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 مشخصات فردی

  2280839751 شماره شناسنامه شهرکی نام خانوادگی فرشید نام
 2280839751 شماره ملی شیراز محل تولد 27/3/1370 تاریخ تولد

 ---:     تعداد فرزندان   ☐متاهل    ☒وضعیت تاهل:  مجرد 

 ماه 55سابقه بیمه:  نوع معافیت: عضو بنیاد ملی نخبگان   ☐ معاف   ☒وضعیت نظام وظیفه : پایان خدمت 

     ☐ اجاره و رهن               ☐ شخصی              ☒ نیسکونت:    متعلق به والد تیوضع

 6واحد  14، پالک 20تهران، کوی نصر )گیشا(، خیابان  آدرس محل سکونت:

 09356303001: تلفن موبایل 021-88268503 تلفن ثابت : 

 09153402765 -) نام شخص(: فرهاد شهرکی تلفن درمواقع ضروری Farshid.Shahraki@gmail.comآدرس پست الکترونیکی: 

 
 
 

 سوابق تحصیلی

 معدل تاریخ پایان تاریخ آغاز شهر /کشور نوع دانشگاه نام دانشگاه رشته )گرایش( مقطع تحصیلی

 فوق لیسانس
 مدیریت فناوری اطالعات

 )کسب و کار الکترونیک(
 18.98 29/06/1396 01/07/1393 تهران / ایران سراسری تهران

 لیسانس
 مهندسی کامپیوتر

 )نرم افزار(
 16.57 12/03/1393 01/07/1388 تهران / ایران سراسری علم و صنعت ایران

 19.04 30/04/1387 - منچستر / انگلستان دولتی - ریاضی و فیزیک دیپلم

 
 
 

 دوره های آموزشی

 توضیحات دارای گواهینامه سال اخذ مدرک مدت دوره موسسه نام دوره

ITIL V3.0 بله 1394 ساعت 24 دانشگاه تهران --- 

 --- بله 1396 ساعت 15 سماتک آشنایی با قراردادهای نرم افزاری

PMBOK V6.0 PMPiran 40 بله 1397 ساعت --- 

BPMN V2.0 بله 1398 ساعت 12 موسسه رهند --- 

 
 
 

 آشنایی با زبان های خارجی

 عالی خوب متوسط ضعیف نام زبان

 انگلیسی

 ☒ ☐ ☐ ☐ خواندن

 ☐ ☒ ☐ ☐ نگارش

 ☒ ☐ ☐ ☐ مکالمه

 ☐ ☒ ☐ ☐ درک مطلب
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 سوابق شغلی

 ردیف نام شرکت زمینه فعالیت شرکت تاریخ شروع تاریخ پایان سمت آخرین حقوق دریافتی همکاریعلت خاتمه 

 میلیون تومان 15 -
توسعه کسب مدسر 

 کار و
 توسعه کسب و کار 01/11/1398 تاکنون

 آرمان وفاداری آریا 

 )باشگاه مشتریان بانک ایران زمین(

1 

 خالصه وظایف محوله:

 جهت دستیابی به اهداف عالی تدوین شده OKRبرنامه ریزی با روش  -

 طراحی سرویس جهت ارائه در باشگاه مشتریان -

 طراحی مدل های متنوع کسب و کار -

 طراحی مدل های متنوع درآمدی -

 BPMNتهیه شناسنامه سرویس به همراه تمامی فرآنیدهای کسب و کار و  -

 تهیه شناسنامه وضعیت سرویس -

 شناسنامه پشتیبانی سرویستهیه  -

 Digital Marketingارائه برنامه  -

 مدی باشگاه مشتربانآمدل درارائه  -

 ارائه پلتفرم دریافت تسهیالت الکترونیک -

 مذاکره و عقد قرارداد با کسب و کارها جهت دریافت سرویس -

 های دوره ای campaignارائه برنامه های برگزاری  -

 ارائه پلتفرم کد تخفیف در باشگاه مشتریان -

 ارائه پلتفرم شبکه تخفیف در باشگاه مشتریان -

 ارائه پلتفرم فروش اقساطی در باشگاه مشتریان -

 (e-Walletرائه پلتفرم شارژ کیف پول الکترونیک )ا -

 رائه پلتفرم فروشگاه در باشگاه مشتریانا -
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 نام شرکت زمینه فعالیت شرکت تاریخ شروع تاریخ پایان سمت آخرین حقوق دریافتی علت خاتمه همکاری
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 میلیون تومان 10 -
/  حسابمدیر 

 محصول
 01/01/1396 اکنونت

ارائه راه کارهای 

 بانکی و پرداخت

  شرکت خدمات انفورماتیک

 نوین کیش

 خالصه وظایف محوله:

 مدیر حساب سامانه نسیم )سامانه جامع بانکداری متمرکز بانک مرکزی( -

 (کشور های بانک تمامی توسط بهادار اوراق فروش جامع سامانه) مرکزی بانک سیما سامانه حساب مدیر -

 (مرکزی بانک نظارت تحت الحسنه قرض های صندوق بانکداری سامانه) مرکزی بانک شفق سامانه حساب مدیر -

 مرکزی بانک 1400 راه نقشه پروژه حساب مدیر -

 (الحجج ثامن موسسه تسویه سامانه) مرکزی بانک پارسیان شفق پروژه حساب مدیر -

 سپه چکاوک پروژه حساب مدیر -

 کشاورزی جهاد وزارت روستایی تعاونی پروژه مدیر -

 خوردرو ایران اعتبار تعاونی پروژه مسئول -

 خارجی رویدادهای و همایش به مربوط حوزه در شرکت نماینده -

 جدید مشتریان و رقابتی های پروژه حوزه در شرکت نماینده -

 مناقصه اسناد تهیه و مناقصات حوزه در شرکت نماینده -

 تغییر و رخداد درخواست، مدیریت کمیته در بازاریابی معاونت نماینده -

 بانکداری جامع افزار نرم تحلیل کارشناس -

 تدوین چشم انداز محصول و تعیین محدوده -

 شناسایی نیازهای ذینفعان در ارتباط با محصول -

 مشتریان بر روی محصولتغییر مدیریت درخواست های  -

 توسط تیم فنی محصولمدیریت زمانبندی انجام درخواست های مشتریان  -

 مدیریت جلسات اسپرینت طراحی و توسعه محصول به همراه تیم تولید سامانه  -

 به منظور ارائه به ذینفعان مختلف محصول متنوع از تهیه کاتالوگ -

 محصول Backlogتهیه  -

 پایش پیشرفت پروژه توسعه محصول -

 مطالعه و بررسی روندهای آتی -

 و صورت حساب قیمت گذاری محصول، تهیه صورت وضعیت -

 برآورد هزینه های اجرای پروژه بر روی محصول -

 ارائه برنامه های عملیاتی دوره ای جهت دستیابی به اهداف کالن -

 تهیه گزارش های دوره ای )ماهانه، فصلی، شش ماهه و ساالنه( از عملکرد محصول -

 مشتریان تهیه گزارش های دوره ای )ماهانه، فصلی، شش ماهه و ساالنه( از درخواست های -

 برنامه ریزی جهت راه اندازی کمپین های تبلیغاتی -

 عضو کمیته همایش های شرکت -
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 نام شرکت زمینه فعالیت شرکت تاریخ شروع تاریخ پایان سمت آخرین حقوق دریافتی علت خاتمه همکاری
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 میلیون تومان 3 -
تحلیلگر کسب و کار 

  سیستم /
30/12/1395 17/01/1395 

ارائه راه کارهای 

 بانکی و پرداخت

  شرکت خدمات انفورماتیک

 نوین کیش

 خالصه وظایف محوله:

 شناخت نیازهای سیستم با مطالعه مستندات ، برگزاری مصاحبه و ... -

 شرکت در جلسات اسپرینت طراحی و توسعه محصول -

 (UMLمدل سازی کسب و کار سیستم ) -

 UIطراحی  -

 تهیه تست سناریو  -

 آزمون نرم افزار -

 در جلسات تیم های تولید شرکت -

 همکاری با مدیران محصول )مدیران حساب( -

 (Data Dictionary, Use Case Specتهیه مستندات توسعه کسب و کار در ارتباط با محصوالت ) -

 
 
 

 نام شرکت زمینه فعالیت شرکت تاریخ شروع تاریخ پایان سمت آخرین حقوق دریافتی علت خاتمه همکاری
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 میلیون تومان 1 -
تحلیل کارشناس 

 بازار
29/12/1394 01/09/1396 

ارائه راه کارهای بانکی و 

 پرداخت
 شرکت توسن

 خالصه وظایف محوله:

 جهت اتصال به پلتفرم بانکداری باز )توسن بوم( (Fintechsتحلیل کسب و کار نرم افزارهای حوزه بانکی ) -

 ارائه مشاوره به شرکت های نوپا همکار  با توسن  -

 فرصت بازار در حوزه بانکداری بازمطالعه و بررسی  -

 (App Market) مطالعه کسب و کار شرکت های ارائه دهنده بازار نرم افزار -

 

 
 

 نام شرکت زمینه فعالیت شرکت تاریخ شروع تاریخ پایان سمت آخرین حقوق دریافتی علت خاتمه همکاری
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 گروه تحول دیجیتال دیجیتالی نمودن سازمان ها 01/11/1394 01/09/1396 مشاور - -

 خالصه وظایف محوله:

 ارائه مشاوره در زمینه های زیر:

-  Branding 

- Digital Marketing 

- Social Media Marketing 

- Face Branding 
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 مهارت ها

 های تخصصیافزارمیزان آشنایی با نرم office Microsoft هایافزارمیزان آشنایی با نرم

 عالی خوب متوسط ضعیف سایر نرم افزارها عالی خوب متوسط ضعیف افزارنام نرم

Word ☐ ☐ ☐ ☒ C++ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Excel ☐ ☐ ☒ ☐ Java ☐ ☒ ☐ ☐ 

Access ☐ ☒ ☐ ☐ C# ☐ ☒ ☐ ☐ 

Power point ☐ ☐ ☐ ☒ SQL Server ☐ ☐ ☒ ☐ 

Outlook ☐ ☐ ☐ ☒ Adobe XD ☐ ☐ ☒ ☐ 

MSP ☐ ☐ ☒ ☐ Visio ☐ ☐ ☒ ☐ 

Jira ☐ ☐ ☒ ☐ Trello ☐ ☐ ☒ ☐ 

 
 
 

 (نباشد یک درجه بستگان از) معرف عنوان به نفر دو تماس اطالعات

 آدرس شماره تماس شغل نسبت نام و نام خانوادگی ردیف

 تهران 09127660001 استاد دانشگاه دوست د فیروزیرزاف 1

 


