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دانشگاه محل 
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 لیسانس
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 29/6/1387 

دانشگاه عالمه 

 تهران -طباطبایی
 ایران

لیسانس فوق  مدیریت جهانگردی 
برنامه ریزی توسعه 

 گردشگری
28/4/1390 

دانشگاه عالمه 

 تهران -طباطبایی
 ایران

  دکتری
 

    

 

 نام دانشگاه / موسسه

 وضعیت استخدامی

 
 مرتبه علمی

 سایر استاد دانشیار استادیار مربی پیمانی قراردادی رسمی

 دانشگاه های دولتی
موسسه آموزش عالی 

 گنجنامه
 

 *  *     

  کاربردی -دانشگاه جامع علمی
 

        

  دانشگاه آزاد
 

        

  سایر
 

        

 گردشگری نام کمیته:

 عضو سمت در کمیته:

 ماه 5 مدت زمان عضویت :

فرم ثبت اطالعات اساتید عضو کمیته مرکز 

 مطالعات

 محل عکس

(3*4) 
 سوابق تحصیلی

 عضویت هئیت علمی در:

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

 سوابق شغلی

  تا کنون 91مدرس و عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی گنجنامه در گروه مدیریت از سال 

  سال  5مدیر گروه رشته  مدیریت جهانگردی و هتلداری در موسسه آموزش عالی گنجنامه به مدت 

  سال  4مدیر گروه رشته  مدیریت بیمه در موسسه آموزش عالی گنجنامه به مدت 

  سال 3عضو شورای بررسی موارد خاص آموزشی در موسسه آموزش عالی گنجنامه به مدت 

  سال 5عضو شورای آموزشی موسسه آموزش عالی گنجنامه به مدت 

  مدیریت بیمه در موسسه آموزش عالی گنجنامهبرنامه ریزی آموزشی دروس ترمیک رشته های مدیریت جهانگردی و 

  عضو کمتیه برگزاری پنل ها و کارگاه های آموزشی چهلمین اجالس سازمان جهانی گردشگری(UNWTO) آبان  -در همدان

1397 

 مدرس دوره های مهارتی سازمان فنی و حرفه ای 

 89ی گنجنامه از سال مدرس دروس تخصصی مدیریت جهانگردی و مدیریت هتلداری در موسسه آموزش عال 

  90مدرس دروس تخصصی مدیریت بازرگانی و مدیریت بیمه در حوزه بازاریابی در موسسه آموزش عالی گنجنامه از سال 

  مدرس دروس تخصصی مدیریت و مدیریت گردشگری در دانشگاه پیام نور 

 ت شهرداری مدرس دروس تخصصی مدیریت گردشگری در دانشگاه علمی کاربردی واحد فناوری اطالعا 

  )مدرس دروس تخصصی مدیریت گردشگری در دانشگاه علمی کاربردی واحد هگمتانه )میراث فرهنگی 

  سال 1به مدت  "آریان دژ ماد"مدیر برنامه ریزی شرکت عمرانی 

 سوابق پژوهشی

  در دست داروری  – "بیساز و کارهای تعدیل فصلی بودن گردشگری شهر همدان با کاربرد آمیخته های بازاریا"مقاله با عنوان

 برای چاپ

  95در ماهنامه کار و جامعه. شهریور  "بررسی نقش گردشگری روستایی در توسعه کارآفرینی"چاپ مقاله با عنوان 

  ارائه شده به ششمین کنفرانس "تاثیر ترفیع و ترویج در تعدیل فصلی بودن صنعت گردشگری شهر همدان"مقاله با عنوان ،

 93ارآفرینی و توسعه اقتصادی. چاپ و ارائه شفاهی. شهریور بین المللی مدیریت، ک

  ارائه شده به صورت سخنرانی در "زمینه های ساختاری شهر مشهد جهت تبدیل شذن به منطقه آزاد زیارتی"مقاله با عنوان ،

 91پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسالم. مهر

  ارائه شده در پنجمین کنگره "بر انتخاب مقصد گردشگری برای گردشگران مسلمانتعیین عوامل تاثیرگذار "مقاله با عنوان ،

 91بین المللی جغرافیدانان جهان اسالم. مهر

  ارائه شده به همایش ملی "طبیعت گردی و همبستگی عملکرد آن با برنامه ریزی شهری در استان همدان"مقاله با عنوان ،

 91 گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین. سال

  ارائه شده به همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران "بررسی وضعیت زیست محیطی تاالب انزلی"مقاله با عنوان ،

 91زمین. سال 

  ارائه شده به صورت سخنرانی در همایش ملی "نقش سازمان مدیریت مقصد در توسعه پایدار گردشگری"ارائه مقاله ،

 (1390)سال گردشگری و توسعه پایدار استان همدان 

  :تأثیر مدیریت بازاریابی مقصد بر تعدیل فصلی بودن گردشگری شهر همدان"عنوان پایان نامه به انجام رسیده" 

  93-92ارائه طرح توسعه گردشگری و اولویت بندی گزینه های توسعه در استان همدان. سال 

  91-90استان های کشور در مرحله توسعه. سال مشارکت در ارائه طرح اولویت بندی استانهای ایران و تعیین جایگاه 

 

 

 

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


