اطالعات فردي :
نام

:

امير

نام خانوادگي

:

اصالن زاده

تاريخ تولد

:

1349/08/23

صادره

:

شميران

وضعيت تأهل

:

متأهل

تعداد فرزند

:

يك پسر ( متولد ) 1382

قد

:

 175سانتيمتر

وزن

:

 95كيلو

توانايي در تكلم زبان هاي

:

انگليسي و تركي

خارجه

تجربيات حرفه اي :
از خردادماه  1398تا هم اکنون

 :مشاور و نماینده شرکت هتلداری  Gold s.r.l.ایتاليا در کشورهای حوزه
خاورميانه و آسيای جنوب شرقی

از مهرماه  1397تا هم اکنون

 :مدیرکل توسعه تجارت بين الملل گردشگری زیبایی و تندرستی کشور
مالزی (متعلق به وزارت گردشگری مالزی و گروه )Oriental Mace

از آذر ماه  1396تا بهمن ماه  :1398به نمایندگی از گروه راهبران اقتصادی آرمان ،عضو هيات مدیره شرکت
توسعه گردشگری آریا زیگورات ،مالک هتل های فرودگاهی امام خمينی
(ره) ( ،)Ibis & Novotelتحت مدیریت و نظارت گروه هتل های Accor
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از اسفند سال  95تا بهمن ماه  : 98مشاور مدیر عامل های هلدینگ گردشگری تامين اجتماعی (هگتا)
از اردیبهشت  95تا اردیبهشت  : 96مدیر عامل و نائب رئيس هيات مدیره گروه هتل های هما
 :مدیر کل بهره برداری مجموعه گردشگری و هتل دریایی ترنج جزیره

از بهمن ماه  94تا خرداد ماه 95

کيش و بعد از خرداد  95تا هم اکنون مشاور مدیر عامل
از بهمن  1393تا مهر ماه 1394

 :مدیرکل و بهره بردار مجتمع گردشگری و تعطيالت باری اروميه

از فروردین  1392تا بهمن 1393

 :عضو هيئت مدیره و معاون بهره برداری گروه هتل برج های باران
متعلق به گروه مهندسی باران (مشهد)

از اردیبهشت  91تا اردیبهشت  : 92مشاور مدیر عامل و مدیر آموزش شرکت سرمایه گذاری (گروه)
هتل های پارس
از آذر ماه  1387تا اردیبهشت  : 1391مدیر عامل شرکت گروه هتل های آریا (بخش خصوصی)
از آذر ماه  1389تا شهریور 1390

:

عضو هيئت مديره و سهامدار شرکت هتلهای زنجيره ای مارکوپولو

از ارديبهشت  1385تا آذر 1387

:

مدير كل هتل پرديسان مشهد ( پنج ستاره )

از شهريور  1384تا ارديبهشت : 1385

مدير كل هتل پانيذ كيش ( سه ستاره ) شرکت توسعه گردشگری
ایران

از شهریور 1383تا شهريور 1384

:

مدير داخلي هتل بين المللي الله تهران ( پنج ستاره)

از اسفند  1382تا شهریور 1383

:

معاون و مدير بخش خدمات اقامتي هتل بين المللي الله یزد

از شهريور  1382تا اسفند 1382

:

مدير بخش خدمات اقامتي باشگاه ايرانيان دبي

از آذرماه  1381تا شهريور 1382

:

مدير بخش خدمات اقامتي و مشاور مدير عامل هتلهاي ديزين و
شمشك تهران

از سال  1379الي 1382

:

سرپرست فرانت آفيس هتل بين المللي الله تهران

از سال  1370الي 1379

:

كارمند فرانت آفيس هتل بين المللي الله تهران

افتخارات و مسئوليت ها :
 .1عضو هيات نظارت بر قرارداد همکاری گروه هتل های  Accorفرودگاه امام خمينی ( )ibis & Novotelبا
شرکت سرمایه گذاری ميراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا) و شرکت توسعه گردشگری ایران
زیگورات
 .2عضو شورای سياستگذاری مرکز خدمات مشاوره و انجمن ایرانيان خارج از وطن (کشور)
 .3عامل تطبيق استانداردهای فنی و کيفيت خدمات تاسيسات گردشگری و بطور ویژه استان های
آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی
 .4نائب رئيس شورا و انجمن گردشگری و هتلداری سبز
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 .5عضو پيوسته انجمن علمي گردشگري ايران
 .6عضو کميته متناظر خدمات گردشگری سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتی ISIRI/TC228
 .7عضو كميته علمي تخصصي صنعت هتلداري گردشگري دانشگاه جامع علمي – كاربردي
 .8عضو هيئت علمي صنعت هتلداري گردشگري دانشگاه جامع علمي – كاربردي
 .9مدیر گروه هتلداری واحد دانشگاهی  33دانشگاه جامع علمی -کاربردی
 .10عضو كميته تعيين صالحيت مديران مراكز اقامتي استان خراسان رضوي
 .11عضو ستاد ساماندهي مراكز اقامتي و زائرسراهاي دولتي و غير دولتي مشهد مقدس
 .12عضو كميته و سرگروه ارزياب استاندارد سازي و درجه بندي مراكز اقامتي كشور دارای کد
 .13عضو كميسيون گردشگري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران شعبه مشهد
 .14عضو كار گروه گردشگري شهرداري مشهد مقدس
 .15بازرس ویژه و عضو کميته بازرسی و رسيدگی به شکایات اتحاديه هتلداران استان خراسان رضوي
 .16خادم نمونه گردشگری سال  87استان خراسان رضوی در زمينه هتلداری و ارائه خدمات نوین
(افتخارات)
 .17منتخب و نماينده سازمان ميراث فرهنگي  ،صنايع دستي و گردشگري و جامعه هتلداران ايران جهت
حضور در دوره آموزشی توسعه گردشگري در كشور ژاپن  JICAپائيز سال 87
 .18نماینده ویژه اتحادیه هتلداران مشهد مقدس اعزامی به کشور عمان جهت مذاکرات با مقامات بلند
پایه وزارت گردشگری این کشور در جهت ارتقا تعامالت گردشگری و هتلداری
 .19عضو شورای هماهنگی تشکل های مراکز اقامتی کشور
 .20عضو کميته متناظر استاندارد سازی خدمات گردشگری سازمان استاندارد و تحقيقات ایران
 .21عضو کميته علمی -تخصصی همایش مدیریت هتلداری در هزاره سوم1388 ،
 .22از موسسين و بهره بردار مرکز آموزش عالی هتلداری و جهانگردی پردیسان مشهد 1385
 .23دبير کار گروه ارتقاء استانداردهای فنی و کيفيت خدمات گروه هتل های هما از 1393
 .24عضو کميته مطالعات و تحقيق بازار گروه هتل های هما 1392
 .25عضو کميته گزینش ،آموزش ،جذب و استخدام نيروهای انسانی گروه هتل های هما 1393
 .26عضو کميته استانداردسازی و تدوین ضوابط سازمان ميراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
1395
 .27مدرس بين المللی دانشکده Malaysian Hospitality College
 .28مدرس بين المللی دارای کد و تائيدیه از موسسه هتلداری و گردشگری  AHLEIزیر مجموعه AHLA

تحصيالت :
 -1دکترای حرفه ای در رشته مدیریت هتلداری و گردشگری از دانشگاه Rochville University
 -2کارشناس ارشد (فوق ليسانس) رشته مدیریت هتلداری و گردشگری از دانشگاه پلي تكنيك لولئو
( )Luleaسوئد
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 -3كارشناس (ليسانس) مترجمي زبان انگليسي از دانشگاه آزاد تهران
 -4فوق ديپلم مديريت هتلداري از دانشگاه جامع علمي – كاربردي
 -5فارغ التحصيل از دانشكده صنعت هتلداري و گردشگري  I.F.Tماكائو

دوره هاي مرتبط :
 -1مديريت فروش و بازاريابي در هتل از دانشگاه دوسيت  Dusit Thaniتايلند
 -2الگوهاي رفتاري و آداب معاشرت (اتيكت) در گردشگري
 -3تطبيق استانداردهاي فني كيفيت خدمات تأسيسات گردشگري
 -4توسعه صنعت توريسم و هتلداري ) (JICAدر كشور ژاپن
 -5حضور در كنفرانس بين المللي آموزشي صنعت هتلداري در كشور امارات ـ دبي
 -6دوره آموزشي ارزشيابي و طبقه بندي مشاغل
 -7حضور در سمينار آموزشی آداب نوین ميزبانی بين الملل از سوی موسسات :
EUROPE ACADEMY, WORLD TECHNOLOGY GROUP, ANCCP ACADEMY, QAL UK LTD.
 -8حضور در دوره های آموزشی فنون مذاکره با همتای خارجی از سوی دانشکده روابط بين الملل

تأليفات :
 -1ترجمه و تأليف كتاب اصول فرانت آفيس ( چاپ و انتشار توسط دانشگاه جامع علمي – كاربردي )

 -2گردآوري و تأليف جزوه آموزشي خدمات صنعت گردشگري
 -3گردآوري و تأليف جزوه آموزشي طراحي و دكوراسيون داخلي در هتل
 -4ارائه مقاالت مرتبط با صنعت گردشگري و هتلداري در نشريات تخصصي اين صنعت
مراجع :
 -1جناب آقاي دکتر حمزه زاده رئيس جامعه هتلدارن ایران و مدیر عامل گروه هتل های پارس
 -2جناب آقاي مهندس بيدگلی دبير جامعه هتلداران ايران و معاون مالی اداری هتل های پارس
 -3جناب آقاي مهندس قانعي رياست اتحاديه هتلداران مشهد مقدس و استان خراسان رضوی
 -4جناب آقاي دکتر شيريان عضو هيات مدیره و مدیر عامل گروه هتل های تات (ایران مال)
 -5جناب آقاي دکتر عسگريان مدير عامل شرکت آریا زیگورات و هتل های فرودگاه امام خمينی (ره)
 -6جناب آقای دکتر عندليب ،مدیر عامل پيشين شرکت تالشگران اندیشه کاراد (متعلق به سمگا)
 -7جناب آقای مهندس سمنانی زاده ،رئيس هيات مدیره گروه شرکت های بين المللی گردشگری رایزن
 -8جناب آقای دکتر مهدی جهانگيری ،رئيس هيات مدیره گروه مالی گردشگری و شرکت سمگا
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آدرس و اطالعات مجموعه هایی که تاکنون فرصت همکاری و خدمت گذاری در مسئوليت های مدیریتی
داشته ام:

شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات
این شرکت بعوان تنها مالک هتل های فرودگاه بين المللی امام خمينی (ره) می باشد که طی
قراردادی مدیریت آن ،تحت گروه هتل های بين المللی آکور فرانسه با برندهای  Novotelدارای سيصد
اتاق با درجه  5ستاره و ( Ibisدارای  200اتاق) با درجه  4ستاره می باشد.

هلدینگ گردشگری تامين اجتماعی
این هلدینگ که یکی از هلدینگ های تابعه سازمان تامين اجتماعی می باشد با نام هگتا معرفی
شده و به عنوان بزرگترین مجموعه فعال در صنعت گردشگری کشور ایران نقش آفرینی می کند .
شرکتهای تابعه این هلدینگ از این قرار می باشد.
 -1شرکت حمل ونقل ریلی رجاء
 -2گروه هتل های هما
 -3شرکت مجتمع اقامتی دهکده ساحلی انزلی
 -4مجتمع خدمات رفاهی و گردشگری آبادگران
 -5شرکت خدمات رفاهی رفاه گستر
 -6شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
 -7شرکت خدمات گردشگری و مسافرتی تامين

گروه هتل های هما
این گروه خوشنام هتلی با سابقه خدمتی غریب به نيم قرن در کشور دارای  5هتل پنج ستاره در
شهرهای بزرگ کشور مانند :تهران ،مشهد ،شيراز ،بندر عباس می باشد که همچنان در راستای
توسعه این گروه هتلی اقداماتی صورت گرفته از جمله :ساخت هتل در اصفهان ،همدان ،قزوین و
تهران

مجتمع گردشگری اقامتی دریایی ترنج (جزیره کيش)
این مجموعه که بعنوان منحصر بفردترین مجموعه گردشگری دریایی از بکرترین منطقه جفرافيایی
جزیره کيش واقع شده که دارای  100سوئيت و اتاق رو به دریا با کف شيشه ای و امکانات کامل
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ورزشهای دریایی تاسيس شده که می تواند آرامشی مثال زدنی در کنار خدمات ویژه به ميهمانان و
مخاطبين خودش ارائه نماید.

مجتمع گردشگری و تعطيالت باری اروميه
این مجتمع گردشگری با وسعتی به اندازه تقریبی  165هکتار در شمال غربی دریاچه اروميه واقع
شده و می توان از آن بعنوان اولين و تنها مجموعه گردشگری تفریحی کشور که مطابق با
استانداردهای بين المللی ،سرمایه گذاری و تاسيس شده است ) (Resortنام برد .این مجموعه
شامل بخش ویالیی_رفاهی ،بخش ورزشی متشکل از فضاهای مورد نياز ورزش های درون سالنی و
بيرونی از جمله پانسيون نگهداری اسب ،ميدان و مانژ اسب سواری ،ورزشهای آبی ،هتل و هتل
آپارتمان های اقامتی ،محل برگزاری همایش ها و ميهمانی ها بهمراه تنوعی از رستوران ها و امکانات
پذیرایيی می باشد .

گروه هتل های مسکونی باران مشهد
شرکت سرمایه گذار و سازنده این گروه مهندسی در سال  1385با هدف ساخت و بهره برداری مجتمع
و برج های اقامتی بسيار لوکس و شخصی بهمراه ایجاد فضاهای رفاهی و خدماتی و ارایه سرویس
های منحصر بفرد همچون هتلهای  5ستاره تاسيس گردید که ما حصل این سياست بسيار حرفه ای
ساخت و بهره برداری از چنين موقعيت های خاص سبب توسعه آن در سایر شهرهای بزرگ کشور از
جمله پایتخت گردید و بدین ترتيب سبک جدیدی از زندگی مدرن به همراه خدمات رفاهی و اقامتی
ویژه در ميان شهروندان و هموطنان کشور پهناور ایرانمان جاری و ساری شد.

شرکت سرمایه گذاری هتل های پارس :
این گروه هتلی متشکل از  6هتل  5ستاره در شهرهای بزرگ کشور از جمله مشهد ،تبریز ،کيش،
کرمان ،اهواز و آبادان تشکيل شده و بعنوان یکی از گروه های هتلی خوش نام کشور در عرصه هتلداری
و گردشگری ایفای نقش می نماید به گونه ای که مدیریت عالی این گروه هتلی امروزه مسئوليت
هدایت جامعه هتلداری کشور را عهده دار شده و در آن نقش بسيا مهم و پر رنگی را ایفا می نماید.

گروه هتل های آریا
این گروه هتلی متشکل از  10هتل پنج ستاره و چهار ستاره خوشنام برند کشور در بخش خصوصی
می باشد و گستردگی آن از شمال تا جنوب ،شرق تا غرب و مرکز ایران را در برگرفته است .این هتل
ها شامل هتل پردیسان مشهد ،هتل نارنجستان ایزد شهر ،هتل بين المللی پارس شيراز ،هتل
شایگان کيش ،هتل باغ مشير الممالک یزد ،هتل امير کبير اراک ،هتل بين المللی قم ،هتل کادوس
رشت ،هتل بين المللی تبریز و هتل آسمان اصفهان می باشد که در قالب یک کنسرسيون و هم
افزایی خدمات خود را در سطح ملی و با تجربه بين المللی ارائه می نماید.
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شرکت هتل های زنجيره ای مارکوپولو
این شرکت که یکی از هفت شرکت تابعه هلدینگ گردشگری مارکوپولو می باشد .در سال 1389
تاسيس گردید تا بتولند به پشتوانه حجم کثيری از آژانس های خدمات مسافرتی را هم به عنوان
سهام داران این هلدینگ و هم به صورت همکاران در دل خود دارد .مدیریت و بهره برداری از هتل های
کشور (چمران شيراز ،داریوش کيش ،پانوراما کيش ،و  )...را در دست گرفته و به واسطه استقرار نظام
های بهره برداری بين المللی خدمات شایسته و در خور شأن ميهمانان و مسافرانشان را تامين و ارائه
نمایند.

هتل  5ستاره پردیسان مشهد
این هتل که متعلق به ستاد رفاهی وزارت علوم و در مجاورت دانشگاه فردوسی مشهد قرار گرفته
است به واسطه داشتن سالن های متعدد و آمفی تئاتر ئر ميان هتل ها و مراکز اقامتی کشور به
عنوان اولين هتل کنفرانس ایران معرفی شده است .موقعيت مکانی و خدمات شایسته این هتل به
جهت داشتن کارکنان آموزش دیده و پتانسيل فعاليت مرکز آموزش علمی-کاربردی پردیسان در دل این
مجموعه از صفات و خصوصيات بارز هتل  5ستاره پردیسان مشهد می باشد.

شرکت توسعه گردشگری ایران (گروه هتلهای الله)
این گروه هتل متشکل از هتلهای  4و  5ستاره خود در شهرهای تهران ،سرعين اردبيل ،کندوان تبریز،
کرمانشاه و چابهار می باشد که مالکيت آن در اختيار شرکت توسعه گردشگری ایران می باشد.
این شرکت همچنين دارای یک مجموعه آبدرمانی معدنی به نام سبالن در شهر سرعين بوده و هتل
صخره ای الله کندوان تبریز به عنوان اولين بوتيک هتل صخره ای کشور در مجاورت روستای کندوان به
فعاليت سرویس دهی به گردشگران و ميهمانان مشغول می باشد.

باشگاه ایرانيان دبی امارات:
این مجموعه بسيار خوش نام در کشور امارات و شهر دبی واقع شده است در واقع متعلق به سازمان
سياحتی بنياد مستضعفان و جانبازان می باشد و در آن فضاها ،مکانها و خدماتی از جمله دو ساختمان
اقامتی(هتل) زمين فوتبال استاندارد ،فضاهای ورزشی (مسقف) و روباز ،سالن های پذیرایی و
رستوران های متعدد ،سالن همایشی و آمفی تئاتری و سينمایی فضاهای آموزشی و کار آفرینی به
ميهمانان ،مسافران و هموطنان مقيم این کشور ارائه می گردد.
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 MyBeauty Tourism, Malaysia, ……………………………………….…www.mybeautytourism.com.my
 Gold s.r.l., Italy, …………………………………………………………………………www.goldmultiservizi.it
 Laleh Hotel Group .......................................................................…www.lalehhotels.com
 Parsian Int’l Hotels ...…………………………………………………………….…………...………..www.pih.ir
 Homa Hotel Group ………………………………………………..………………......www.homahotels.com
 Arya Hotel Group .……………………………………………………………………...…..…www.aryahotels.ir
 Marcopolo Hotel Chains ………………………………………………………….……..www.marcopolo.co.ir
 Pars Hotel Investment Group ………………………………………..…………….. www.pars-hotels.com
 Baran Residential Hotel Group …………………………………………….…………………….www.baran.ir
 Iranian Club Dubai .………………………………………………………………..…………………..www.icd.ae
 Pousada de Mong ha Educational Hotel ………………………………………….……...www.ift.edu.mo
 Mehr Traditional Chain Hotels …………………………………..……………www.mehrchainhotels.com
 Bari Tourism & Holiday Resort ……………………………………….……………………...……www.bari.ir
 Proger Hospitality Consulting ………………………………..………………www.progerhospitality.com
 Toranj Resorts & Spa .…………………………………………….……………...…. www.toranj-hotel.com
 Tourism Holding for Tamin Ejtemai………………………………………………………….…www.hegta.ir
 IKIA Int’l Airport Hotels (ibis & Novotel) ……………………………….…….…www.accorhotels.com

: آدرس و تلفن هاي تماس
63  پالک،  خيابان روشنایی، ضلع جنوب پارک قيطریه،تهران
+98 21 22230557

: فكس

aslanzadeh1174@yahoo.com : پست الكترونيكي
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+98 21 22230557

: تلفن

+98 912 149 5954

: همراه

