سوابق تحصیلی

دکتری گردشگری و هتلداری

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

گرایش :هتلداری
موسسه/دانشگاهEUROPEAN REGIONAL :
EDUCATIONAL ACADEMY
“”FOUNDATION

موسسه/دانشگاه :دانشگاه آزاد اسالمی رشت  -آزاد

۱۳۹۵ - ۱۳۹۳

علی مهری علمدار

کارشناسی مدیریت بازرگانی

دیپلم انسانی

موسسه/دانشگاه :دانشگاه آزاد تنکابن  -آزاد

گرایش :فرهنگ و ادب
موسسه/دانشگاه :دبیرستان خواجه نصیر

تجهیز و راه اندازی هتل

سوابق شغلی
متولد۱۳۴۹/۸/۱۵ :
وضعیت تأهل :متأهل
وضعیت سربازی :پایان خدمت

دکترای هتلداری و متخصص در تجهیز ،مشاوره ،آموزش و
راه اندازی مراکز اقامتی و پذیرایی(داخل و خارج از کشور)

مدیرعامل

مدیر داخلی

شرکت هتلداری کلید طالیی

مرکز  :هتل های بین المللی پارسیان

از سال  1385تا کنون

آغاز همکاری از 139۷ :

هندلینگ میهمانان مجموعه ،در واحدهای اقامتی

هندلینگ میهمانان مجموعه ،در واحدهای اقامتی

مرکز  :اتوبوسرانی سامانه برقی

مرکز  :اتوبوسرانی تهران آقای بیت الهی

هندلینگ میهمانان مجموعه ،در واحدهای اقامتی

مدیریت واحدهای اقامتی و راه اندازی

مرکز  :اتوبوسرانی تهران سامانه  4آقای دل هند

مرکز  :تله کابین شهر سبز
۱۳۹۲ - ۱۳۹۱

اطالعات تماس

مدیر داخلی

مدیر غذا ونوشابه

مرکز  :هتل های بین المللی پارسیان

مرکز  :هتل های بین المللی پارسیان

۱۳۹۲ - ۱۳۹۱

۱۳۹۲ - ۱۳۹۱

هندلینگ میهمانان مجموعه ،در واحدهای اقامتی

سرپرست واحد های پذیرایی

مرکز  :اتوبوسرانی شهرداری تهران(منطقه  ۷اتوبوسرانی)

مرکز  :هتل های بین المللی پارسیان
۱۳۹۰ - ۱۳۷۸

مدیر غذا و نوشابه

مدیررستوران

مرکز  :هتل تماشا کیش

مرکز  :هتل آنا کیش
۱۳۷۸ - ۱۳۷۷

gmail.com@mny.539
09111944860

سرمیزبان تشریفات

سرمیزبان تشریفات

مرکز  :رستوران میرداماد تهران

مرکز  :هتل ددمان آنکارا

۱۳۷۴ - ۱۳۷۶

۱۳۷۵ - ۱۳۷۳

01155226096
hotels.com-www.gk

مازندران ،رامسر ،میدان شهید خلعتبری ،رو به روی
فرودگاه ،مجتمع سیمرغ ،طبقه اول واحد دو

دوره ها و گواهینامه ها

مدیریت هتلداری
موسسه:دانشگاه استریت کالید اسکاتلند

گواهینامه دوره آموزش آشپزی پیشرفته

زبان

هتل پارسیان آزادی رامسر
1383

گواهینامه دوره آموزش کافی شاپ
هتل پارسیان آزادی رامسر
1383

گواهینامه دوره آموزش دسر
هتل پارسیان آزادی رامسر
1383

ترکی استانبولی

دوره آموزشی کارور عمومی رایانه شخصی
موسسه :کامپیوتر آینده ساز
1384

دوره تخصصی مدیریت هتلداری
مهارت خواندن

سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی
1385

مهارت نوشتن

دوره کامل +wordویندوز پیشرفته+اینترنت
موسسه فرهنگی ،هنری و آموزشی رامسر
1385

مهارت شنیداری

دوره مدیریت عمومی واحدهای اقامتی

مهارت گفتاری

سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی
1385

انگلیسی

گواهینامه دوره اصول بازاریابی(نمایندگی مازندران)
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
1385

گواهینامه دوره مدیریت فروش (نمایندگی مازندران)
مهارت خواندن

موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
1385

دوره آموزش مدیران واحدهای اقامتی شهرستان نوشهر و چالوس

مهارت نوشتن

سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
1390

مهارت شنیداری

گواهی حضور در کنفرانس هتلداری نوین و توسعه گردشگری

مهارت گفتاری

شبکه اجتماعی

دانشکده مدیریت و هتلداری عالمه طباطبایی
1390

گواهینامه رشته جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
دانشگاه آزاد واحد رشت
1390

گواهینامه شرکت در کارگاه آموزشی تبیین آیین نامه ها ،دستورالعمل ها و شیوه نامه های آموزشی
سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
1391

دوره آشپزی عمومی
موسسه هتلداری و گردشگری کلید طالیی
1393

alamdar5937
alamdar1970

سوابق اشتغال زایی

معرفی به اشتغال پایدار از زمان شروع فعالیت تاکنون بیش از  400نفر
آموزش منابع انسانی ضمن خدمت و هنرجویان آزاد بیش از  6000نفر(طبق اسناد و مدارک

موجود)

اشتغال زایی در تولید منسوجات هتلی و ملحفه 3 ،نفر
اشتغال زایی در تولید هدبرد و تخت خواب هتلی 2 ،نفر
به کار گیری  25نفر در بخش پیمانکاری به صورت پاره وقت در زمان اجرای پروژه های راه اندازی و تجهیز
اشتغال زایی در بخش خانه داری برای واحد اقامتی  700متری(پنت هاوس که در قالب شوروم هتلی نیز مورد
استفاده قرار می گیرد) و  90متری 2 ،نفر
اشتغال زایی در شرکت هتلداری کلید طالیی(دارای جامع ترین فروشگاه تجهیزات هتلی از صفر تا صد) 5 ،نفر

تحقیقات

مقاله بررسی عوامل موثر در افزایش ماندگاری توریسم در شهرستان رامسر
مرکز ارائه مقاله :توسعه گردشگری استان مازندران(همایش بین المللی گردشگری ایران و نمایشگاه صنایع وابسته )
شماره سریال61312 :

راه اندازی و مدیریت واحدهای پذیرایی با اعداد و ارقام
کتاب در حال ویرایش

تقدیرنامه

تقدیرنامه هتل پارسیان خزر
تقدیرنامه عملکرد شایسته

تقدیرنامه خالقیت و نوآوری
هتل آزادی رامسر
1380

تقدیرنامه آموزشی
سازمان ایرانگردی و جهانگردی
1382

تقدیرنامه راه اندازی ،آموزش و افتتاح کافی شاپ
هتل آزادی بم
1384

تقدیرنامه راه اندازی ،آموزش و افتتاح
هتل آپارتمان آج
1386

تقدیر نامه به عنوان مدیر واحدهای اقامتی و پذیرایی
مجتمع رفاهی تفریحی شهر سبز رامسر
1389

تقدیرنامه هفته گردشگری و جهانگردی
فرماندار رامسر
1391

تقدیر نامه آموزشی هفته گردشگری و جهانگردی به عنوان مدرس نمونه در سطح استان
جامعه هتلداران غرب مازندران
1391

تقدیرنامه گردشگری
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
1391

تقدیرنامه راه اندازی ،آموزش ،تجهیز و افتتاح
مجتمع تفریحی توریستی مرضیه
1392

تقدیرنامه کارآفرین نمونه
فرمانداری شهرستان رامسر
139۷

سوابق تدریس
مدرس نمونه هتلداری و گردشگری استان مازندران
تاریخ ۱۳۹۶ :
مدرس دانشگاه پیام نور رامسر
تاریخ ۱۳۸۳ :
مدرس دانشگاه هتلداری مازیار نور کد استاد2225 :
تاریخ 1392 :
مدرس پروازی استان یزد و قزوین
مدرس هتلداری وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی کشور در رشته های مدیریت تخصصی
هتلداری ،مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری ،مدیریت نوشیدنی ها در هتل ،مدیریت و نظارت بر بخش غذا و
نوشابه ،مدیریت تشریفات و مراسم و سایر رشته های هتلداری(با اسناد و مدارک موجود)

پروژهها

هتل ملل رامسر
تاریخ 1399 :
راه اندازی و تجهیز

رستوران  360چشم انداز رامسر
راه اندازی و آموزش  -در حال اجرا

مجتمع پذیرایی آبشار بانه
تاریخ ۱۳۹۸ :
آموزش و تجهیز

مجتمع اقامتی سازمان انرژی اتمی رامسر
تاریخ ۱۳۹۸ :
بازسازی ،تجهیز و راه اندازی

هتل بهار اردکان یزد
تاریخ 139۶ :
راه اندازی و آموزش

هتل کیمیا رامسر
تاریخ ۱۳۹۶ :

آموزش و مشاوره

هتل الله یزد
تاریخ ۱۳۹۶ :
برگزاری دوره های مدیریت عمومی برای مدیران داخلی هتل های یزد در هتل الله یزد

هتل آپارتمان شهرزاد رامسر
تاریخ ۱۳۹۶ :
راه اندازی ،تجهیز و مشاوره

مجتمع پذیرایی گلباران تنکابن
تاریخ ۱۳۹۶ :
راه اندازی ،تجهیز و مشاوره

آموزش مراکز رزرواسیون (خانه و مسافر) استان مازندران
تاریخ ۱۳۹۶ :
آموزش توانمند سازی مدیران هتل های استان مازندران و گلستان
تاریخ ۱۳۹۶ :
مجتمع نور وزارت دفاع چابکسر
تاریخ ۱۳۹۶ :
آموزش خانه داری و رستوران

برگزاری دوره های مدیریت هتلداری استان یزد
تاریخ 1395 :
رستوران کشتی رامسر
تاریخ ۱۳۹۵ :
آموزش اصول میزبانی و تشریفات

آموزش کلیه مدیران رستورانهای بین راهی استان مازندران
تاریخ ۱۳۹۵ :
هتل علمدار بافق یزد
تاریخ ۱۳۹۵ :
راه اندازی و آموزش کلیه واحدها

مجتمع سلمان چالوس
تاریخ ۱۳۹۵ :
آموزش غذا  -نوشابه و خانه داری

هتل بزرگ شهاب ناهار خوران گرگان
تاریخ ۱۳۹۵ :
آموزش کلیه واحدهای اقامتی و پذیرایی

مجموعه شهرداری اصفهان
تاریخ ۱۳۹۵ :
پیمانکاری واحدهای اقامتی مجموعه

مجموعه کافه رستوران های زنجیره ای برلیان مراغه
تاریخ ۱۳۹۴ :
راه اندازی و آموزش بخش های رستوران ،کافی شاپ و فست فود

مجتمع اقامتی سپاه پاسداران شهید مطهری گیالن
تاریخ ۱۳۹۴ :
الگوهای رفتاری و مدیریت عمومی هتل

رستوران کوثر اصفهان
تاریخ ۱۳۹۲ :
آموزش مدیریت رستوران

متل الماس
تاریخ ۱۳۹۲ :
آموزش مدیریت غذا و نوشابه ،مدیریت مقدماتی هتل ،خانه داری و پذیرشگری

هتل نیروی دریایی سبالن انزلی
تاریخ ۱۳۹۲ :
آموزش تشریفات ،آشپزی و فرانت آفیس

واحدهای پذیرایی ،تفریحی هتل میالد شهرداری کرج
تاریخ ۱۳۹۲ :
راه اندازی و پیمانکاری

مجموعه چالدره تنکابن
تاریخ ۱۳۹۲ :
آموزش کلیه رشته های هتلداری

هتل مرضیه بابلسر
تاریخ ۱۳۹۲ :
راه اندازی ،تجهیز و آموزش

رستوران هتل آپارتمان کوثر
تاریخ ۱۳۹۱ :
آموزش اصول پذیرایی و تشریفات

مجتمع اقامتی میالد نشتارود وابسته به شهرداری کرج
تاریخ ۱۳۹۱ :
آموزش فرآنت آفیس

واحدهای اقامتی تحت نطر سازمان میراث فرهنگی قزوین
تاریخ ۱۳۹۱ :
آموزش مدیریت عمومی هتل  -آموزش در محل

هتل ملکشاه چالکرود
تاریخ ۱۳۹۱ :

آموزش فرآنت آفیس ،خانه داری و پذیرایی(بازسازی)

هتل بام سبز رامسر (تله کابین)
تاریخ ۱۳۹۱ :
راه اندازی ،تجهیز و آموزش

شرکت هتلداری کلید طالیی مازندران
آموزش کلیه رشته های هتلداری ،آشپزی ،قنادی ،کافی شاپ ،طرح اجرایی خانه مسافر و  )...از سال  1389تاکنون

واحدهای خانه مسافر تحت نظر میراث فرهنگی رامسر
تاریخ ۱۳۹۰ :
آموزش مشتری مداری و پذیرشگری

واحدهای اقامتی و پذیرایی تحت نظر میراث فرهنگی چالوس
تاریخ ۱۳۹۰ :
آموزش بازاریابی و تشریفات

واحدهای خانه مسافر تحت نظر میراث فرهنگی چالوس – نوشهر
تاریخ ۱۳۹۰ :
آموزش مشتری مداری و پذیرشگری

واحدهای خانه مسافر تحت نظر میراث فرهنگی چالوس – نوشهر
تاریخ ۱۳۹۰ :
آموزش مشتری مداری و پذیرشگری

باغ رستوران آیالر کالرآباد
تاریخ ۱۳۸۹ :
راه اندازی و تجهیز رستوران و آشپزخانه صنعتی ،آموزش کافی شاپ و تشریفات

شهر سبز رامسر
تاریخ ۱۳۸۹ :
راه اندازی سایت باال و آموزش اصول هتلداری و پذیرایی

مجموعه اقامتی  -پذیرایی رویان نوشهر
تاریخ ۱۳۸۹ :
آموزش تشریفات و کافی شاپ

سفیدآب کالچای
تاریخ ۱۳۸۸ :
راه اندازی ،تجهیز و آموزش

هتل آوا
تاریخ ۱۳۸۷ :
راه اندازی و آموزش کافی شاپ

هتل شایان تنکابن
تاریخ ۱۳۸۶ :
راه اندازی واحدهای اقامتی ،پذیرایی و آموزش کافی شاپ

رستوران طالیی نوشهر
تاریخ ۱۳۸۶ :
راه اندازی کافی شاپ و تشریفات

واحدهای تحت نظر میراث فرهنگی یزد
تاریخ ۱۳۸۶ :
آموزش غذا و نوشابه

هتل آج رامسر
تاریخ ۱۳۸۶ :
راه اندازی مجموعه و آموزش فرآنت آفیس ،بازاریابی و خانه داری

هتل بادله ساری
تاریخ ۱۳۸۵ :
راه اندازی کافی شاپ

هتل های پارسیان مازندران
تاریخ ۱۳۸۴ :
رامسر و هتل هایت خزر  -آموزش کافی شاپ

هتل ستاره دریا لنگرود
تاریخ ۱۳۸۴ :
راه اندازی کافی شاپ و رستوران

دانشگاه پیام نور رامسر
تاریخ ۱۳۸۳ :
تدریس واحدهای گردشگری

هتل آزادی بم
تاریخ ۱۳۸۲ :
راه اندازی کافی شاپ

سازمان ایرانگردی و جهانگردی مازندران
تاریخ ۱۳۸۲ :
آموزش تشریفات

هتل های پارسیان رامسر و چالوس
تاریخ ۱۳۸۱ :
راه اندازی کافی شاپ

