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 مقاالت و کتب تالیفی:برخی از  -ب

نوع فعالیت  
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 تالیف کتاب
 عمومی  شبکه های

 تعامل پذیر

 1396 -انتشارات دانشگاه

 نظام اداری کشور( اجالس  )کتاب منتخب

 احمدیفرید 

 فرید احمدی در حال انتشار تامین مالی خرد تالیف کتاب

 نوآوری
توسعه شبکه اجتماعی 

 مهتاک

 فرید احمدی 1394

 نظریه

تا  2010مجموعه مقاالت چاپ شده از  سرایت عملکرد

کنون)مورد تایید شورای عالی انقالب 

 فرهنگی(

 فرید احمدی 

 مقاله 

 )ژورنال(

Developing a 

General Scale for 

Testing the 

Amount 

of the Individual’s 

Susceptibility 

to Performance 

Contagion 

The new educational review 

Vol .45 No.3 

2016 

Farid 

Ahmadi 

راهکارها و چالش های  مقاله)کنفرانس(
تعامل پذیری در توسعه 

 شهر هوشمند

 کنفرانس شهر هوشمند
1395 

 فرید احمدی

مقایسه و تجزیه و  مقاله)کنفرانس(
تحلیل حاالت شکست 
و اثرات بصورت فازی 
در بررسی وقوع سوانح 

 شغلی

چهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و 
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 96تیرماه 

 -سامان هاشمی
رضا احتشام 

فرید  -راعی
 احمدی

 مقاله
 )ژورنال(

A hybrid 

approach for 

Persian Named 

Entity 

Recognition 

Iranian Journal of Science and 

Technology 
Article in Press)) 

Hamed 

Moradi, 
Farid 

Ahmadi 
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شناسایی و رتبه بندی 

ابعاد کیفی خدمات 

الکترونیک عمومی با 

پژوهشی اخالق در علوم و -فصلنامه علمی

 96شماره بهار  -فناوری

 فرید احمدی،

 حلیمه پاشاپور



تاکید بر شاخص های 

 اخالقی
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بررسی عوامل موثر بر 

کارآفرینی دانش 

اموختگان رشته 
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پژوهشی اقتصاد کشاورزی و  -فصنامه علمی
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 فرید احمدی،

شهاب نبی 
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 96پذیرش شده برای انتشار در شماره پاییز 

مهسا اسمعیلی 
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 فرید احمدی 

 مقاله)کنفرانس(

طراحی مدلی هوشمند 

جهت سنجش کیفیت 

خدمات فناوری 

 اطالعات

کنفرانس بین المللی فناوری اطالعات 
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بهرامی، زینب 

مریم شعار، 

 فرید احمدی

 مقاله

 )کنفرانس(

Performance 

Contagion 

management 

 

International Conference on  th5

Management (ICoM 2015) 

MANAGEMENT, 

LEADERSHIP AND 

STRATEGY FOR SMEs’ 

COMPETITIVENESS 

Gödöllő, Hungary 

Farid 

Ahmadi 

 مقاله 
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A Novel Model 
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Management  

the International Symposium 

"Economics, 

Business & Finance" – 

JURMALA 
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Ahmadi 
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شناسایی و 
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سازی سیستم های 

مدیریت امنیت 

اطالعات در 

 دانشگاههای ایران 

 

هفتمین کنفرانس بین المللی دانش و 

 فناوری اطالعات
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 فرید احمدی
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روش ترکیبی برای 

شناسایی موجودیت 
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 فناوری اطالعات

 حامد مرادی،

 فرید احمدی



های نامدار در زبان 

 فارسی
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 مقاله 
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Teachers’ 

organizational 

commitment and 

organizational 

citizenship 

behavior 

Is there any 

relationship? 

 

The new educational review 

Vol .33 no.3 

2013  

 

Soheila 

Ahmadi, 

Farid 

Ahmadi 

 مقاله
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Performance 

Contagion and 

Human 

Resource 

Layout: new 

concepts in 

performance 

management 

vol. 49, no. 1, January 2010 

International Society for 

Performance Improvement 

Published online in Wiley 

InterScience 

(www.interscience.wiley.com))) 

Farid 

Ahmadi, 

Naser 

Mirsepasi 

 مقاله

 )کنفرانس(

Developing a 

conceptual model 

for performance 

contagion 

April 19-22, 2010 

ی کنفرانس بین الملل -سانفرانسیسکو -آمریکا

 عملکرد

Farid 

Ahmadi 

 مقاله

 )کنفرانس(
هم افزایی عملکردی 

 کارکنان

 فرید احمدی 1390سال  -کنفرانس مدیریت

 مقاله

 )ژورنال(

ارتقاي بهره وري و 

دموكراسي در پارادایم 

 خدمات دولتي نوین

نشریه مدیریت  -1389سال  – 2شماره 

 دولتی

 فرید احمدی

 مقاله

 )ژورنال(
عوامل مرتبط با توسعه 

  ارتباطات ماهواره ای
 در ایران

 فرید احمدی نشریه مطالعات تطبیقی -1386سال 
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 1396تیرماه  INDUSTRY 4,0سومین کنفرانس  کمیته کارآفرینی دبیر دبیر
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 -عضو کمیته علمی داوری
دبیر بخش مدیریت 
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 reviewer International Journal of داوری ژورنال

Machine Learning and 

Cybernetics 
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 - reviewer IJMBR داوری ژورنال

 - فصلنامه اخالق در علوم و فناوری reviewer داوری ژورنال

 - reviewer NAER داوری ژورنال
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 ردیف شرح

 1 مهر امام رضا)ع(طرح معماری سازمانی و فناوری اطالعات صندوق 

تدوین و پیاده سازی ساختار جدید ستاد و استانهای صندوق مهر امام رضا)ع( با رویکرد 

 2 کوچک سازی و چابک سازی صندوق

در صندوق مهر  "برنامه ای–عملیاتی "تدوین و پیاده سازی مدل بودجه ریزی ترکیبی 

 3 رضا)ع(

 4 رضا)ع(تدوین برنامه استراتژیک صندوق مهر امام 

 5 پیاده سازی داشبورد مدیریت عملکرد در صندوق مهر امام رضا)ع(

 6 پیاده سازی سامانه کنترل بودجه در صندوق مهر امام رضا)ع(

بهینه سازی معماری فرایندی صندوق و ایجاد سامانه چابک الکترونیکی سازی فرایندهای 

 BPMS 7-صندوق



در کشور در صندوق و تولید کارگاه های کوچک تغال های خرد شتدوین طرح حمایت از ا

 8 مهر امام رضا)ع(

 9 بین بانکی صندوق در صندوق مهر امام رضا)ع( نرم افزاری پروژه تعامل پذیری

برون سپاری و نظارت بر طرح های فناوری اطالعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری 

 10 پروژه( 18اطالعات )بالغ بر 

 11 دانشگاه کشور 15در بیش از  ICTمشارکت در ایجاد و توسعه پژوهشکده های 

وزارت ارتباطات و فناوری  –مجری تدوین طرح  توجیه اقتصادی پست الکترونیک ملی

 12 اطالعات

پیاده سازی پروژه شبکه ملی اطالعات و  درگاه خدمات کشوری و طراحی و عضو کمیته 

 13 تحقیقات

وزارت ارتباطات و فناوری  –مشاور طرح ساماندهی خدمات فناوری اطالعات کشور 

 14 اطالعات

 15 مشاور راه اندازی مرکز نرم افزارهای متن باز ایران

 16 قانون پنجم توسعه کشور 46تدوین آیین نامه اجرایی بند ب ماده 

 17 قانون برنامه پنجم توسعه کشور 62ناظر  طرح ماده 

 18 طرح معماری سازمانی بانک آرینمشاور 

 19 مشاور طرح معماری سازمانی شرکت آرین ماهواره

 20 مدرس دوره های ارتباطات ماهواره ای سازمان تنظیم مقررات

 21 استانداردسازی سرویس های فناوری اطالعات در کشور مدل سیستماتیکطراح 

 22 علوم و تحقیقات -سیستم نظارت تصویری دانشگاه آزاد اسالمی مشاور و ناظر

 23 و تحقیقات علوم -دانشگاه آزاد اسالمی  RFIDسیستم  پیاده سازیمشارکت در 

 24 مشاور پروژه های مدیریت امنیت اطالعات در شرکت های مختلف

اطالعات و مشاور طرح تدوین شاخص های ممیزی و رتبه بندی اپراتورهای فناوری 

 25 ارتباطات



بانک  -بانک پارسیان -مشارکت در پروژه های مختلف ارتباطات ماهواره ای  در ایران

 26 بانک سپه و شرکت های نفتی مختلف -کشاورزی

 27 راه اندازی هاب ماهواره ای شرکت خدمات انفورماتیک

وزارت  –کشورپروژه طراحی و ایجاد سامانه اطالعاتی فناوری اطالعات  RFPتدوین 

82 ارتباطات و فناوری اطالعات  

92 تدوین راهکارهای هدفمند سازی کمکهای توسعه ای به کشور های آفریقاییمشارکت در   

 30 تدوین سیاستهای کاهش تعرفه اینترنت برای کاربران نهاییمشارکت در 

 31 تعریف سیستم مانیتورینگ ثابت ماهواره ای ایرانمشارکت در 

 32 پیاده سازی راهکارهای ارتباطی سازمانها و نهادهای متعدد مشارکت در

 33 عضو کارگروه توسعه دولت الکترونیک استان آذربایجان غربی

 34 دبیر اجرایی اولین کنفرانس رویکردهای نوین در ارتباطات ماهواره ای

 35 دبیر پنل تعامل پذیری کنفرانس شهر هوشمند

 36 عملکرد صندوق کارآفرینی امیداجرای طرح پژوهشی ممیزی 

 37 دبیر کمیته کارآفرینی کنفرانس انقالب صنعتی چهارم
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