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مق

هژورپ لرتنک  تیریدم و  %100لوصا 

%100سیردت

%100تاطابترا

%100هرواشم

متسیس لیلحتو  %100هیزجت 

متسیس %100رارقتسا 

یواک هداد  یاه  %80رازبا 

یواک %80نتم 

BPMS80%

BI80%

تسود ماظن  نسحلاوبا  دیس 
IT رگلیلحت رواشم و  هاگشناد ،  رگشهوژپ  سردم و 

۱۳۶۱/۲/۲۶ : دلوتم

لهأتم  : لهأت تیعضو 

تمدخ نایاپ   : یزابرس تیعضو 

۱۳۸۴ - ۱۳۸۰

رتویپماک یسدنهم  یسانشراک 

رازفا مرن  شیارگ :

۱۳۹۲ - ۱۳۹۰

تاعالطا یروانف  تیریدم  دشرا  یسانشراک 

یکینورتکلا راک  بسک و  شیارگ :

لاس ۱۳۹۷ یدورو 

یسانش شناد  تاعالطا و  ملع  یرتکد 

شناد تاعالطا و  یبایزاب  شیارگ :

یتلود یمزراوخ  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

نیدرورف ۱۳۹۱ زا  یراکمه  زاغآ 

تاعالطا یروانف  هورگ  ریدم 

یهاگشناد داهج  یدربراک  یملع  زکرم  هاگشناد :

رویرهش ۱۳۹۳ زا  یراکمه  زاغآ 

ینامزاس یاه  متسیس  هعسوت  هرادا  سیئر 

مق هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  داهن : / نامزاس

رهم ۱۳۹۸ زا  یراکمه  زاغآ 

تاعالطا یروانف  یگنهامه  یاروش  یملع  هتیمک  وضع  ریبد و  • 

یهاگشناد داهج  داهن : / نامزاس

نیدرورف ۱۳۹۷ زا  یراکمه  زاغآ 

ICT تاطابترا تاعالطا و  یروانف  یاروش  رد  تیوضع  • 

یهاگشناد داهج  داهن : / نامزاس

رهم ۱۳۹۹ زا  یراکمه  زاغآ 

شهوژپ یاروش  وضع 

یهاگشناد داهج  یدربراک  یملع  زکرم  داهن : / نامزاس

رویرهش ۱۳۹۰ رهم ۱۳۸۸  -

رازفا مرن  سانشراک 

یتسیزهب نامزاس  داهن : / نامزاس

 ، هژورپ ریدم  رگلیلحت ،  رواشم و  تاعالطا ،  یروانف  تعنص  رد  لاعف  هاگشناد ،  رگشهوژپ  سردم و 

.ITIL ،PMBOK یواک ،  هداد  هزوح  صصختم  سیون ، همانرب 

اه تراهم 

نم هرابرد 

یلیصحت قباوس 

یلغش قباوس 



ندناوخ تراهم 

نتشون تراهم 

یراتفگ تراهم 

یرادینش تراهم 

یسیلگنا
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رویرهش ۱۳۹۳ رهم ۱۳۹۰  -

رازفا مرن  لوئسم 

مق هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  داهن : / نامزاس

رویرهش ۱۳۸۸ تشهبیدرا ۱۳۸۷  -

تاعالطا یروانف  سانشراک 

هیملع یاه  هزوح  تامدخ  زکرم  داهن : / نامزاس

دنفسا ۱۳۹۰ نیدرورف ۱۳۸۷  -

زادرپ هیاس  یرازفا  مرن  هورگ  ریدم 

زادرپ هیاس  یرازفا  مرن  هورگ  تکرش :

تشهبیدرا ۱۳۸۷ رویرهش ۱۳۸۵  -

( هیرما  ) سردم تاعالطا و  یروانف  سانشراک 

( یمالسا مولع  یرتویپماک  تاقیقحت  زکرم  ) رون رتویپماک  نامزاس  داهن : / نامزاس

دنفسا ۱۳۸۸ نیدرورف ۱۳۸۵  -

سیون همانرب 

ایوپ تکرش  تکرش :

دنفسا ۱۳۸۶ نیدرورف ۱۳۸۵  -

یضارا تاعالطا  کناب  هژورپ  یرجم 

یضارا روما  نامزاس  داهن : / نامزاس

رویرهش ۱۳۸۵ تشهبیدرا ۱۳۸۴  -

ژاتنوم رازفا و  تخس  سانشراک 

زادرپ هکبش  تکرش :

نیدرورف ۱۳۹۲ زا  یراکمه  زاغآ 

شزومآ یاروش  وضع 

یهاگشناد داهج  یدربراک  یملع  زکرم  هاگشناد :

رویرهش ۱۳۹۳ تشهبیدرا ۱۳۹۲  -

شهوژپ شزومآ و  ریدم 

یهاگشناد داهج  یدربراک  یملع  زکرم  هاگشناد :

رویرهش ۱۳۹۲ نیدرورف ۱۳۹۱  -

هاگشزومآ ریدم 

دیواج ملع  هاگشزومآ :

رهم ۱۳۸۶ زا  یراکمه  زاغآ 

اه هاگشناد  سردم 

داهج یدربراک  یملع  زکرم  رهم ، عولط  هاگشناد  رون ،  مایپ  هاگشناد  مق ،  هاگشناد  هاگشناد :

یهاگشناد

ید ۱۳۹۵ نیدرورف ۱۳۸۵  -

یا هفرح  ینف و  یبرم 

یا هفرح  ینف و  داهن : / نامزاس

۱۳۸۴ : خیرات

ICDL

مق رون  رتویپماک  نامزاس  هسسوم :

۱۳۸۵ : خیرات

Microsoft SQL Server2005

نارهت کتامس  هسسوم :

نابز

یعامتجا هکبش 

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

https://linkedin.com/in/seyed%20abolhasan%20nezamdost
https://instagram.com/hasannezamdost
https://t.me/hasannezamdost


۱۳۸۸ : خیرات

SQL یتاعالطا کناب  یدربهار  شزومآ 

روشک یتسیزهب  نامزاس  هسسوم :

۱۳۸۹ : خیرات

Network+

مق یرادناتسا  شهوژپ  شزومآ و  رتفد  هسسوم :

۱۳۸۹ : خیرات

Active Directoryََ

روشک یتسیزهب  نامزاس  هسسوم :

۱۳۸۹ : خیرات

Windows 2008 net Qork Infrastructure

روشک یتسیزهب  نامزاس  هسسوم :

۱۳۸۹ : خیرات

ISMS

مق یرادناتسا  شهوژپ  شزومآ و  رتفد  هسسوم :

۱۳۹۰ : خیرات

Shair point

روشک یتسیزهب  نامزاس  هسسوم :

۱۳۹۱ : خیرات

Minitab رازفا مرن  شزومآ 

روشک یتسیزهب  نامزاس  هسسوم :

۱۳۹۲ : خیرات

ITIL Foundation v 3 هرود

نارهت کتامس  هسسوم :

۱۳۹۳ : خیرات

Professional SCRUM Master

نارهت شناد  زا  رتارف  هسسوم :

۱۳۹۳ : خیرات

تاعالطا تیریدم  رد  نآ  شقن  یزاسروصم و  عاونا  اب  ییانشآ 

ناریا تاعالطا  یروانف  مولع و  هاگشهوژپ  هسسوم :

۱۳۹۳ : خیرات

سردم تیبرت  یمومع  یاه  تراهم 

مق ناتسا  یدربراک  یملع  عماج  هاگشناد  هسسوم :

۱۳۹۵ : خیرات

یراجت شوه  هرود 

نارهت متسیس  شیدنا  یمداکآ  هسسوم :

۱۳۹۶ : خیرات

Extreme Programming هرود

نارهت شناد  زا  رتارف  هسسوم  هسسوم :

۱۳۹۸ : خیرات

نوتیاپ یسیون  همانرب  هرود 

نارهت کتامس  هسسوم :



۱۳۹۲ : خیرات

Evaluating IPOQS the Readiness for IT Service Management

Implementation based on ITIL

Journal of American Science رشان :

۱۳۹۷ : خیرات

A Survey on Information Retrieval Techniques and Applications

International journal of computer and organization trends رشان :

۱۳۹۷ : خیرات

هدش عیزوت  هداد  هاگیاپ  تیریدم  متسیس  هب  يداقتنا  هاگن  کی 

نانمس هاگشناد  رتویپماک  قرب و  یسدنهم  رد  یروانف  یلم  سنارفنک  نیموس  رشان :

۱۳۹۸ : خیرات

ساسا رب  بو  یاوتحم  یهدنامزاس  یاه  هویش  تیفیک  ءاقترا  یارب  ییوگلا  هئارا 

(ITIL) تاعالطا یروانف  تخاسریز  هناخباتک  بوچراچ 

همالع هاگشناد  یلاتیجید  یاه  هناخباتک  یلم  شیامه  نیموس  رشان :

۱۳۹۹ : خیرات

ijism.ricest.ac.ir/index.php/ijism/article/view/1800 هطوبرم :  کنیل 

CONCEPTUAL NETWORK EVOLUTION OF CYBERNETIC AREA IN MIDDLE

EAST COUNTRIES

International Journal of Information Science and Management رشان :

۱۳۹۱ : خیرات

مق یناتسا  دحاو  یدربراک  یملع  عماج  هاگشناد  رترب  داتسا 

۱۳۹۶ : خیرات

یهاگشناد داهج  یدربراک  یملع  زکارم  یلیصحت 1396-1395  لاس  هدیزگرب  سردم 

۱۳۹۷ : خیرات

تیریدم هورگریدم  یملع و  تایه  یناخ ،  یسوم  دمحم  رتکد  یاقآ  زا  همان  هیصوت 

نارهت هاگشناد  تاعالطا  یروانف 

تاقیقحت

تاراختفا

http://ijism.ricest.ac.ir/index.php/ijism/article/view/1800

