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همکار پژوهشگر در طرح «بررسی ديدگاه شهروندان تهرانی در خصوص تغییرات فرهنگی »(تابستان )1380
پژوهشگر طرح ملی«بررسی مسائل روز و ارزيابی عملکرد برخی دستگاهها)به سفارش مركز پژوهشهای مجلس
شورای اسالمی با  11000نمونه در سراسر كشور (اسفند)1388
پژوهشگر طرح ”بررسی اثرات عوامل فرهنگی و رفتار جامعه میزبان بر گردشگران خارجی در ايران” ارديبهشت
1389
پژوهشگر طرح ” بررسی میزان امنیت و احساس امنیت از ديدگاه گردشگران خارجی در ايران”–خرداد1389
تحرير پاياننامه كارشناسی ارشد با عنوان “موانع توسعه گردشگری در ايران و ارايه راهکارها”به زبان انگلیسی
پژوهشگر طرح ”بررسی و تبیین ابعاد ويژگیهای نقش بانوان استان سمنان در دوران دفاع مقدس” خرداد ;1386
گروه :علوم انسانی; كارفرما :استانداری سمنان; واحد  /پژوهشکده :واحد عالمه طباطبايی همراه با خانم كاشانی آمنه
پژوهشگر طرح ”مديريت پشتیبانی جنگ در هدايت و استفاده از توانمندیهای ادارات ،سازمانها و نهادهای استان
سمنان ” آبان 1386گروه :علوم انسانی; كارفرما :استانداری سمنان همراه با آقای امیر سیاهپوش
سخنرانی در گردهمايی معاونین فرهنگی واحدهای جهاد دانشگاهی سراسر كشور –كرمان-آذر ،1386باعنوان“موانع
فرهنگی توسعه گردشگری در ايران”
سخنرانی در بین دانشجويان خارجی و اساتید دانشگاه  UITMلهستان با عنوان «جاذبههای گردشگری در ايران»
(تیر )1386
پژوهشگر طرح “چرخههای فرهنگی” ،1391 -مجری مركز افکارسنجی دانشجويان ايران
ناظر علمی طرح پژوهشی “نیازسنجی سالمت سالمندان كشور” ،پژوهشگران؛ علی حاتمی ،مهدی رفیعی بهابادی،
علیرضا پورصمد ،فاطمه فالح مینباشی ،حديث میرزامحمدی و صفیه وزيرپور ،مجری؛ مركزافکارسنجی دانشجويان
ايران ،بهمن 1392
تدريس در گروه مديريت جهانگردی دانشگاه مازندران– 1387-8
تدريس مستمر در دانشگاه علم و فرهنگ تهران ،سالهای تحصیلی  20( 1388-98ترم تحصیلی)
تدريس دوره «حوزهها و مفاهیم برنامهريزی توريسم» ،موسسه آموزش و آمادگی برای داوطلبان آزمون كنکور
كارشناسی ارشد كیان فردا 1388 -و 1389
تدريس دورههای”مبانی نظرسنجی”” ،روشهای تحقیق كمی”و “اصول مصاحبه و فنون پرسشگری” در دورهای
كوتاه مدت تخصصی در جهاد دانشگاهی 1380-91-
تدريس دروس "شناخت صنعت گردشگری"" ،گردشگری فرهنگی"" ،میراث معنوی"" ،خدمات گردشگری" در
مركز علمی-كاربردی سازمان میراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگری در سالهای 1395-96
شركت در  27كارگاه آموزشی به عنوان مدرس در حوزه افکارسنجی و مديريت طرحهای پیمايشی در16ستان
كشور(برگزاركنندگان :جهاد دانشگاهی ،تربیت بدنی و نیروی انتظامی)1381-90-

 .18انتخاب به عنوان نماينده دانشجويان دوره M-phillدر رشته اقتصاد گردشگری از سوی دانشجويان در دانشگاه
 2006 -2007 UITM- Poland .19سردبیر نشريه روش (نخستین نشريه حوزه پرسشگری در ايران) سالهای 1382-83
 .20سردبیر خبرنامه ايسپا (از آغاز تا شماره )19
 .21مديريت 14طرح پیمايشی ملی در حوزههای اقتصادی ،اجتماعی ،انتخاباتی و فرهنگی به عنوان مدير پروژه شامل:
 مدير پروژه طرح نظرسنجی با عنوان «بررسی ديدگاه شهروندان تهرانی در خصوص سیاستهای اصالحی ريیسجمهور» (اجرا شده در  8استان كشور–اسفند )1380
 مدير پروژه طرح نظرسنجی با عنوان«ارزيابی مسافران قطارهای مسافری از خدمات شركت رجاء(نوروز)1382 مدير پروژه طرح نظرسنجی«ارزيابی مسافران قطارهای مسافری در خصوص افزايش قیمت خدمات و بلیط شركترجا» (اسفند)1382
 مديرپروژه طرح ملی «بررسی میزان مشاركت مردم در انتخابات مجلس هفتم» (اجرا در  30استان –فروردين)1383
 مديرپروژه طرح نظرسنجی «ارزيابی بازديدكنندگان و غرفهداران از دهمین جشنواره مطبوعات» (ارديبهشت )1383 مديرپروژه طرح نظرسنجی «ارزيابی بازديدكنندگان از شانزدهمین نمايشگاه بینالمللی كتاب» (ارديبهشت )1383 مديرپروژه طرح ملی «نظرسنجی در خصوص خانوادههای شهدا و ايثارگران در خصوص عملکرد بنیاد شهید» (اجراشده در  30استان كشور -شهريور )1383
 مديرپروژه طرح ملی «پیمايش سیاسی ارزشها ونگرشها » (اجرا شده در  10استان كشور -بهمن )1384 مدير پروژه طرح پژوهشی با عنوان «صورتبندی مشکالت سازمان آب وبرق خوزستان در خصوص بهرهبرداری از آبكشاورزی» (اسفند )1384
 مدير پروژه طرح ملی «سنجش سرمايه اجتماعی در ايران»(اجرا شده در  30استان كشور -شهريور )1385 مدير پروژه طرح پژوهشی «بررسی جوامع هدف سازمان بهزيستی» با  71/000نمونه دركل كشور( زمستان )1387 مدير پروژه طرح ملی«بررسی مسائل روز و ارزيابی عملکرد برخی دستگاهها» به سفارش مركز پژوهش های مجلسشورای اسالمی 11000 -نمونه در كل كشور (اسفند)1388
 مدير پروژه طرح “چرخه های فرهنگی”1391 --21سخنران در نشست ديپلماسی گردشگری ،مركز تحقیقات استرتژيک مجمع تشخیص مصلحت نظام با دكتر محمد
تقی رهنمايی ،دكتر شهرود امیرانتخابی و دكتر املشی (مرداد )1394
-22مدرس مدرسه گردشگری -دانشگاه علم و فرهنگ ()1394
-23سخنران در نشست برند گردشگری ،مركز تحقیقات استرتژيک مجمع تشخیص مصلحت نظام( 26مهر )1394
 -24سخنران در نشست گردشگری و مصرف جوانان ،دانشگاه تهران با دكتر مطیعی لنگرودی ،دكتر كرامت اهلل زياری و
دكتر شهرود امیر انتخابی( 5مهر )1394
 -25سخنران در نشست طبیعتگردی در ايران ،خبرگزاری ايسنا با پروفسور پرويز كردوانی و آرش نورآقايی( 8مهر
)1394
-26برگزاری كارگاه آموزشی برای مديران و كارشناسان منطفه آزاد اروند با عنوان گردشگری و فرهنگ -اروند كنار 5-و 6
آبان )94
-27سخنران در نشست جالشهای آموزش عالی گردشگری در ايران ،مركز تحقیقات استرتژيک مجمع تشخیص مصلحت
نظام ( 14دی )1394
 -28سخنران در رويداد دانشگاهی كارآفرينی با رويکرد گردشگری 28 -آبان  -95دانشگاه صنعتی شريف
 -29سخنران در همايش گفتمان گردشگری -دانشگاه علم و فرهنگ -دی 1396
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عضوشورای سیاستگذاری اولین و دومین جشنواره پژوهش های تجربی ابوريحان
عضوشورای سیاستگذاری اولین سمینار نظرسنجی الکترونیکی در ايران
عضوشورای سیاستگذاری اولین سمینار پیمايش پانلی در ايران
عضوشورای سیاستگذاری طرح ملی « بررسی جوامع هدف سازمان بهزيستی»
عضوشورای سیاستگذاری گروههای آموزش ،كتاب و سايت ايسپا
عضوشورای سیاستگذاری طرح ملی «پیمايش سیاسی ارزش ها ونگرشهای ايرانیان»
عضوشورای سیاستگذاری يازدهمین همايش علمی فرهنگی خلیج فارس 1395
عضوشورای سیاستگذاری دوازدهمین همايش علمی فرهنگی خلیج فارس 1397
عضوشورای سیاستگذاری سیزدهمین همايش علمی فرهنگی خلیج فارس 1397
عضوكمیته ارزيابی علمی مقاالت همايش بینالمللی «تاثیر دريای مازندران بر اقتصاد گردشگری منطقه»
عضو كمیته برنامهريزی چهارمین همايش بینالمللی علمی فرهنگی خلیج فارس -قشم (ارديبهشت )87
عضو كمیته برنامهريزی مركز گردشگری علمی فرهنگی داشجويان ايران 1387
عضو هییت تحريريه “ماهنامه تخصصی روابط عمومی” ()1384
عضو هییت تحريريه “ فصلنامه " مطالعات علمی فرهنگی خلیج فارس" 1394 ،تا كنون
عضو هییت تحريريه “ فصلنامه میراث و گردشگری”  1395تاكنون
عضو ” انجمن تخصصی افکارسنجی” جهاد دانشگاهی دانشگاه عالمه طباطبايی
عضو پیوسته انجمن علمی گردشگری ايران
عضوشورای سیاستگذاری طرح ملی ” سنجش دينداری در بین ايرانیان” 1388
عضو شورای دانشجويی كمیته ملی گردشگری سالمت سازمان میراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگری
دبیر نخستین مراسم “جايزه ملی ايسپا” 1392-
عضو شورای راهبردی “پنجمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن دانشجويان مسلمان”1393-
مسوول كمیته پشتیبانی “پنجمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن دانشجويان مسلمان”-دی 1393
دبیر همايش ملی تحلیل وضعیت گردشگری ايران در دوران پسا تحريم -دی 1394
ريیس سومین "گردهمايی حافظان میراث و حامیان گردشگری دانشجويان" سال 1396
دبیر نخستسن همايش بینالمللی علمی فرهنگی خلیج فارس ارديبهشت 1397
دبیر نخستسن همايش ملی بررسی مزايای گردشگری سواجل مکران بهمن 1397
مدير مسوول فصلنامه "مطالعات علمی فرهنگی خلیج فارس" ( 15شماره)
مدير مسوول فصلنامه "میراث و گردشگری" از شماره اول تاكنون ( 9شماره)
عضو كمیته گردشگری سازمان میراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگری
عضو كمیته اردويی و گردشگری شورايعالی انقالب فرهنگی
عضو كمیته گردشگری مركز تحفیفات استراتژيک مجمع تشحیص مصلحت نظام
عضو كارگروه گردشگری مذهبی شورای فرهنگ عمومی
عضو كمیته علمی همايش بینالمللی فقه گردشگری – تبريز ارديبهشت 1398
دبیر كمیته رسانهای چهلمین سال دستاوردهای گردشگری معاونت فرهنگی سپاه پاسداران انقالب اسالمی
دبیر سلسله نشستهای چشماندار صنعت گردشگری در ايران با برگزاری  31نشست علمی تحصصی از شهريور 94
تا دی 1398
مشاور يرنامهريزی ريیس موسسه آموزش عالی علمی كاريردی سازمان میراث فرهنگی
دبیر يازدهمین طرح ملی ايران؛ مرز پرگهر 1394
دبیر دوازدهمین طرح ملی ايران؛ مرز پرگهر 1395

.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50
.51
.52
.53

ريیس سیزدهمین طرح ملی ايران؛ مرز پرگهر 1396
ريیس چهاردهمین طرح ملی ايران؛ مرز پرگهر 1397
ريیس پانزدهمین طرح ملی ايران؛ مرز پرگهر 1397
ريیس دومین طرح ملی ايران جهانی جهان ايرانی 1396
ريیس سومین طرح ملی ايران جهانی جهان ايرانی 1397
ريیس دومین "گردهمايی حافظان میراث و حامیان گردشگری دانشجويان" سال 1396
ريیس سومین "گردهمايی حافظان میراث و حامیان گردشگری دانشجويان" سال 1396
ريیس چهارمین "گردهمايی حافظان میراث و حامیان گردشگری دانشجويان" سال 1397
ريیس سیزدهمین همايش علمی فرهنگی خلیج فارس ،تهران -ارديیهشت 1398
دريافت جايزه برای فعالیت در صنعت گردشگری در نخستین همايش بینالمللی خدمات صنعت گردشگری از
سازمان توسعه تجارت ايران و سازمان میراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگری
دريافت جايزه برای فعالیت در صنعت گردشگری در دومین جشنواره ملی ناصر خسرو -آذر 1396
مدير برگزاری آزمون جامع دورههای كوتاه مدت گردشگری در سراسر كشور مرداد1397
مدير برگزاری آزمون جامع دورههای كوتاه مدت گردشگری در سراسر كشور اسفند1397
مدير برگزاری آزمون جامع دورههای كوتاه مدت گردشگری در سراسر كشور شهريور 1398
مدير برگزاری آزمون جامع دورههای كوتاه مدت گردشگری در سراسر كشور اسفند 1398
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مدير گروه پرسشگری مركز افکارسنجی دانشجويان ايران  1380-82و مديريت  68طرح نظرسنجی
مدير امور شعب” مركز افکارسنجی دانشجويان ايران از مهر  1382تا بهمن 1387
معاون پشتیبانی مركز افکارسنجی دانشجويان ايران از اسفند  1387تا ارديبهشت 1392
معاون اجرايی مركز افکارسنجی دانشجويان ايران از مرداد 1390تا ارديبهشت  1391با حفظ سمت
معاون پژوهشی مركز افکارسنجی دانشجويان ايران از آبان  1391تا خرداد  92با حفظ سمت
معاون ارتباطات مركز افکارسنجی دانشجويان ايران -تیر  92تا فروردين 93
معاون اداری-مالی سازمان فعالیتهای قرآنی دانشگاهیان كشور و خبرگزاری بینالمللی قرآنی (ايکنا) از فروردين
ارديبهشت  93تا پايان ارديبهشت 94
ريیس مركز گردشگری علمی – فرهنگی دانشجويان ايران از  4خرداد  94تاكنون

 مهارت ها:
-

آشنايی با زبان انگلیسی IELTS
آشنايی با نرم افزار SPSSبه اندازه الزم
آشنايی با نرم افزارهای  Excelو Wordبه اندازه الزم
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چاپ كتاب”مبانی سنجش افکار عمومی” ،انتشارات جهاددانشگاهی ،چاپ اول  ،1387چاپ دوم آذر  ،1388چاپ
سوم 1393
چاپ كتاب گردشگری فرهنگی ،انتشارات مركز تحقیقات استراتژيک و دانشگاه آزاد اسالمی ،چاپ اول ،آبان1388
چاپ كتاب گونهشناسی گردشگری ،انتشارات جامعهشناسان ،چاپ اول1393 ،
چاپ كتاب اقتصاد گردشگری ،انتشارات جهاد دانشگاهی ،چاپ اول 1393
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همکار در تالیف كتاب "آزادی بیان در دانشگاهها" ،تالیف دكتر علی منتظری1393 -
چاپ كتاب میراث و گردشگری فرهنگی ،انتشارات جهاد دانشگاهی ،چاپ اول 1395
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