
1 

 

 بسمه تعالي

 

 رزومه رحيم يعقوب زاده
 0054519144كدملی:               زاده يعقوب رحيم : نام ونام خانوادگی

 :محل تحصیل در مقطع كارشناسیرشته و 

 تهران بهشتی انشگاه شهيدد -خيتار

 :(M-Phill)در مقطع و محل رشته تحصیلی 

-UITMدانشگاه  –یگردشگر یزيربرنامه

Poland 

 r_yaghoubzadeh@yahoo.com: الکترونیکی پست  09123875574: همراه  راه و ايمیل:هم شماره
 

 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

 بهشتاردي ”رانيدر ا یبر گردشگران خارج زبانیو رفتار جامعه م یاثرات عوامل فرهنگ یبررس”پژوهشگر طرح  .3

1389 

 1389خرداد–”رانيادر  یگردشگران خارج دگاهياز د تیو احساس امن تیامن زانیم  یبررس” پژوهشگر طرح  .4

 یسیبه زبان انگل”راهکارها هيو ارا رانيدر ا یموانع توسعه گردشگر“ارشد با عنوان  یكارشناس نامه انيپا ريتحر .5

 ;1386خرداد ” نقش بانوان استان سمنان در دوران دفاع مقدس هاییژگيابعاد و نییو تب یبررس”پژوهشگر طرح  .6

 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

 ،یبهاباد یعیرف یمهد ،یحاتم ی، پژوهشگران؛ عل”سالمت سالمندان كشور یازسنجین“ یطرح پژوهش یناظر علم .11

 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

 ترم تحصیلی( 14) 1388-95یلیتحص یهاسال، ر دانشگاه علم و فرهنگ تهرانمستمر د سيتدر .13

داوطلبان آزمون كنکور  یبرا آمادگی و آموزش موسسه، «سميتور یزيربرنامه میها و مفاهحوزه»دوره  سيتدر .14

 1389و  1388 -فردا انیكارشد  یكارشناس

 یدر دورها ”یاصول مصاحبه و فنون پرسشگر“ و”یكم قیتحق یهاروش”، ”ینظرسنج یمبان”یهادوره سيتدر .15

 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-مركز علمی
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ستان 16در یشيمایپ یهاطرح تيريمد و یبه عنوان مدرس در حوزه افکارسنج یكارگاه آموزش 27شركت در  .17

 1381-90-(یانتظام یرویو ن یبدن تیترب ،یكشور)برگزاركنندگان: جهاد دانشگاه

 در دانشگاه انيدانشجو از سوی یدر رشته اقتصاد گردشگر M-phillدوره انيدانشجو ندهيانتخاب به عنوان نما .18

UITM- Poland -    2007- 2006 

 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 ،یصاداقت 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 یفرمسا 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» ینظرسنجطرح  رپروژهيمد -

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

)اجرا  «دیشه ادیص عملکرد بندر خصو 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

 (1394)مرداد  ی و دكتر املشیتقی رهنمايی، دكتر شهرود امیرانتخاب

 (1394)دانشگاه علم و فرهنگ  -مدرس مدرسه گردشگری-22

 (1394 مهر  26)تشخیص مصلحت نظام مجمع سخنران در نشست برند گردشگری، مركز تحقیقات استرتژيک-23

ت اهلل زياری و سخنران در نشست گردشگری و مصرف جوانان، دانشگاه تهران با دكتر مطیعی لنگرودی، دكتر كرام -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-ند كنارارو -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 -شگریسخنران در همايش گفتمان گرد -29
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 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

 رانيدر ا 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 یوشوراعض .8

 «منطقه یمازندران بر اقتصاد گردشگر یايدر ریتاث» یالمللنیب شيمقاالت هما یعلم یابيارز تهیعضوكم .9

 (87 بهشتي)اردراناي–قشم  یالمللنیب شيهما نیچهارم یزيربرنامه تهیعضو كم .10

 1387 علمی فرهنگی داشجويان ايران یگرمركز گردش یزيربرنامه تهیعضو كم .11

 (1384) ”یروابط عموم یماهنامه تخصص“ هيريتحر تییعضو ه .12

 تا كنون 1394، "علمی فرهنگی خلیج فارس" مطالعات فصلنامه  “ هيريتحر تییعضو ه .13

 تاكنون 1395 ”فصلنامه میراث و گردشگری “ هيريتحر تییعضو ه .14

 يیدانشگاه عالمه طباطبا یگاهجهاد دانش ”یافکارسنج یانجمن تخصص” عضو  .15

 رانيا یگردشگر یانجمن علم وستهیعضو پ .16

 1388 ”انیرانيا نیدر ب ینداريسنجش د”  یطرح مل یاستگذاریس یعضوشورا .17

 یو گردشگر یدست عيصنا ،یفرهنگ راثیسالمت سازمان م یگردشگر یمل تهیكم يیدانشجو یعضو شورا .18

 1392- ”سپايا یمل زهيجا“مراسم  نینخست ریدب .19

 1393-”مسلمان انيقرآن دانشجو یالمللنیدوره مسابقات ب نیپنجم“ یراهبرد یعضو شورا .20

 1393دی -”مسلمان انيقرآن دانشجو یالمللنیدوره مسابقات ب نیپنجم“ یبانیپشت تهیمسوول كم .21

 1394دی  -مايش ملی تحلیل وضعیت گردشگری ايران در دوران پسا تحريمدبیر ه .22

 1395لمی فرهنگی خلیج فارس ارديبهشت دبیر يازدهمین همايش ملی ع .23

 1397المللی علمی فرهنگی خلیج فارس ارديبهشت دبیر نخستسن همايش بین .24

 1396 بهمندبیر نخستسن همايش ملی بررسی مزايای گردشگری سواجل مکران  .25

 "مطالعات علمی فرهنگی خلیج فارس"مدير مسوول فصلنامه  .26

 شماره اول تاكنوناز  "گردشگری ومیراث "مدير مسوول فصلنامه  .27

 ازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری سگردشگری  تهیعضو كم .28

  شورايعالی انقالب فرهنگیگردشگری اردويی و  تهیعضو كم .29

  مركز تحفیفات استراتژيک مجمع تشحیص مصلحتگردشگری  تهیعضو كم .30

  مذهبی شورای فرهنگ عمومی گردشگری كارگروهعضو  .31

 ن انقالب اسالمیسدارالمین سال دستاوردهای گردشگری معاونت فرهنگی سپاه پاای چهدبیر كمیته رسانه .32

 94از شهريور  نشست علمی تحصصی  25 برگزاری ان بااندار صنعت گردشگری در ايرهای چشمتدبیر سلسله نشس .33

 1397 تیرا ت

 ريزی ريیس موسسه آموزش عالی علمی كاريردی سازمان میراث فرهنگیمشاور يرنامه .34

 1394يازدهمین طرح ملی ايران؛ مرز پرگهر دبیر  .35

 1395دبیر دوازدهمین طرح ملی ايران؛ مرز پرگهر  .36
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 1396دهمین طرح ملی ايران؛ مرز پرگهر سیز ريیس .37

 1397دهمین طرح ملی ايران؛ مرز پرگهر چهار ريیس .38

 1396 جهانی جهان ايرانی طرح ملی ايران ريیس دومین .39

 1397 ايرانی جهانی جهان طرح ملی ايران مینريیس سو .40

 1396 سال "گردهمايی حافظان میراث و حامیان گردشگری دانشجويان" ريیس دومین و سومین .41

المللی خدمات صنعت گردشگری از در صنعت گردشگری در نخستین همايش بین دريافت جايزه برای فعالیت .42

 سازمان توسعه تجارت ايران

 1396آذر  -ین جشنواره ملی ناصر خسرودريافت جايزه برای فعالیت در صنعت گردشگری در دوم .43

 

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

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

 1392 بهشتيتا ارد 1387سفند از ا رانيا 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 نيتا فرورد 92 ریت- رانيا انيدانشجو یسنجمعاون ارتباطات مركز افکار .6

 از فروردين المللی قرآنی )ايکنا(و خبرگزاری بین كشور انیدانشگاه یقرآن یهاتیسازمان فعال 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 يیناآش -

 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 قاتیانتشارات مركز تحق ،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

 1393 -، تالیف دكتر علی منتظری"هاآزادی بیان در دانشگاه"همکار در تالیف كتاب  .5

 1395چاپ اول  ،یانتشارات جهاد دانشگاهچاپ كتاب میراث و گردشگری فرهنگی،  .6

 1396چاپ اول  ،یانتشارات جهاد دانشگاهچاپ كتاب اقتصاد فرهنگ با رويکرد گردشگری،  .7

انداز صنعت گردشگری در ايران، های تخصصی چشمچاپ كتاب مجموعه مقاالت نخستین دوره سلسله نشست .8

 1395چاپ اول  ،یاهانتشارات جهاد دانشگ

چاپ اول  ،یانتشارات جهاد دانشگاه، "مجموعه مقاالت يازدهمین همايش علمی فرهنگی خلیج فارس"چاپ كتاب  .9

1395 
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چاپ اول  ،یانتشارات جهاد دانشگاه، "مجموعه مقاالت دوازدهمین همايش علمی فرهنگی خلیج فارس"چاپ كتاب  .10

1397 

 گريبا د ینترنتيا یهاینظرسنج سهيمقا“با عنوان   رانيدر ا یکیلکترونا ینظرسنج ناریسم نیمقاله درنخست هيارا .11

 (86آذر “) ینظرسنج یهاانواع روش

 ،یکیالکترون یدر كتاب نظرسنج ”ینظرسنج یهاانواع روش گريبا د ینترنتيا یهاینظرسنج سهيمقا“ چاپ مفاله .12

 1387چاپ اول، اسفند  ،یانتشارات جهاد دانشگاه

 شيمایپ و یمصاحبه حضور»با عنوان  رانيدر ا یپانل شيمایپ یالمللنیب ناریسم نینخست ه درو چاپ مقال هيارا .13

 در دست چاپ ،یانتشارات جهاد دانشگاه ،یپانل شيمای( و چاپ آن در كتاب پ87 بهشتي)ارد «یپانل

 5، شماره 1390 ”یو گردشگر راثیم تخصصی–یچاپ در فصلنامه علم یمقاله برا رشيپذ .14

 3، شماره 1391 ”یاجتماع یراهبرد فرهنگ پژوهشی–یر فصلنامه علمدچاپ مقاله  .15

 1391بهار–"یاجتماع تیامن "مطالعاتپژوهشی–یچاپ مقاله در فصلنامه علم .16

مجمع  کياستراتژ قاتی، پژوهشنامه مركز تحق”رانيدر ا یالمللنیب یتوسعه گردشگر یموانع فرهنگ“چاپ مقاله  .17

 1393تابستان  ،تشخیص مصلحت نظام

 (1387« )منطقه یمازندران بر اقتصاد گردشگر یايدر ریتاث» یالمللنیب شيهما نیدر اول یسیئه مقاله به انگلارا .18

 April 2012 هیدر ترك یالمللنیچاپ و ارائه مقاله در كنفرانس ب .19

 1391 ریمقاله در اولین همايش ملی احساس امنیت ، نظم و امنیت)لرستان(، ت چاپ و ارائه )پوستر ( رش،يپذ .20

 2012-در كشور كانادا  –ISI – یالملل نیچاپ  مقاله  در ژورنال ب .21

 کايدر كشور آمرISI  —  2012) –یالمللنیچاپ  مقاله در ژورنال ب- .22

 Thailand 2012در  یگردشگر یالمللنیمقاله در كنفرانس ب رشيپذ .23

 Thailand – 2012   در یگردشگر یالمللنیمقاله  در كنفرانس ب رشيپذ .24

 – 2012Thailand-لنديدرتا یگردشگر یالمللنیدر كنفرانس ب (Chairman)  جلسه ريمد .25

 ، شماره تابستان1392 ”یشهر تيرياقتصاد و مد پژوهشی–یمقاله  در فصلنامه علم رشيپذ .26

 1392آبان  14تهران  -رانيدر ا یسبک زندگ یمل شيو چاپ مقاله در هما رشيپذ .27

)مطالعه موردی؛ منطقه آزاد قشم(" فصلنامه مطالعات فرهنگی  رانارزیابی مناطق آزاد ای"چاپ مفاله با عنوان  .28

  3سیاسی خلیج فارس، شماره 
مهر -مشهد -یتوسعه گردشگر یراهبرد -یعلم یالمللنیچاپ و ارائه )پوستر( مقاله در اولین همايش ب رش،يپذ .29

1393 

 1393 بهشتاردي–ریركبیدانشگاه ام -تهران -نیسيكنفرانس تله مد نیچاپ و ارائه )پوستر( مقاله در دوم رش،يپذ .30

 1394 –پذيرش مقاله در دومین همايش ملی گردشگری، سرمايه های ملی و چشم انداز آينده خوانسار  .31

  1394ساری  –حسابداری، مديريت و علوم تربیتی پذيرش مقاله در اولین كنفرانس .32

 ایو جغراف یهتلدار ،یگردشگر یاهدر رشته یو دكتر سانسینامه در مقطع فوق لانيپا 50از  شیه بمشاور .33

انداز صنعت های تخصصی چشمچاپ سه سخنرانی در کتاب مجموعه مقاالت نخستین دوره سلسله نشست .34

 1395چاپ اول  ،یانتشارات جهاد دانشگاهگردشگری در ایران، 

تاب، ماهنامه باز ،یروابط عموم قاتیكشورشامل: مجله تحق یسراسر اتيمقاله در نشر 40از  شیو انتشار ب ريتحر .35

  ،گردشگری موضوعات در…و ، فرصت امروزصبا، مینس، یهمبستگد، اعتما شرق، ران،ي: ایها و روزنامه ،یروابط عموم

 ..… و تیاقتصاد و امن ،یپژوهش، افکار عموم

 كشور یسراسر اتيوالن  در نشروها و مسدانشگاه دیمصاحبه با اسات 20از  شیانتشار ب .36

 
 

 هاها و جشنوارهداوری مقاالت، همايش: 
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 داوری مقاالت فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگی .1

 داوری مقاالت فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد شهری .2

 داوری مقاالت فصلنامه میراث  گردشگری .3

 داوری مقاالت فصلنامه علمی فرهنگی خلیج فارس .4

 1396داوری كتاب سال دانشجويی،  .5

 1396نامه سال دانشجويی، داوری پايان .6
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