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 گردشگری                                                             نام کمیته:

 عضو سمت در کمیته:

 ماه 2 مدت زمان عضویت :

 تاریخ اخذ مدرک گرایش رشته تحصیلی مدارک تحصیلی
دانشگاه محل 

 اخذ مدرک
 کشور محل اخذ مدرک

  لیسانس
 زبان انگلیسی

 1131 مترجمی
آزاد اسالمی 

 همدان
 ایران

لیسانس فوق   
 جغرافیا

برنامه ریزی 
 توریسم

 ایران آزاد اسالمی مالیر 1133

  دکتری
--- 

--- --- --- --- 

 

 نام دانشگاه / موسسه

 وضعیت استخدامی

 
 مرتبه علمی

 سایر استاد دانشیار استادیار مربی پیمانی قراردادی رسمی

         --- دانشگاه های دولتی

 --- کاربردی -دانشگاه جامع علمی
 

        

 --- دانشگاه آزاد
 

        

 --- سایر
 

        

فرم ثبت اطالعات اساتید عضو کمیته مرکز 

 مطالعات

 

 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.

 سال 2به مدت مسوول حوزه نظارت گردشگری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان 

 سال  2به مدت مسوول حوزه نظارت گردشگری سازمان ایرانگردی و جهانگردی استان همدان 

 سال  22به مدت   مسوول حوزه نظارت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان همدان

 سال 3به مدت  اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان همدانمعاون گردشگری 

 سال 2به مدت  صنایع دستی و گردشگری استان همدانمعاون سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی ، 

و رئیس اداره نظارت بر خدمات گردشگری   مشاور مدیر کل  میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان همدان در حوزه گردشگری

 سال 2به مدت 

 سال 5به مدت  مسوول دبیر خانه کارگروه  میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان همدان

 سال 4به مدت  تانهدانشگاه علمی کاربردی میراث هگم  و سال 21به مدت  مدرس دروس گردشگری در موسسات آموزشی 

 مدرس دوره های آموزشی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان همدان

 ایع دستی و گردشگری استان همدانمسوول بررسی طرح های مطالعاتی و پژوهشی گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ، صن

 تهیه پایان نامه دوره ارشد با عنوان مطالعات امکان سنجی روستای هدف گردشگری سیمین ابرو

 همکاری در تهیه کتابچه های فرصت های سرمایه گذاری و روستاهای هدف گردشگری استان 

 

 (79)اسفند همدانو پژوهش های شورای اسالمی شهر  روابط عمومی مرکز مطالعات


