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یلغش قباوس 

لاتیجید راک  بسک و  هعسوت  ریدم 

یزار همیب 
( هام لاس و 1  نونک (1  ات  نمهب 1398 

نارهت - ناریا

یزار همیب  تکرش  لاتیجید  لوحت  هژورپ  ریدم  لاتیجید و  لوحت  یاروش  ریبد 

یشهوژپ یملع  تایه  وضع 

ابس تیریدم  هعسوت  تاقیقحت  هسسوم 
( هام لاس و 10  نونک (5  ات  تشهبیدرا 1394 

نارهت - ناریا

شهوژپ سانشراک  ناونع  اب  انپم " تکرش  نانکراک  یناسنا  تمارک  یوگلا  نیودت   " یشهوژپ حرط  یارجا 
شهوژپ سانشراک  ناونع  اب  هزاس " سراپ  ناریلوس و  لارود ، یاه  تکرش  تیریدم  یرادباسح   " یشهوژپ حرط  یارجا 

رازاب هعسوت  یبایرازاب و  رواشم 

وتیلوپ پاتراتسا 
( هام لاس و 1  نیدرورف 1399 (1  ات  نیدرورف 1398 

نارهت - ناریا

راصنا کناب  کتنیف  زکرم  یکینورتکلا  لوپ  فیک 

گنیمیرتسا دحاو  ریدم 

Service Aggregator in Mobile VAS  ) شیک ناو نیبم
(Industry

( هام لاس و 9  ید 1398 (2  ات  تشهبیدرا 1396 
نارهت - ناریا

وت نیب ( VOD) یتساوخرد شیامن  هناماس  هناسر  ریدم 
اه سیورس  یاوتحمدیلوت 

اه سیورس  لاتیجید  یبایرازاب 
هارمه نفلت  هدوزفا  شزرا  تامدخ  یاه  سیورس  لوصحمریدم 

Media Wi-fi یلم هژورپ  تیریدم 

رازاب هعسوت  قیقحت و  رواشم 

اردص گنیدله 
( هام لاس و 4  رذآ 1398 (1  ات  رویرهش 1397 

نارهت - ناریا

راگن هظحل  هریدم  تأیه  وضع  یبایرازاب و  ریدم 

( راگن هظحل   ) هناماس نانابز  یسراپ 
( هام لاس و 7  نیدرورف 1396 (1  ات  رهم 1394 

نارهت - ناریا

ناریا یلیابوم  هدنز  شخپ  مرفتلپ  نیلوا 
لوصحم هعسوت  تهج  هیامرس  بذج  زرچنوامنهر و  تکرش  اب  تارکاذم 

رواشم

( ویآ  ) ماکلت ناراب 
( هام رویرهش 1395 (4  ات  دادرخ 1395 

نارهت - ناریا

راک بسک و  هعسوت  رواشم 
اوتحم سیورس و  هعسوت  نلپ  یحارط 

رون مایپ  هاگشناد  رد  سیردت 

رون مایپ  هاگشناد 
( لاس رویرهش 1395 (2  ات  رهم 1393 

مق - ناریا

...و یمومع  هیلام  دننام : یناگرزاب  تیریدم  هتشر  یسانشراک  عطقم  یاه  سرد  سیردت 
یناگرزاب تیریدم  هتشر  یسانشراک  عطقم  یاه  همان نایاپ  اه و  هژورپ ییامنهار 

یجراخ ربتعم  یاه  تکرش  داهنشیپ  یسررب و  هورگراک  وضع 

میرحتاسپ نارود  رد  ناریا  رد  روضح  یارب 

یراکمه اب  ( i-aim  ) یناریا ناریدم  یللملا  نیب  نمجنا 
یروهمج تسایر  یروانف  یملع و  تنواعم 

( هام رهم 1394 (1  ات  رهم 1394 
نارهت - ناریا

تاغیلبت و دحاو  رد  سیورس  هعسوت  یحارط و  سانشراک 

رازاب هعسوت 

Service Aggregator in Mobile  ) شیک لوا  سیدرپ 
(VAS Industry

( هام لاس و 9  دنفسا 1393 (1  ات  ریت 1392 
نارهت - ناریا

شیک لوا  سیدرپ  تکرش  کیژتارتسا  لوحت  یوگلا  نیودت  هژورپ  رد  دربهار  هورگراک  وضع 

شهوژپ سانشراک 

ابس تیریدم  هعسوت  تاقیقحت  زکرم 
( هام لاس و 3  دادرخ 1392 (2  ات  نیدرورف 1390 

نارهت - ناریا

" انپم تکرش  نانکراک  یناسنا  تمارک  ظفح  یوگلا  یحارط   " هژورپ میت  وضع  -
" اتسش یاه  هعومجمریز  زا  ناریلوس ؛ لارود و  ، هزاس سراپ  یاه  تکرش  تیریدم  یرادباسح   " هژورپ میت  وضع  -

https://www.linkedin.com/in/hamid-reza-parvazi-b5327038/


یلیصحت قباوس 

یناگرزاب تیریدم  ارتکد 

نارهت هاگشناد 
ات 1398  1394

MBA دشرا یسانشراک 

نانمس هاگشناد 
ات 1392  1390

تادماج _ کیناکم یسدنهم  یسانشراک 

یزکرم نارهت  دحاو  دازآ -
ات 1389  1385

یشزومآ یاه  هرود

شخبرثا یاوتحم  یحارط 

سرونیا هسردم 
ناریا

هتفه هرود 2 لوط 
1398

همانیهاوگ یاراد 

هناسر تیریدم 

امیس ادص و  هاگشناد 
ناریا

هام هرود 3  لوط 
1397

همانیهاوگ یاراد 

MBA زور رانیمس 1

ناهام هسسوم 
ناریا

زور هرود 1 لوط 
1391

همانیهاوگ یاراد 

IT رد یلغش  یاه  تصرف  داجیا  یشزومآ  هرود 

نانمس هاگشناد 
ناریا

زور هرود 3 لوط 
1390

همانیهاوگ یاراد 

TUV CERT طسوت هدش  رازگرب  هژورپ " لرتنک  تیریدم   " هرود

یزکرم نارهت  دازآ  هاگشناد 
ناریا

زور هرود 7 لوط 
1386

همانیهاوگ یاراد 

Photo Shop رازفا مرن  یشزومآ  هرود 

رون رتوپماک  هورگ 
ناریا

هرود 2 لوط 
1383

همانیهاوگ یاراد 

یجراخ یاه  نابز

هتفرشیپیسیلگنا یکرتهتفرشیپ یردامیکرت یردام نابز   نابز دحدح   ردرد  

اهرازفا مرن 

SPSSطسوتم طسوتمولهطسوتم طسوتم

Microsoft Excelهتفرشیپ هتفرشیپMicrosoft Outlookهتفرشیپ هتفرشیپ

Microsoft Powerpointهتفرشیپ هتفرشیپMicrosoft Wordهتفرشیپ هتفرشیپ

Microsoft Projectطسوتم طسوتمMicrosoft Visioطسوتم طسوتم

Oracleیتامدقم یتامدقم



یلیمکت یاه  تراهم

درب - درب هرکاذم  کیژتارتسا  تیریدم  راک  بسک و  لدم  یحارط  راک  بسک و  همانرب  یحارط  کیژتارتسا  رکفت 

تاراختفا

حرط هئارا  تهج  ییاهب  خیش  ینیرفآ  نف  یلم  هراونشج  نیمهدزیس  رد  تکرش  هزیاج  هدنرب 
ناریا / ناهفصا راگن -  هظحل

13961396

یارب ( iBridge Barcelona 2016  ) انولسراب جیرب  یآ  سنارفنک  رد  تکرش  هیسروب و  هدنرب 
ایناپسا / انولسراب راگن -  هظحل لوصحم  حرط 

13951395

یارب ( iBridge Berlin 2015  ) نیلرب جیرب  یآ  سنارفنک  رد  تکرش  لماک و  هیسروب  هدنرب 
ناملآ / نیلرب یچ - " نیمأت   " پآ تراتسا  حرط 

13941394

حرط یارب   2015 شیک سکدت  سنارفنک  رد  تکرش  و  ( TEDx prize  ) زیارپ سکدت  هدنرب 
ناریا / شیک یچ - " نیمأت   " پآ تراتسا 

13941394

کیمداکآ تایبرجت  اه و  هژورپ

رون مایپ  هاگشناد  رد  13931393سیردت 

ابس تیریدم  هعسوت  تاقیقحت  زکرم  یشهوژپ  - یملع تئیه  13941394وضع 

ملق هشیدنا و  نمجنا  هعسوت  تیریدم و  هورگ  رد  13981398تیوضع 

بتک تالاقم و 

تیریدم هتشر  نایوجشناد  ملع  لیصحت  هزیگنا  رب  رثؤم  لماوع  13951395ییاسانش 

یاه تکرش  یدروم : هعلاطم  اه ؛ تکرش  یلام  درکلمع  رب  یسایس  کسیر  ریثات  یسررب 
نارهت راداهب  قاروا  سروب  رد  هدش  هتفریذپ 

13941394

قالخ عیانص  هزوح  یناهج  یاه  شهوژپ  یجنس  باتک 13981398لیلحت 

نم ی  هرابرد

تیلاعف کیژتارتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  لماش : نم  ییارجا  یشهوژپ و  قیالع  .متسه  ون  یاه  هبرجت  تاقافتا و  قلخ  تیقالخ و  قشاع  نم 
تیروحم اب  یاه  هعومجم  رد  تیلاعف  .یا  هناسر  ینیرفآراک  رب  دیکات  اب  قالخ  عیانص  هزوح  رازاب .  هعسوت  تاغیلبت و  کینورتکلا ، تراجت  هزوح  رد 

 . ییویدیو یاوتحم  - اوتحم یبایرازاب  قلخ و  هزوح  رد  تیلاعف  ینامزاس . ) یدرف و  ) ینیرفآراک یروآون و 
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