دکتر رحیم حیدری چیانه)(PhD
عضو هیات علمی و دانشیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی ،دانشگاه تبریز

سوابق آموزشی ،پژوهشی

(تا خرداد )1394

مقاالت

 حیدری چیانه ،رحیم ،تقی پو ،علی اکبر ،افشاری ،مجید ( ) 1391تحلیلی بر آثار تجارت خارجی بر تقاضای بین المللی گردشگران
ایران ،مطالعه موردی :هند و ترکیه ،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات جهانگردی ،دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه
عالمه طباطبایی.
 حیدری چیانه ،رحیم ،رضا طبع ازگمی ،سیده خدیجه ،معتمدی مهر ،اکبر ( )1392تحلیلی بر سیاستگذاری گردشگری در ایران،
نشریه علمی پژوهشی برنامه ریزی و توسعه گردشگری ،دانشگاه مازندران.
 حیدری چیانه ،رحیم ،رضا طبع ازگمی ،سیده خدیجه )1391( ،تحلیلی بر اقتصاد سیاسی و توسعه صنعت گردشگری در
کشورهای مسلمان ،مطالعه موردی :جمهوری اسالمی ایران ،پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسالم 1۸-19مهر
 ،1391دانشگاه تبریز.
 حیدری چیانه ،رحیم ،صفر پور ،میثم ،بلواسی ،مهدی ( )1390راهبرد پیاده مداری :بسوی حفاظت جاذبه های تاریخی شهرها،
مطالعه موردی :شهر شیراز ،همایش بین اللملی زندگی پیاده در شهر 14-16 ،اسفند  ،1390تهران ،سالن همایش های بین
الملی برج میالد ،سازمان زیبا سازی شهر تهران ،تهران.
 حیدری چیانه ،رحیم ،سلطانی ،ناصر ( )1393تحلیلی بر نقش ثبات سیاسی و امنیت در توسعه صنعت گردشگری ،مطالعه
موردی :منطقه خاورمیانه ،مجله علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی محیطی ،دانشگاه اصفهان.
 حیدری چیانه ،رحیم ،صفر پور ،میثم ،بلواسی ،مهدی (زیر چاپ) راهبرد پیاده مداری :بسوی حفاظت جاذبه های تاریخی
شهرها ،مطالعه موردی :شهر شیراز ،نشریه علمی – پژوهشی برنامه ریزی و توسعه گردشگری ،دانشگاه مازندران.
 حیدری چیانه ،رحیم رضا طبع ازگمی ،سیده خدیجه )1392( ،کاربرد فرایند تحلیل شبکه ای ( (ANPدر برنامه ریزی توریسم،
مطالعه موردی :ناحیه کوهستانی غرب گیالن ،فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های روستایی دانشگاه تهران.
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) Rezatab Azgomi, S. Khadijeh, Heydari Chianeh, Rahim, Izadian, Parviz (2014
Ecotourism and Iranian Nomadism: A Pure Lifeseeing, Case of Bakhtiari Tribe, A
Paper Presented to the 3rd International Interdisciplinary Tourism Research
Conference, June 2014, Istanbul, Turkey.
 قربانی ،رسول ،حیدری چیانه ،رحیم ،سراقی ،عیسی (  )13۸۸برآورد ارزشگذاری اقتصادی ) (CVMتفرجگاهی آبشار و
محوطه تفریحی – تاریخی گنجنامه استان همدان و تعیین عوامل موثر بر تمایل به پرداخت ) (WTPفصلنامه علمی پژوهشی
آمایش ،سال دوم شماره  ،5تابستان  ،13۸۸صص .67-۸0 :دانشگاه آزاد اسالمی مالیر.
 حیدری چیانه ،رحیم ،نصرا ...زاده ،زکیه ،عبدالهی ،مهدی ( )1391تحلیلی بر نظام آموزش عالی گردشگری در ایران مبتنی بر
مدل ،SWOTمجله علمی پژوهشی برنامه ریزی و توسعه گردشگری ،دانشگاه مازندران ،سال اول ،شماره  1تابستان ،1391
.129-154
 حیدری چیانه ،رحیم ،رضا طبع ازگمی ،سیده خدیجه ( )13۸9نقش استراتژی توسعه شهری ( (CDSدر سیاست های تامین
مسکن گروه های کم درآمد شهری ،مطالعه موردی :شهر رشت ،فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های جغرافیای انسانی،
دانشگاه تهران ،پاییز  ،13۸9شماره  73سال چهل و دوم ،صص.59-۸2 :

 Heydari Chianeh, Rahim, Rezatab Azgomi, S. Khadijeh, Baghbani, Behnam, Hodjati,

Hamid (2014) Tourism Policies in Iran and Turkey: A Comparative Study, A Paper
Presented to the 3rd International Interdisciplinary Tourism Research Conference, June
2014, Istanbul, Turkey.
 Rezatab Azgomi, S. Khadijeh, Heydari Chianeh, Rahim, Safarpour, Meysam,
Tavasolian, Rahim (2014) An Evaluation of City Attractions and Tourists Accessibility:
Toward Pedestrian & Protection Case of Shiraz, A Paper Presented to the 3rd
International Interdisciplinary Tourism Research Conference, June 2014, Istanbul,
Turkey.
 حسین زاده دلیر ،کریم ،صدرموسوی ،میرستار ،حیدری چیانه ،رحیم ،رضا طبع ازگمی ،سیده خدیجه ( )1390درآمدی بر
رویکرد جدید در استراتژی توسعه شهری ( (CDSدر فرایند برنامه ریزی شهری با تاکید بر چالش های فرآروی طرح جامع
در ایران ،فصلنامه فصلنامه علمی -پژوهشی فضای جغرافیایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر ،شماره  ،36سال یازدهم،1390 ،
صص.173-210 :
 حیدری چیانه ،رحیم ،رضا طبع ازگمی ،سیده خدیجه ،معتمدی مهر ،اکبر ( )1391کاربرد استراتژی توسعه شهری ) (CDSدر
بهبود سکونتگاه های غیر رسمی ،مطالعه موردی :اراضی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (محله غازان داغی) ،مجله علمی پژوهشی
پژوهش و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت سال سوم ،شماره نهم ،تابستان  ،1391صص.1-20 :
 رضا طبع ازگمی ،سیده خدیجه ،حیدری چیانه ،رحیم ( )1392درآمدی بر برنامه ریزی حمل و نقل شهری مبتنی بر رویکرد
 CDSبا استفاده از نرم افزار  ،Super Decisionsمطالعه موردی :کالن شهر رشت ،فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه
ریزی ،دانشگاه تبریز.
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 تحلیلی بر توسعه الگوی پیاده مداری در فضاهای گردشگری شهری ،نمونه :بافت تاریخی-فرهنگی شهر شیراز ( )1394فصلنامه
علمی پژوهشی جغرافیا و مطالعات محیطی ،دانشگاه آزاد واحد نجف آباد.
 تحلیلی بر کاربرد مدیریت تصویر و برند در توسعه گردشگری شهری ،مورد مطالعه :کالنشهر تبریز ( )1394مجله علمی
پژوهشی برنامه ریزی و توسعه گردشگری ،دانشگاه مازندران

 بررسی تطبیقی سیاست های توسعه گردشگری با تاکید بر بروابط اجتماعی بین میزبان و مهمان ،مطالعه موردی :ایران و
ترکیه( )1394مجله علمی پژوهشی برنامه ریزی و توسعه گردشگری ،دانشگاه مازندران


حیدری چیانه ،رحیم ،رضا طبع ازگمی ،سیده خدیجه ( )1391سنت تکنوکراسی در مدیریت شهری ایران مطالعه موردی:
کالن شهر رشت ،فصلنامه علمی پژوهشی مسایل اجتماعی ایران ،دانشگاه تربیت معلم تهران (خوارزمی) ،تهران.

 رضا طبع ازگمی ،سیده خدیجه ،حیدری چیانه ،رحیم ( )1390درآمدی بر برنامه ریزی حمل و نقل شهری مبتنی بر رویکرد
 CDSبا اسفاده از نرم افزار  ،Super Decisionمطالعه موردی :کالن شهر رشت ،همایش بین اللملی زندگی پیاده در شهر،
 14-16اسفند  ،1390تهران ،سالن همایش های بین الملی برج میالد ،سازمان زیبا سازی شهر تهران ،تهران.
 رضا طبع ازگمی ،سیده خدیجه ،حیدری چیانه ،رحیم ،معتمدی مهر ،اکبر ( )1391از سکونتگاه های غیر رسمی تا بی جا
شدگان ،مطالعه موردی :اراضی دانشگاه علوم پژشکی تبریز(محله غازان داغی) ،پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان
اسالم 1۸-19مهر  ،1391دانشگاه تبریز.
 حیدری چیانه ،رحیم ،رضا طبع ازگمی ،سیده خدیجه ( )13۸9تحلیلی بر کاربرد و نقش پارادایم استراتژی توسعه شهری )(CDS
در تهیه طرح های جامع ،با تاکید بر راهبردهای تامین مسکن ،اولین کنفرانس بین المللی مدیریت شهری با رویکرد توسعه
پایدار ،زمستان  ،13۸9مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف تهران ،تهران.

) Heydari Chianeh, Rahim, Rezatab Azgomi, S. Khadijeh, Safarpour, Meysam (2012
Pedestrian-oriented Strategy, Towards Protection of Urban Tourism Attractions: Case study
of Shiraz City, 2012, A Paper Submitted to the “4th Asia-Euro Conference 2012 in Tourism,
Hospitality and Gastronomy” at Taylor’s University, Lakeside Campus, Subang Jaya,
Malaysia.
 Alipour, Habib, Heydari Chianeh, Rahim (2004) Tourism Revival and Planning in Islamic
Republic of Iran: Challenges and Prospects, A Paper Presented to Tourism: State of the Art,
30-27 June 2004, Scottish Hotel School at The University of Strathclyde, Glasgow,
Scotland.
 Heydari Chianeh, Rahim, Pourali, Reza Zali, Fatemeh ( 2012) Rule of Urban Management
in Change of Application of the Land Emphasizing on Commission of Art 5 in Municipality
District 1 Tehran, A Paper Presented to the 2nd Interdisciplinary Tourism Research
Conference, April 2012, Fethiye, Turkey.

 Analysis of Tourists Access to Urban Attractions & Destination, Case of Shiraz
Metropolis (2013) A Paper Submitted to : the 8th Choice, Behavior and
Consumption in Tourism, Hospitality and Leisure, Implementation BY: The
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(IACTHLR), 1- 4 June 2013, Istanbul.
 Heydari Chianeh, Rahim, Pourali, Reza, Zali, Fatemeh (2012) Surveying Biological
Situation of Anzali Pond and Its Custody Management Strategies Along with Ecotourism
Area, A Paper Presented to the 2nd Interdisciplinary Tourism Research Conference, April
2012, Fethiye, Turkey.
 Heydari Chianeh, Rahim, Rezatab Azgomi, S. Khadijeh (2012) Iran’s Tourism: A Political
Economy Perspective, A Paper Presented to the 2nd International Interdisciplinary Tourism
Research Conference, April 2012, Fethiye, Turkey.

 Heydari Chianeh, Rahim, Zolfi, Ali, Alizadeh Z. Shahin, Eyvazloo, Davood, Imani T.,
Hakimeh, Gholiki M., Bahman (2014) An Application of VIKOR and SAW Models in
Tourism Infrastructures Ranking, Case Study: Cities of Mazandaran, Iran, A Paper
Presented to the 3rd International Interdisciplinary Tourism Research Conference, June
2014, Istanbul, Turkey.
 حیدری چیانه ،رحیم ،حاضری ،صفیه ،روستایی ،شهریور ،آربونی ،زهرا ( )1392ارزیابی تناسب عملکردی پارک های
بانوان با استفاده از مدل  ،AHPفصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای ،سال سوم ،شماره  ،12زمستان :1392
.21-34

تاسیس دوره ها و برگزاری و مشارکت در کارگاه های علمی
 مسئول و مجری راه اندازی رشته مدیریت گردشگری در دانشگاه تبریز ( )13۸4به عنوان دومین دانشگاه پس از دانشگاه
عالمه طباطبایی و مشارکت در راه اندازی رشته مدیریت جهانگردی در دانشگاه مراغه (.)13۸9
 راه اندازی کمیته علمی بازاریابی گردشگری ( )13۸5سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان
آذربایجان شرقی
 مجری اصلی و برگزار کننده :نخستین کارگاه بین المللی بازاریابی توریسم و هتلداری ( )1391دانشگاه تبریز ،مهر ،1391
هتل بین المللی پارس ،تبریز.
 دوره های اصول سنجش از دور ) (RSو سیستم اطالعات جغرافیایی ) ،(GISمرکز سنجش از دور ایران ،مهر ،1379
تهران.

 کارگاه های تخصصی کنفرانس بین المللی ساخت و ساز در مجاورت گسل های فعال ( )1390شهرداری تبریز ،تبریز.


کارگاه های تخصصی کنفرانس بین المللی ساخت و ساز در مجاورت گسل های فعال ( )1390شهرداری تبریز ،تبریز.
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 راه اندازی دوره مدیریت فنی آژانس های مسافرتی و جهانگردی و تدریس دروس برنامه ریزی بازاریابی گردشگری
( )13۸5سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان شرقی.

عضویت

 کمیته علمی مسایل شهری – روستایی کنفرانس مخاطرات زمین ،بالیای طبیعی و راهکارهای مقابله با آن ()13۸4
دانشگاه تبریز 5-7 ،مهر ،تبریز.
 گروه مطالعات گردشگری سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس ،استان آذربایجان شرقی.

 کمیته علمی پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسالم ) )1391( ،(ICIWGدانشگاه تبریز 1۸-19 ،مهر،
تبریز.
 کمیته علمی دومین سمینار بین المللی شهرها و مردم ( )1376دانشگاه تبریز مهر ،1376تبریز.
 هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی اکوتوریسم ،دانشگاه آزاد اسالمی مرند.
 کمیته علمی بازاریابی گردشگری استان سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان شرقی
 کمیته علمی و ریاست بخش های فصل فارسی در کنفرانس های بین المللی

 The 6th and 7th and 8 th World Conferences for Graduate Research in Tourism,
Hospitality and Leisure, and the 2nd and 3rd and 4th Interdisciplinary Tourism
Research Conferences , 2012, 2014 and 2016 , Turkey.

سوابق تحصیلی
عناوین رساله های تحصیلی در مقاطع

 مقطع دکتری تخصصی ): (PhD

ارزیابی برنامه ریزی صنعت گردشگری در ایران ،گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،خرداد  ،13۸3دانشگاه تبریز.

 مقطع کارشناسی ارشد:
کاربری های فصای سبز و برنامه ریزی شهری ،مطالعه موردی :کالنشهر تبریز ،گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،تیر
 ،137۸دانشگاه تبریز.
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تالیف کتب

 حیدری چیانه ،رحیم ( )13۸6مبانی برنامه ریزی صنعت گردشگری ،کتاب درسی و تخصصی وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری برای مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مدیریت گردشگری و جغرافیا و برنامه ریزی توریسم،
انتشارات سمت ،تهران.
 حیدری چیانه ،رحیم (زیر چاپ) صنعت گردشگری در ایران ،کتاب درسی و تخصصی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
برای مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مدیریت گردشگری و جغرافیا و برنامه ریزی توریسم ،انتشارات
سمت ،تهران.

 رضا طبع ازگمی ،سیده خدیجه ،حیدری چیانه ،رحیم ( تدوین نهایی) اصول و تکنیک های برنامه ریزی شهری ،با معرفی
رویکرد  ،CDSکتاب درسی و تخصصی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری برای مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته
های جغرافیا و برنامه ریزی شهری و شهرسازی ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،انتشارات سمت ،تهران..

 Heydari-Chianeh, Rahim (2016) Encyclopedia of Tourism Iran Entries, Editors: Jafar Jafari,

دایره المعارف جهانی توریسم

( )2014بخش توریسم در ایرانand Honggen Xiao, Springer Publication. ،:

راهنمایی رساله ها

 راهنمایی  56فقره پایاننامه و رساله در مقاطع تحصیالت تکمیلی ارشد و دکنری تخصص ) (PhDرشته های جغرافیا
و برنامه ریزی شهری ،جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری و مدیریت گردشگری.

طرح های پژوهشی خاتمه یافته

 طرح پژوهشی :بررسی کاربرد استراتژی توسعه شهری ) (CDSدر بهبود سکونتگاه های غیر رسمی اراضی دانشگاه علوم
پزشکی تبریز  )1391( ،معاونت پژوهشی دانشگاه تبریز ،مجری اصلی.
 طرح پژوهشی :تحلیلی بر بخش بندی بازار توریسم کالن شهرتبریز با تاکید بر منافع مورد انتظار گردشگران)1393( ،
معاونت پژوهشی دانشگاه تبریز ،مجری اصلی.
 طرح پژوهشی :بخش بندی بازار توریسم شهری تبریز ( )1393طرح های پژوهشی دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه
تبریز.

 Heydari Chianeh, Rahim (2006) Comprehensive Regional Tourism Planning: A Case of
East Azarbaijan Province Iran, University of Tabriz, Iran and Eastern Meditation
University, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Cyprus.
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 Heydari Chianeh, Rahim (2015) Contribution of Islamic Culture and its Impact on the
Asian Tourism Market, Case of I.R. Iran, United Nations World Tourism Organization
(UNWTO) Madrid, Spain
. گردشگری اسالمی در ایران،پروژه بین المللی سازمان جهانی گردشگری ملل متحد

: آدرس و شماره تماس،ایمیل
.23 . پ. بهمن – دانشگاه تبریز –گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری – ص29  بلوار- تبریز ج:آدرس
09144194700  همراه، 04113356013 : نمابر، دفتر0411 339229۸ :شماره های تماس
Email: rheydari@tabrizu.ac.ir
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