باز )

     تجارت الکترونیکي
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 سوابق کاری

# 
حوزه 

 کاری
 محل کار )همکاری( عنوان کار

 زمان همکاری

 پايان شروع

1 

ی
ک کامپیوتر

گرافی
 بنرهای تبلیغاتي طراحي 

خانه فناوری اطالعات شهرداری 

 4ناحیه  13منطقه 
1389 1389 

 1389 1389 هنری لیله القدر-کانون فرهنگي

 پوسترهای تبلیغاتي طراحي

خانه فناوری اطالعات شهرداری 

 4ناحیه  13منطقه 
1389 1389 

 1389 1389 لیله القدرهنری -کانون فرهنگي

 1390 1385 عکاسي و آتلیه متین عکس مونتاژ و طراحي

 1391 1391 شرکت سیستم آوران صدرا گرافیست وب سايت

2 

ک
رباتی

 مسابقات رباتیک داور 
دومین دوره مسابقات کشوری 

 رباتیک دانشگاه پیام نور
1390 1390 

 يابهای مینلیگ رباتدر شرکت 
سابقات کشوری دومین دوره م

 رباتیک دانشگاه پیام نور
1390 1390 

3 

ش
آموز

 

 تدريس دوره شهروند الکترونیک
 1389 1389 هنری لیله القدر-کانون فرهنگي

 1389 1389 13شهرداری منطقه 

 تدريس دوره طراحي با فتوشاپ
سرای محله  – 8شهرداری منطقه 

 زرکش
1391 1391 

 تدريس دوره سواد ديجیتالي

(ICDL1,2) 

سرای محله  – 8شهرداری منطقه 

 زرکش
1391 1391 

 1391 1391 آموزشگاه کامپیوتر نصر انسان

 تدريس درس تجارت الکترونیک

دانشگاه جامع علمي کاربردی 

 جهاددانشگاهي عالمه طباطبايي
1394 1396 

تدريس اخالق حرفه ای )اخالق کار 

 تیمي(

تدريس  مديريت ارتباط با 

 (CRMمشتری)

 تدريس مهندسي نرم افزار
دانشگاه جامع علمي کاربردی 

 شرکت داده پردازی ايران
1396 1396 

4 

ق و 
حقی

پپت
ش

ژوه
 

 CRMطرح ريزی پروژه نرم افزار 

 در صنعت تامین خودرو
 1394 1394 شرکت تهاتر صنعت ماد
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# 
حوزه 

 کاری
 محل کار )همکاری( عنوان کار

 زمان همکاری

 پايان شروع

تهیه سند تحلیل فرآيندهای 

در صنعت تامین  متمرکز بر مشتری

 خودرو

1394 1394 

سیستم مديريت  RFPتهیه سند 

ارتباط مشتری در صنعت تامین 

 خودرو

1394 1394 

مستندسازی دانش در حوزه 

برگزاری همايشهای علمي دانشگاه 

 دانشگاه مهر البرز )ع(جامع امام حسین

1394 1394 

-سیستم برنامه RFPتهیه سند 

 (ERPريزی سازماني )
1393 1393 

 ريزی استراتژيکتهیه سند برنامه

 شرکت تهاتر صنعت ماد

1393 1394 

تحلیل و طراحي فرآيند فروش 
SaaS 

1393 1394 

 1394 1393 تحلیل و طراحي فرآيند تیکتینگ

مديريت هويت ديجیتال در عصر 

 تحول ديجیتالي
 شرکت متیران

1396 1396 

رای تحول بررسي برنامه جامع اروپا ب

 ديجیتال
1396 1396 

5 

مطالعات
-ي

ي
ش

پژوه
 

-پژوهشي طبقه-نقد مقاله علمي

و  2.0وکار وب بندی مدلهای کسب

 های آنهاويژگي

 دانشگاه مهر البرز

1394 1394 

در  ERPمطالعه موردی استقرار 

 صنعت آب و فاضالب استرالیا
1394 1394 

مقايسه تطبیقي متدلوژيهای 

 ERPاستقرار 
1394 1394 

مطالعه و بررسي ريسکها و عوامل 

 در ايران ERPشکست پروژه های 
1394 1394 
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# 
حوزه 

 کاری
 محل کار )همکاری( عنوان کار

 زمان همکاری

 پايان شروع

ي 6
مطالعات

-
ي

اجراي
 

 ژه تدوين برنامههمکاری در پرو

راهبردی تحول هويت ديجیتال 

 اتباع خارجي

رکت راهبران هويت مجازی ش

 )برهان(

1398 

ادامه 

 دارد

 

بررسي راهبرد مديريت هويت 

ورهای اروپايي و ديجیتال در کش

 آسیايي

1398 1399 

مطالعه و بررسي قوانین 

المللي مديريت واستانداردهای بین

 هويت و دسترسي

1398 1399 

ها شناسي مديريت نیازمندیروش

 در اکوسیستم هويت ديجیتال
1398 1399 

های راه مرکز نوآوریطراحي نقشه

 هويت ديجیتال ايران
1398 

ادامه 

 دارد

طراحي چارچوب مفهومي مديريت 

 مالي صنايعهويت ديجیتال در 
1398 

ادامه 

 دارد

طراحي مدل عملیاتي بازاريابي 

 ديجیتالي
1398 

ادامه 

 دارد

همکاری در پروژه تدوين سند 

تفصیلي و معماری کالن نظام هويت 

)مرکز ملي فضای  در فضای مجازی

 مجازی(

1399 
ادامه 

 دارد

 وکار برهانمدرسه کسب يحاطر

اولین مرکز تخصصي آموزش )

 (ايرانمديريت هويت ديجیتال 

1399 1399 

راه تحول طراحي و تدوين نقشه

 ديجیتال کلینیک پیام مشاور
 1399 1399 موسسه پیام مشاور 
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 له ، کتاب و ...(آثار و تالیفات )مقا
 

رائه يک معماری برای مديريت دانش در بنگاه احمدی، فرشته، محبي، آزاده، نامداريان، لیال. ا .1

مديريت  پردازش و پژوهشي-علمي پژوهشنامه با تمرکز بر رويکرد نوآوری باز. 2.0

 . 1398،اطالعات

 7جله خبری نووانا، . ماز بانکداری کانال محور تا بانکداری پلتفرم محوراحمدی، فرشته.  .2

 .1399مرداد 

مرداد  9. مجله خبری راه پرداخت. تفکر طراحي در سفر تحول ديجیتالياحمدی، فرشته.  .3

1398. 

 .99، مجله خبری نووانا. تابستان  2.0در سازمان  ERPجايگاه  بر مروریاحمدی، فرشته ،  .4

برای کسب های اجتماعي طراحي يک مدل مفهومي مبتني بر شبکهاحمدی، فرشته ،  .5

 .99تابستان مجله خبری نووانا. ،  2.0وکارهای کاربرمدار با رويکرد سازمان 

های اجتماعي مجازی برای خدمات ارزش افزوده شبکهاحمدی ، فرشته ، روحاني ، سعید ،  .6

-نیب یشهايمرکز هما ، کنفرانس بین المللي مديريت، اقتصاد و مهندسي صنايع ، 2.0سازمان 

 . 1394 خرداد ،مایصدا و س يالملل

، دانشگاه یمجاز ياجتماع هایگرا در شبکهعامل یبر نقش فناور یمروراحمدی ، فرشته ،  .7

 .1390پیام نور مرکز دماوند ، 

 یهابسترساز فرصت ؛یمجاز ياجتماع یشبکه ها، احمدی ، فرشته ، امیني، مصطفي .8

 .1390کرج، زمستان  یشهردار سازمان فصلنامه فهم و توان،، نوظهور

، دانش سازمانها تيريوب در مد يهایفناور یکاربردهاامیني، مصطفي ، احمدی ، فرشته ،  .9

،  اولین همايش نقش فناوری اطالعات در مديريت دانش سازمان، دانشگاه جامع امام حسین)ع(

1389 . 

و سازمان  يسازمان یریادگي میبر مفاه یمرور ؛امیني، مصطفي ، احمدی ، فرشته  .10

 .1388ي ، دانشگاه پیام نور رودهن ، رش کار دروس دانشگاهگزا، رندهیادگي
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 سوابق آموزشی
 

 

 تاريخ موسسه/سازمان برگزارکننده عنوان دوره آموزشی/پژوهشی #

 1383 آموزشگاه فرای انديشه نرم افزار فتوشاپ 1

 1383 آموزشگاه فرای انديشه ICDL 1دوره آموزشي  2

 1388 هنری لیله القدر-کانون فرهنگي وترآشنايي با سخت افزار کامپی 3

 ؛ شهر الکترونیک1404سمینار آموزشي تهران  4
خانه فناوری اطالعات شهرداری منظقه 

 4ناحیه  13
1388 

 1389 مجتمع فني نخبگان شرق تهران اصول طراحي و تولید ربات 5

 1391 انجمن جومالی ايران (Drupalطراحي وب با دروپال ) 6

 1390 سازمان فني و حرفه ای کشور DWو ِِِِِ HTMLحات وب با طراحي صف 7

 1393 دانشگاه غیرانتفاعي مهرالبرز مهارتهای آموزش الکترونیکي 8

 (BPMوکار )آشنايي با مفاهیم مديريت فرآيند کسب 9
 شرکت شبکه فردا

1393 

 1393 (BPMSوکار )آشنايي با سیستم مديريت فرآيند کسب 8

 1393 شرکت نورساسامانه Netrise BPMSکار با دوره مقدماتي  9

 1394 موسسه فرهنگي طلوع ياجتماع یهاو شبکه یمجاز یفضادوره آموزشي  10

 نشست علم اطالعات و نوآوری باز 11

 موسسه حسینیه ارشاد

1394 

 1394 (UGCنشست علم اطالعات و محتوای کاربرمحور ) 12

 1394 (CODمحور ) علم اطالعات و محتوای تقاضانشست  13

 1394 (LNنشست علم اطالعات و شبکه يادگیری ) 14

 شب تحول ديجیتال 15

 ديتیجي،دانشگاه تهرانشرکت 

1397 

 1398 نشست چیستي و چرايي تحول ديجیتال 16

 1398 نشست رمز ارزش 17

 1398 نشست بانکداری ديجیتال 18

 1399 انشگاه تهران، شرکت روشمندد چابکو اجرای ريزی دوره برنامه 19

 1399 سماتک TOGAF دوره معماری سازماني )مقدماتي( 20

 وکاردوره صفر تا صد راه اندازی کسب 21
 ويدان

1399 

 Self-Mastery 1399دوره  22
, 


