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 فرم سوابق مشاوران گروه بین المللی طرح و ساخت پرسا
 

  1347متولد:   نام و نام خانوادگی: اعظم عادلی

 مدیر و مدرس تشریفات)هتل، رستوران، ادارات، رویدادها( سمت:
 

 

 سوابق تحصیلی: -1

 محل اخذ مدرک اخذ مدرک سال رشته تحصیلی نوع مدرک ردیف

 گیالن 1389 هتلداری دیپلم 1

 تهران 1394 تشریفاتدیپلماسی و  دانیکار 2

 کارشناسی 3
مدیریت امور 

فرهنگی،دیپلماسی ارتباطات 
 فرهنگی

1394 
سازمان فرهنگ و 
 ارتباطات اسالمی

4 
سازمان میراث فرهنگی و صنایع 

 گردشگریدستی و 
مدیریت عمومی هتلداری در 

 واحدهای اقامتی
 زنجان 1388

 تهران 1386  2آشپزی درجه مدرک حرفه ای 5

 تهران 1390  1آشپزی درجه مدرک حرفه ای 6

 تهران 1389 سرپرست پذیرش هتل مدرک حرفه ای 7

 تهران 1389 مدیر خانه داری هتل مدرک حرفه ای 8

 تهران 1389 اتاقداری هتل مدرک حرفه ای 9

 تهران 1389 پذیرشگر هتل مدرک حرفه ای 10

 تهران 1395 زبان تخصصی هتل داری مدرک حرفه ای 11

 تهران 1389 مدیریت و ممیزی کیترینگ دانشگاه کارآفرینی 12

 زنجان 1385 سازمان تبلیغات اسالمی علوم قرآنی و تدریس علوم مربوطه 13

 زنجان 1385 زبان انگلیسی جهاد دانشگاهی 14

15 
گواهی گذراندن دوره مهارت های 

 ارتباطی
 نظام روانشناسی ایران 1393 نظام روانشناسی ایران

 :حرفه ایق وابس -2
 

 شهر سال نام شرکت سمت ردیف

92-93 گروه بین المللی مهندسی طرح و ساخت پرسا و پذیرایی تشریفات آموزشی مدیر دپارتمان 1  تهران 

95و  94 سازمان مدیریت صنعتی صنعتی مدرس سازمان مدیریت 2  تهران 

 تهران 93 وزارت صنعت، معدن و تجارت آموزش بازرگانی موسسه مدرس 3

80 -75 دانشگاه آزاد زنجان معاون پرورشی و آموزش سما 2  زنجان 



85 -80 دبیرستان و پیش دانشگاهی معاون آموزشی و پرورشی 3  زنجان 

 زنجان 1385 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایرانیمدیر برگزاری جشنواره آش  4

88 -85 نابینایان NGO مدیر فرهنگی و هنری 5  انزنج 

92 -77 سازمان ها و همایش ها و جشنواره ها گوینده و مجری همایش ها 6  زنجان 

 تهران 1391 توسعه گردشگری ناظر همایش صنعت غذا 7

 اصفهان 1390 هتلداری هزاره سوم اتحادیه های مدیر اجرایی جشنواره ها  8

 کردستان 1392 جامعه هتلداران استان کردستان برگزاری سمینار هتلداری نوین 9

 تهران 1392 گروه بین المللی مهندسی طرح و ساخت پرسا مدیر تشریفات و پذیرایی همایش تکا 10

 تهران IT 1393فرهنگسرای  مدیر اجرایی سلسله نشست های شبکه زرد 11

12 

ی تخصصی شامل: عضویت و حضور در نشستها

روابط بین گسترش ضرورت اعتماد سازی، 

رویکرد نو به پدیده الملل، عصر جهانی شدن، 

شهروندی، وب سایتهای سازمانی زیر نظر اساتید 

 برجسته داخلی با رویکرد بین المللی

 انجمن روابط عمومی ایران

8/8/1393  

5/7/1393  

5/9/1393  

10/10/1393  

1/6/1393  

 تهران

96-97 رجا مدرس تشریفات و پذیرایی 13  تهران 

 :سوابق تدریس-3
 

 سال برگزاری دوره شرکت متقاضی نام دوره ردیف

 1392 بیمارستان فوق تخصصی امام خمینی کرج پذیرایی و آداب معاشرت مقدماتی 1

 1392 کنندگان کشورسازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید  آداب معاشرت مقدماتی 2

 1392 ایران خودرو )ایسیکو( پذیرایی و آداب معاشرت مقدماتی 3

 1392 سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر پذیرایی و آداب معاشرت مقدماتی 4

 مدرس دوره تشریفات رستوران 5
مرکز آموزش بازرگانی مؤسسه مطالعات و پژوهش های 

 معدن تجارتبازرگانی وزارت صنعت و 
1392 

 1392-1393 سازمان مدیریت صنعتی مدرس دوره تشریفات و پذیرایی  6

 1375-1380 دارالقرآن کریم مدرس تجوید قرآن 7

 1394 هتل الله بانه مدرس و مشاور تشریفات و پذیرایی 8

 1396-1395 ایران مال تهران مشاور 9

  1395 بیمارستان شهید چمران مدرس هتلینگ 10

 1395 پروژه کاشان مال مدرس و مشاور و مسئول مصاحبه  11

 1394 بیمه نوین مدرس پذیرایی 12

  شرکت نیروگاهی منا مدرس پزیرایی 13

 1395 شرکت بازرگانی کیال مدرس تشریفات و پذیرایی بین المللی  14

 1397 بیمارستان شهید لواسانی مدرس هلدینگ 15

16 
 مدرس تشریفات و آداب معاشرت 

 نیرو های انتظامات
 1394 بیمارستان ایرانمهر



17 
مدرس تشریفات بین الملل در روابط 

 عمومی
 1395 استانداری کردستان

18 
 مدرس کارگاه تخصصی تشریفات 

 بین الملل
 1396 تخصصی)شخصی(

19 
 مدرس کارگاه تخصصی تشریفات 

 بین الملل
 1397 تخصصی)شخصی(

 1396 سازمان مدیریت صنعتی مدرس تشریفات بین الملل اتیکت 20

 1395 وزارت صمت مدرس تشریفات بین الملل 21

 1397 پارس خودرو آموزش اتیکت ویزه مدیران ارشد 22

23 
آموزش استانداردهای تشریفات و 

 پذیرایی 
 1398خرداد  ساعت(  32بانک توسعه تعاون)

 

 

 :تألیفات -3

 

 سال نام کتاب ردیف

80 -75 آداب سفر در اسالم 1  

85 -80 دائرته معارف غذای ایرانی در سه جلد 2  

88 -85 اکتاب حالل و حرام غذ 3  

 85 گردآوری و تدوین کتاب جشنواره آش ایرانی 4

92 -90 (1)مقدماتیکتاب آداب تشریفات و پذیرای با متخصصین امر  5  

92 -90 (2)مقدماتیکتاب آداب تشریفات و پذیرای با متخصصین امر 6  

92 -90 (1)پیشرفته کتاب آداب تشریفات و پذیرای با متخصصین امر 7  

92 -90 (2پیشرفته )کتاب آداب تشریفات و پذیرای با متخصصین امر 8  

92 -77  کتاب تشریفات دیپلماتیک 9  

 92 جزوه برگزاری رویدادهای ویژه مدیران 10

 92 ناظرانجزوه برگزاری رویدادهای ویژه  11

 92 جزوه برگزاری رویدادهای ویژه پرسنل 12

تدوین و طراحی سرویس ایرانی بر اساس غذاهای ایرانی و آداب و رسوم ملی برای اولین بار در ایرانن  13
 جهت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری)در دست بررسی(

92 

مطهر،تدوین دوره آداب معاشرت متولیان هیئات تدوین دوره آموزشی آداب معاشرت خادمین حرم های  14
 مذهبی،تدوین دوره ماموران انتظامات،دوره آداب معاشرت ویژه مترجمان همزمان

1394 

 1397 تالیف و تدوین کتاب خمات آبدارچی)مهماندار( 15

 

 
 



 :سایر فعالیتهای مرتبط -4
جهت سازمان میراث فرهنگی و برای اولین بار در ایران بر اساس غذاهای ایرانی و آداب و رسوم ملی  "سرویس ایرانی"تدوین و طراحی 

 )در دست بررسی( 1392گردشگری سال 

 ستاره 5مشاور هتل های  -

 ستاره 5مسئول مصاحبه و گزینش پرسنل هتل های  -

 فرودگاه امام خمینی cipارزیابی جایگاه تشریفاتی  -

 پذیرایی شرکت چای گلستانآموزش تشریفات و  -

 آموزش تشریفات و پذیرایی سازمان مبارزه با قاچاق کاال -

 3/8/97آموزش اتیکت ویژه دانشجویان فنون مذاکره سازمان مدیریت صنعتی  -

 7/8/97روسای قطار آموزش تشریفات ویژه  -

 7/8/97و6آموزش خصوصی ویژه مدیران تشریفات -

 1397کیش)جزیره کیش( آذر سمینار مدیران رستوران در سازمان  -

 1397سمینار پرسنل رستوران در سازمان کیش آذرماه  -

 کارگاه تشریفات و پذیرایی در سطح بین المللی در رستوران دانته  -

 در تهران 1397اجرای همایش مد لباس در بهمن ماه  -

 1397ارس خودرو اسفند همایش تشریفات بین الملل و آداب معاشرت در تجارت بین الملل ویژه مدیران در شرکت پ -

سفند ماه  - ستاد برنارد فیلیپس در ا شیراز یا  1397شرکت ر کالس های ا ستوران در هتل بزگ  ضوع پذیرایی در ر با مو

 کسب مدرک قبولی از جانب ایشان

 دوره خرداد ماه و تیر ماه سال جاری )استان زنجان( 3سمینار آداب و معاشرت در گردشگری در  -

سازمان مدیریت  سمینار مبانی مدیریت - ضمن همکاری با  ستان زنجان در  سال جاری ا شگری در تیر ماه  صنعت گرد در 

 صنعتی، موسسه آموزش رجا به عنوان مدرس در سال های اخیر نیز از فعالیت های اینجانب می باشد. 

 

 

 

           


