رزومه كاري
مشخصات فردي:
نام و نام خانوادگي  :سعید نوروزی چاشتخواراني
میزان تحصیالت  :کارشناسي ارشد
پست سازماني  :سرپرست دفتر بررسيهای فني و اقتصادی و مدیریت راهبردی
پست الكترونیكي s.noroozi@cra.ir :
03666980 :
تلفن تماس
سوابق شغلي:
 -6سرپرست دفتر بررسیهای فني و اقتصادی و مدیریت راهبردی (اسفند  6088تاکنون)
 -2رئیس گروه تحول دیجیتال و توسعه همكاریهای فرابخشي ()6930 -6088
 -9رئیس گروه بررسیهای اقتصادی و تحلیل بازار ()6932-30
 -0رئیس گروه بازرگاني ،تدوین تعرفهها و نرخها و تخصیص شماره و دامنه ()6936-32
 -5کارشناس تدوین و تنظیم مقررات ،شرایط و ضوابط پروانههای پستي ()6903-36
 -6کارشناس مسئول قراردادهای پستي ،شرکت ملي پست)6900-00( ،
 -7کاردان امور پستي و عضو ستاد هماهنگي پست با مخابرات ،شرکت ملي پست)6908-00( ،
 -0متصدی عملیات پستي ،شرکت ملي پست)6973-08( ،
سوابق تحصيلي :
 -6کارشناسي ارشد مدیریت دولتي – گرایش منابع انساني ،)6932-30( ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر
 -2کارشناسي علوم اقتصادی -گرایش اقتصاد بازرگاني ،)6909-00( ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد فیروزکوه
سوابق آموزشي :
 -6گذراندن  2288ساعت دوره های تخصصي و عمومي (آموزش ضمن خدمت) مرتبط با حوزه کاری و دورههای عمومي
کارکنان دولت
 -2حضور در سمینار سرمایهگذاری خارجي  ،6936 ،سالن همایش وزارت ارتباطات
 -9حضور در کارگاه آموزشي بهبود مدیریت ویژه مدیران ،6936 ،سالن همایش وزارت ارتباطات
 -0حضور در کنفرانس مجوزدهي و توسعه خدمات ارتباطي ،6939 ،سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئي
 -5حضور در کنفرانس ملي مدیریت بحران ،نقش فناوری اطالعات در بحران ،6936 ،وزارت کشور
 -6حضور در سمینار دیپلماسي چند جانبه ،6936 ،سالن همایش وزارت ارتباطات
 -7حضور در کنفرانس بینالمللي مدیریت بهرهوری ،6900 ،سازمان امور اداری و استخدامي کشور
 -0حضور در کارگاه آموزشي سازمان جهاني تجارت ( ،6903 ،)WTOوزارت بازرگاني
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سوابق پژوهشي :
كتاب:

 -6نوروزی ،سعید ،)6935( ،همكاری در تهیه و تدوین کتاب ارائه راهكارهای افزایش و تسهیل سرمایهگذاری در ،ICT
تهران ،انتشارات راه معاصر
 -2نوروزی ،سعید ،)6088( ،همكاری در تهیه و تدوین کتاب شاخصهای راهبردی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
رادیویي ،تهران ،سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئي
 -9عضو پروژه مطالعه و بروزرساني میزان سرمایهگذاری های انجام شده در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات،6936 ،
شرکت مگفا
 -0عضو و ناظر شناسایي ،محاسبه و ارزیابي شاخصهای سرمایهگذاری در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات،6936 ،
شرکت پرورش دادهها
 -5ناظر ارائه راهكارهای افزایش و تسهیل سرمایهگذاری در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات ،6932 ،شرکت پرورش
دادهها
 -6ناظر تهیه بانک اطالعاتي سرمایهگذاری در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات ،6930،شرکت پرورش دادهها
 -7عضو ناظر شناسایي فعالیتهای پستي ،تحلیل و تعیین اندازه بازار پستي ،تعداد اپراتورهای مورد نیاز در این حوزه و تعیین
نوع پروانه برای اپراتورها ،6930 ،شرکت پیشگامان محتوا گستر
 -0ناظر شناسایي ،ارائه مدل رفع انحصار و تدوین ضوابط به اشتراك گذاری منابع محدود غیر فعال ارتباطي و فناوری
اطالعات ،6930 ،شرکت پیشگامان محتوا گستر
 -3عضو ناظر مطالعه ،تحلیل ساختار و اندازه بازار  ICTایران و شاخصهای کلیدی موثر بر رشد آن از منظر نهاد تنظیم
مقررات ،6936 ،شرکت طیف شریف
 -68ناظر بروز رساني بانک اطالعاتي راهنمای سرمایه گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات ،6936 ،شرکت پرورش
دادهها
 -66ناظر تحلیل صورتهای مالي اپراتورها و ارائه راهكار و پیشنهاد افزایش حجم بازار ارتباطات مبتني بر وضعیت صورتهای
مالي ،6930 ،دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسي
 -62مسئول مستقیم ارائه گزارش تحلیلي ساالنه از وضعیت درآمدها ،سرمایه گذاریها  ،تعداد شاغلین و تاثیر درآمدهای
بخش  ICTبر تولید ناخالص داخلي کشور ) ،(GDPساالنه ،درون سازماني

مهارتها:
 -6آشنائي با نرمافزار جامع مالي و اداری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئي
 -2آشنائي با نرمافزار کنترل پروژه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئي
 -9آشنائي با مهارتهای هفتگانه ICDL
 -0آشنائي با نرمافزار Microsoft Project
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