سوابق تحصیلی
دیپلم ریاضی و فیزیک

علیرضا ضیاءالدینی

کارشناس و مشاور مدیریت و فناوری
اطالعات
متولد۱۳۷۵/۴/۱۱ :

وضعیت تأهل :متأهل
وضعیت سربازی :پایان خدمت

موسسه/دانشگاه :نمونه دولتی استاد جعفری زرند

معدل۱۸،۴ :

کارشناسی مدیریت بازرگانی
بازرگانی

موسسه/دانشگاه :دانشگاه شهید باهنر کرمان  -دولتی

معدل۱۸،۲۲ :

*رشته بنده ابتدا مهندسی کامپیوتر بوده که به علت عالقه به رشته مدیریت،

پس از گذارندن  ۳ترم به رشته مدیریت بازرگانی تغییر رشته دادم.

سوابق شغلی
درباره من
کارشناس حوزه مدیریت کسب و کار در زمینه های
سیستمهای مدیریت ،منابع انسانی ،بازاریابی ،تحقیق و
توسعه و همچنین کارشناس حوزه فناوری اطالعات و
تاثیر  ITبر توسعه و رشد کسب و کارها ،عالقمند به
آموزش و تحقیق در حوزه مدیریت و فناوری اطالعات.
آنالیزگر سیستمهای مدیریت حوزه ستادی و عملیات
info@arzm.ir
09134409047
03433127111
www.arzm.ir
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مهارت ها
مدیریت اجرایی
مدیریت منابع انسانی ()hrm
اصول مدیریتی
برنامه ریزی سازمانی

طراح سایت
خود اشتغال

فروردین  - ۱۳۹۴تیر ۱۳۹۶
وظایف و دستاوردها :
■ طراحی انواع سایت برای شرکتها ،موسسات و اشخاص از جمله اساتید

دبیر انجمن علمی مدیریت

دانشگاه:انجمن علمی مدیریت دانشگاه شهید باهنر کرمان
آغاز همکاری از آبان ۱۳۹۵
وظایف و دستاوردها :
■ برگزا ری کارگاه ها و سمینارهای مفید جهت آگاه سازی در حوزه مدیریت

بازرگانی

مدیر تیم طراحی سایت
شرکت:فرا رایانش هما اسپرلوس

تیر  - ۱۳۹۶شهریور ۱۳۹۶
وظایف و دستاوردها :

■ راه اندازی واحد طراحی سایت شرکت و مدیریت تیم موجود در شرکت

کارآموز انفورماتیک
شرکت:فروشگاه های زنجیره ای رفاه

تیر  - ۱۳۹۶شهریور ۱۳۹۶
وظایف و دستاوردها :

■ ایده پردازی در خصوص امور انفورماتیک فروشگاه زنجیره ای رفاه شعبه
مرکزی و انجام مسئولیت چیدمان در سطح شعبه

مشاور مدیر عامل

شرکت:فرا رایانش هما اسپرلوس
شهریور  - ۱۳۹۶بهمن ۱۳۹۶

سازماندهی کردن
حل مساله و تصمیم گیری
توانایی مدیریت گروه و رهبری
کنترل افراد و مدیریت
طراحی و آنالیز سیستم
بهینه سازی سیستم

وظایف و دستاوردها :
■ سازماندهی و برنامه ریزی شرکت و ساماندهی امور اجرایی و عملیاتی آن.

مدیر تحقیق و توسعه
شرکت:فرا رایانش هما اسپرلوس
بهمن  - ۱۳۹۷مهر ۱۳۹۷
وظایف و دستاوردها :
■ توسعه و رشد سیستمهای مدیریت شرکت

عضو هیئت مدیره

شرکت:آینده سازان فناوری هوشمند اسپرلوس
آغاز همکاری از اردیبهشت ۱۳۹۷
وظایف و دستاوردها :

erp

■ برنامه ریزی و پیاده سازی انواع سیستم های مدیریت شامل روندهای

bpmn

قائم مقام مدیر عامل

اداری ،مالی و فنی در شرکت

شرکت:آینده سازان فناوری هوشمند اسپرلوس
bpms
Process Maker
اصول مدیریت پروژه
اصول مدیریت پروژه
طراحی سایت
مباحث سئو ()seo
شبکه های اجتماعی
فوتوشاپ

اردیبهشت  - ۱۳۹۷مهر ۱۳۹۷
وظایف و دستاوردها :

■ مدیریت و برنامه ریزی امور اجرایی شرکت و همچنین جانشینی مدیریت
عامل

مدیر اداری و کارگزینی
شرکت:آینده سازان فناوری هوشمند اسپرلوس
آبان  - ۱۳۹۷بهمن ۱۳۹۷
وظایف و دستاوردها :
■ پیاده سازی و ارزیابی سیستم و روندهای منابع انسانی شامل گزینش،

استخدام و آموزش در شرکت

مدیر داخلی
کلینیک:مجتمع دندان پزشکی کرمان کلینیک

آبان  - ۱۳۹۸خرداد ۱۳۹۹
وظایف و دستاوردها :

■ آنالیز و طراحی سیستم جذب و گزینش منابع انسانی خبره
icdl

■ استاندارد سازی روندهای حوزه مدیریت
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قائم مقام مدیر عامل و مدیر داخلی

css/css3

■ طراحی سایت کرمان کلینیک

شرکت:گروه ساختمانی ِجی
آغاز همکاری از خرداد ۱۳۹۹
وظایف و دستاوردها :

javascript

■ آنالیز و طراحی سیستم جذب و گزینش منابع انسانی خبره

bootstrap

■ طراحی سایت گروه ساختمانی جی

■ آنالیز و طراحی سیستم مدیریت مالی

PHP

■ مشاوره و برنامه ریزی شبکه های اجتماعی گروه ساختمانی جی و امالک
ِجی

دوره ها و گواهینامه ها

Wordpress

رویداد تکانه
موسسه:تکانه

تیر ۱۳۹۶

jquery

کنفرانس بین المللی مدیریت

بازاریابی اینترنتی

موسسه:آریانا قلم
دی ۱۳۹۵

استارتاپ ویکند رفسنجان

وبمستر

موسسه:دانشگاه ولیعصر رفسنجان

شبکه اجتماعی

مهر ۱۳۹۴

دوره آموزشی طراحی سایت
موسسه:مدرسه استارتاپ ایران

alireza_zia

مرداد ۱۳۹۵

alirezaziaa

موسسه:خانه مدیریت کیفیت استان کرمان

گواهینامه ایزو 2015-9001

بهمن ۱۳۹۸

زبان
عربی
% ۸۰

% ۴۰

% ۲۰

% ۲۰

مهارت خواندن

مهارت نوشتن

مهارت گفتاری

مهارت شنیداری

انگلیسی
% ۸۰

% ۶۰

% ۴۰

% ۶۰

مهارت خواندن

مهارت نوشتن

مهارت گفتاری

مهارت شنیداری

تحقیقات
تحقیق «بررسی تاثیر شبکه اجتماعی اینستاگرام بر روند تحصیلی
دانشجویان»
اردیبهشت ۱۳۹۵

در این تحقیق تالش شده است تاثیرات شبکه اجتماعی اینستاگرام بر روند

تحصیلی دانشجویان مورد بررسی قرار گیرد ،در واقع نوعی آسیب شناسی

صورت گیرد و راه هایی برای ایجاد تاثیر مثبت این شبکه اجتماعی برروند

تحصیلی دانشجویان ارائه شود.

پروژهها
پروژه های طراحی سایت
تاریخ  :فروردین ۱۳۹۳

انجام انواع پروژه های طراحی و پیاده سازی سایت در حوزه های شرکتی،

شخصی و فروشگاهی

لینک مربوطه https://arzm.ir/portfolio:

مشاوره مدیریت

تاریخ  :شهریور ۱۳۹۶

مشاوره در خصوص مسائل و مشکالت کسب و کار به مدیران ارشد و

عامل

لینک مربوطه https://arzm.ir/#av-tab-section-1-3:

طراحی و پیاده سازی سیستمهای مدیریت
تاریخ  :شهریور ۱۳۹۷

آنالیز و طراحی سیستمها و روندهای مدیریتی شرکتها و کسب و کارها در

جهت بهتر انجام شدن کارها در کسب و کار

لینک مربوطه https://arzm.ir/#av-tab-section-1-4:

آموزش مدیریت (دانشگاهی و کاربردی)
تاریخ  :شهریور ۱۳۹۷

تدریس و آموزش افراد (کارمندان و مدیران  -دانشجویان مدیریت) در
حوزه طراحی سیستمها ،منابع انسانی و اصول مدیریت

لینک مربوطه https://arzm.ir/#av-tab-section-1-5:

افتخارات
رتبه اول دانشجویی رشته مدیریت
تیر ۱۳۹۷

