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 التیتحص

  1394 -رانداك)، تهرانیران (ایاطالعات ا ياطالعات، پژوهشگاه علوم و فناور يت فناوریریمد يدکتر •
 بدون رساله) 19,50( 19,92معدل کل: 

 (عالی) 20نمره:  -یاء اطالعاتیتال اشیجیشناسگر د ینظام مل یعنوان رساله: طراح
 رانیاطالعات ا يپژوهشگاه علوم و فناور یأت علمی، عضو هیپور حافظیعل ياستاد راهنما: دکتر مهد

  یت دانشگاه عالمه طباطبائیریدانشکده مد یأت علمیزاده، عضو هیام حنفیاستاد مشاور: دکتر پ
 يقات و فناوریاطالعات وزارت علوم، تحق يفناور يراهبر يکارفرما: شورا

  18,64معدل کل:  -1389 -)، دانشگاه علم و فرهنگ تهرانیمال یع (مهندسیصنا یمهندس :ارشد یکارشناس •
 19,95نمره:  -رانیدر ا ینترنتیا يدر رفتار کاربرد مستمر خدمات بانکدار يدینامه: عوامل کلانیعنوان پا

  یت دانشگاه عالمه طباطبائیریدانشکده مد یأت علمیزاده، عضو هیام حنفیاستاد راهنما: دکتر پ
  15,79معدل کل:  -1386 -زدی، دانشگاه )ید صنعتیتول (ع یصنا یمهندس: یکارشناس •

 19,75نمره:  -زدیدر بخش صنعت و معدن استان  يگذارهیند سرماینامه: اصالح فرآانیعنوان پا
 زدیع دانشگاه یصنا یدانشکده مهندس یأت علمی، عضو هیلطف ياستاد راهنما: دکتر محمد مهد

 

 و جوایز افتخارات
 1395بهمن  -گروه فناوري اطالعات، اطالعرسانی و کتابداري -المللی فارابیهشتمین جشنواره بینبرگزیده  •

 لوح تقدیر از ریاست محترم جمهور 
 لوح تقدیر از معاونت علمی فناوري ریاست جمهور و بنیاد ملی نخبگان 
 لوح تقدیر از کمیسیون ملی یونسکو 
 لوح تقدیر از کمیسیون ملی آیسیسکو 

 1394 -پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران -دکتري تخصصی: مدیریت فناوري اطالعات -التحصیلیفارغرتبه اول  •
  1389 -کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع (مهندسی مالی)، دانشگاه علم و فرهنگ تهران -التحصیلیرتبه اول فارغ •
 1386 -زدیع، دانشگاه یصنا ی: مهندسیکارشناس -یلیالتحصرتبه دوم فارغ •
 1393آذر -رانداك)یران (ایاطالعات ا يبرتر پژوهشگاه علوم و فناور يدانشجو •
 1393اردیبهشت  -آموخته برتر دانشگاه علم و فرهنگ، بیستمین سالگرد تأسیس دانشگاه علم و فرهنگدانش •
 1391بهمن  -پژوهانه دوره دکتري تخصصی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري •
 1395مهر  -همایش ملی مدیران فناوري اطالعات ایده برگزیده، چهارمین •
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Internet Banking Adoption, Telematics and Informatics, 31,3,492-510. 
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₋ Ranked 1st on the hot article for Telematics and Informatics- 2014 full year (Access) 
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Network DEA for Measuring the Efficiency of Mutual Funds, International Journal of 
Applied Decision Sciences, 7, 3, 255-269. (Access) (Indexing) 

5. Khedmatgozar, H.R., Alipour-Hafezi, M. (2015) A Basic Comparative Framework for 
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7. Alipour-Hafezi, M.,  Khedmatgozar, H. R. (2016). E-lending in  ِ◌Digital Libraries: a 
Systematic Review. Interlending & Document Supply, 44(3), 108-114. (Access)  (Indexing) 

8. Khedmatgozar, H. R., Alipour-Hafezi, M. (2017). The Role of Digital Identifier Systems in 
the Theory of Digital Objects. International Journal of Information Management, 37(3), 162-
165.(Access) (Indexing) 

9. Khedmatgozar, H.R., Shahnazi, A. (2018). The Role of Dimensions of Perceived Risk in 
Adoption of Corporate Internet Banking by Customers in Iran. Electronic Commerce 
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 :علمی (فارسی)در مجالت مقاالت 

ها در پذیرش ، نقش ابعاد ریسک ادراك شده مشتریان بانک1389انپور، راضیه، خدمتگزار، حمید رضا، حنفی زاده، پیام، کی .10
 )لینک. (68-49، 20، 5)، و علمی و پژوهشی ISCبانکداري اینترنتی در ایران، فصلنامه علوم مدیریت ایران (

، عوامل موثر در پذیرش بانکداري اینترنتی، مورد مطالعه: بانک 1390اسدي، جعفر، و خدمتگزار، حمید رضا، زاده، پیام، حنفی .11
 )لینک. (98-87، 1،1-28)، و علمی و پژوهشی ISCاقتصاد نوین، فصلنامه علمی و پژوهشی شریف (

هاي الکترونیکی در ایران، گفتمان علم و ها و رسالهنامهشناسی وضعیت مدیریت پایان، آسیب1392خدمتگزار، حمید رضا، .12
 )کلین. (18-1، 1،1مجله انجمن علمی مدیریت اطالعات ایران)،  ( فناوري

 )لینک. (69-64): 12( 16گر دیجیتال هندل. کتاب ماه کلیات . معرفی سیستم شناسه1392خدمتگزار، حمید رضا.  .13
 )لینک. (77-69 ):2( 17). کتاب ماه کلیات DOIگر شئ دیجیتال (. معرفی سیستم شناسه1392خدمتگزار، حمید رضا.  .14
، نظام هاي شناسگر دیجیتالی: ارزیابی تطبیقی، 1393زاده، پیام، خدمتگزار، حمید رضا، علیپور حافظی، مهدي، حنفی .15

 )لینک. (548-525 ،2، 30)، و علمی و پژوهشی  ISC ،Scopusپژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات (
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هاي مدیریت دانش ( مورد مطالعه: مدیریت عملکرد ، بررسی نقش اینترنت اشیاء در سیستم1394خدمتگزار، حمید رضا،  .16
 )لینک. (572-553، 3، 7 و علمی و پژوهشی)، CISکارکنان شهرداري یزد)،  فصلنامه مدیریت فناوري اطالعات (

هاي شناسگر دیجیتالی، ، ارزیابی تطبیقی کارایی ساختار وضوح نظام1394، ، مهديخدمتگزار، حمید رضا، علیپور حافظی .17
 )لینک. (59-38، 2و1، 1)، علمی و پژوهشیفصلنامه مدیریت اطالعات (

هاي شناسگر دیجیتالی، ، ارزیابی تطبیقی کارایی ساختار فراداده نظام1396 مهدي، خدمتگزار، حمید رضا، علیپور حافظی، .18
 )لینک( .456-429، 1، 33 )،و علمی و پژوهشی  ISC ،Scopusپژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات (

 می براي تعریف عملیاتی از محتوا،ارائه چارچوبی مفهو علیپور حافظی، مهدي، زاده، پیام،خدمتگزار، حمید رضا، حنفی .19
 )لینک( 1244-1221، 3، 33)، و علمی و پژوهشی  ISC ،Scopusپژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات (، 1397 -
  )لینک، تهران، ایران (ارائه به شکل سخنرانی). (95چهارمین همایش ملی مدیران فناوري اطالعات، مهر  -

 
 هاي ملی و بین المللی (فارسی):علمی در کنفرانسمقاالت 

، بکارگیري فناوري اطالعات در مهندسی مجدد یک فرآیند اداري 1388لطفی، محمد مهدي، خدمتگزار، حمید رضا،  .20
، تهران، ایران. 88گذاري در بخش صنعت استان یزد، هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، آذر چندسازمانی:  سرمایه

 )لینکارائه شفاهی در بخش علمی کاربردي). ( -بخش  علمی پژوهشی(منتخب 
شده در پذیرش بلیت ، نقش ریسک ادراك1394رضا، میرغفوري، سید حبیب اهللا،  فرد، طاهره، خدمتگزار، حمیدیگانه .21

ریزي و مدیریت ري توسط شهروندان شهر یزد، هفتمین کنفرانس ملی برنامهشهونقل عمومی درونالکترونیکی در حمل
 )لینک، مشهد، ایران ( ارائه به شکل سخنرانی). (94شهري، آبان 

 
 : کتاب

، انتشارات يد بعدچن يهاق ساختاریتحق، روش 1389، )یراستار فنی(و د رضایحمار، ز، آرزو، خدمتگیام، رحمانیزاده، پیحنف •
 )نکیل( .ترمه، چاپ اول

 )لینک( .فراداده، نشر چاپار يایدن ياردهااستاند يمصورساز ،5139 م،یزاده، مر يد رضا، موسویخدمتگزار، حم •

 
 :یعلم یسخنران

ن یکمیها، پنجاه و : ضرورتها، کاربردها و نظامیء اطالعاتیتال شیجی، شناسگر دي، مهدیپور حافظید رضا، علیخدمتگزار، حم •
 )نکیل. (06/09/1392ران، یاطالعات ا يپژوهشگاه علوم و فناور یعلم یسخنران

ران، یاطالعات ا يپژوهشگاه علوم و فناور یعلم ی، سخنرانیقیتطب یابی: ارزیتالیجیشناسگر د يهاد رضا، نظامیخدمتگزار، حم •
 )نکیل. (04/12/1393

اطالعات  يپژوهشگاه علوم و فناور یعلم یت دانش، سخنرانیریمد يهاستمیاء در سینترنت اشید رضا، نقش ایخدمتگزار، حم •
 )نکیل. (18/08/1394ران، یا
. 02/11/5139، انجمن علمی کتابداري و اطالعرسانی ایران، رویکردهاي پژوهشی در حوزه مدیریت دانشخدمتگزار، حمید رضا،  •

 )لینک(

 
 نامه:انیو مشاوره پا ییراهنما
توسط  يشهردرون یونقل عمومدر حمل یکیت الکترونیرش بلیشده در پذسک ادراكی، نقش ر1393 فرد، طاهره،گانهی •

 زد (مشاوره).یاطالعات، دانشگاه علم و هنر  يت فناوریریارشد مد ینامه کارشناسانیزد، پایشهروندان شهر 
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 يران براساس تئوریدر ا یان حقوقیتوسط مشتر یکتشر ینترنتیا يرش بانکداریموثر بر پذ يهاسکی، ر1393، آرزو، يشهناز •
 )، دانشگاه علم و فرهنگ تهران (مشاوره).یمال یع (مهندسیصنا یارشد مهندس ینامه کارشناسانیشده، پاسک ادراكیر

 
 پژوهشی: طرح
فناوري اطالعات ایران، ، طرح پژوهشی مصوب پژوهشگاه علوم و 1391 -94طراحی نظام ملی شناسگر دیجیتال اشیاء اطالعاتی، •

 ت وزارت علوم، تحقیقات و فناوريکارفرما: شوراي راهبري فناوري اطالعا
 ، مجري طرحسازمان فاوا شهرداري یزد ، طرح پژوهشی مصوب1393، طرح توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري یزد •
 ریزي، همکار پژوهشیمصوب سازمان مدیریت و برنامه، طرح پژوهشی 1385، گذاري در استان یزداصالح فرآیندهاي سرمایه •
، همکار زدطرح پژوهشی مصوب دانشگاه ی، 1384، ايهاي فنی و حرفههاي افزایش انگیزش مدیران نسبت به آموزشراهکار •

 پژوهشی
 

 ت:یعضو
 )نکیل( تاکنون 1392 -رانیت اطالعات ایریمد یوسته انجمن علمیعضو پ •
 تاکنون 1397شهریور  -عضو هیأت مدیره انجمن علمی مدیریت اطالعات ایران •
ران، بهمن یاطالعات ا ي، برگزار کننده: پژوهشگاه علوم و فنّاوریتالیجیکتابخانه د ین کنفرانس ملیاول يته اجرایعضو کم •

1392 
 ی، برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسالم2030وتر و شبکه در یکامپ يانداز تکنولوژچشم یمل شین همایاول يداورته یکمعضو  •

 1394 يبد، دیواحد م
 

 مجالت: ي و همکاري باداور
• Electronic Commerce Research 
• Telematics and Informatics 
• International Journal of E-Business Research 
• Iranian Journal of Information Processing & Management 
 جشنواره بینالمللی فارابی •

 
 مورد عالقه: یعلم يهاحوزه
 )MISسیستم اطالعات مدیریت ( •
 مدیریت دانش •
 هاي وبفناوري •
 هاجریان اطالعات در سازمان •
 اطالعات يت خدمات فناوریریمد •
 تجارت الکترونیکی •

 الکترونیکی کاروهاي کسبمدل •
 انهیتعامل انسان و را •
 بازیابی اطالعات •
 بازاریابی خدمات اطالعاتی •
 مدیریت امنیت اطالعات •
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ق کار  يسواب
 )1384-1383( زدیکارشناس همکار شرکت سامان آوران توسعه  •
 )1386 -1385زد (ین یکارشناس همکار شرکت فناوران اطالعات دلف •
 )1386زد (یت یفیان کیرهپوشناس همکار شرکت کار •
 )1389-1386( سان سازه طراحان تهران)یزد شرکت مشاوران پردی(دفتر  زدیا یالکا آر یکارشناس کنترل پروژه شرکت مهندس •
 )1387-1386ر تهران (یوند فراگیت پیریکارشناس همکار شرکت مد •
 )1389زد (ی يشهردار (فاوا) اطالعات و ارتباطات يت پروژه سازمان فناوریریمشاور مد •
 )1391-1390زد (ی ياطالعات و ارتباطات شهردار يسازمان فناور یابینظارت و ارزکارشناس  •
 )1392-1391زد (ی يشهردار تت اطالعایت امنیریستم مدیپروژه استقرار استاندارد س مشاور •
 )1396 -1393زد (ی ياطالعات و ارتباطات شهردار يسازمان فناور یاطالعات يهاستمیل سیه و تحلیمشاور تجز •
 )1395 -1392ران (یاطالعات ا يپژوهشگاه علوم و فناور پژوهشگر •
 )1396 -1395( (شرکت شهرکهاي صنعتی استان یزد) دفتر استان یزد -مبادالت پیمانکاري فرعی ایران نظامعامل توسعه  •
 )1397 -1394( پارك علم و فناوري یزد) موسسه فناورپارسیان ایساتیس (کسب و کار الکترونیکی شرکت مشاور  •
 تاکنون) -1396شرکت فنی و مهندسی امن پردازان کویر ( سیستم مدیریت امنیت اطالعاتمشاور  •
 تاکنون) -1397پژوهشکده فناوري اطالعات ( -عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران (ایرانداك) •

 

 هاي کارينامهتقدیر
 1390دي ، شهرداري یزد •
 1390اسفند  فاوا شهرداري یزد،سازمان  •

 

  ییاجرا يهادر پروژه يسوابق همکار
 :اطالعات يفناور خدمات تیریمد •
 1394 -زد)ی ي( سازمان فاوا شهردارار)، یزد (فاوای يفاوا شهردار یبانیجاد مرکز خدمات پشتیطرح ا .1
 1394 -زد)ی يزد ( سازمان فاوا شهرداریدر شهر  يکارت شهروند يسازادهیپ یو فن یاتیعمل یسنجطرح امکان .2
 1394 -سازي سامانه تخصصی مدیریت پروژه سازمان فاوا شهرداري یزدطراحی و پیاده .3
 1397-1396 -شرکت امن پردازان کویر -)InfoSISطراحی مفهومی سامانه مدیریت امنیت اطالعات ( .4

 : يورمجدد و بهره یمهندس •
 1384 -زدیدر دانشگاه  يوراستقرار چرخه بهبود بهره .5
طرح  -آوران توسعه)زد (شرکت سامانیاستان  ياو حرفه یدر مراکز فن يورش بهرهیافزا يهاراهکار یها و بررسن شاخصیتدو .6

 1384 -زدیمصوب دانشگاه  یپژوهش
 1384-زدی ياژیمجدد در واحد سفارشات شرکت فوالد آل یمهندس .7
 1384-زد ی يشرکت آب منطقه ا يمجدد در بخش ادار یسدمهن .8
 1386زد) یاستان  يزیرت و برنامهیریزد (سازمان مدیاستان  ییاجرا يهاعملکرد دستگاه یابینظام ارز یناظر بخش خصوص .9

 

 کنترل پروژه : •
سان سازه طراحان یسرخس (شرکت مشاوران پرد-خطوط راه آهن محور مشهد نال)گی(س یکیکنترل پروژه نصب عالئم الکتر .10

 1387-1386زد)یا یالکا آر یشرکت مهندس -تهران
 -سان سازه طراحان تهرانیخطوط راه آهن محور بادرود (شرکت مشاوران پرد گنال)ی(س یکیکنترل پروژه نصب عالئم الکتر .11

 1388-1386زد)یا یالکا آر یشرکت مهندس
 

 ت :یفیت کیریمد •



٦ 

ان یزد (شرکت رهپویاستان  ياو حرفه یدر اداره کل آموزش فن  ISO9001 - 2000ت یفیت کیریاستاندارد مد ينگهدار .12
 1386زد)یت یفیک

ر یوند فراگیت پیریزد (شرکت مدیل مواد یافت و تبدیدر سازمان باز  ISO9001 - 2000 تیفیت کیریاستقرار استاندارد مد .13
 1387تهران) 

ر یوند فراگیت پیریزد (شرکت مدیجم تندر  -پایسا یندگیدر نما   ISO9001 - 2000ت یفیت کیریاستقرار استاندارد مد .14
 1387تهران) 

 1391 -زدی يدر شهردار ISO27001-2005ت اطالعات بر اساس استاندارد یت امنیریستم مدیس ياستقرار و نگهدار .15
 

 : یصنعت يهاواحد يزیرطرح •
 1386 ن)یزد (شرکت دلفیژن ابرکوه یگاز اکس يدیمطالعه بازار طرح احداث واحد تول .16
 1387 ن)یزد (شرکت دلفیبد یفال در مد آجر سیتول یاحداث واحد صنعت يطرح مطالعه اقتصاد .17
 1396-1395 -هاي صنعتی استان یزد)عاملیت توسعه نظام مبادالت پیمانکاري فرعی استان یزد (شرکت شهرك .18

 

 رات:یو تعم ينگهدار •
 1388 -1387 -زدیه یآهن  ناحراه یکیستم عالئم الکتریرات در سیتعم و يستم نگهداریس ياده سازیپ .19
 1389 -1388 -ه اصفهانیآهن ناحراه یکیترستم عالئم الکیرات در سیتعم و يستم نگهداریس ياده سازیپ .20
 1389 -1388 -ه شرقیآهن ناحراه یکیستم عالئم الکتریرات در سیتعم و يستم نگهداریس ياده سازیپ .21
 1384-فوالد آلیاژي یزدسازي شرکت در واحد فوالد CMپروژه اجراي  .22

 

  یآموزش يهادوره
 1387 -آلمان TUVNORD شرکت ، ISO9001-2000ت یفیت کیریاستاندارد مد یداخل يزیمم •
 1390-آلمان TUVNORD شرکت، ISO27001-2005ت اطالعات یت امنیریستم مدیاستاندارد س یداخل يزیمم •
 1390 -ریپردازان کوامن یو مهندس ی، شرکت فنيوتریکامپ يهات در شبکهیامن •
 1395 -)، سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایرانSPX-DAعاملیت توسعه نظام مبادالت پیمانکاري فرعی ( •

 افزار: با نرم ییآشنا
 شرفته)ی، پ ، متوسط پایه:  (سطوح

 ییسطح آشنا )یسی(زبان برنامه نونرم افزار  ییسطح آشنا نرم افزار 
Microsoft Word شرفتهیپ Lisrel, Amos شرفتهیپ 
Microsoft Excel پیشرفته Visio پیشرفته 

Microsoft Access پیشرفته Edrawmax پیشرفته 
Microsoft Power Point پیشرفته MATLAB متوسط 

Prezi پیشرفته Protégé متوسط 
SPSS متوسط Photoshop پایه 

Microsoft Project (MSP) متوسط AutoCAD پایه 
Primavera پایه PHP پایه 
Clementine پایه VBA پایه 

Rational Rose پایه html پایه 
 

 با زبان: ییآشنا
 شرفته)ی، متوسط ، پ ي(سطوح : مبتد

 مدرك  ییسطح آشنا زبان

 Tolimo: 507 متوسط یسیانگل
UTEPT: 67 

 
 1397 مهرم: یخ تنظیتار
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