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 یآموزش-یپژوهش سوابق: 
 (1380تابستان «) یفرهنگ راتییدر خصوص تغ یشهروندان تهران دگاهيد یبررس»همکار پژوهشگر در طرح  .1

مجلس  یهافارش مركز پژوهشها(به سدستگاه یعملکرد برخ یابيمسائل روز و ارز یبررس»یپژوهشگر طرح مل .2

 (1388)اسفند نمونه در سراسر كشور 11000با   یاسالم یشورا
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 آمنه یهمراه با خانم كاشان يیواحد / پژوهشکده: واحد عالمه طباطبا ;سمنان یكارفرما: استاندار ;یگروه: علوم انسان

استان  یها و نهادهاادارات، سازمان یهایو استفاده از توانمند تيجنگ در هدا یبانیپشت تيريمد”پژوهشگر طرح  .7

 پوشاهیس ریام یسمنان همراه با آقا یكارفرما: استاندار ;یگروه: علوم انسان1386آبان ” سمنان 

 موانع“،باعنوان1386 آذر-كرمان–سراسر كشور  یدانشگاه ای جهادهواحد یفرهنگ نیمعاون يیدر گردهما یسخنران .8

 ”رانيدر ا یتوسعه گردشگر فرهنگی

 «رانيدر ا یگردشگر یهاجاذبه» لهستان با عنوان UITM دانشگاه دیو اسات یخارج انيدانشجو نیدر ب یسخنران .9

 (1386 ری)ت

 رانيا انيدانشجو یمركز افکارسنج ی، مجر1391 -”یفرهنگ یهارخهچ“پژوهشگر طرح  .10
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 انيدانشجو یمركزافکارسنج ؛یپور، مجرريوز هیو صف یمحمدرزایم ثيحد ،یباشنمی فالح فاطمه ،پورصمد رضایعل

 1392بهمن  ران،يا

 1387-8 –دانشگاه مازندران یجهانگرد تيريدر گروه مد سيتدر .12
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 1380-91- یدر جهاد دانشگاه یكوتاه مدت تخصص

در  "خدمات گردشگری"، "میراث معنوی"، "گردشگری فرهنگی"، "شناخت صنعت گردشگری"تدريس دروس  .16

 1395-96های كاربردی سازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری در سال-یمركز علم

ستان 16در یشيمایپ یهاطرح تيريمد و یبه عنوان مدرس در حوزه افکارسنج یكارگاه آموزش 27شركت در  .17
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 در دانشگاه انيدانشجو از سوی یدر رشته اقتصاد گردشگر M-phillدوره انيدانشجو ندهيانتخاب به عنوان نما .18
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 1382-83های سال (رانيدر ا یحوزه پرسشگر هينشر نیروش )نخست هينشر ریسردب .19

 (19)از آغاز تا شماره  سپايخبرنامه ا ریسردب .20

 :پروژه شامل ريبه عنوان مد یو فرهنگ یانتخابات ،یاجتماع ،یتصاداق یها در حوزه یمل یشيمایطرح  پ 14تيريمد .21

 سیير یاصالح یهااستیدر خصوص س یشهروندان تهران دگاهيد یبررس»با عنوان  یپروژه طرح نظرسنج ريمد -

 (1380 اسفند–استان كشور 8)اجرا شده در « جمهور

 (1382از خدمات شركت رجاء)نوروز یافرمس یمسافران قطارها یابيارز»با عنوان یپروژه طرح نظرسنج ريمد -

شركت  طیخدمات و بل متیق شيدر خصوص افزا یمسافر یمسافران قطارها یابيارز»یپروژه طرح نظرسنج ريمد -

 (1382)اسفند «رجا

 نفروردي–استان  30)اجرا در  «اركت مردم در انتخابات مجلس هفتممش زانیم یبررس» یطرح مل رپروژهيمد -

1383) 

 (1383 بهشتي)ارد« جشنواره مطبوعات نیداران از دهمو غرفه دكنندگانيبازد یابيارز» ینظرسنج طرح رپروژهيمد -

 (1383 بهشتي)ارد« كتاب یالمللنیب شگاهينما نیاز شانزدهم دكنندگانيبازد یابيارز» یطرح نظرسنج رپروژهيمد -

)اجرا  «دیشه ادیوص عملکرد بندر خص ثارگرانيو ا شهدا یهادر خصوص خانواده ینظرسنج» یطرح مل رپروژهيمد -

 (1383 وريشهر -استان كشور 30شده در 

 (1384بهمن  -استان كشور 10)اجرا شده در  «ها ها ونگرشارزش یاسیس شيمایپ» یطرح مل رپروژهيمد -

از آب  یبردار مشکالت سازمان آب وبرق خوزستان در خصوص بهره یصورتبند»با عنوان  یپروژه طرح پژوهش ريمد -

 (1384)اسفند  «یكشاورز

 (1385 وريشهر -استان كشور 30)اجرا شده در «رانيدر ا یاجتماع هيسنجش سرما» یپروژه طرح مل ريمد -

 (1387نمونه دركل كشور) زمستان  000/71با « یستيجوامع هدف سازمان بهز یبررس» یپروژه طرح پژوهش ريمد -

مجلس  یبه سفارش مركز پژوهش ها« هادستگاه یعملکرد برخ یابيمسائل روز و ارز یبررس»یپروژه طرح مل ريمد -

 (1388نمونه در كل كشور )اسفند 11000 -یاسالم یشورا

 1391 -”یفرهنگ یچرخه ها“پروژه طرح  ريمد -

با دكتر محمد  تشخیص مصلحت نظاممجمع سخنران در نشست ديپلماسی گردشگری، مركز تحقیقات استرتژيک -21
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مت اهلل زياری و سخنران در نشست گردشگری و مصرف جوانان، دانشگاه تهران با دكتر مطیعی لنگرودی، دكتر كرا -24

 (1394مهر   5دكتر شهرود امیر انتخابی)

مهر   8آقايی)پروفسور پرويز كردوانی و آرش نورگردی در ايران، خبرگزاری ايسنا با سخنران در نشست طبیعت -25

1394) 

 6و  5-وند كنارار -عنوان گردشگری و فرهنگ آموزشی برای مديران و كارشناسان منطفه آزاد اروند بابرگزاری كارگاه -26

 (94آبان 

تشخیص مصلحت  مجمع های آموزش عالی گردشگری در ايران، مركز تحقیقات استرتژيکسخنران در نشست جالش-27

 (1394دی  14) نظام

 دانشگاه صنعتی شريف -95آبان  28 -سخنران در رويداد دانشگاهی كارآفرينی با رويکرد گردشگری -28

 1396دی  -دانشگاه علم  و فرهنگ -دشگریسخنران در همايش گفتمان گر -29

 

 



 

 

 یتخصص یعلم یها و شوراهاتهيدر کم تيعضو 
 حانيابور یتجرب یجشنواره پژوهش ها  نیو دوم نیاول یاستگذاریس یعضوشورا .1

 رانيدر ا یکیالکترون ینظرسنج ناریسم نیاول یاستگذاریس یعضوشورا .2

 رانيادر  یپانل شيمایپ ناریسم نیاول یاستگذاریس یعضوشورا .3

 «یستيجوامع هدف سازمان بهز یبررس»  یطرح مل یاستگذاریس یعضوشورا .4

 سپايا تيآموزش، كتاب  و سا هایگروه یاستگذاریس یعضوشورا .5

 «انیرانيا یهاارزش ها ونگرش یاسیس شيمایپ» یطرح مل یاستگذاریس یعضوشورا .6

 1395يازدهمین همايش علمی فرهنگی خلیج فارس  یاستگذاریس یعضوشورا .7

 1397دوازدهمین همايش علمی فرهنگی خلیج فارس  یاستگذاریس یضوشوراع .8

 1397سیزدهمین همايش علمی فرهنگی خلیج فارس  یاستگذاریس یعضوشورا .9

 «منطقه یمازندران بر اقتصاد گردشگر یايدر ریتاث» یالمللنیب شيمقاالت هما یعلم یابيارز تهیعضوكم .10

 (87 بهشتيقشم )ارد  -علمی فرهنگی خلیج فارس یالمللنیب شيهما نیچهارم یزيربرنامه تهیعضو كم .11

 1387 علمی فرهنگی داشجويان ايران یمركز گردشگر یزيربرنامه تهیعضو كم .12

 (1384) ”یروابط عموم یماهنامه تخصص“ هيريتحر تییعضو ه .13

 تا كنون 1394، "علمی فرهنگی خلیج فارس" مطالعات فصلنامه  “ هيريتحر تییعضو ه .14

 تاكنون 1395 ”فصلنامه میراث و گردشگری “ هيريتحر تییعضو ه .15

 يیدانشگاه عالمه طباطبا یجهاد دانشگاه ”یافکارسنج یانجمن تخصص” عضو  .16

 رانيا یگردشگر یانجمن علم وستهیعضو پ .17

 1388 ”انیرانيا نیدر ب ینداريسنجش د”  یطرح مل یاستگذاریس یعضوشورا .18

 یو گردشگر یدست عيصنا ،یفرهنگ راثیمان مسالمت ساز یگردشگر یمل تهیكم يیدانشجو یعضو شورا .19

 1392- ”سپايا یمل زهيجا“مراسم  نینخست ریدب .20

 1393-”مسلمان انيقرآن دانشجو یالمللنیدوره مسابقات ب نیپنجم“ یراهبرد یعضو شورا .21

 1393دی -”مسلمان انيقرآن دانشجو یالمللنیدوره مسابقات ب نیپنجم“ یبانیپشت تهیمسوول كم .22

 1394دی  -ی تحلیل وضعیت گردشگری ايران در دوران پسا تحريممايش ملدبیر ه .23

 1396 سال "گردهمايی حافظان میراث و حامیان گردشگری دانشجويان" ريیس سومین .24

 1397المللی علمی فرهنگی خلیج فارس ارديبهشت دبیر نخستسن همايش بین .25

 1397 بهمندبیر نخستسن همايش ملی بررسی مزايای گردشگری سواجل مکران  .26

 شماره( 15) "مطالعات علمی فرهنگی خلیج فارس"مدير مسوول فصلنامه  .27

 شماره( 9) از شماره اول تاكنون "گردشگری ومیراث "مدير مسوول فصلنامه  .28

 ازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری سگردشگری  تهیعضو كم .29

  شورايعالی انقالب فرهنگیگردشگری اردويی و  تهیعضو كم .30

 نظام مركز تحفیفات استراتژيک مجمع تشحیص مصلحتدشگری گر تهیعضو كم .31

  مذهبی شورای فرهنگ عمومی گردشگری كارگروهعضو  .32

 1398تبريز ارديبهشت  –فقه گردشگری  المللیهمايش بین عضو كمیته علمی .33

 ن انقالب اسالمیسداراای چهلمین سال دستاوردهای گردشگری معاونت فرهنگی سپاه پادبیر كمیته رسانه .34

 94از شهريور  نشست علمی تحصصی  31 برگزاری ان بااندار صنعت گردشگری در ايرهای چشمتیر سلسله نشسدب .35

  1398 دیا ت

 ريزی ريیس موسسه آموزش عالی علمی كاريردی سازمان میراث فرهنگیمشاور يرنامه .36

 1394دبیر يازدهمین طرح ملی ايران؛ مرز پرگهر  .37

 1395پرگهر  دبیر دوازدهمین طرح ملی ايران؛ مرز .38



 

 

 1396دهمین طرح ملی ايران؛ مرز پرگهر سیز ريیس .39

 1397دهمین طرح ملی ايران؛ مرز پرگهر چهار ريیس .40

 1397دهمین طرح ملی ايران؛ مرز پرگهر پانز ريیس .41

 1396 جهانی جهان ايرانی طرح ملی ايران ريیس دومین .42

 1397 جهانی جهان ايرانی طرح ملی ايران مینريیس سو .43

 1396 سال "دهمايی حافظان میراث و حامیان گردشگری دانشجويانگر"ريیس دومین  .44

 1396 سال "گردهمايی حافظان میراث و حامیان گردشگری دانشجويان" ريیس سومین .45

 1397 سال "گردهمايی حافظان میراث و حامیان گردشگری دانشجويان" ريیس چهارمین .46

 1398رديیهشت ا  -، تهرانريیس سیزدهمین همايش علمی فرهنگی خلیج فارس .47

المللی خدمات صنعت گردشگری از در صنعت گردشگری در نخستین همايش بین دريافت جايزه برای فعالیت .48

 و سازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری سازمان توسعه تجارت ايران

 1396آذر  -دريافت جايزه برای فعالیت در صنعت گردشگری در دومین جشنواره ملی ناصر خسرو .49

 1397های كوتاه مدت گردشگری در سراسر كشور مرداددير برگزاری آزمون جامع دورهم .50

 1397های كوتاه مدت گردشگری در سراسر كشور اسفندمدير برگزاری آزمون جامع دوره .51

 1398های كوتاه مدت گردشگری در سراسر كشور شهريور مدير برگزاری آزمون جامع دوره .52

 1398ای كوتاه مدت گردشگری در سراسر كشور اسفند همدير برگزاری آزمون جامع دوره .53

 

 يی:اجرا سوابق 
 یطرح نظرسنج 68 تيريو مد 1380-82 رانيا انيدانشجو یمركز افکارسنج یگروه پرسشگر ريمد .1

 1387 بهمنتا  1382از مهر  رانيا انيدانشجو یمركز افکارسنج” امور شعب ريمد .2

 1392 بهشتيتا ارد 1387از اسفند  انريا انيدانشجو یمركز افکارسنج یبانیمعاون پشت .3

 با حفظ سمت  1391 بهشتيتا ارد 1390از مرداد رانيا انيدانشجو یمركز افکارسنج يیمعاون اجرا .4

 با حفظ سمت 92تا خرداد  1391از آبان  رانيا انيدانشجو یمركز افکارسنج یمعاون پژوهش .5

 93 نيا فروردت 92 ریت- رانيا انيدانشجو یسنجمعاون ارتباطات مركز افکار .6

 از فروردين المللی قرآنی )ايکنا(و خبرگزاری بین كشور انیدانشگاه یقرآن هایفعالیت سازمان یمال-یمعاون ادار .7

 94 ارديبهشتپايان تا  93ارديبهشت 

 تاكنون 94خرداد  4از  فرهنگی دانشجويان ايران –مركز گردشگری علمی  ريیس .8

 

 ها مهارت: 
  IELTS ی سیبا زبان انگل يیآشنا -

 اندازه الزم بهSPSS با نرم افزار يیآشنا -

 اندازه الزم به Wordو Excel یهابا نرم افزار يیآشنا -

 

 و مقاالت فاتيتال: 

، چاپ 1388چاپ دوم آذر ، 1387اول  چاپ ،یدانشگاهجهاد نتشاراتا ،”یسنجش افکار عموم یمبان”چاپ كتاب .1

 1393سوم 
 1388چاپ اول، آبان ،یو دانشگاه آزاد اسالم کياستراتژ قاتیحقانتشارات مركز ت ،یفرهنگ یچاپ كتاب گردشگر .2

 1393شناسان، چاپ اول، انتشارات جامعه ،یگردشگر یشناسچاپ كتاب گونه .3

 1393چاپ اول  ،یانتشارات جهاد دانشگاه ،یچاپ كتاب اقتصاد گردشگر .4
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