
 

  
 

 ساجد گودرزي
 

  هامهارت برخي از

    

آماري اركاوي و ابزداده و آماري،  ي كميهاهاي تحقيق كمي در علوم مديريت و مهارت باال در تحليل دادهروشبه   مسلط �

 .SPSS ،SPSS Amos ،SmartPLS افزارهاينرم آن و همچنين

 .MSP افزاربه نرم آشناهاي كاري  و توانمندي باال در مديريت پروژه و رهبري تيم �

 Office VBAمسلط به اتوماسيون آفيس و  �

 .يس ويزيوومسلط به نرم افزار آف   UML-Activityآشنايي كامل با  �

   Data Analytics, Messaging, &Usability ها از لحاظوب سايتگزارشات، مدارك و قابليت باال در تحليل  �

Visual  ،و ماشين. از ديدگاه انسان 

  VB.net, HTML نويسيهاي برنامههاي اجتماعي اينترنتي و مسلط به زبانهاي سايبر و شبكهقدرت مذاكره در محيط �

 .jquery, JavaScript  ،CSS ,و آشنا با 

 .سايت در طراحي وببه ويژه    SQL serverهاي داده و آشنايي  با پايگاه �

  .روبات دار وبو ساختار موتورهاي جستجوي  اي صفحهصفحه و بروندرون،  SEO تبليغات اينترنتي و بهتسلط كامل  �

 .ريابي ايميليزبان انگليسي در حد خوب و توانا در مكاتبات بازرگاني و بازا �

 .بي و آشنايي در ترجمه ي متون عربيتوانايي در حد متوسط زبان عر �

 

 تحصيالت:

).85-89(  دانشگاه تهرانمديريت صنعتي  كارشناسي    

.)91-89(كارشناسي ارشد مديريت امور شهري دانشگاه تهران  

 

 

سوابق تدريسبرخي از   

 )1387نشگاه تهران دستيار استاد  درس اقتصاد كالن (دانشكده مديريت دا �

  MBAدستيار استاد و مدرس درس روش تحقيق پيشرفته در علوم مديريت براي دانشجويان كارشناسي ارشد  �

 .90- 89دانشكده مديريت دانشگاه تهران، نيمسال دوم  �

براي دانشجويان كارشناسي ارشد مديريت شهري، نيمسال دوم   SPSSدستيار استاد و مدرس  تحليل آماري با  �

89-90. 

المللي  افزارهاي آموزشي مبتني بر وب. سومين كنفرانس بين كارايي واسط كاربر در نرمكارگاه آموزشي مدرس  �

  1390آموزش و يادگيري الكترونيكي، تهران  

 

 

 



 برخي از سوابق كاري

 

  كارهاي زماني: •

  اراك، پاساژطال. 85-83، سال 2پاره وقت -افزارهاي تحت وبطراحي نرم‘   MGHعضو تيم نرم افزاري  �

  )1389( دانشگاه صنعت نفت هاي صنعت نفتمركز پژوهش ،عضو تيم تحليل فرآيند �

 كارهاي پروژه اي •

 1391وري ايران  انجمن بهره–وري شهرداري تهران  هاي بهره مجري پروژه سيستم شاخص •

 يحسابدارهاي پروژه گزارشات تجزيه و تحليل فرآيندها، مستندات و خروجي ارت برو مدير گروه نظ ناظر كيفي �

- 1388ملي نفت و شركت ملي گاز ايران.  شركتزنجيره ارزش   هايدر تمام  ماژول ،تمام شده يبها تيريو مد

1390. 

تجزيه و تحليل  ناسشكار ،گاز پارس جنوبيتمام شده در شركت  يبها تيريو مد يمدل حسابدار يطراحوژه پر �

 90-89 ها، دانشگاه صنعت نفت.فعاليت

نفت فالت قاره و پااليش و پخش مواد نفتي، كارشناس در شركت  ABCپروژه استقرار سيستم حسابداري  �

 90- 89 هاي صنعت نفت.ترسيم نقشه فرآيندها.  مركز پژوهش

سنجش  ,و فناوري دانشگاه تهرانپارك علم سنجش اثربخشي تيمي درنظير هاي تحقيقاتي پروژه مدير اقدام �

 90- 88 . و...  مركزيدامپزشكي استان اداره كل ي  اجتماعي در سرمايه

 .)GMI6  )www.gmi6.com/training/pasw، گروه PASWنرم افزار آموزشي مدير پروژه و طراح دروس  �

89-90 

 .85تابستان  .در استان مركزي Tendaالمللي ارتباطي ياس و مودم هاي كارخانجات بين بازارياب شركت شبكه �


