
١ 
 

  بسمه تعالی
  

  رزومه رحیم یعقوب زاده
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  :محل تحصیل در مقطع کارشناسیرشته و 
 بهشتی تهران انشگاه شهیدد -خیتار

  ):M-Phill(در مقطع و محل رشته تحصیلی 
 –يگردشگر يزیربرنامهگرایش - اقتصاد

 UITM-Polandدانشگاه 

  r_yaghoubzadeh@yahoo.com: پست الکترونیکی
  

 سخنرانی- یپژوهش -علمی سوابق:  
  )1380(تابستان  »یفرهنگ راتییدر خصوص تغ یشهروندان تهران دگاهید یبررس«همکار پژوهشگر در طرح  .1
مجلس  يهابه سفارش مرکز پژوهش ها)دستگاه یعملکرد برخ یابیمسائل روز و ارز یبررس«یپژوهشگر طرح مل .2

  )1388(اسفند مونه در سراسر کشورن 11000با   یاسالم يشورا
 بهشتاردی ”رانیدر ا یبر گردشگران خارج زبانیو رفتار جامعه م یاثرات عوامل فرهنگ یبررس”پژوهشگر طرح  .3

1389  
  1389خرداد–”رانیدر ا یگردشگران خارج دگاهیاز د تیو احساس امن تیامن زانیم  یبررس” پژوهشگر طرح  .4
  یسیبه زبان انگل”راهکارها هیو ارا رانیدر ا يموانع توسعه گردشگر“ا عنوان ارشد ب یکارشناس نامهانیپا ریتحر .5
 ;1386خرداد ” نقش بانوان استان سمنان در دوران دفاع مقدس هايیژگیابعاد و نییو تب یبررس”پژوهشگر طرح  .6

  آمنه یبا خانم کاشان همراه ییواحد / پژوهشکده: واحد عالمه طباطبا ;سمنان يکارفرما: استاندار ;یگروه: علوم انسان
استان  يها و نهادهاادارات، سازمان يهايو استفاده از توانمند تیجنگ در هدا یبانیپشت تیریمد”پژوهشگر طرح  .7

 اهپوشیس ریام يسمنان همراه با آقا يکارفرما: استاندار ;یگروه: علوم انسان1386آبان ” سمنان 
 موانع“،باعنوان1386 آذر-کرمان–سراسر کشور  یدانشگاه اداي جههواحد یفرهنگ نیمعاون ییدر گردهما یسخنران .8

  ”رانیدر ا يتوسعه گردشگر فرهنگی
 »رانیدر ا يگردشگر يهاجاذبه« لهستان با عنوان UITM دانشگاه دیو اسات یخارج انیدانشجو نیدر ب یسخنران .9

  )1386 ری(ت
  رانیا انیدانشجو یمرکز افکارسنج ي، مجر1391 -"یفرهنگ يهاچرخه"پژوهشگر طرح  .10
 ،يبهاباد یعیرف يمهد ،یحاتم ی، پژوهشگران؛ عل"سالمت سالمندان کشور یازسنجین" یطرح پژوهش یناظر علم .11

 انیدانشجو یمرکزافکارسنج ؛يپور، مجرریوز هیو صف يمحمدرزایم ثیحد ،یباشن، فاطمه فالح میپورصمد رضایعل
  1392بهمن  ران،یا

 در دانشگاه انیدانشجو از سوي يدر رشته اقتصاد گردشگر M-phillدوره انیدانشجو ندهیانتخاب به عنوان نما .12
UITM- Poland - - 2007 - 2006  

  1382-83هاي سال )رانیدر ا يحوزه پرسشگر هینشر نیروش (نخست هینشر ریسردب .13
 )19(از آغاز تا شماره  سپایخبرنامه ا ریسردب .14
  :پروژه شامل ریبه عنوان مد یو فرهنگ یانتخابات ،یاعاجتم ،ياقتصاد يهادر حوزه یمل یشیمایطرح  پ 14تیریمد .15

 سییر یاصالح يهااستیدر خصوص س یشهروندان تهران دگاهید یبررس«با عنوان  یپروژه طرح نظرسنج ریمد -
  )1380 اسفند–استان کشور 8(اجرا شده در » جمهور

  )1382(نوروز ات شرکت رجاءاز خدم يمسافر يمسافران قطارها یابیارز«با عنوان یپروژه طرح نظرسنج ریمد -
شرکت  طیخدمات و بل متیق شیدر خصوص افزا يمسافر يمسافران قطارها یابیارز«یپروژه طرح نظرسنج ریمد -

  )1382(اسفند »رجا
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 نفروردی–استان  30(اجرا در  »ارکت مردم در انتخابات مجلس هفتممش زانیم یبررس« یطرح مل رپروژهیمد -
1383(  

  )1383 بهشتی(ارد» جشنواره مطبوعات نیداران از دهمو غرفه دکنندگانیبازد یابیارز« یطرح نظرسنج رپروژهیمد -
  )1383 بهشتی(ارد» کتاب یالمللنیب شگاهینما نیاز شانزدهم دکنندگانیبازد یابیارز« یطرح نظرسنج رپروژهیمد -
(اجرا  »دیشه ادیبندر خصوص عملکرد  ثارگرانیو ا شهدا يهادر خصوص خانواده ینظرسنج« یطرح مل رپروژهیمد -

  )1383 وریشهر -استان کشور 30شده در 
  )1384بهمن  -استان کشور 10(اجرا شده در  »ها ها ونگرشارزش یاسیس شیمایپ« یطرح مل رپروژهیمد -
از آب  يبردارمشکالت سازمان آب وبرق خوزستان در خصوص بهره يصورتبند«با عنوان  یپروژه طرح پژوهش ریمد -

  )1384(اسفند  »يکشاورز
  )1385 وریشهر - استان کشور 30(اجرا شده در »رانیدر ا یاجتماع هیسنجش سرما« یپروژه طرح مل ریمد -
  )1387نمونه درکل کشور( زمستان  000/71با » یستیجوامع هدف سازمان بهز یبررس« یپروژه طرح پژوهش ریمد -
مجلس  يبه سفارش مرکز پژوهش ها» اهدستگاه یعملکرد برخ یابیمسائل روز و ارز یبررس«یپروژه طرح مل ریمد -

 )1388نمونه در کل کشور (اسفند 11000 - یاسالم يشورا
 1391 -”یفرهنگ يهاچرخه“پروژه طرح  ریمد -

سخنران در نشست دیپلماسی گردشگري، با دکتر محمد تقی رهنمایی، دکتر شهرود امیرانتخابی و دکتر املشی -21
 )1394(مرداد 

 )1394نشگاه علم و فرهنگ (دا -مدرس مدرسه گردشگري-22
 )1394 مهر 26سخنران در نشست برند گردشگري، -23
اهللا زیاري و دکتر مطیعی لنگرودي، دکتر کرامت سخنران در نشست گردشگري و مصرف جوانان، دانشگاه تهران با -24

  )1394 مهر 5( دکتر شهرود امیر انتخابی
مهر   8آقایی(ري ایسنا با پروفسور پرویز کردوانی و آرش نورگردي در ایران، خبرگزاسخنران در نشست طبیعت -25

1394(  
 -براي مدیران و کارشناسان منطفه آزاد اروند با عنوان گردشگري و فرهنگ به عنوان مدرس برگزاري کارگاه آموزشی-26

  )94آبان  6و  5-اروند کنار
  )1394ي د 14هاي آموزش عالی گردشگري در ایران، (سخنران در نشست جالش-27
  دانشگاه صنعتی شریف - 95آبان  28 -سخنران در رویداد دانشگاهی کارآفرینی با رویکرد گردشگري -28
  1396دي  -دانشگاه علم  و فرهنگ - سخنران در همایش گفتمان گردشگري -29
  1399دي  -دانشگاه الزهرا -سخنران در نشست گردشگري و نقش آن در اشتغال زنان -30
  1397اسفند - خانه اندیشمندان –ایش روستا سخنرانی در هم-31
  1399اسفند  - سخنران در نشست نقش زنان در گردشگري  -32
   1399اسفند  -موزه ملی ایران باستان -سخنران در همایش کاروانسراها در ایران -33
  1400خرداد -سخنران در نشست علمی گردشگري در دولت آینده-34
  1400آذر  23دانشگاه شهر کرد مورخ -در اشتغال و کارآفرینی دانشجویانسخنران در وبینار نقش گردشگري -35

  
 سوابق آموزشی و تدریس  
  1387-1388 –دانشگاه مازندران يجهانگرد تیریدر گروه مد سیتدر .1
ترم تحصیلی) دروس؛  24( 1388-1401 یلیتحص يهاسال، ر دانشگاه علم و فرهنگ تهرانمستمر د سیتدر .2

  "، گردشگري شهري"گردشگري رویدادها"، "ن ایران اسالمیآشنایی با فرهنگ و تمد"
داوطلبان آزمون کنکور  يبرا آمادگی و آموزش موسسه، »سمیتور يزیربرنامه میها و مفاهحوزه« دوره سیتدر .3

 1389و  1388 -فردا انیکارشد  یکارشناس
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 1399بهمن -تدریس گردشگري ورزشی در اولین کارگاه آموزشی گردشگري ورزشی .4
 1400اردیبهشت - س گردشگري ورزشی در دومین کارگاه آموزشی گردشگري ورزشیتدری .5
 1400خرداد - تدریس گردشگري ورزشی در سومین کارگاه آموزشی گردشگري ورزشی .6
 1400مرداد -تدریس گردشگري ورزشی در چهارمین کارگاه آموزشی گردشگري ورزشی .7
 1400آبان  -ورزشی تدریس گردشگري ورزشی در پنجمین کارگاه آموزشی گردشگري .8
  1400دي -تدریس گردشگري ورزشی درششمین کارگاه آموزشی گردشگري ورزشی .9

  1400دي - کارگاه آموزشی گردشگري ورزشی هفتمینتدریس گردشگري ورزشی در .10
  1400دي -کارگاه آموزشی گردشگري ورزشی هشتمینتدریس گردشگري ورزشی در .11
 يهاهدر دور "ياصول مصاحبه و فنون پرسشگر" و" یکم قیحقت يهاروش"، "ینظرسنج یمبان"يهادوره سیتدر .12

 1380-91- یجهاد دانشگاه یمدت تخصصکوتاه
در  "خدمات گردشگري"، "میراث معنوي"، "گردشگري فرهنگی"، "شناخت صنعت گردشگري"تدریس دروس  .13

  1395- 96هاي کاربردي سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري در سال-مرکز علمی
(برگزارکنندگان: جهاد  ستان کشور16در یشیمایپ يهاطرح تیریمد و یدر حوزه افکارسنج یکارگاه آموزش 27 مدر .14

 1381-90- )یانتظام يرویو ن یبدن تیتربسازمان  ،یدانشگاه
  

 یتخصص یعلم يها و شوراهاتهیدر کم تیعضو  
  انحیابور یتجرب يهاجشنواره پژوهش نیو دوم نیاول ياستگذاریس يعضوشورا .1
 رانیدر ا یکیالکترون ینظرسنج ناریسم نیاول ياستگذاریس يعضوشورا .2
 رانیدر ا یپانل شیمایپ ناریسم نیاول ياستگذاریس يعضوشورا .3
  »یستیجوامع هدف سازمان بهز یبررس« یطرح مل ياستگذاریس يعضوشورا .4
  1382-87- سپایا تیآموزش، کتاب  و سا هايگروه ياستگذاریس يعضوشورا .5
 )1384( ”یروابط عموم یماهنامه تخصص“ هیریتحر تیئعضو ه .6
 »انیرانیا يهاارزش ها ونگرش یاسیس شیمایپ« یطرح مل ياستگذاریس يعضوشورا .7
 1395یازدهمین همایش علمی فرهنگی خلیج فارس  ياستگذاریس يعضوشورا .8
 1397دوازدهمین همایش علمی فرهنگی خلیج فارس  ياستگذاریس يعضوشورا .9

 1397زدهمین همایش علمی فرهنگی خلیج فارس سی ياستگذاریس يعضوشورا .10
 1397چهارهمین همایش علمی فرهنگی خلیج فارس  ياستگذاریس يعضوشورا .11
  »منطقه يمازندران بر اقتصاد گردشگر يایدر ریتاث« یالمللنیب شیمقاالت هما یعلم یابیارز تهیعضوکم .12
  )87 بهشتیقشم (ارد  -یج فارسعلمی فرهنگی خل یالمللنیب شیهما نیچهارم يزیربرنامه تهیعضو کم .13
  1387 علمی فرهنگی داشجویان ایران يمرکز گردشگر يزیربرنامه تهیعضو کم .14
 تا کنون 1394، "علمی فرهنگی خلیج فارسمطالعات "فصلنامه  هیریتحر تییعضو ه .15
 تاکنون 1395 ”فصلنامه میراث و گردشگري“ هیریتحر تییعضو ه .16
 ییدانشگاه عالمه طباطبا یانشگاهجهاد د ”یافکارسنج یانجمن تخصص” عضو  .17
  رانیا يگردشگر یانجمن علم وستهیعضو پ .18
  1388" انیرانیا نیدر ب ينداریسنجش د" یطرح مل ياستگذاریس يعضوشورا .19
  يو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیسالمت سازمان م يگردشگر یمل تهیکم ییدانشجو يعضو شورا .20
  1392- ”سپایا یمل زهیجا“مراسم  نینخست ریدب .21
  1393-”مسلمان انیقرآن دانشجو یالمللنیدوره مسابقات ب نیپنجم“ يراهبرد يعضو شورا .22
 1393دي -”مسلمان انیقرآن دانشجو یالمللنیدوره مسابقات ب نیپنجم“ یبانیپشت تهیمسوول کم .23
 1394دي  -دبیر همایش ملی تحلیل وضعیت گردشگري ایران در دوران پسا تحریم .24
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 1396 سال "فظان میراث و حامیان گردشگري دانشجویانگردهمایی حا" رییس سومین .25
 1397المللی علمی فرهنگی خلیج فارس اردیبهشت دبیر نخستسن همایش بین .26
 1397دبیر نخستسن همایش ملی بررسی مزایاي گردشگري سواجل مکران بهمن  .27
 شماره) ١٥" (مطالعات علمی فرهنگی خلیج فارس"مدیر مسوول فصلنامه  .28
 شماره) 9از شماره اول تاکنون ( "میراث و گردشگري"امه مدیر مسوول فصلن .29
  ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري سگردشگري  تهیعضو کم .30
  1394-95 شورایعالی انقالب فرهنگیگردشگري اردویی و  تهیعضو کم .31
 1398- مذهبی شوراي فرهنگ عمومی گردشگري کارگروهعضو  .32
 1398تبریز اردیبهشت  –ه گردشگري المللی فقعضو کمیته علمی همایش بین .33
  1398-اي چهلمین سال دستاوردهاي گردشگري معاونت فرهنگی سپاه پاسداران انقالب اسالمیکمیته رسانه عضو .34
از  نشست علمی تحصصی 102 با برگزاري "اناندار صنعت گردشگري در ایرهاي چشمتنشسلسلهس"دوره  6دبیر  .35

 1401اردیبهشت ا ت 94شهریور 
 1394- 96 ریزي رییس موسسه آموزش عالی علمی کاریردي سازمان میراث فرهنگییرنامهمشاور  .36
 1394دبیر یازدهمین طرح ملی ایران؛ مرز پرگهر  .37
 1395دبیر دوازدهمین طرح ملی ایران؛ مرز پرگهر  .38
 1396دهمین طرح ملی ایران؛ مرز پرگهر سیز رییس .39
 1397دهمین طرح ملی ایران؛ مرز پرگهر چهار رییس .40
 1397دهمین طرح ملی ایران؛ مرز پرگهر پانز سریی .41
 1397دهمین طرح ملی ایران؛ مرز پرگهر شانز رییس .42
 1397رییس هفدهمین طرح ملی ایران؛ مرز پرگهر  .43
 1396 جهانی جهان ایرانی طرح ملی ایران رییس دومین .44
 1397 جهانی جهان ایرانی طرح ملی ایران رییس سومین .45
 1396 سال "حافظان میراث و حامیان گردشگري دانشجویان هايکانون"گردهماییرییس دومین  .46
 1396 سال "حافظان میراث و حامیان گردشگري دانشجویان هايکانون"گردهمایی رییس سومین .47
 1397 سال "حافظان میراث و حامیان گردشگري دانشجویان هايکانون"گردهمایی رییس چهارمین .48
 1399 سال "اث و حامیان گردشگري دانشجویانحافظان میر هايکانون"گردهمایی رییس پنجمین .49
 1398اردییهشت   - کیشعلمی فرهنگی خلیج فارس، ملی رییس یازدهمین همایش   .50
 1399-1400  - بوشهرعلمی فرهنگی خلیج فارس،  ملی رییس دوازدهمین همایش  .51
 1398اردییهشت   - علمی فرهنگی خلیج فارس، تهرانملی رییس سیزدهمین همایش  .52
 1399-1400  -علمی فرهنگی خلیج فارس، تهران  ملی همایش دهمینچهاررییس   .53
 1400-ر اجرایی و مسوول دبیرخانه پانزدهمین جشنواره علمی فرهنگی خلیج فارسیدب .54
المللی خدمات صنعت گردشگري از در صنعت گردشگري در نخستین همایش بین دریافت جایزه براي فعالیت .55

 1395 - میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان
 1396آذر  -دریافت جایزه براي فعالیت در صنعت گردشگري در دومین جشنواره ملی ناصر خسرو .56
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 1397سر کشور اسفندمدت گردشگري در سراهاي کوتاهگزاري آزمون جامع دورهمدیر بر .58
 1398مدت گردشگري در سراسر کشور شهریور هاي کوتاهرهمدیر برگزاري آزمون جامع دو .59
 1399پاییز -هاي گردشگري ایرانکس، فیلم دانشجویی جاذبهدومین جشنواره ملی عدبیر  .60
 1400تابستان -هاي گردشگري ایراندانشجویی جاذبه و محتواي دیجیتالی کس، فیلمجشنواره ملی ع دبیر سومین .61
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 یی:اجرا سوابق  
طرح  68 تیریمد و 1380- 82 (ایسپا) رانیا انیدانشجو یمرکز افکارسنجگیري و نمونه يگروه پرسشگر ریمد .1

  ینظرسنج
  1387تا  1382از مهر  رانیا انیدانشجو یامور شعب مرکز افکارسنج ریمد .2
  1392 بهشتیتا ارد 1387از  رانیا انیدانشجو یمرکز افکارسنج یبانیمعاون پشت .3
  با حفظ سمت  1391 بهشتیتا ارد 1390از مرداد رانیا انیدانشجو یمرکز افکارسنج ییمعاون اجرا .4
  با حفظ سمت 92تا خرداد  1391از آبان  رانیا انیدانشجو یمرکز افکارسنج یمعاون پژوهش .5
  93 نیتا فرورد 92 ریت- رانیا انیدانشجو یسنجمعاون ارتباطات مرکز افکار .6
 المللی قرآنی (ایکنا) از فروردینو خبرگزاري بین کشور انیدانشگاه یقرآن هايفعالیت سازمان بانیپشتیمعاون  .7

 94 اردیبهشت 3تا  93اردیبهشت 
  )1401 تیر( تاکنون 94خرداد  4فرهنگی دانشجویان ایران از  –رییس مرکز گردشگري علمی  .8

  
 ها مهارت:  
   IELTS ی سیبا زبان انگل ییآشنا -
  اندازه الزم بهSPSS افزاربا نرم ییآشنا -
  اندازه الزم به Wordو Excel يهاافزاربا نرم ییآشنا -

  
 مقاالت -فاتیتال: 

 هابخش اول؛ کتاب
، چاپ سوم 1388چاپ دوم آذر ، 1387اول  چاپ ،یدانشگاهجهاد نتشاراتا ،"یسنجش افکار عموم یمبان" کتاب .1

1393  
    1388چاپ اول، آبان ،یالمانتشارات دانشگاه آزاد اس ،یفرهنگ يکتاب گردشگر .2
  1400و چاپ دوم  1393شناسان، چاپ اول، انتشارات جامعه ،يگردشگر یشناسگونهکتاب  .3
 1393چاپ اول  ،یانتشارات جهاد دانشگاه ،ياقتصاد گردشگرکتاب  .4
 1393 - ، تالیف دکتر علی منتظري"هاآزادي بیان در دانشگاه"همکار در تالیف کتاب  .5
 1395چاپ اول  ،یانتشارات جهاد دانشگاه، زاده هیربا زهرا مناف ي فرهنگیکتاب میراث و گردشگر .6
چاپ  ،یانتشارات جهاد دانشگاه، با دکتر شهروز امیرانتخابی اقتصاد فرهنگ با رویکرد گردشگريانداز چشمکتاب  .7

 1396اول 
انتشارات ایران،  انداز صنعت گردشگري درهاي تخصصی چشمنشستمجموعه مقاالت نخستین دوره سلسلهکتاب  .8

 1395 ،یجهاد دانشگاه
انتشارات ، "انداز صنعت گردشگري در ایرانهاي تخصصی چشمنشستدوره سلسله دومینمجموعه مقاالت "کتاب  .9

 1397 ،یجهاد دانشگاه
انتشارات ، "انداز صنعت گردشگري در ایرانهاي تخصصی چشمنشستدوره سلسله سومینمجموعه مقاالت "کتاب  .10

 1399 ،یگاهجهاد دانش
 1395 ،یانتشارات جهاد دانشگاه، "مجموعه مقاالت یازدهمین همایش علمی فرهنگی خلیج فارس"کتاب  .11
 1397 ،یانتشارات جهاد دانشگاه، "مجموعه مقاالت دوازدهمین همایش علمی فرهنگی خلیج فارس"کتاب  .12
 1398 ،یجهاد دانشگاهانتشارات ، "مجموعه مقاالت سیزدهمین همایش علمی فرهنگی خلیج فارس"کتاب  .13
 1397چاپ اول  ،یانتشارات جهاد دانشگاه، "گردشگري شهري با رویکرد معطوف به شهر گردشگر"کتاب .14
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 بخش  دوم؛ مقاالت؛
انواع  گریبا د ینترنتیا يهاینظرسنج سهیمقا“با عنوان  رانیدر ا یکیالکترون ینظرسنج ناریسم نیمقاله درنخست هیارا .1

  )86آذر “( ینظرسنج يهاروش
 ،یکیالکترون یدر کتاب نظرسنج ”ینظرسنج يهاانواع روش گریبا د ینترنتیا يهاینظرسنج سهیمقا“ چاپ مفاله .2

  1387چاپ اول، اسفند  ،یانتشارات جهاد دانشگاه
 شیمایپ و يمصاحبه حضور«با عنوان  رانیدر ا یپانل شیمایپ یالمللنیب ناریسم نینخست و چاپ مقاله در هیارا .3

  در دست چاپ ،یانتشارات جهاد دانشگاه ،یپانل شیمای) و چاپ آن در کتاب پ87 بهشتید(ار »یپانل
-بررسی نگرش گردشگران بین با عنوان يو گردشگر راثیم تخصصی–یچاپ در فصلنامه علم يمقاله برا رشیپذ .4

یزي، مهرر حائري با علی اصغ "المللی نسبت به برخی خصوصیات فرهنگی ایرانیان در ارتباط با گردشگران بین امللی
 5، شماره 1390 -اسماعیل شفاعتی، زهرا نکویی

رابطه " پذیرش مقاله در پژوهشنامه گردشگري فرهنگی، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوري با عنوان .5
  1391سال   "المللی در ایرانشگري بینفرهنگ و توسعه گرد

در فصلنامه  "ی در دو بخش خدمات هتل و بیمارستانمطالعه تطبیقی وضعیت فقر قابلیت"پذیرش مقاله با عنوان  .6
  1391علمی پژوهشی راهیرد فرهنگی، با ابتهال زندي، 

ران (تهران، تحلیل بازار گردشگري خارجی ورودي به ایران، مطالعه موردي: سه کالن شهر ای"با عنوان چاپ مقاله  .7
- زاده چوببا ابتهال زندي و جیدر جانعلی" یاجتماع یراهبرد فرهنگ پژوهشی–یفصلنامه علم "شیراز و اصفهان)

  3، شماره 1391 بستی، 
موثر بر برداشت گردشگران  بندي تهدیدات اجتماعی، فرهنگی و امنیتیشناسایی و اولویت"با عنوان چاپ مقاله .8

، با ابتهال 1391بهار، 29شماره –"یاجتماع تیامن مطالعات"پژوهشی–یدر فصلنامه علم "خارجی  ورودي به ایران
  زندي

مجمع  کیاستراتژ قاتی، پژوهشنامه مرکز تحق”رانیدر ا یالمللنیب يتوسعه گردشگر یموانع فرهنگ“چاپ مقاله  .9
  1393تابستان  ،تشخیص مصلحت نظام

  )1387» (منطقه يمازندران بر اقتصاد گردشگر يایدر ریتاث« یالمللنیب شیهما نیدر اول یسیارائه مقاله به انگل .10
 A Study       با عنوان؛ 2012  - بین، با مهنا نیک هیدر ترک یالمللنیر کنفرانس بچاپ و ارائه مقاله د .11

international tourism attitudes related to Iranians` cultural 
factors"    

 Islamic Tourism economy: A Potential Tool for Regional "با عنوان چاپ  مقاله    .12
Development in Islamic Countries "ی(المللنیدر ژورنال بScience Series Data Report                                                                                                         

Vol 4, No. 7; Jul 2012-  SSDR@SCIENCERECORD.COM-– ISI– 2012-در کشور کانادا  
 "با عنوان )Journal: Innova Ciencia Vol 4, No. 7; Jul 2012(یالمللنیچاپ  مقاله در ژورنال ب .13

Tourism acculturation and dissemination: a step toward sustainable development  
14. "– )2012  —  ISIکایدر کشور آمر 
 Develop indicators of sustainable tourism through the Delphi "پذیرش مقاله با عنوان .15

technique" " 9 "المللی آتندر کنفرانس بینth Annual International Conference on Tourism, 
10-13 June 2013, Athens, Greece " 

 :Identification of Virgin Areas "با عنوان در تایلند مقاله رشیپذ .16
An Effective Step for Tourism Development " 13" یالمللنیر کنفرانس بدth International 

Joint World Cultural Tourism Conference "  در Thailand-2012 
 Study International :در تایلند با عنوان مقاله رشیپذ .17

Tourism Attitude Related to 
Iranian Cultural Factors 
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 در  " 13th International Joint World Cultural Tourism Conference" یالمللنیر کنفرانس بد "
Thailand -2012 

اقتصاد و  پژوهشی–یدر فصلنامه علم "و تغییر اقلیم بررسی اثرات متقابل شهرنشینی"با عنوان مقاله رشیپذ .18
 با علی حاتمی، علی اصغر هدایتی، رضا رستمی خزائی -، شماره تابستان1392 ”يشهر تیریمد

ها و راهکارها، تهران، پائیز منابع طبیعی، آب و محیط زیست، چالشپذیرش و چاپ مقاله در اولین همایش ملی  .19
1394  

 1392آبان  14تهران  -رانیدر ا یسبک زندگ یمل شیو چاپ مقاله در هما رشیپذ .20
فصلنامه مطالعات فرهنگی  "ارزیابی مناطق آزاد ایران (مطالعه موردي؛ منطقه آزاد قشم)"چاپ مفاله با عنوان  .21

   3سیاسی خلیج فارس، شماره 
مهر -مشهد -يتوسعه گردشگر يراهبرد -یعلم یالمللنیچاپ و ارائه (پوستر) مقاله در اولین همایش ب رش،یپذ .22

1393 
با ابتهال زندي در فصلنامه علمی پژوهشی  "گی شهر تهرانبینی تقاضاي گردشگري فرهنپیش"چاپ مقاله با عنوان .23

  1400تابستان – 2شماره مسلسل  -سال اوال -راهبرد مطالعات فرهنگ و هنر
 1393 بهشتاردی–ریرکبیدانشگاه ام -تهران -نیسیکنفرانس تله مد نیچاپ و ارائه (پوستر) مقاله در دوم رش،یپذ .24
 1394 –، سرمایه هاي ملی و چشم انداز آینده خوانسار پذیرش مقاله در دومین همایش ملی گردشگري .25
  1394ساري  –پذیرش مقاله در اولین کنفرانس حسابداري، مدیریت و علوم تربیتی .26
فرهنگی موثر بر برداشت گردشگران -شناسایی و اولویت بندي تهدیدات اجتماعی "پذیرش وچاپ مقاله با عنوان .27

  ، با ابتهال زندي1391-انهمایش امنیت لرست "خارجی ورودي به ایران
 ایو جغراف يهتلدار ،يگردشگر ياهدر رشته يو دکتر سانسینامه در مقطع فوق لانیپا 70از  شیه بمشاور .28
انداز صنعت هاي تخصصی چشمنشستمجموعه مقاالت نخستین دوره سلسلهنخستین چاپ سه سخنرانی در کتاب  .29

 1395اول چاپ  ،یانتشارات جهاد دانشگاهگردشگري در ایران، 
انداز صنعت هاي تخصصی چشمنشستمجموعه مقاالت نخستین دوره سلسلهدومین چاپ سخنرانی در کتاب   .30

 1395چاپ اول  ،یانتشارات جهاد دانشگاهگردشگري در ایران، 
بازتاب، ماهنامه  ،یروابط عموم قاتیکشورشامل: مجله تحق يسراسر اتیمقاله در نشر 50از  شیو انتشار ب ریتحر .31

 ،گردشگري موضوعات در…و، فرصت امروز، صبا مینس، یهمبستگد، اعتما شرق، ران،ی: ايهاو روزنامه ،یبط عمومروا
  ..… و تیاقتصاد و امن ،یپژوهش، افکار عموم

 کشور يسراسر اتیوالن  در نشروها و مسدانشگاه دیمصاحبه با اسات 20از  شیانتشار ب .32
 
 هاها و جشنوارهداوري مقاالت، همایش:  

 جمهوريمرکز تحقیقات استراتژیک ریاست-اوري مقاالت فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگید .1
 داوري مقاالت فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد شهري .2
 داوري مقاالت فصلنامه میراث و گردشگري .3
 داوري مقاالت فصلنامه علمی فرهنگی خلیج فارس .4
 1396داوري کتاب سال دانشجویی،  .5
 1396 - ل دانشجویی، تهراننامه ساداوري پایان .6
 1397نامه سال دانشجویی، همدان، مرداد داوري پایان .7
 1397اي ، دانشگاه تهران، اي، منطقهدقیقه 3نامه داوري پایان .8
 1397داوري کتاب سال دانشجویی،  .9

 1398نهایی کشوري، دانشگاه علم و فرهنگ، اردیبهشت اي، نیمهدقیقه 3نامه داوري پایان .10
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صندوق نوآوري و شکوفایی معاونت علمی و - مین رویداد استارتاپی اسالمی قرآنی طلوع برکتداور پانزده .11
 1398آذر  -تهران -و مرکز رشد قرآنی فناوري ریاست جمهوري

 پژوهشکاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت ارشاد-داوري مقاالت فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگی .12
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