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موضوع رساله  :طراحی الگوی فضایی بازاریابی گردشگری روزانه در نواحی روستایی ( مطالعه موردی روستاهای با پتانسیل
گردشگری دره جاجرود )
رشته تحصیلی کارشناسی ارشد :جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
تاریخ و محل اتمام  1931 :دانشگاه آزاد اسالمی  ،واحد علوم و تحقیقات تهران
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد :برنامه ریزی گردشگری فرهنگی با تاکید بر میراث معنوی ایران
رشته تحصیلی کارشناسی  :مدیریت برنامه ریزی آموزشی تاریخ و محل اتمام  -1931 :پیام نور تهران
دوره های آموزشی طی شده
 گواهی شرکت در سمینارهای برنامه ریزی جهانگردی  ،بازاریابی و مدیریت منابع انسانی که توسط سازمان جهانیجهانگردی (  ( W.T.Oو کارشناسان بین المللی برنامه ملی توسعه گردشگری در ایران اجرا شده است.
 دوره آموزش جهانگردی و میراث فرهنگی زیر نظر کمیسیون ملی یونسكو در ایران (  41ساعت ) دوره آموزشی مدیریت فنی دفاتر خدمات جهانگردی (  843ساعت ) مرکز آموزش خدمات جهانگردی دوره آموزشی روابط عمومی (  111ساعت ) مرکز آموزش نیروی انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد دوره آموزشی روزنامه نگاری (  11ساعت ) مرکز آموزش نیروی انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد دوره آموزشی راهنمایان بلد محلی استان تهران (  41ساعت ) مرکز آموزش خدمات جهانگردی دوره آموزشی تكنیكها و مدلهای برنامه ریزی (11ساعت ) مرکز آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی دوره آموزشی گزارش نویسی و مكاتبات اداری مرکز آموزش جهاد دانشگاهی (  111ساعت ) شرکت در کارگاه آموزشی " آشنایی با کارآفرینی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری " شرکت در کارگاه آموزشی راهنمایان راه ابریشم – سازمان میراث فرهنگی و گردشگری – تابستان 31شرکت در کارگاه آموزشی برند مقصد گردشگری – تهران 31 شرکت در کارگاه آموزشی گردشگری الكترونیكی ایران _آبان 38 گواهی شرکت در دوره های آموزشی نگارش مقاالت علمی و پژوهشی و ISIاز وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری 1939-1
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 چاپ مقاله علمی و پژوهشی در ژورنال گردشگری شهری _قطب علمی برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران _ با عنوان"بررسی میزان مشارکت شهروندان در طرح های گردشگری مطالعه موردی منطقه  88شهر تهران" – بهار 1931
 مقاله با درجه  ISCبین المللی و "علمی و پژوهشی" در فصلنامه بین المللی ژئوپولیتیک تحت عنوان "نقش کشورهایOICدر توریسم جهانی"1933 -
چاپ مقاله ژورنال علمی و پژوهشی جغرافیای انسانی دانشگاه تهران با عنوان " توسعه گردشگری زمستانی در مقاصدروستایی (مطالعه موردی :روستاهای حاشیه پیست اسكی شمشک شمال تهران)"زمستان 39
 ارایه مقاله "نقش ایران در گردشگری جهان اسالم "در چهارمین کنگره جغرافی دانان جهان اسالم 1933- مقاله با درجه علمی و ترویجی "چارچوب نظریه ای نقش تحقیقات در اجرای موفق سیاست های گردشگری" – فصلنامهعلمی و ترویجی "نامه پژوهشگاه " – 1934
 گواهی پذیرش مقاله از فصلنامه علمی و پژوهشی سرزمین با عنوان " نقش گردشگری در توسعه پایدار روستایی با استفادهمدل هاروارد ( مطالعه موردی بررسی و تدوین استراتژیهای گردشگری منطقه شمشک )" دی ماه 31
 گواهی پذیرش ژورنال علمی و پژوهشی محیط زیست و تكنولوژی با عنوان ضروزت ثبت آثار میراث طبیعی در فهرستیوتسكو – مرداد 1931
 چاپ چكیده مقاله جاذبه های گردشگری فرهنگی جزیره قشم در کتاب مجموعه مقاالت سومین همایش فرهنگی ،گردشگری خلیج فارس 1931 -
 چاپ مقاله " برنامه ریزی گردشگری فرهنگی ایران " همایش بین المللی گردشگری فرهنگیUnescap چاپ مقاله " توسعه پایدارژئوتوریسم باتاکیدبر مفهوم ظرفیت تحمل" فصلنامه علمی و ترویجی "نامه پژوهشگاه " – 1934 چاپ مقاله " بازاریابی الكترونیكی ،کارآفرینی دیجیتال راهبرداشتغال صنایع دستی در همایش راهكارهای صنایع دستیایران خرداد 1934
 چاپ مقاله برنامه ریزی و توسعه پایدار گردشگری در نشریه تخصصی مسافران 1939 - چاپ مقاله " نقش آبهای معدنی و آب درمانی در توسعه گردشگری " ماهنامه دنیای تجارت گردشگری1934- چاپ مقاله "نوروز در مازندران" ماهنامه اجتماعی موفقیت -چاپ مقاله " جای خالی چشم اندازهای طبیعی ایران در فهرست جهانی یونسكو"ماهنامه تخصصی سفر
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تالیفات :
تهیه وتدوین 5استاندارد ملی :
 شماره  ، 18131-1عالئم ایمنی آب ها و پرچم های ایمنی سواحل – قسمت اول  :ویژگی های عالئم ایمنیآب ها مورد استفاده در فضاهای کاری و نواحی عمومی
 شماره  ،18131-8عالئم ایمنی آب ها و پرچم های ایمنی سواحل – قسمت دوم :مشخصات پرچم هایایمنی ساحلی – رنگ  ،شكل  ،مفهوم و عملكرد
 شماره  ، 18131-9عالئم ایمنی آب ها و پرچم های ایمنی سواحل – قسمت سوم :راهنمای کاربری شممماره -13931هتمممل همما -آموزشممهای شمممغلی هتممل هممای  1تممما  5سممتاره Hotels -1939 --Vocational Training Standard for 1 to 5 Stars Hotels
شماره  -13935هتل ها – خدمات الزامی هتل های  1تا  5ستارهHotels – Service -1939For 1 to 5 Stars Hotels - Requirements

استاد راهنمای پایان نامه
-1کارشناسمممی ارشمممد ممممدیریت جهمممانگردی – دانشمممگاه یمممر انتفممماعی حكمممیم جرجمممانی گرگمممان -
بررسمممی قابلیمممت همممای گردشمممگری سمممالمت در ایمممران مطالعمممه مممموردی بیمارسمممتان رضممموی مشمممهد (
دفاع شده )
-8کارشناسمممی ارشمممد ممممدیریت جهممممانگردی – دانشمممگاه یمممر انتفمممماعی حكمممیم جرجمممانی گرگممممان-
بررسی قابلیت های گردشگری راه ادویه در ایران( دفاع شده )
-9کارشناسمممی ارشمممد ممممدیریت جهمممانگردی – دانشمممگاه یمممر انتفممماعی حكمممیم جرجمممانی گرگمممان بررسمممی
تممماثیر رویمممدادهای پزشمممكی در توسمممعهی گردشمممگری شمممهر تهمممران(بممما تاکیمممد بمممر هممممایشهممما و
کنفرانسها) ( دفاع شده )
-1کارشناسمممی ارشمممد ممممدیریت بازرگمممانی (بازرگمممانی بمممین المللمممی ) – دانشمممگاه آزاد اسمممالمی واحمممد
علممموم و تحقیقمممات تهمممران – نقمممش انگممماره مقصمممد گردشمممگر خمممارجی بمممر برنمممدینگ ملمممی ( مطالعمممه
موردی انگاره مقصد گردشگران خارجی شهر شیراز ) ( دفاع شده )
 -5نقمممش کسمممب و کارهمممای کوچمممک گردشمممگری در اشمممتغال زنمممان وسمممتایی – دانشمممگاه یمممر انتفممماعی
عالمه قزوینی
 -1نقمممش رسمممانه همممای جمعمممی در توسمممعه گردشمممگری مطالعمممه مممموردی شمممبكه مسمممتند – دانشمممگاه آزاد
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واحد علوم و تحقیقات کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری منطقه ای

مشاوره پایان نامه :
 استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد -1مشاوره رساله کارشناسی ارشد " تاثیر تعهد به بازاریابی بر عملكرد سازمانی در حوزه کسب و کارهای
کوچک  SMEمطالعه موردی هتلهای کوچک شهر تهران  :دانشگاه الزهرا دانشكده مدیریت
 -8مشاوره دانشجو با عنوان پایان نامه برنامه ریزی و ساماندهی گردشگری مذهبی در عتبات مطالعه موردی
کشور عراق  -دانشگاه آزاد سمنان
 -9مشاوره رساله کارشناسی ارشد آسیب شناسی سیستم نظارتی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری بر کیفیت خدمات ارائه شده از سوی بخش یر دولتی ( مطالعه موردی راهنمایان تور) -دانشگاه
آزاد گرمسار
 -1مشاوره رساله کارشناسی ارشد آسیب شناسی سیستم نظارتی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری بر کیفیت خدمات ارائه شده از سوی بخش یر دولتی ( مطالعه موردی – اماکن اقامتی ) -دانشگاه
آزاد گرمسار
 -5مشاور رساله کارشناسی ارشد رشته مشاوره بررسی تعهد سازمانی و استرس در بین راهنمایان گردشگری
استان تهران -واحد علوم و تحقیقات تهران
 -1مشاور رساله کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی بررسی ابعاد ریسک درک شده سفر به کشور ایران از دیدگاه
گردشگران خارجی و تاثیر آن بر قصد سفر دوباره آنها -دانشكده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران
 -4کارشناسممممی ارشممممد طبیعممممت گممممردی ( اکوتوریسممممم ) – تحلیممممل فضممممایی اثممممرات تورهممممای
طبیعت گردی در شهرستان دماوند – دانشكده منابع طبیعی و علوم زمین – دانشگاه کاشان
 -3تعیمممین مكمممان مناسمممب بمممرای برندگمممذاری و بازاریمممابی گردشمممگری شمممهری بممما اسمممتفاده
ترکیممممب روش هممممای  ANPو ( DEMATELمطالعممممه ممممموردی :شممممهر تهممممران) -دانشممممگاه علممممم و
صنعت

عضویت در کمیته علمی همایشها
 عضو هیات علمی و دبیر علمی همایش گردشگری ،توسعه پایدار عدم اتكا به درآمدهای نفتی– مهرماه 31 عضو هیات علمی کنفرانس گردشگری الكترونیكی  -آبان ماه 38 عضو هیات علمی همایش گردشگری معاصر چالشها و راهكارها -دانشگاه شیراز خرداد 39 عضو هیات علمی اولین همایش ملی جغرافیا ،شهر سازی و توسعه پایدار -اسفند 38 عضو هیات علمی همایش کار آفرینی در صنعت گردشگری -اسفند 38 عضو کمیته علمی دومین همایش سراسری محیط زیست،انرژی و پدافند زیستی 39 - عضو کمیته علمی کنفرانس سراسری محیط زیست و انرژی ایران 39 -4

 عضو کمیته علمی اولین کنفرانس ملی جغرافیا ،گردشگری ،منابع طبیعی و توسعه پایداردانشگاه تهران39- عضو کمیته علمی دومین همایش گردشگری الكترونیک ایران – مهر 39 عضو کمیته علمی دومین کنگره بین المللی سازه  ،معماری و توسعه شهری -تبریز  -آذر 39عضو کمیته علمی همایش کنفرانس ملی فرصت ها و پتانسیل های رودخانه کارون در توسعه شهرها و حومههم مسیر – اسفند  39اهواز
داوری همایشها
 داوراولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست دانشگاه شهید باهنر کرمان -شهریور 39 داور کنفرانس ملی شهرسازی ،مدیریت شهری وتوسعه پایدار -آذر 39 داور همایش ملی زن و توسعه پایدار روستایی – دانشگاه فردوسی مشهد آبان 1939 داور همایش ملی قنات و قنات داری – دانشگاه بیر جند بهمن 1939 ششمین کنفرانس ملی برنامهریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفههای شهر اسالمی – شهرداری مشهد -آبان 39
 عضو کمیته داوران دومین همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار -شهریور1939تدریس :
 مدرس کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم -گرایش برنامه ریزی منطقه ای دانشگاه آزاد واحدتهران مرکز
مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی در گروه آموزشی گردشگری مدرس مرکز آموزش وزارت امور خارجه در بحث توریسم و واحد واحد دورکاری سازمان میراث فرهنگی وگردشگری
پژوهشهای انجام شده و در دست اقدام
 همكار محقق در طرح " تدوین استراتژی بازاریابی گردشگری ایران-پژوهشكده گردشگری1933- همكار طرح تدوین استراتژیهای گردشگری منطقه  -D8پژوهشكده گردشگری 1933 - همكار محقق د ر طرح " شناسایی بازارهای هدف گردشگری ایران " -پژوهشكده گردشگری1933 - بررسی سوابق آئین میترائیسم ( مهرپرستی ) در ایران هند و روم و تاثیر آثار بازمانده بر توسعه گردشگری طرح اوقات فرا ت و جهانگردی با تاکید برگردشگری جوانان1931- مجری طرح تحقیقاتی" نقش تحقیقات بازاردر بازاریابی کیفیت گردشگری روستایی"پژوهشكده گردشگری – 1934 تدوین پروپوزال تحقیقاتی طرح سفرهای ارزان قیمت در ایران1939-گردشگری در تهران با تاکید بر بازنده سازی میراث شهری(مسیر تفریحی الله زار )1938-تدوین پروپوزال " مطالعه تطبیقی برنامه های بازاریابی گردشگری در کشورهای توسعه یافته "تایید شده توسطمعاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری1934-
 کارشناس رادیو فرهنگ بخش اقتصاد گردشگری در مجموعه برنامه های ویژه اقتصاد گردشگری روستایی 1931 مجری طرح پژوهشی اگرو توریسم ( گردشگری کشاورزی ) مفاهیم و تئوریهای جهانی 1931- مجری طرح پژوهشی فرصتهای توسعه گردشگری کشاورزی مطالعه موردی ایران 1931-5

 مجری طرح پژوهش الزامات بازارابی برنامه ششم توسعه در بخش گردشگری 1939- مجری طرح بررسی الگوهای و نمونه های موفق کارآفرینی گردشگری در ایران و جهان در دست اجرا 1931-فعالیتهای مرتبط با حوزه گردشگری
 نماینده سازمان ایرانگردی و جهانگردی در جلسات هیات نظارت بر انجمنهای دوستدار میراث فرهنگی ( بررسی کارشناسیاساسنامه های مربوط به ثبت انجمنهای دوستدار میراث از دیدگاه حقوقی ) این جلسات با حضور ریاست میراث فرهنگی و
کلیه معاونین ایشان برگزار می گردید  .از خرداد  1931تا دی ماه 1931
 مسئول برگزاری اولین دوره بین المللی میراث فرهنگی در دستهای جوانان زیر نظر کمیسیون ملی یونسكو در ایران ( 41ساعت عملی و  9روز گشت علمی )1943 -
 تهیه و تنظیم سرفصلهای راهنمایان ایرانگردی منطقه ای ( )Local Guideدر سطح کشور و متعاقب آن برگزاری 83دوره آموزشی از ابتدای سال  31تا کنون در تهران و استانهای کشور1931 -
 کارشناس تهیه برنامه عملیاتی (  ) Action Planگروه سرمایه گذاریهای کوچک ( ) Small Businessبرنامه ملیتوسعه گردشگری زیر نظر سازمان ملل متحد و سازمان جهانی جهانگردی
 کارشناس مسئول دبیر خانه مرکزی کانون ایرانگردان و جهانگردان جوان ( کاج ) از سال 1943-1938 کارشناس تهیه طرح جامع آموزش پرسنل سازمان ایرانگردی و جهانگردی با همكاری مرکز آموزش خدمات جهانگردی وامور اداری سازمان1931-
 عضو و دبیر کمیته طرح و برنامه تدوین سند ملی میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری1931 - عضو شورای پژوهشی پژوهشكده گردشگری پژوهشگاه سازمان 1931 -1931 مدیر گروه بازاریابی و تبلیغات پژوهشكده گردشگری 1931 -1931 عضو کارگروه تخصصی جغرافیا و توریسم نهاد کتابخانه های عمومی کشور وزارت فرهنگ و ارشاد از سال  31تا کنون عضو کمیته مشورتی بازاریابی و تبلیغات – معاونت گردشگری 1939 عضو کمیسیون برنامه ریزی درسی وزارت علوم رشته جغرافیا – شهریور 1931 مسئول بازنگری سرفصلهای کارشناسی ارشد اکوتوریسم – کمیسیون جغرافیایی برنامه ریزی درسی وزارت علوم شهریور1931
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