
ینورپ دماح 
یژولونکت یسدنهم  شارگ   IT یسانشراک

زیربت یقرش ، ناجابرذآ  ناتسا 

hamedparvini@yahoo.com
09398640260

ها تاعالطا   

دلوتتیسنجرهشناتسا لهاتلاس  یزابرستیعضو  تیعضو 

یقرش تیفاعمدرجم۱۳۶۴درمزیربتناجابرذآ 

یلغش تاعالطا   

لاغتشا ردتیعضو  راک  یتساوخردهدامآ  قوقح  لقادح 

مدرگیم راک  لابند  هب  متسین و  راک  هب  لوغشم  رضاح  لاح  تنوکسرد  لحم  ناتسا  -طقف 

یلیصحت تاعالطا   

یلیصحت عطقم  هاگشنادنیرخآ  هاگشنادعون  یلیصحتمان  لدعمشارگهتشر 

یدربراکیسانشراک یژولونکتITتارباخمیملع  ۱۴٫۳۶یسدنهم 

یجراخ یاه  نابز  

یناملآیسیلگنا

اه تراهم  

رازفا یسونپاشوتفتخس  هکبشهکبشهمانرب  تینما  یرتشمینابم  تامدخ  تریدم 

رتویپماک اب  راک  تراهم 
(ICDL)

تاراختفا زیاوج و  اه ،  همانیهاوگ  کرادم ،  

هکبش تینما  پاشوتف • اب  یحارط  • 
یسیلگنا نابز  رتویپماک • رازفا  تخس  • 

یژولونکت ونان  دربراک  رانیمس  رد  روضح  یهاوگ  رتویپماک • ینابم  • 
لاتیجد یطابترا  یاه  هکبش  یرتشم • تامدخ  • 

یراک قباوس   



( یگدنزاس داهج  قودنص  هب  هتسباو  داهج (  رجف  تکرش 
: یلغش دنمراکتیعقوم 

: راک هب  عورش  ۱۳۸۳/۷خیرات 
: یراکمه مامتا  ۱۳۸۶/۵خیرات 

متسیستاحیضوت یزادنا  هار  ًابلاق  هک  بناجنا ، هب  هلوحم  یاه  تیلوئسم  ماجنا  تهج  رمتسم  یاه  ترومام  ماجنا  دیفم و  راک  هقباس  لاس  ادودح 3  یاراد 
.ما هدش  ترومام  ماجنا  لحم  ناریدم  یوس  زا  همان  تاضر  تفارد  هب  قفوم  تسا ، هدوب  بعش  نآ  لنسرپ  شزومآ  یرتویپماک و  یاه 

ریدم یوس  زا  زین  افعتسا  زوجم  تفارد  زا  س  هک  سابعردنب ،) رد  عقاو  تکرش  لحم  ) یگدنز ، لحم  زا  یرود  تلعب  هدنب  تساوخرد  هب  انب  افعتسا 
.ما هتشگ  تکرش  نآ  اب  یراکمه  درکلمع و  تدم  لوط  لماک  تاضر  رب  ینبم  یا  همان  تفارد  هب  قفوم  هبعش  نآ 

یقرشناجابرذآ ناتسا  یساکع  رنه  نمجنا 
: یلغش لماعتیعقوم  ریدم 

: راک هب  عورش  ۱۳۸۷/۵خیرات 
: یراکمه مامتا  ۱۳۸۸/۱خیرات 

یفاکانتاحیضوت یاازم  قوقح و 

زیربت یگدننار  ییامنهار و 
: یلغش هناارتیعقوم  ربراک 

: راک هب  عورش  ۱۳۹۱/۷خیرات 
: یراکمه مامتا  ۱۳۹۳/۱۲خیرات 

ورینتاحیضوت لیدعت 

تاحیضوت  

زین هدنب  راک  هقباس  اب  طبترم  دانسا  هک  .ما  هدوب  راک  هب  لوغشم  هناار  ربراک  لماع و  ریدم  رتویپماک ، دحاو  دنمراک  یاه  تس  رد  هک  مشاب  یم  راک  هقباس  لاس  یاراد 6  هدنب 
نآ ریدم  تاضر  همان  ترومام  لحم  یوس  زا  ما  هدناسر  ماجنا  هب  تیقفوم  اب  هک  ییاه  ترومام  زا  ک  ره  ناا  رد  زین  داهج  رجف  تکرش  رد  نمض  رد  .دشاب  یم  دوجوم 

.دشاب یم  یکشزپ " ریغ   " هدنب یزابرس  تیفاعم    ً انمض .ما  هدرک  تفارد  ار  هبعش 
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