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دستاورد عمده من
MCP, MCSA, MCSE, A+, N+, Panasonic PABX Systems, VSAT Satellite Systems

اطالعات شخصی
شهروز بهمن

: نام و نام خانوادگی

سعید

:نام پدر
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:سن

مجرد

:وضعیت تاهل

ایرانی

:ملیت

ایران – تهران

:آدرس دائمی

تجربه کار

1384 – 1386
شرکت صبا کامپیوتر
فعالیت های عمده در این شرکت:
فروشنده و مشاوره بخش  ICTبه مدت  2سال .این شرکت وارد کننده ،تامین کننده و مرکز خدمات سخت افزار کامپیوتر و گوشی موبایل
بوده است که از جمله محصوالت عمده آن حافظه های جانبی دستگاه های دیجیتال بود.
این شرکت در تهران – تقاطع ولی عصر – مرکز کامپیوتر رضا واقع شده بود.

2009 – 2010
گروه شرکت های افغان پوشش
فعالیت های عمده در حوزه:
 IT Officerو معاون مشاور حوزه فن آوری اطالعات در:

-

Afghan Pooshesh ICT Ltd.
Afghan Pooshesh Training Institute
IKUB Construction Company
IKUB Consulting Ltd.

گروه شرکت های افغان پوشش اولین و یکی از بزرگترین شرکتهای خصوصی و مخابراتی و  ITکه ارائه دهنده پایانه های مخابراتی ،راه
حل های حوزه  ITو پیاده سازی آنها ،ساخت و ساز و خدمات مشاوره و شریک کاری شرکت معتبر مایکروسافت (فروش و مرکز برگزاری
امتحانات و خدمات) در سراسر افغانستان بوده است.

دامنه کار:
 -1نصب و راه اندازی پروژه های  ITو همچنین آموزش برای مسئوالن و کارمندان در گروه شرکت های افغان پوشش.
 -2مسئولیت بخشی از کارهای  ITدر گروه شرکت های افغان پوشش و پروژه های این شرکت.
 -3نظارت و برنامه ریزی پروژه های  ITو بخش ها و مکان های مختلف در شرایط زمانی مشخص شده.
 -4آپدیت و بروز رسانی تجهیزات  ITدر بخش لوجستیک شرکت ،به منظور تسهیل در انجام دقیق پروژه ها.
 -5نظارت و کنترل تمامی حساب های مالی گروه شرکت های افغان پوشش.
 -6نظارت بر نصب و راه اندازی سیستم ماهواره ای  VSATدر بسیاری از استان ها و نقاط و شرکت ها از جمله:
-

)Herat Five star International Hotel (Herat Province
)PMU (Herat Province
)ISAF Camp (PRT Shindand Herat
)ISAF Camp (PRT Ghazni Province

 )Nazari Construction Caompany (Kabul )Mobile Zone (Kabul -7نظارت بر نصب ،راه اندازی و پیاده سازی سیستم :PABX
-

وزارت کشور (افغانستان – کابل)

-

گمرک وزارت کشور (افعانستان – کابل)

-

شهرداری کابل

-

دفتر مرکزی گروه شرکت های افغان پوشش

-

مرکز خرید و هتل روشن پالزا

-

هتل بین المللی هیتال (افغانستان – کابل)

-

زندان مرکزی کابل

 -8مدیر و مسئول ( )Adminبرگزاری امتحانات شرکت Pearson VUE

2011 – 2010
شرکت لوچستیک مرج ()Merge Logistic Company
فعالیت عمده در این شرکت:
معاون مدیر عامل ،مدیر و مشاور بخش .IT
شرکت لو جستیک مرج ،شرکت کامال لوجستیکی که دفتر مرکزی آن در افغانستان – کابل و تحت شماره ثبت (لیسانس) در اداره ثبت
افعانستان ( )AISA Afghanistan Investment Support Agencyبه شماره (  )D-36271است .گروه مرج دارای تیمی جوان،
خالق ،مشتاق و پویا برای ایده ها نو و تجربه گسترده در زمینه لجستیک بوده است.

دامنه کار:
 -1ساخت پیاده رو به طول  900متر در پروژه جشنواره انار افعانستان سال  2010در ()USAID – FAIDA
 -2ارائه شش عدد ماشین ( )4Wheelبرای پروژه  USAID – FAIDAبه مدت دو ماه
 -3ساخت خانه پگینگ ( )Packing Houseمیوه و طراحی و پیاده سازی شبکه برای پروژه USAID – FAIDA
 -4طراحی و پیاده سازی شبکه و ماهواره  VSATدر خوابگاه پروژه  USAID – FAIDAافغانستان
 -5ساخت  10000سطل زباله فلزی برای پروژه USAID – FAIDA
 -6ارائه  7ماشین آمریکائی ( )Chevrolet 4Wheelبه مدت  6ماه برای پروژه USAID – FAIDA
 -7ساخت  10کانتینر  12فوتی بابت اقامت برای .Afghan Army

1390
شرکت طراحان و مهندسین پارسابان
فعالیت عمده در این شرکت:
مشاور  ITو پشتیبان شبکه به صورت پاره وقت.
الزم به ذکر است که سیستم مالی این شرکت توسط شرکت همکاران سیستم ارائه و مورد پشتیبانی قرار می گرفت.
این شرکت در تهران – خیابان گاندی جنوبی نبش خیابان  13واقع شده است.

شرکت پل پی ستون
فعالیت عمده در این شرکت:
پشتیبان شبکه و (  )Help Deskبه صورت پاره وقت.
الزم به ذکر استکه سیستم مالی این شرکت توسط شرکت همکاران سیستم ارائه و مورد پشتیبانی قرار می گرفت.
این شرکت در تهران – خیابان خوددامی – روبروی مجموعه آفتاب واقع شده است.

سفارت تاجیکستان
فعالیت عمده در این حوزه:
مشاور  ITو مسئول شبکه و . HELP DESK

1392 – 1391
گروه شرکت های شباهنگ رایانه باختر ()SHRB
فعالیت عمده در این شرکت:
مدیر فن آوری اطالعات و ارتباطات.
از جمله کارهای اینجانب در گروه شرکت های شباهنگ:
-

طراخی و پیاده سازی شبکه دفتر مرکزی

-

پشتیبانی از شبکه و سیستم های دفتر مرکزی

-

پشتیبانی از سیستم دوربین مدار بسته دفتر مرکزی (در صورت بروز مشکل هماهنگی های الزم با پیمانکاران)

-

پشتیبانی از سیستم  PBXدفتر مرکزی (در صورت بروز مشکل هماهنگی های الزم با پیمانکاران)

-

طراحی و پیاده سازی شبکه کارخانه گروه شرکت های شباهنگ واقع در کهریزک

-

پشتیبانی از شبکه و سیستم های کارخانه گروه شرکت های شباهنگ واقع در کهریزک

-

پشتیبانی از سیستم دوربین مدار بسته کارخانه گروه شرکت های شباهنگ واقع در کهریزک (در صورت بروز مشکل هماهنگی
های الزم با پیمانکاران)

-

پشتیبانی از سیستم  PBXکارخانه گروه شرکت های شباهنگ واقع در کهریزک (در صورت بروز مشکل هماهنگی های الزم با
پیمانکاران)

 1392تا کنون
گروه فن آوری اطالعات زیگورات
عمده فعالیت در این شرکت
انجمن فن آوری اطالعات زیگورات با بکارگیری از متخصصین جوان صنعت  ITکار خود را در فروردین ماه سال  1392آغاز نمود و با توجه
به فضای رقابتی در بازار امروز ،همچنین احساس تمایل کارفرمایان برای بهره مندی از خدمات اینترنتی و استفاده از فضای مجازی به منظور
تسریع روابط و تسهیل امور در جهت ارائه خدمات و محصوالت خود ،برآن شد تا خدمات ارزان قیمت و پر کاربردی را بنابر نیاز مشتریان
خود به ایشان ارائه نماید .لذا متخصصین انجمن فن آوران اطالعات زیگورات با امکان مشاوره رایگان ،آمادگی خود را در خصوص بررسی و
یافتن نیاز مجموعه با توجه به نوع فعالیت و پیشنهادات کارفرما که متناسب با شرایط اقتصادی هر سازمانی می باشد اعالم می دارد.
عضو هیات مدیره و مدیر پشتیبانی فنی.
برای مشاهده کارهای انجام شده در این شرکت لطفا به آدرس اینترنتی زیر مراجعه فرمائید:
http://www.zita.ir

بیمه سامان نمایندگی ( 189نیکپور):
عمده فعالیت در این شرکت:
مشاور بخش فن اوری اطالعات به صورت پاره وقت.

آموزش و پرورش ،مدارک تحصیلی و مدارک و دوره های فنی

-

فارغ التحصیل از هنرستان فنی و حرفه ای امام خمینی (ره) در رشته صنایع چوب و کاغذ 1383-84

-

فارغ التخصیل از مرکز فنی و حرفه ای اندیشه گستران (مکانیک خودرو) 1382

-

)International Computer Driving License( ICDL
ICDL Authorize Tester
)Diploma in IT( DIT
)Microsoft Certified Professional ( MCP
)Microsoft Certified System Administrator ( MCSA
)Microsoft Certified System Engineering ( MCSE
) Microsoft Certified Technology Specialist( MCTS
A+
N+

زبان ها
انگلیسی ( معمولی در صحبت ،نوشتن ،خواندن و درک کردن)
دری

(روان در صحبت ،نوشتن ،خواندن و درک کردن)

اردو

(ضعیف در صحبت و درک کردن)

عالقه مندی ها
تماشای فیلم های آموزشی مربوط به طراحی وب سایت توست سیستم ها مدیریت محتوای مختلف از جمله وردپرس و همچنین آموزش
های مرتبط با مباحث شبکه های مایکروسافت ،تمرین برای پیارده سازی وب سایت ها با تکنولوژی های روز دنیا ،بازی های کامپیوتری،
وب نوردی ،گوش دادن به موسقی ،خواندن مطالب مربوط به دنیای تکنولوژی ،ایده پردازی استارتاپ های مختلف.

