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 استاد تشريفات - مجيد ظفريان

 
 

 مشخصات فردی:

                                                                                   نام و نام خانوادگی: مجيد ظفريان،

 وضعيت تاهل: متاهل و داراي يك فرزند. تهران ، 6231متولد  ، 6231شماره شناسنامه  نام پدر:مراد،

 

 :سوابق تحصيلي 

 

 . تهران البرز دبيرستان از رياضی ديپلم و ليسانس آمار از دانشگاه شهيد بهشتی تهران  

 و اخذ مدرک مديريت هتلداري از سازمان فنی و حرفه اي مشهد.
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 :سوابق كاری 

 سال است که مقيم شيراز هستم .سه بيش از   . تشريفاتمدير  به عنوان  6/61/61شيراز از  انتقال به هتل هما. 6

 .  3/6/61بندرعباس لغايت  هما هتل (مدير) سرپرست عنوان به  8/69/ 63انتصاب در مورخه . 3

 

 

 

 

 

 

 در مدت مذکور اقدامات ذيل در هتل صورت گرفته: ، مدير هتل آپارتمان آلتين ارس در جلفا که 6269تا آبان  6263ازآبان ماه . 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به هتل اين ميگردد يادآوري)  63تا مرداد 62مدير راه اندازي هتل دنيز چهار ستاره مجتمع گردشگري باري اروميه از بهمن . 3

 عمليات، قبلی مشتريان و رزرواسيون مراکز به هتل معرفی ،ضمن بازاريابی مختلف اقدامات با که بود فعال غير سال دو مدت

 . (..گرفت صورت نيز نوسازي و بازسازي

 نظارت از طراحي تا ساخت و افتتاح سالن چند منظوره  ..1

 رفع نواقص عدم انطباق ارزيابان استاندارد سازی..2

تدوين و اجراءبرنامه جهت اطلاع رساني و تبليغات ،بازاريابي و بازارسازی بين آژانسهای مطرح و مراكز رزرواسيون .3

 شركت در نمايشگاه هتلداری تهران.مهم و 

 نوسازی ملزومات هتل شامل تخت،تشک،ملحفه،حوله و......4

 لغو قرارداد برون سپاری لاندری وسرپرستي اين قسمت در راستای ارتقإ كيفيت در خانه داری ..5

 . سرو به صورت بوفه گسترش اقلام صبحانه سرد و گرم و خريد تحهيزات.6

  راستای در آشپزخانه تجهيز و بازسازی و منو بازنگری و هتل توران و صبحانه خوری لغو قرارداد برون سپاری رس .7

 .   ميهمانان مندی رضايت و كيفيت و بهداشت ارتقإ

 در مدت مذكور فعاليتهای زيادی ازجمله:

 ،ابنيهتعديل نيروهای مازاد،آموزش پرسنل جوان،نوسازی تجهيزات و

 بازاريابي و تبليغات) بخصوص درفضای مجازی ( ،انعقاد قرارداد با ارگانها ، سازمانها و آژانس های مختلف

 بازسازی  برند هتل هما بندرعباس صورت گرفت .و 

 كه باعث افزايش فروش و رضايت مندی مشتريان گرديد.
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انداردهاي تطبيق استانتصاب به سمت مدير منطقه اي )آذربايجان غربی و شرقی( شرکت رايزن پاد آفتاب گردشگري عامل .  9

 )کار پارت تايم( . 62مراکز گردشگري از ابتداي مهر 

 داراي آموزش، و انسانی ،نيروي ،خدمات تجهيزات حوزه در ارزياب رسمی سازمان ميراث فرهنگی،صنايع دستی و گردشگري . 1

هتل در دو استان آذربايجان غربی و شرقی. وعقد  91گزارش ارزيابی ،از بيش از  تنظيم و بازديد به موفق و رسمی شناسائی کد

 قرارداد مشاوره با هتلهاي در حال ساخت مانند اهراب تبريز و ايران پارک و کيميا اروميه و چهار ستاره پيرانشهر،  چيپال جلفا .

 .63 تا 61بين سالهاي   رين هتلهاي ايران()يکا از لوکس تمشهد درويشی هتل نوشيدنی و غذا ، مدير تشريفات . 1

چهار دوره اعزام به  از آداب معاشرت،پذيرائي ،خانه داری و...  بيشتشريفات،مدرس مباحث هتلداری ،. 8

  منطقه ويژه اقتصادی عسلويه و برگزاری دوره های كوتاه مدت برای پتروشيمي مبين،حافظ و پاد جم

ترينگ ،ك پذيرائي اصول  دروس در دانشگاه علمي وكاربردی هتل پرديسان مشهد  وهمچنين تدريس در

  .  هتلداری رشته نوشيدني و غذا های هزينه كنترل ،آشپزخانه صنعتي و
تاسيس گروه تشريفات طلائی به اتفاق دو نفر از پرسنل هتل از جمله آشپز هتل و اجاره مجتمع پذيرائی ماهان در چهارراه فرامرز . 6

عباسی مشهد با چهارسالن چند منظوره و يك رستوران در طبقه ششم با چشم انداز عالی و دوطبقه منفی يك و دو، شامل آشپزخانه 

 . (61تا81)و سردخانه.به مدت چهار سال

 . 81تا  83مدير غذا و نوشيدنی هتل پنج ستاره پرديسان مشهد و در ادامه مدير فروش و بازاريابی و تشريفات از . 61

مدل  31پرسنل و طبخ روزانه  21مدير رستوران بوفه غذاهاي بين الملل پروما مشهد )طبقه سوم شاپينگ سنتر پروما( با بيش .  66

  غذا، سالاد، دسر و پذيرائی به صورت بوفه.

ت تبليغات و مديريدر عشق آباد ترکمنستان تا )فست فود( تاپس برگر . فعاليت در عرصه هاي مختلف از تاسيس رستوران 63

 .بازاريابی رستوران آبشار دبی

                                                                                 رستوران و غيره پذيرائی، ،ميهماننوازي داب تشريفات،گردشگري،مرتبط با آ ، تجربيات و مطالبويسنده خاطراتن

(https://virgool.io/posts/published  

 

 

 

zafaryan@gmail.com  

      16699619366  لفن همراه:ت  

https://www.linkedin.com/in/zafaryan   

https://virgool.io/posts/published

