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 کنان سحر آدمی کوزه: رزومه

 

 ............................. ارائه شده است.............................................................................................................................. این رزومه جهت

 فردی اطالعات .1

 2/5/1367 :تاریخ تولد سیروس:نام پدر کنانآدمی کوزه :نام خانوادگی سحر  نام:

 -:وضعیت خدمت وظیفه عمومی خانم :جنسیت 0453572499 کد ملی: 17325 :شماره شناسنامه

 سالما :دین مجرد تأهل:وضعیت  محدودیت حرکتی یا جسمی: تهران :محل تولد

 آخرین پست مورد تصدی: :صندوق بیمه پردازی 0453572499 :شماره پرسنلی قراردادی نوع استخدام فعلی:

 کارشناس کنترل پروژه
 (...10در سازمان فاوا:... ....1در شهرداری: ..... ....2.خارج از شهرداری: .....) ......13....کل:    سابقه کار )سال(:

 adami@tehran.irایمیل سازمانی: Saharadami@gmail.comایمیل شخصی:

 84169591محل کار: تلفن منزل:تلفن  09126984155:شماره موبایل

 1599916148:کد پستی پورخیابان فالح -الهینجاتمیدان فردوسی، خیابان  سکونت: آدرس

 خیابان حافظ شمالی، نبش زرتشت شرقی آدرس محل کار:

 اخذشده مدرک آخرین .2

 افزارنرم :گرایش مهندسی کامپیوتر :رشته کارشناسی ارشد :مقطع

 15.50 معدل: دانشگاه علم و صنعت ایران واحد: :محل تحصیلنام  1396فروردین  :تاریخ اخذ مدرک

)با استفاده از  ایاش نترنتی( با کمک اITSحمل و نقل هوشمند ) یها ستمیتهران بر اساس س کیتراف تیریکاهش و مد یبرا یارائه راهکار :نامهپایانعنوان 

 هوشمند یشهرها یها یاستراتژ

 توضیحات:

  تحصیلی رکامددیگر   

 گرایش رشته مقطع

وضعیت )در حال 

التحفارغتحصیل/

 (صیل

 تحصیل محل نام اخذ تاریخ

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  1390بهمن التحصیلفارغ افزارنرم مهندسی کامپیوتر کارشناسی

 شرقتهران

دوره آزاد 

دکترای 

مدیریت 

 کسب و کار

دانشکده مدیریت دانشگاه  1400اردیبهشت  التحصیلفارغ تحول دیجیتال کسب و کار مدیریت

 تهران

 شغلی سوابق .3

 ارگان/سازمان/شرکت
این ستون توسط کارکنان تکمیل 

 الزامی استشهرداری یا سازمان فاوا 
 تا تاریخ از تاریخ طبقه شغلی رسته عنوان پست



TMICTO – PD - Resume Templates v 1.4 

2 

 

 اداره معاونت
امور/دایره/

 واحد

سازمان فناوری اطالعات و 

 ارتباطات شهرداری تهران
ریزبرنامه

 ی و بودجه

کنترل 

 پروژه

های پروژه

 سازمانی
 اکنون 90اسفند  IT کارشناس

 98مهر  97آذر  IT هاآپمشاور ارزیابی استارت    کاال میعظ یشتاب دهنده 

مرکز تحقیقات اینترنت اشیا 

 ایران
   

کارشناس تامین محتوا و 

 سایت
IT   97مهر  96شهریور 

 90اسفند 89بهمن   نرم افزار پرتالکارشناس     )سرای محالت( 15منطقه  

 مدرس     آموزشگاه کامپیوتر بهاریه
رایانه کار 

 2و  1درجه
 89دی  88مرداد 

 مسافربری قطارهای شرکت

 رجا
 88مرداد 87مهر  شبکه کارشناس سایت   

 اجرایی تجارب و تخصصی هایفعالیت سوابق از یاخالصه .4

 تاریخ )سال( های تخصصی و تجارب اجراییاز فعالیت یاخالصهشرح  های تخصصی و تجارب اجراییعنوان فعالیت

 یسند جامع و راهبرد یعضو کارگروه مطالعات

 یحمل و نقل هوشمند در شهردار یهاستمیس

 تهران

 96الی  94  های حمل و نقل هوشمندتدوین سند باالدستی سیستم

آپی در حوزه های استارتراهبری تیم

 هوشمندکاربردهای اینترنت اشیا در شهر 

در مرکز تحقیقات  ی شهر هوشمند و اینترنت اشیاآپی در حوزههای استارتعضو تیم

 اینترنت اشیا ایران
 96الی 95

داوری در سه دوره ی جشنواره ی 

-1391های شهرداری تهران )پرتالساب

1394) 

 94الی  91  های شهرداری تهرانپرتالها و سابهای ارزیابی پرتالبررسی شاخص

آپی، های  استارتعضو تیم ارزیابی تیم

های خالق در حوزه بنیان و طرحدانش

 شهرهوشمند

های  تیم تیم 50های تجاری و ...بیش از افزارها، طرحها ، نرمارزیابی  پروژه

 های خالقبنیان و طرحآپی، دانشاستارت
 97الی  96

افزاری و الویت های نرمنظارت بر پروژه

 دار سازمان فناوری 
 1400الی  97 افزاری و الویت دار سازمان فناوری های نرمنظارت بر پروژه

   

 تخصصی یافزارهانرم بر تسلط .5

 افزارنرمکاربرد  میزان تسلط افزارنرمنام 

ICDL فرایندهای اداری، سازمانی ، تحصیلی و ..... خوب 

InDesign تهیه گزارشات و اسناد تخصصی متوسط 

SQLServer ها تحلیل  داده متوسط 

Microsoft PowerBI هاتحلیل  داده متوسط 

   و....

 تخصصی یهامهارت از یاخالصه .6

 زمینه مهارت عنوان مهارت

 data science برنامه نویسی پایتون

 BI data scienceتحلیل و آنالیز داده با استفاده از ابزارهای 
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  SQLServerای های رابطهکار با پایگاه  داده

 C# Windows applicationبرنامه نویسی 

Data Visualization data science 

 های نرم افزاریمدیریت و کنترل پروژه های مدیریت پروژهآشنایی با مهارت

 های نرم افزاریپروژهمدیریت و کنترل  تحقیقاتی هایپروژه سازی مستند و تهیه

 های فنیتوانایی نوشتن اسناد و گزارش

 

 های نرم افزاریمدیریت و کنترل پروژه

 افزاریهای نرمتوانایی نوشتن طرح تجاری،پروپزال درخواست پروژه

 

 های نرم افزاریمدیریت و کنترل پروژه

 های اطالعاتی توانایی انجام فرایندهای سازمانی و کاربا سیستم

 

 

 افزاریهای نرمارزیابی و نظارت بر پروژه

 

 های نرم افزاریمدیریت و کنترل پروژه

  DevOpSهای آشنایی با فرایند

 ترجمه /فیتأل /پژوهش تدریس/ سوابق .7

 “چشم انداز و اهداف –ارائه مدل جابجایی هوشمند در شهر تهران "با عنوان  1395ی مقاله پژوهشی در دومین کنفرانس شهر هوشمندارائه

 یهابا استفاده از داده یسفر شهر یتقاضا سیبرآورد ماتر"با عنوان 1395  یشهر تیریاطالعات در مد یکنفرانس فناور نیدر اول یارائه مقاله پژوهش

 "شبکه تلفن همراه  یمکانتیموقع

راستای هوشمند  عنوان : ساختاری برای ذخیره سازی اطالعات بلیط الکترونیک در ارائه مقاله پژوهشی در هفدهمین کنفرانس بین المللی حمل ونقل و ترافیک با

 1396 –سازی ناوگان حمل و نقل عمومی بر پایه ی معماری اینترنت اشیا 

 

  1396 -به عنوان سمینار دوره ارشد در دانشگاه علم و صنعت ایران  "ی امن نرم افزارتوسعه "مقاله مروری  

 

  4122-2645در خبرنامه رایانش ) داخلی شهرداری تهران( ، شاپا   "حمل و نقل هوشمند  "و  "اینترنت اشیا  "سلسله مقاالت 

 

 

 شدهکسب افتخارات .8

 تاریخ مرجع صادرکننده عنوان

دانشگاه آزاد اسالمی با  عضور تیم رباتیک دانشگاه آزاد اسالمی

همکاری فرهنگشرای 

 خاوران

1387 

 شده گذرانده آموزشی هایدوره .9

 دوره عنوان
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان

مدت 

دوره 

)ساعت

) 

 سسهؤم
گواهینامه 

 )دارد/ ندارد(

 نوع

)تخصصی

 عمومی(/

 تخصصی دارد امن افزار گسترشریف 18 11/93 10/93 های کاربردیآموزشی تست امنیت برنامه دوره

 تخصصی دارد )موسسه آبشار( سازمانی 8  1393 مدیریت و امنیت اطالعات دوره

 آشنایی با اینفوگرافیک و کاربردهای آن دوره
01/13

95 

01/139

5 
 تخصصی دارد ایرانداک 9
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 تخصصی دارد مرکز تحقیقات اینترنت اشیا ایران 8 06/97 06/97 یمقدمات - ایاش نترنتیجامع ا یآموزش دوره

 تخصصی دارد مرکز تحقیقات اینترنت اشیا ایران 8 06/97 04/98 شرفتهیپ -ایاش نترنتیجامع ا یآموزش دوره

 تخصصی دارد مرکز تحقیقات اینترنت اشیا ایران 16 06/97 08/98 ایاش نترنتیپلتفرم ا یدوره آموزش

 تخصصی دارد TUVNORD رانینورد اتوف BABOK 06/98 10/98 44کسب و کار لیدوره تحل

 تخصصی دارد سازمانی )استاد زمانی ( PMBOK 1398 1398 45 پروژه تیریمد دوره

 Practical ScrumXP and Agileدوره  یدوره آموزش
04/13

99 

05/139

9 
 تخصصی دارد موسسه سماتک 24

 Microsoft Power BI یمقدمات دوره 
10/13

99 

12/139

9 
 تخصصی دارد موسه کارو کسب 32

 تخصصی دارد TUVNORD رانینورد اتوف 8 1398 1398 تیفیک ندیفرا یشاخص ها نییاهداف و تع نیینحوه تع دوره

 تخصصی دارد آموزشگاه کامپیوتر بهاریه 16  1389 دوره مقدماتی فتوشاپ

       های عمومیدوره

 عمومی دارد  به اندیشسامان 8 08/91 08/91 موفق یمذاکره  یهاکیو تکن یمشتر تیریمد یآموزش دوره

 عمومی دارد  معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی 20 07/1395 05/95 های پزشکیفوریتهای اولیه و کمک

 عمومی دارد  فراگیرسازان بهپویی 16 07/93 05/93 طرح تکریم ارباب رجوع

 عمومی دارد   12 08/93 07/93 های زندگیآداب و مهارت

 8 04/91 04/91 دوره آموزشی تکنیک برتر
موسسه فرهنگی ذهن برتر 

 )سازمانی(
 عمومی دارد 

       نامههای دارای گواهیها و همایشکنفرانس

بررسی تجربه  -انداز شهر هوشمندچشم"کارگاه آموزشی  

 "اسپانیا

11/9

5 
 تخصصی دارد دانشگاه امیرکبیر -گروه طیف 8 

 دومین کنفرانس ملی اینترنت اشیا
11/9

4 
 تخصصی دارد دانشگاه امیرکبیر -گروه طیف 8 

 های اینترنت اشیاشبکه  -LPWAکارگاه آموزشی 
12/9

5 
 تخصصی دارد دانشگاه امیرکبیر -گروه طیف 8 

 تخصصی دارد سازمان فناوری اطالعات  16  5/95 سومین سمینار شهرداری الکترونیک

 تخصصی دارد سازمان فناوری اطالعات 8  12/95 فناوری اطالعات در مدیریت شهری

       و...

       

 خارجی هایزبان .10

سطح مهارت  درک مطالبسطح  زبان

 مکالمه

 نوشتنسطح مهارت 

 متوسط متوسط متوسط انگلیسی

 ضعیف خوب خوب ترکی
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 تکمیلی موارد .11

 دالیل ترک شغل قبلی و ارائه این رزومه:

 

 کنندگان بیرون از سازمان فاوا و شهرداری است(این آیتم صرفًا برای درخواست→) میزان حقوق مورد انتظار: ............................................... ریال

 صورت گروهی کار نمایمبه  صورت فردی کار نمایم     به  دهم:با توجه به روحیات خود، ترجیح می

 مواقع دارمبرخی   ندارم       دارم       بعد ساعت رسمی کار را: کار(اضافه) تیفعالامکان ادامه 

 دانم:های شهرداری به میزان زیر میها و فعالیتمیزان آشنایی خود را با مأموریت

 خیلی زیاد            زیاد       متوسط       کم  خیلی کم 

 دانم:میهای سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری به میزان زیر ها و فعالیتخود را با مأموریت میزان آشنایی

 خیلی زیاد            زیاد       متوسط       کم  خیلی کم 

 )بیشترین( امتیاز دهید( 5)کمترین( تا  1صورت مستقل و با عدد دانم )بههای عمومی زیر بدین شکل میمیزان تسلط خود را در خصوص هرکدام از مهارت

 

 .پیگیری امور     5 .... فنون مذاکره       3 ..... جلسه نویسی     ...صورت5 ..... های تحلیلی     ... تهیه گزارشMS-Office      ..... 4افزارهای مجموعه .... نرم5....

 ... تهیه طرح تجاریRFQ      ..... 4و  RFIو RFP...تهیه 4 ..... ها     ....مدیریت زمان در فعالیت4 ...

 )بیشترین((: 5)کمترین(،  1 دیینمابندی با توجه به تحصیالت، تجربیات و عالیق خود، به ترتیب بیشترین آشنایی را با موضوعات زیر دارم )با عدد رتبه

 

 افزار و برق اضطراری... سخت2 .. .. شهر هوشمند     5 ..... .. شبکه و امنیت     4..... های شهروندی     .. سرویس5 ..... افزار     ... حوزه نرم5 .....

 ... اداری/تشکیالتی/آموزشی     1 .... ای     ... مالی / بودجه1 .... ... مدیریتی / راهبردی     5 .... .. داده و آمار     4 .... ..... بازاریابی و خدمات مشتریان     1 ..

 ....پژوهشی/نوآوری5 ...

 توانم در خصوص شغل موردنظر ارائه دهم:ها/ اقدامات و پیشنهادهای زیر را میها/ فعالیتتجربیات و عالیق خود، ایدهبا توجه به روحیات، تحصیالت، 

 

 

 

 توضیحات تکمیلی:

 

 

 1399خرداد ........... صحت اطالعات کلیه موارد اعالمی فوق را تایید می نمایم. تاریخ تکمیل فرم:  سحر آدمیاینجانب .......
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