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 تاریخ اخذ مدرک گرایش رشته تحصیلی تحصیلیمدارک 
دانشگاه محل اخذ 

 مدرک

کشور محل اخذ 

 مدرک

 لیسانس
 مترجمی زبان

 
 ایران دانشگاه آزادهمدان 1371 انگلیسی

لیسانس فوق  
 زبان-1

 گردشگری-2

 زبانهای باستانی-1

جغرافیای برنامه -2

 ریزی گردشگری

1381 

1391 

دانشگاه علوم تحقیقات 

 تهرانواحد 

 دانشگاه آزادمالیر

 ایران

 ایران

 دکتری
 برنامه ریزی شهری

 

جغرافیای برنامه 

 ریزی شهری
1396 

دانشگاه آزاد اسالمی 

 مالیر
 ایران

 گردشگری نام کمیته:

 عضو سمت در کمیته:

 ماه 5 مدت زمان عضویت :

 

 نام دانشگاه / موسسه

 وضعیت استخدامی

 
 مرتبه علمی

 سایر استاد دانشیار استادیار مربی پیمانی قراردادی رسمی

پیام نورهمدان و کبودراهنگ           دانشگاه های دولتی
 موسسه غیرانتفاعی الوند

 *  *     

حج و زیارت   -شهرداری کاربردی -دانشگاه جامع علمی
 میراث هگمتانه -دادگستری

 *    *     

    *    *  دانشگاه آزاد همدان دانشگاه آزاد

          سایر

فرم ثبت اطالعات اساتید عضو کمیته مرکز 

 مطالعات

 

 س 

(3*4) 

 سوابق تحصیلی

 عضویت هئیت علمی در:

 مشخصات کمیته که در آن عضو هستید: 
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 سوابق پژوهشی، شغلی و مقاالت چاپ شده  و... را به مشروح توضیح دهید.

 توسط سازمان میراث فرهنگی درتهران 95مدرس منتخب ونمونه گردشگری در سال

 تالیف کتاب پیشینه تاریخی همدان)چاپ سوم( -1

 تالیف کتاب آیین پذیرایی در سفرهای زیارتی وسیاحتی-2 

 بعنوان تعامل اجتماعی تالیف کتاب پیاده رو -3

 در ترکیه و بلژیک ISIارائه مقاله -4 

 در کشور اسپانیا دانشگاه بارسلونا ISIارائه مقاله  -5 

 ISCارائه مقاله در اولین کنفرانس جغرافیا و شهرسازی و توسعه پایدار درتهران و چاپ در مجله علمی پژوهشی  -6 

   92دبیر علمی برگزاری همایشهای پژوهشی و گردشگری در شرکت ارزیابان محیط زیست از سال -7 

 رشته گردشگری داور برگزاری همایشهای علمی در -8 

  92ارائه مقاله در ارتباط با سفر معلولین و جانبازان دانشگاه شهید مفتح در سال -9 

   1387همکاری در تالیف کتاب مدیریت هزار نکته درسال-10 

 ارائه مقاله امکان سنجی گردشگری ساحلی-11  

 ارائه مقاله و پذیرش آن در دانشگاه آیوا در امریکا  -12    

 1384ح مردم شناسی مردم منطقه روستای پری تحت نظر سازمان میراث فرهنگی ارائه طر -13 

ارائه مقاله به واحد بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسالمی همدان در ارتباط با نقش دانشگاه آزاد اسالمی در اتحاد ملی و انسجام اسالمی  -14  

  1387و ارتباط گردشگری با فن ترجمه  1384و اهمیت انرژی هسته ای در ایران اسالمی  1384

 94سال ارائه مقاله بررسی منابع طبیعی ایران ونقش آن در توسعه گردشگری-15   

 ئه مقاله بعنوان بررسی تحوالت شهرنشینی در اروپای قبل و بعداز انقالب صنعتی با تاکید بر عنصر میدان اار -16   

 در ساماندهی اراضی ساحلی   GISارائه مقاله باعنوان بکارگیری -17  

  92ارائه مقاله نقش مراکز اقامتی در توسعه توریسم سال-18

 95ارائه مقاله بررسی توزیع خدمات بهداشتی و درمانی بااستفاده از روش جمعیت بعنوان شاخص مرکزیت  سال-19  

پایدار باتاکید بر حفظ منابع طبیعی و محیط زیست بااستفاده از برنامه ریزی راهبردی)نمونه ارائه مقاله راهبردهای توسعه شهری -20   

 موردی شهر همدان(

 

 

 (97)اسفندو پژوهش های شورای اسالمی شهر همدان روابط عمومی مرکز مطالعات


