به نام خدا
AliAsghar Qashqaee's Resume
مشخصات فردي :

نام  :علی اصغر قشقائی
وب سایتhttp://aliqashqaee.com :
تحصیالت:

 .1کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار از دانشگاه آزاد اسالمی اراک
 .2کارشناسی ارشد فناوری اطالعات ( )ITگرایش تجارت الکترونیک از دانشگاه صنعتی خواجه نصییرالدی
طوسی
سوابق شغلي مرتبط :

 1831 .1تا  1831به مدت  1سال مشغول در بخش خصوصی؛
 1831 .2تا  1831به مدت  2سال اداره کل امور مالیاتی استان تهران  -کارشناس فناوری اطالعات؛
 1831 .3تا  1831به مدت  2ماه اداره کل ثبت احوال جنوب اسیتان تهیران  -کارشیناس تجزییه و تیلییل
سیستم ها؛
 1831 .4تا  1831به مدت  2سال امور مالیاتی استان تهران – کارشناس نرم افزار ،سخت افزار و شبکه؛
 1831 .5تا  1818به مدت  4سال امور مالیاتی استان تهران  -کارشناس مسئول سخت افزار و شبکه؛
 1818 .6تا کنون اداره کل ارزش افزوده استان تهران – رئیس اداره امور اجرائی فناوری اطالعات؛
سایر سمت ها:

 .1عضو کمیته تخصصی آزمون های استخدامی (مصاحبه گر تخصصیی) ،از سیال  1831تیا 1818در امیور
مالیاتی استان تهران؛
 .2مصاحبه گر تخصصی در کمیته انتصابات جهت ارتقاء شغلی کارمندان امور مالیاتی استان تهران؛
 .3مشاور فناوری اطالعات در شرکت مرکز جراحی آریا؛
 .4مشاور تجارت الکترونیک آنوشا جولری
 .1عضو ستاد تیقق درآمدهای مالیاتی اداره کل ارزش افزوده استان تهران از مهرماه سال 1811
مهمترین فعالیت ها:


شبکه:

 .1راهنمایی و مشاوره در امر راه اندازی شبکه های میلی ،در امور مالیاتی استان تهران (استاه تهران
و استان البرز(کرج)؛
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 .2نظارت بر راه اندازی شیبکه  LANدر ادارت تابعیه امیور مالییاتی اسیتان تهیران (حیدودا 41
ساختمان(استاه تهران و استان البرز(کرج)) ؛
 .8نظارت و راه اندازی شبکه  WANبی ادارت تابعیه امیور مالییاتی اسیتان تهیران (حیدودا 41
ساختمان(استاه تهران و استان البرز(کرج)) ؛
 .4مشاوره جهت راه انداری شبکه  WANدر امور مالیاتی شهر تهران سال 1833؛
 .1مدیریت و نظیارت کامیل در خریید تجهییزات سییو و اکتییو و راه انیدازی شیبکه  LANدر
ساختمانهای امور مالیاتی شهرستانهای شمیرانات ،لواسان ،فشم ،بومه  ،ردیس،مالرد ،اکدشیت،
چهاردانگه و ساختمانهای امور مالیاتی ارزش افزوده استان تهران( 2ساختمان) ؛
 .1مدیریت توزیع یکپارچه اینترنت با استفاده از بستر شبکه  WANدر ادارات امور مالییاتی اسیتان
تهران(استاه تهران و استان البرز(کرج)؛
 .1نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتر  LANدر ژوهشکده باقرالعلوم (ع) استان قم؛
 .3برگزاری دوره آموزش طراحی ،یکربندی و راهبری شبکه در ژوهشکده باقرالعلوم(ع) استان قم؛


سخت افزار:

 .1نظارت بر طیر خریید و تجهییز ادارت تابعیه امیور مالییاتی اسیتان تهیران بیه کیامپیوتر(81
ساختمان(استاه تهران و استان البرز(کرج)) ؛
 .2نظارت بر طر خرید و تجهیز امور مالیاتی استان تهران به کلیه تجهیزات سخت افزاری مرتبط؛
 .8راه اندازی و یکربنیدی سیرور هیای ()HP DL811 - HP DL831G1&G1&G1 - IBM
مستقر در ادارت تابعه امور مالیاتی استان تهران (حدودا  31دستگاه سرور)؛
 .4نظارت بر راه اندازی و تنظیمات دیواره آتش سخت افیزاری ( )UTMدر لبیه شیبکه ،در امیور
مالیاتی استان تهران؛


نرم افزار:

 .1طراحی و یاده سازی نرم افزار کنترل و مانیتورینگ شیبکه هیای  LANو  WANبیی ادارات
تابعه امور مالیاتی استان تهران؛
 .2طراحی و یاده سازی نرم افزار دبیرخانه امور اداری با قابلیت اسک و ارجاع مکاتبیات در امیور
مالیاتی استان تهران (مورد استفاده در ادارات شهر و استان تهران)؛
 .8طراحی و نگارش نرم افزار گزارش وکال جهت استفاده در سیایر ادارات امیور مالییاتی شیهر و
استان تهران؛
 .4طراحی و یاده سازی نرم افزار ثبت اطالعات مالیات وکال در امور مالیاتی استان تهران؛
 .1طراحی و یاده سازی نرم افزار آمار مالیاتی در امور مالیاتی استان تهران؛
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 .1طراحی و یاده سازی نرم افزار میاسبه اداش با اسیتفاده از اطالعیات ثبیت شیده در دبیرخانیه
مالیاتی(ارائه شده در سمینار مدیران امور مالیاتی سراسر کشور سال 1831در شیراز)؛
 .1طراحی و یاده سازی نرم افزار انبار در امور مالیاتی استان تهران ؛
 .3طراحی و یاده سازی نرم افزار مدیریت یکپارچه نرم افزارهای مالیاتی مخصوص استفاده میدیران
به نام  TaxAppسال  1831در امور مالیاتی استان تهران؛
 .1طراحی و یاده سازی سامانه تیت وب مدیریت تجهیزات سخت افزاری به نام شناسنامه سیخت
افزاری ،در امور مالیاتی استان تهران؛
 .11طراحییی و یییاده سییازی سییایت اداره کییل ارزش افییزوده اسییتان تهییران بییه نشییانی
 ، http://tehranvat.irدر اداره کل ارزش افزوده استان تهران؛
 .11طراحی و یاده سازی سامانه مدیریت رونده های کالن مالیاتی در اداره کیل مالییات بیر ارزش
افزوده استان تهران به نام TopFiles
 .12طراحی و یاده سازی سامانه تیت وب ثبت نام متقاضیان استخدامی در شیرکت گیروه زشیکی
آمل(بزرگتری مرکز زشکی درمانی خاورمیانه مجهز به شیهرک گردشیگری و سیالمت کاسیپی
وگیاهان دارارویی و )Health Tourism؛
 .18طراحی و یاده سازی سایت فروشگاهی تریکو  http://unitricot.ir؛
 .14طراحی و یاده سازی وب سایت و وب ا لیکیش فارمینگ http://qashqaeefarm.com
 .11طراحی و یاده سازی نرم افزار حسابداری همراه به نام  Smart&Slim Accountingجهیت
نصب و استفاده بر روی گوشی های تلف همراه به زبان جاوا؛
 .11طراحی و یاده سازی نرم افزار حسابداری تیت وب شرکت دلتا رایان مهر؛
 .11طراحی و یاده سازی نرم افزار حسابداری میالد جهت استفاده در فروشگاه کامپیوتر میالد؛
 .13مشاوره و طراحی و یاده سازی نرم افزار بانک رداخت در اداره آمیوزش و یرورش شهرسیتان
ورامی دایره حسابداری؛
 .11اجرا و شتیبانی نرم افزار بانک رداخت در اداره آمیوزش و یرورش شهرسیتان ورامیی داییره
حسابداری( ،قرارداد شتیبانی به مدت  21سال از سال  1831الی  )1411؛
 .21نصب و اجرا و شتیبانی نرم افزاربانک رداخت دراداره آموزش و رورش شهرستان قرچک؛
 .21طراحی و یاده سازی نرم افزار مدیریت توزیع کارت ملی در اداره ثبت احوال شهرستان ورامی ؛
 .22طراحی و یاده سازی نرم افزار  Carpentryجهت استفاده در تولیدی های میصوالت چوبی و
دکوراسیون؛
 .28طراحی و یاده سازی نرم افزار رستوران جهت استفاده در رستوران بختیاری شهرستان ورامی ؛
 .24طراحی و یاده سازی نرم افزار مدیریت تولید و فروش یتزا در یتزا سی تو شهرستان قرچک؛
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موفقیت ها ،طرح ها و دستاوردها:

 .1کسب رتبه  1امنیت در سطح کشور در آزمون تعی سطح عوامل سیتادی ،سیال  1811در امیور مالییاتی
استان تهران؛
 .2کسب رتبه  1مهارتهای کامپیوتری در سطح استان در آزمون تعی سیطح عوامیل سیتادی ،سیال  1811در
امور مالیاتی استان تهران؛
 .8کسب رتبه  1تجارت الکترونیک در سطح استان در آزمون تعی سطح عوامل ستادی ،سال  1811در امیور
مالیاتی استان تهران؛
 .4کسب رتبه  1مدیریت فناوری اطالعات در سطح استان در آزمون تعی سطح عوامل سیتادی ،سیال 1811
در امور مالیاتی استان تهران؛
یشنهادی در راستای مدیریت بهینه شبکه  WANدر امور مالییاتی اسیتان تهیران ،سیال 1831

 .1ارائه طر

(ارائه شده به کمیته طر ها و یشنهادات استانداری تهران)؛
مقاالت و سمینار

 .1مجازی سازی ام برای میاسبات ابری – ذیرفته شده در کنفرانس بی المللی مدیریت و مهندسی صنایع
 .2چالش های ذیرش مشاوره آنالی مالیاتی بر مبنای مدل ذیرش الکترونیکی 1و مدل یکپارچیه یذیرش و
استفاده از فناوری
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 .8ارائه سمینار دوره کارشناسی ارشد با عنوان "ارتباط با مشتری با رویکرد مدیریت دانش" – شهریور 14
سایر فعالیت هاي مرتبط:



برنامه نویسي هاي اندروید به زبان جاوا جهت استفاده در گوشي و تبلت هاي اندرویدي:

.1

طراحی و تولید نرم افزار مانیتورینگ شبکه جهت مدیریت شبکه های  LANو WANبیه نیام

UniTaxNet
 .2طراحی و تولید نرم افزار قوانی مالیاتی به نام ( UniTaxLawsنگارش اولیه اهدایی به سازمان
مالیاتی)
.8

طراحی و تولید نرم افزار دیکشنری فارسی – انگلیسی به نام  UniDicقابل دانلود از بازار

.4

طراحی و تولید نرم افزار دفترچه یاداشت به نام  UniNoteقابل دانلود از بازار

.1

طراحی و تولید نرم افزار یادآور برای تماس های از دست رفته و یام های خوانده نشده بیه نیام

UniMissedReminder
 .1طراحی و تولید نرم افزار مدیریت سهام به نام UniStocks
 برنامه نویسي  IOSبه زبان  Swiftجهت استفاده در گوشي و تبلت هاي اپل

.1

طراحی و تولید نرم افزار دیکشنری فارسی – انگلیسی به نام UniDic
)1 Technology acceptance modle (TAM
)2 Unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT
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