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* تحصیالت:
مقطع

محل تحصیل

دیپلم ریاضی فیزیک

دبیرستان شاهد فردوسی (شهر مشهد)

کارشناسی سخت افزار

موسسه آموزش عالی سجاد (شهر مشهد)

* توامندیها و مهارتهای رشته ای:
 مدیریت
 مشاوره حوزه مدیریت
 مشاوره بازاریابی و فروش
 مشاوره حوزه دیجیتال مارکتینگ
 آنالیز سیستم های نرم افزاری
 آنالیز  ،طراحی و پیاده سازی پایگاه داده ای
 برنامه نویسی شیء گرا
 پیاده سازی سیستم های نرم افزاری
 آشنایی کامل با اینترنت  ،جستجو ،تجارت الکترونیک  ،پرتالها  ،امنیت اطالعات  ،پست الکترونیک  ،مباحث مربوط
به سرویس های اینترنتی ،مباجث مربوط با خرید و فروش هاست و دامنه
 تدریس (دیجیتال مارکتینگ)C#,sqlServer2005,MS office,ICDL ،
* زبانها
انگلیسی

مکالمه در حد خوب  ،قرائت و ترجمه متون تخصصی رایانه عالی

عربی

قرائت و ترجمه متون عالی

* مهارت های نرم افزاری

Visual Studio2012 C#,Asp.net
SqlServer 2008r2
MS Office : Word- Excel- Access – PowerPoint
Internet
Matlab







* سوابق کاری
 شرکت نسل داده پردازی ایلیا
مدیریت عامل و عضو بیان گذاران شرکت از سال 1384
هم بنیانگذار برند ایلیاسیستم
هم بنیانگذار برند پارس رزرو
 حوزه آموزش
 .1کارگاه آموزشی مبانی کسب و کار  .برگزار کننده :کمیته امداد -واحد رضویه – 1399/07/15
 .2دوره بازاریابی دیجیتال مقدماتی  .برگزار کننده :مرکز رشد و نوآوری 1398/10/25 .
 .3دوره بازاریابی دیجیتال مقدماتی  .برگزار کننده  :آموزشگاه فارسیان 1398/09/10 .
 .4کارگاه آموزشی :آشنایی با بازاریابی دیجیتال  .برگزار کننده  :موسسه آموزش عالی توس 1398/08/25 .
 .5کارگاه آموزشی  :بازاریابی با اینستاگرام .برگزار کننده  :ایلیاسیستم ،مرکز آموزش هتل داری شهید آوینی  .شهریور
ماه سال 1398
 .6کارگاه آموزشی  :مقدمات بازاریابی دیجیتال .برگزار کننده :واحد اشتغال زایی کمیته امداد1398/04/15 .
 .7کارگاه آموزشی  :نوآوری و فناوری های جدید گردشگری  ،بجنورد  ،سازمان مدیریت صنعتی 1398/01/18 ،
 .8کارگاه آموزشی :دیجیتال مارکتینگ ویژه مدیران  .برگزار کننده :پدیده شاندیز 1397/12/04 .
 .9دوره آموزش مقدمات بازاریابی دیجیتال  .برگزار کننده :کمیته امداد امام خمینی 1397/12/22
 .10سخنرانی مهندس ضمیری با عنوان  :معرفی نرم افزار هتل داری تحت وب  .برگزار کننده :دانش صنعت
 .11همایش مدیریت مصرف آب و انرژی در صنعت هتلداری و گردشگری 1397/11/09هتل بین المللی پارس
مشهد.موضوع سخنرانی :اینستاگرام ،فرصت ها و تهدیدها
 .12نمایشگاه کامپیوتر مشهد 1397/10/15
موضوع آموزش مهندس ضمیری :کارگاه آموزش ایمیل مارکتینگ با میل چیمپ

 .13کارگاه آموزش دیجیتال مارکتینگ برای مدیران
 .14دوره آموزش مدیران غذا و نوشیدنی ،مرکز شهید آوینی. 1397/10/04موضوع :دیجیتال مارکتینگ برای مدیران
 .15دوره آموزشی دیجیتال مارکتینگ ،مرکز آموزش فارسیان 1397/09/05
موضوع :دیجیتال مارکتینگ
 .16کارگاه آموزشی مقدمات بازاریابی دیجیتال ،مجازیست با همکاری شتابدهنده فردوسی 1397/08/24
 .17کارگاه آموزشی برندینگ با ابزار دیجیتال ،مجازیست با همکاری شتابدهنده فردوسی
 .18همایش تخصصی مدیران رستوران و کترینگ های مشهد ،برگزار کننده دانش صنعت ،مرکز شهید آوینی
1397/07/30
 .19روش های افزایش فروش با استفاده از فضای مجازی و دیجیتال مارکتینگ
 .20دوره آموزشی مدیریت غذا و نوشیدنی ویژه خواهران مرکز آموزش هتلداری شهید آوینی 1397/07/21
 .21موضوع :مقدمات بازاریابی دیجیتال
 .22دوره آموزشی مدیریت غذا و نوشیدنی ویژه آقایان مرکز آموزش هتلداری شهید آوینی 1397/07/22
 .23موضوع :مقدمات بازاریابی دیجیتال
 .24دوره آموزشی بازاریابی دیجیتال  ،برگزار کننده ایلیاسیستم 1397/06/03
 .25سخنرانی مهندس ضمیری باعنوان  :کاهش اثرات رکود بازار با استفاده از ابزار دیجیتال 1397/02/24
 مشاوره
 مشاوره دیجیتال مارکتینگ و سیستم سازی برند شیذر  ،جناب آقای پیرگزی09151229630 مشاوره دیجیتال مارکتینگ و سیستم سازی برند  ، NBSجناب آقای دکتر خلخالی 09150408256 مشاوره دیجیتال مارکتینگ و سیستم سازی برند صنایع دستی فرهنگ  ،جناب آقای جابر 09155048560 مشاوره دیجیتال مارکتینگ برند سوله سازه  ،جناب آقای مقدم 09151161158 -مشاوره دیجیتال مارکتینگ فروشگاه طیب  ،جناب آقای عبدی 09101712433

 مشاوره سیستم سازی برند تشک هیلدا ،جناب آقای فراش باشی 09382483258 مشاوره دیجیتال مارکتینگ و سیستم سازی برند پوشاک سادات  ،جناب آقای سیدی 09155170528 مشاوره دیجیتال مارکتینگ خانه چرم ژوگالن ،جناب آقای بیهقی 09151114518 پرسنال برندینگ هاتف  ،مهندس هاتفی 09153179408 مشاوره تولیدی کیان(لباس زیر مردانه) ،جناب آقای امدادی 09153155428 مشاوره گالری پارچه مبلی ونوس ،جناب آقای مونسی 09151154068 مشاوره تولیدی چوب ایبلو  ،جناب آقای کاظمی 09155153625 مشاوره تولیدی چرم رحجان  ،جناب آقای رحیمی زاده 09153009903 مشاوره تولیدی لوازم خواب نوزاد نی نی بان ،جناب آقای شاکری 09150040884 مشاوره تولیدی لوستر فاضل  ،جناب آقای محمدرضا فاضل 09155098332 مشاوره تولیدی پالک سینه نشان برتر ،جناب آقای جوان 09153586915 مشاوره شرکت خانه بنا ،جناب آقای مهندس رضایی 09155101550 مشاوره تولیدی چوب پیشگامان ،آقای شکری 09153100163 مشاور هتل بزرگ سی نور مشهد جناب مهندس پایدار 09151113677 مشاور هتل اترک جناب دکتر باقرزاده مشاور گالری پرده سپهری جناب آقای سپهری مشاور هتل سی برگ جناب آقای ناظران مشاور استارت آپ توتکا  ،جناب آقای حسینی 09153057726 -مشاور استارت آپ دانشگاه آزاد ،جناب آقایان دکتر حق پیما ،آقای مهندس اکبرزاده

 -مشاور استارت آپ بازار فرش الکترونیک مشهد

