
 (8ز ا 1رزومه اباذرنفیسی )

 

 

  ياجرايي و پژوهش، يسوابق علم

 اباذرنفيسي
 

 

 

 01/10/0931: بازبينيتاریخ آخرین 
 

 

 

 

 ياطالعات شخص

 نام و نام خانوادگي: اباذر نفيسي

 نام پدر : جواد

 اصفهان – 0011شماره شناسنامه : 

 0411101120شماره ملي : 

 01/1/0912متولد : 

 ک فرزندی يدارا  -متاهل 

 

 

  : راه های ارتباطي

   naficy@gmail.comایميل : 

 1399-439-9913همراه : 

 A_NAFICY@تلگرام : 

 
 

 

  يالت دانشگاهيتحص

 کاربرد درکامپيوتر  يآخرین مدرک تحصيلي: ليسانس ریاض

 یزددولتي نام دانشگاه : دانشگاه 

 

 

 ير دانشگاهيمدارک غ

  ه  نرم افزار و پرتال سازمان نظام صنفي رایانه اي کشوردر حوز 9مشاور پایه 

 دارنده مجوز تاسيس واحد صنعتي توليد نرم افزار 

 دارنده مدرک دوره تخصصي زبان انگليسي مدیران با درجه بسيارخوب 

  ساعت تخصصي معماري سازماني 41گذراندن 

 يسيساعت آموزش زبان انگل 411ش از يگذراندن ب 

  نرم افزار يمهندس يصصواحد تخ 01گذراندن 
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 (8ز ا 2رزومه اباذرنفیسی )

 معرفي کوتاه :

 عضو فعال کميسيون توسعه نرم افزار و کارشناس شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رایانه اي استان اصفهان 

 سازمان نظام صنفي رایانه اي استان اصفهان اعضاي حقيقي و مشاورینکميسيون  عضو 

  تان اصفهانسازمان نظام صنفي رایانه اي اسعضو کميسيون آموزش 

 داراي مدرک رسمي مشاور نرم افزار و پرتال از سازمان نظام صنفي رایانه اي استان اصفهان 

  ،دبيرکل و دبير اجرایي سمينار، کنفرانس و نمایشگاههاي بين المللي در حوزه هاي فنآوري اطالعات، معماري سازماني

 صنعت فوالد و صنعت حفاظت الکترونيک

 حوزه هاي مدیریت عامل، مدیریت فروش، مدیریت پروژه، مدیریت توليد نرم افزار، طراحي،  داراي تجربه عملياتي در

 تحليل و برنامه نویسي به زبانهاي مختلف

  مشاور تجربي کسب وکار، بازاریابي و توليد در شرکتهايIT ،UPVCدر  ، فروشگاههاي اینترنتي، فوالد و آموزش

 ساله 01طي یک دوره  شرکت و استارت آپ دهبيش از 

  طراح و ایده پرداز کارت سالمت، کارت بهداشت، آموزش مجازي و جمع سپاري پروژه ها و ارزیابي توانمندي

 شرکتهاي نرم افزاري در اصفهان
 



 (8ز ا 3رزومه اباذرنفیسی )

 يپژوهش – يسوابق علم

  تجاري شرکتهاي نرم افزاري استان اصفهان  –شناخت و استفاده از حداکثر توان فني "ناظر طرح جامع طراح و– 

 0930 سال

 ( دبيرکل نخستين دوره اجالس بين المللي صنعت حفاظت الکترونيک ایرانIRANSEC4100) 

  مشاور شرکت مخابرات استان اصفهان در طراحيRFP  مربوط به سامانهGPS  0913سال  –شرکت 

o تحت قرارداد و با همکاري شرکت ارتباطات سامان دیتا 

  تخصصي -افزار و برگزاري سمينارها و همایشهاي آموزشي  سامان دیتا در زمينه نرمارتباطات مشاور شرکت 

  مشاور شرکت فن آوري داده پویشگر در زمينه بازاریابي و فروش 

  روابط عمومي سازمان نظام صنفي رایانه اي استان اصفهان –نرم افزار  –عضو فعال کميسيونهاي مشاوره و نظارت 

 م صنفي رایانه اي استان اصفهاندبير کميسيون اعضاي حقيقي و مشاورین سازمان نظا 

  در حوزه  نرم افزار و پرتال سازمان نظام صنفي رایانه اي کشور 9مشاور پایه 

  11مرداد  –دبيراجرایي اولين همایش کاربردي معماري سازماني ایران 

 علمي. ارائه مقاالت مختلف در زمينه صنعت نرم افزار در نشریات مختلف 

  در مجله تکفا "ت مشهور کشورن صنعیتر بیغر"ارائه مقاله 

 0991-0910 ان نسلهيب يکشور و ارائه طرح گفتگو يخی، تارينه شناخت آثار فرهنگيپژوهش در زم 

 مشاور مدیر اجرایي انجمن فوالد درزمينه ارائه آمار واطالعات براي ارجاع به مراجع استراتژیک تصميم گيرنده کشور 

 روزنامه هاي اقتصادي، خبرگزاري جمهوري اسالمي و شبکه خبر تامين  بخشي از خبرهاي آهن و فوالد براي 

 0914زه تهران یش فوالد هتل هویدر هما "ياطالع رسان يگاه هایران از پایلزوم استفاده مد"نه يدر زم يسخنران 

 0919 ذوب آهن اصفهانش فوالد در یدر هما "ا مُد؟یاطالعات؛ ضرورت  يفنآور"نه يدر زم يسخنران 

  و سفير ماهانه علم اتنشریعضو تحریریه 

  عضو گروه مصحح کتابfoxbase آقاي مهندس عين اهلل جعفرنژاد قمي 

  نفره طراح نخستين مجموعه کمک درسي تعاملي براي دوره ابتدایي آموزش و پرورش 01مدیر گروه 

 سرپرست فني مرکز کامپيوتر دانشگاه یزد 

 



 (8ز ا 4رزومه اباذرنفیسی )

 يياجرا یتها و سمت هايفعال
 

 

 تا کنون  9831از سال پاره وقت  فعاليتهای مشاوره ای
 

 (0931مدیرعامل ) از مرداد سمت :        شرکت بين المللي آموزش علوم و فنآوري اطالعات سروش سپاهان )سيتکو( 

  NIITآموزش دوره هاي تخصصي زمينه فعاليت شرکت : 
 

 (0932مشاور مدیرعامل ) از آذرماه سمت :        شرکت ابتکارسنجش آریا 

 توليد نرم افزار و سخت افزار قرائت کنتورهاي برق، اتوماسيون صنعتي، نرم افزارهاي موبایلفعاليت شرکت : زمينه 

 مشاور مدیرعامل در زمينه توسعه  منابع انساني، بازاریابي و تبليغات، برنامه ریزي استراتژیک، توسعه بازار 

 مدیر کنترل و نظارت پروژه هاي نرم افزار 
 

 (3290) از مهرماه  مشاور مدیرعاملسمت :        زیست  شرکت آراد شهر به

 فروشگاه اینترنتي مایحتاج عمومي مردم بر پایه ایده سالمت محوريزمينه فعاليت شرکت : 

 مشاور مدیرعامل در زمينه توسعه  منابع انساني، بازاریابي و تبليغات، برنامه ریزي استراتژیک، توسعه بازار 

 ر جامع مدیریت فروشگاهطراحي و توليد نرم افزا 
 

 (0932مدیر کنترل و نظارت پروژه هاي نرم افزار ) از فروردین ماه سمت :        شرکت مهندسي فراطرح  

 اتوماسيون صنعتي ، ابزار دقيق و کنترل فرآیندزمينه فعاليت شرکت : 

 نرم افزار  مشاور مدیرعامل در زمينه توسعه  بازار 

 اي نرم افزارمدیر کنترل و نظارت پروژه ه 
 

 (0931مشاور مدیرعامل ) از شهریور سمت :        کانون تبليغاتي سپهر سيما  

 کانون مشاوره و تبليغات محيطي، صدا و سيمازمينه فعاليت شرکت : 

 مشاور مدیرعامل در زمينه توسعه  منابع انساني، توسعه بازار و برنامه ریزي استراتژیک 
 

 (0913) از فروردین  مشاور مدیرعاملسمت :        آوري داده پویشگر شرکت فن

 زمينه فعاليت شرکت : توليد نرم افزار پکيج در زمينه طراحي و محاسبات و صدور فاکتورهاي توليد در و پنجره

 مشاور مدیرعامل در زمينه توسعه  منابع انساني، بازاریابي و فروش، مالي و اقتصادي 
 

 (0913) از فروردین  تجاري  -مشاور فني سمت :         شرکت تعاوني ارتباطات سامان دیتا 

 BP, RFP, RFI،  توليد نرم افزار، مشاوره و طراحي   e-learningزمينه فعاليت شرکت : 

  مشاور در زمينه توسعه  نرم افزارE-learning 

 کارشناس شناخت نرم افزار گمرک استان اصفهان 

 شرکت کارشناس حقوقي در زمينه قراردادهاي تجاري 

  طراحيRFP  مربوط به سامانهGPS  (0913شرکت مخابرات استان اصفهان )سال 
 

 (0919) از فروردین  مشاور مدیرعاملسمت :        گروه صنعتي چهل پنجره اسپادانا  

 UPVCزمينه فعاليت شرکت : توليد و نصب در و پنجره 

 مشاور مدیرعامل در زمينه توسعه  منابع انساني 

 د نرم افزار جامع مدیریت شرکتهاي توليدي درب و پنجره طراحي و توليUPVC 
 

 (0091) از تيرماه  مشاور مدیرعاملسمت :        شرکت بهبد فرادیس نقش جهان 

 توليد نرم افزار  سفارش مشتريزمينه فعاليت شرکت : 

 یکمشاور مدیرعامل در زمينه توسعه  منابع انساني، توسعه بازار و برنامه ریزي استراتژ 



 (8ز ا 5رزومه اباذرنفیسی )

 9811تا آذر  9811از شهريور 
 

 

 

 

 مدیر پروژه سمت : شرکت فن آوران  اطالعات هم سو         

 بازرگاني شرکت ) کميته رهيافت( -عضو کميته تصميم گيري فني 

 (0939آبان  – 0931)بهمن  مدیر پروژه برگردان سيستم جامع هزینه و مالي شرکت ملي گاز ایران 

 ( 0934هم افزا طرح تکفا )از مرداد  نماینده شرکت در کنسرسيوم 

  (0930آبان  – 0931مدیر بازاریابي شرکت )شهریور 

 نماینده شرکت در کميسيون توسعه سيستمهاي نرم افزاري سازمان نظام صنفي رایانه اي استان اصفهان 
 

 

 
 

 

 9811شهريور تا   9831از سال 
 

 مشاورین رسا )رهآورد سرمایه امروز( SBUمدیر سمت :        پارسيان   سرمایه گذاري اقتصادي تابان امروزگروه  

 ( دبيرکل نخستين دوره اجالس بين المللي صنعت حفاظت الکترونيک ایرانIRANSEC4100) 

 طراحي و اجراي اولين دوره اجالس بين المللي صنعت حفاظت الکترونيک ایران 

  دانشگاه آزاد اسالمي اصفهان برگزاري دري براحفاظت الکترونيک رشته ميان رشته اي  2عضو کارگروه طراحي 

 تحقيق و توسعه در امور حفاظت الکترونيک، ساختارهاي سازماني و طراحي هلدینگ 
 

 

 

 

 تا کنون  9831از سال 

 دبير کميسيون اعضاي حقيقي و مشاورین: فعلي نظام صنفي رایانه اي استان اصفهان                                  سمت سازمان 

  4104شرکتهاي نرم افزاري در اتوکام طراح و ایده پرداز غرفه مشترک توانمندي  

  4113عضو ستاد برگزاري نمایشگاه اتوکام 

  11مرداد  –دبيراجرایي اولين همایش کاربردي معماري سازماني ایران 

  در حوزه  نرم افزار و پرتال 9مشاور پایه 

 تاکنون( 0912ارت ) نهاي نرم افزار، مشاوره و نظعضو فعال کميسيو 

  (0910-0912) روابط عموميعضو فعال کميسيون 

  عضو اولين کارگروه طراحي و ویراستارنهایي منشور اخالقي 

  عضو اولين کارگروه طراحي و تدوین تعرفه هاي توليد و پشتيباني نرم افزار 

 تالش براي هم افزایي و گسترش همدلي بين شرکتهاي نرم افزاري 

 راهکار جهت افزایش دانش مدیریتي در حوزه نرم افزار تالش براي ارائه 

 تالش براي ارائه راهکار جهت بکارگيري، حفظ و توسعه منابع انساني در حوزه نرم افزار 

 

 



 (8ز ا 6رزومه اباذرنفیسی )

 9831تا   9831 هایسال
 

 مدیر فروش و پشتيبانيسمت :      )سهامي خاص( کامپيوتر یکانشرکت مهندسي 

  0913تا  0919از سال 

 م جدید فروش و بازاریابيطراحي مکانيز 

 مسئول ارشد برگزاري همایشها و نمایشگاههاي یکان 

 

 ره و مؤسسیات مديرعامل، عضو هیسمت : مد     خاص( يسينا )سهام يدهکده جهان يمهندس يشرکت فن

 و استقرار شرکت یيبرپا 

 شرکت "زم ياستقرار مکانholding" در داخل سازمان 

 در سازمان ينواده و صنعتخا يجاد واحد مشاوره روانشناسیا 

 ستم ياستقرار سISO 3110:4111  يداخل يزيدو دوره مم يو برگزار 

 دپارتمان نرم افزار يپروژه هال يو تحل يعضو گروه طراح 

 نايران سیا يگاه اطالع رسانیپا يو اجرا يطراحم يسرپرست ت 

 مجتمع فوالد مبارکه نواحي نورد سرد سيستم فيدبک هوشمند خطوط و انبارهايعملياتي  نمونه یياجرام يسرپرست ت 

 يابیغات و بازارينه تبليکان در زمیرعامل وقت یمشاور مد 
 

 

 يگاه اطالع رسانیر پایسمت : مد         ران                           ید کنندگان فوالد ايانجمن تول

  0910رامسر  –دبير اجالس بزرگ مدیران فوالد کشور 

 فوالد کشور( يتخصص يگاه اطالع رسانین پاي)اول طالع رساني ایران سيناطراحي و اجراي پایگاه ا 

 اطالعات ينه فنآوريدر زم يفوالد و سخنران ش و نمایشگاهیهمادوره  1 یينه برپايدر زم يهمکار 

 رندهيم گيارجاع به مراجع تصم ينه ارائه آمار و اطالعات برايانجمن در زم یير اجرایمشاور مد 

 و شبکه خبر ياسالم يجمهور ي، خبرگزارياقتصاد يروزنامه ها يآهن و فوالد برا يبرهااز خ ين  بخشيتام 

 يمشهور دن ياطالع رسان يگاههایبا پا يلي، تحليتعامالت خبر يبرقرار( اMESTEEL, METALBULLETIN) 

 

 رهیات مديس هیيسمت : ر                 سپاهانشهر 9س یپرد يواحد 11 يمجتمع مسکون

 آپارتمانها يزه حسابداريستم مکانيس یيبرپا 

 مجتمع يو عمران يطرح سامانده يطراح 

 همجوار يمجتمع ها يره هایات مديه يسازمانده يمشاوره برا 
 

 

 يته راهبريسمت : عضو کم                         ر                               يانه سفيه ماهینشر

  0919ر در سال يسف يله داخینشرو عضو شوراي سياستگذاري موسس 

 کیان و همکاران نزدیه مشتريکل يه برایارسال نشر 

 ن ماهنامهینه نشر ايمشارکت در زم يهمکار برا يشرکتها يرش همکاریپذ 
 

 

 ته نرم افزاريته استان اصفهان     سمت : عضو کميکم –ران یک ايانفورمات يانجمن شرکتها

 عضو موسس گروه هفت 

 ينرم افزار ين شرکتهايب يترش همدلو گس یيهم افزا يتالش برا 

 ينرم افزار يه سند مشکالت و موانع شرکتهايته 

 ک پروژه نرم افزارید ينه تولین هزيه نرم افزار تخميته 



 (8ز ا 7رزومه اباذرنفیسی )

 9831-9838 یسالها
 

 دير پروژه و کارشناس تولیسمت : مد    سا(یریون )ايستمها و اتوماسيس ين الملليشرکت ب

 نورد سرد فوالدمبارکه يان مواد در نواحیند جریآستم کنترل فريس يو اجرا يطراح 

 سایریرخانه دفتر فوالد مبارکه شرکت ايستم  دبيس يو اجرا يطراح 

 س يه فوالدسازيناح يآمار يستم نمودارهايس يو اجرا يطراح(يژه طراحیستم وي Query )و نمودار توسط کاربر 

 نورد سرد ينواح يدبک هوشمند خطوط و انبارهايستم فيل سيو تحل يطراح 

 سایریک این برنامه استراتژیو تدو يعضو کارگروه  طراح 
 

 

 

 

 4نورد سرد  يس دفتر فنیير ير رسميشرکت مجتمع فوالد مبارکه اصفهان                         سمت : مشاور غ

 و اسناديستم آرشيس يو اجرا يطراح 

 ند کار و گردش اسنادیح فرآيتصح يها يريم گيمشاوره در تصم 

 ستم يل سینه تحوياور در زممشSAS اصفهان يشده توسط دانشگاه صنعت يطراح 
 

 

 

 

 9831-9831 یسالها
 

 د نرم افزاريو تول يکان                            سمت : کارشناس طراحیوتر يکامپ يشرکت مهندس

 و اجراي سيستم دبيرخانه یکان يطراح 

 و اسناد یکانيو اجراي سيستم آرش يطراح 

 ديکنترل تولاجراي سيستم  طراحي و 

 اصفهان يمناطق محروم و حوادث غير مترقبه استاندار ياطالعات يو اجراي سيستمها يطراح 

  هایماده پنج و ماده صد شهردارطراحي و اجراي سيستمهاي اطالعاتي 

 اسکن يت يو س ي، سونوگرافيولوژیراداطالعاتي  و اجراي سيستم طراحي 

 ه و ....(يمات اولي، تنظيي یکان ) گزارش ساز، سطوح دسترسعموم يو اجراي ابزارها يطراح 

 کانی يپالت فرم اصل يعضو کارگروه طراح 

 سيستم شمارش آراء اولين دوره انتخابات شوراهاي اسالمي شهر وروستا استان اصفهان  ياجرا و يطراح 

  شرکت مهندسي کامپيوتر یکانندوز یتحت وناظر گروه فني اتوماسيون اداري 
 

 ته استان اصفهان کمي –شرکتهاي انفورماتيک ایران  انجمن

  ته استان اصفهانيکم – انجمن انفورماتيک ایرانقرض الحسنه عضو هيات موسس صندوق 
 

 

 



 (8ز ا 8رزومه اباذرنفیسی )

 1983-9833 یسالها
 

 پژوهش ير گروه نرم افزاریمددانشجو و زد                                               سمت : ی يدانشگاه دولت

 يدوره ها سیتدر c++، و فاکس پرو ياسمبل 

 ستمهايل سيه و تحلینرم افزار و تجز يرفع اشکال مهندس يدوره ها يبرگزار 

 یزد ينساج يشرکتها يبافت پارچه برا يبرنامه طراح الگوها يو اجرا يطراح 

 اراک يي شرکت جوراب بافبراجوراب بافت  يالگو ياجرا يون صنعتياتوماسبرنامه  يطراح 

 ستم يل سيحلو ت يطراحHIS زدی يد صدوقيشه يمارستانيمجتمع ب يبرا 

 له زبان يبوس يماريص بيستم تشخيس يو اجرا يطراحProlog 

 آموزش و پرورش یيدوره ابتدا يبرا يتعامل ين مجموعه کمک درسينفره طراح نخست 01ر گروه یمد 

 وتر دانشگاهيمرکز کامپ يسرپرست فن 

  فرهنگ لغت دو زبانه پویا، بازسازي دیسکتهاي معيوب و غيرقابل استفادهطراحي و ساخت نرم افزارهاي کاربردي 

 بزبان  يماژول کاربرد 011ش از يو ساخت ب يطراحC, WATCOM C 

 

 9831-9831 یسالها
 

 متفرقه  ياجرای يفعاليتها

 انه علميه ماهیه نشریریعضو تحر 

  عضو گروه مصحح کتابfoxbase ين اهلل جعفرنژاد قميمهندس ع يآقا 

 يخانگ يوترهايکتابخانه با کامپ يستم نرم افزاريس يو اجرا يطراح Spectrum 

 ستم يس –ع استان اصفهان یدر اداره کل صناد نرم افزار يو تول يطراح يگذراندن دوره کارآموزMASTER 

 يهازبان يرياد گی C، ياسمبل ،Foxbase ،Cobol ،Fortran 


