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دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

پایان نامه ها
«بررسی وضعیت توریسم در شهرستان بندرگز(با تاکید بر گردشگران داخلی)» مقطع کارشناسي  ،دانشگاه اصفهان 3131،
«بررسی قابلیت های گردشگری روستایی در ایران » مقطع کارشناسي ارشد ،دانشگاه فردوسی مشهد 3132،
« واسازی متن فضایی گردشگری در پیرامون کالنشهر ها (مطالعه موردی  :کالن شهر مشهد)» ،مقطع دکترا ،دانشگاه فردوسی مشهد3133 ،

فعالیت هاي اجرايي و علمي :
مدیر گروه دانشکده علوم گردشگری ،موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان از سال  3131ادامه دارد
مدیر پژوهشی موسسه آموزش عای حکیم جرجانی گرگان از سال  3132ادامه دارد
مشاور گردشگری مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان گلستان ،از  3131ادامه دارد
مسئول گروه علمی گردشگری و عضو شورای پژوهشی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگگری اسگتان گلسگتان ،از
 3131ادامه دارد
عضو پیوسته انجمن علمی گردشگری ایران
عضو انجمن بین المللی توریسم و سفر
عضو کارگروه گردشگری ،شهرداری کالنشهر مشهد  3133و عضو کمیته راهبردی گردشگری شهرداری مشهد 3133
عضو کارگروه تلفیق دفتر مطالعات توسعه کمی و کیفی زیارت امام رضا (ع)  3131تا 3131
عضو کارگروه برنامه ریزی میان مدت شهرداری  39 -31عرصه گردشگری و زیارت شهرداری مشهد در سال 3131
دبیر کمیته علمی همایش ملی « راهکارهای توسعه شهرستان قائنات»  ،فرمانداری و دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان قائنات ،آبان ماه
1

 3139و عضو هیات داوران سومین جشنواره زعفران ،شهرستان قاینات3139 ،
دبیرکمیته علمی همایش ملی « جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین وتوسعه منطقه ای با تاکید بر اسگتان گلسگتان» ،موسسگه
آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان ،مهرماه 3131
عضو هیات علمی همایش گردشگری،توسعه پایدار،عدم اتکا به درآمد های نفتی ،پژوهشکده گردشگری کشور3133 ،
عضو هیات علمی همایش ملی « هرسین شناسی»  ،دانشگاه آزاد اسالمی هرسین ،اردیبهشت 3131
عضو هیات داوران اولین همایش جغرافیا و توسعه روستایی  ،دانشگاه فردوسی مشهد ،گروه جغرافیا ،سال 3131
عضو هیات داوران همایش نقش زن در توسعه روستایی  ،دانشگاه فردوسی مشهد ،گروه جغرافیا ،سال 3131
عضو هیات داوران همایش بین المللی علمی گ راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسگالمی ایگران  ،پژوهشگکده گردشگگری مگیهبی جهگاد
دانشگاهی مشهد ،سال 3131

افتخارات علمي
3گ رتبه اول آزمون ورودی دکتری  ،دانشگاه فردوسی مشهد3132 ،
2گ پژوهشگر برگزیده انجمن علمی گردشگری ایران در سال 2131
1گ پژوهشگر برتر استان گلستان3131 ،
1گ انتخاب مقاله «گردشگری و تبارشناسی (صورتبندی یك پدیده جغرافیایی )»  ،به عنوان مقاله برگزیده پژوهشی در نخستین دوره
انتخاب مقاالت برتر پژوهشی در حوزه فرهنگ و هنر  ،در استان خراسان  ،آذرماه 3131
3گ انتخاب مقاله «الزامات گردشگری در عصر حاضر )»  ،به عنوان مقاله برگزیده پژوهشی(رتبه اول)در همایش کارآفرینی و میراث
فرهنگی و گردشگری ،استان خراسان شمالی ،بجنورد ،اسفندماه 3133
9گ انتخاب مقاله « امکان سنجی قابلیت های توسعه در شهرستان قاینات» به عنوان مقاله برگزیده پژوهشی(رتبه اول) در همایش
راهکارهای توسعه شهرستان قاینات (طالی سرخ) ،فرمانداری قاینات ،آبان 3139
4گ انتخاب مقاله « سطح بندی قابلیت های اشتغال صنایع دستی در ارتباط با الگوهای فضایی گردشگری در ایران ( با تاکید بر
کسب و کار کوچك و متوسط)»( ،)3131به عنوان مقاله برتر در اولین همایش ملی توسعه اشتغال و کارآفرینی در صنایع دستی،
اداره کل میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی ،بیرجند  ،آبان ماه
3گ انتخاب مقاله «روستا ،واسازی و فضای جغرافیایی( با تاکید بر عدالت جغرافیایی)» به عنوان مقاله برتر در اولین همایش ملی
جغرافیا وبرنامه ریزی و توسعه روستایی در سال  ،3131دانشگاه فردوسی مشهد
 3گ انتخاب مقاله برنامه ریزی استراتژیك توسعه گردشگری در پارک پیشکوه تربت حیدریه ( ،)3133به عنوان مقاله برتر همایش
نقش صتعت گردشگری در توسعه شهرستان تربت حیدریه  ،دانشگاه آزاد واحد تربت حیدریه  ،اسفندماه
31گ انتخاب مقاله « تحلیلی بر خوانش تقابل های دودویی در متن فضایی گردشگری میهبی در کالنشهر مشهد( ،)3131به عنوان
مقاله برتر اولین همایش بین المللی علمی گ راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسالمی ایران  ،پژوهشکده گردشگری میهبی جهاد
دانشگاهی مشهد

 33گ انتخاب مقاله « نقش گردشگری در اشتغالزایی در نواحی روستایی (مطالعه موردی  :استان خراسان رضوی)»( )3131به عنوان
مقاله برگزیده همایش ملی چشم اندازتوسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور» ،انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی
روستایی ،تهران
 32گ انتخاب مقاله « واسازی پارادایم های علوم گردشگری در ایران» به عنوان مقاله برتر همایش ملی « جایگاه علوم گردشگری در
آمایش سرزمین وتوسعه منطقه ای با تاکید بر استان گلستان» ،موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان ،مهرماه 3131
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کتاب هاي چاپ شده
1ـ گردشگري ( ماهیت و مفاهیم) ،انتشارات سمت  ،تهران ،چاپ اول( 1831 ،چاپ نهم )1838،
 2ـ گردشگري خريد (الگوها و رفتارها) ،انتشارات مرنديز  ،مشهد ،چاپ اول 1838

 8ـ اکوسیستم هاي طبیعي و اکوتوريسم با تاکید بر ايران ،انتشارات مهکامه  ،تهران ،چاپ اول 1838
 4ـ صور تبندي واسازي در تکاپوي نظري جغرافیاي راديکال ( گذار از سیستم به متن)  ،در کتاب «
جستارهايي در فلسقه جغرافیا»  ،انتشارات انجمن ژئوپلتیک ايران ،چاپ اول 1838
کتاب هاي در نوبت چاپ -------------------------------------------------------
 3گ گردشگری در نواحی روستایی و عشایریی
 2گ گردشگری میهبی
 1گ مدل ها و روش های کمی در گردشگری

داوري و ارزيابي علمي مقاالت مجالت علمي و پژوهشي زير :
 3گ مجله علمی و پژوهشی « جغرافیا و توسعه» گ دانشگاه سیستان و بلوچستان
 2گ مجله علمی و پژوهشی « جغرافیا و آمایش شهری» گ دانشگاه سیستان و بلوچستان»
 1گ مجله علمی و پژوهشی « مطالعات جغرافیایی مناطق خشك» گ دانشگاه تربیت معلم سبزوار
 1گ مجله علمی و پژوهشی « تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی» گ دانشگاه خوارزمی تهران
 3گ مجله علمی و پژوهشی « جغرافیا و توسعه ناحیه ای» گ دانشگاه فردوسی مشهد
 9گ مجله علمی و پژوهشی « مطالعات اجتماعی گردشگری» گ پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد
 4گ مجله علمی و پژوهشی « پژوهش و برنامه ریزی منطقه ای« گ دانشگاه آزاد اسالمی مرودشت

 3گ مجله علمی و پژوهشی « آمایش جغرافیایی فضا» گ دانشگاه جامع گلستان
 3گ مجله علمی و پژوهشی « جغرافیا و مطالعات محیطی» گ دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد
 31گ مجله علمی و پژوهشی « تحقیقات جغرافیایی» گ دانشگاه اصفهان

الف  :مقاالت چاپ شده در مجالت علمي ـ پژوهشي
 3گ «سنت ومدرنیته(بازخوانی یك مقاله)»()3133

فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،شماره93-99

 2گ «گردشگری و تبارشناسی (صورتبندی یك پدیده جغرافیایی )»(، )3132

تحقیقات جغرافیایی  ،شماره 93

 1گ «توانهای محیط طبیعی ایران و بهره وری گردشگری» ()3132

مجله تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ،
دانشگاه تربیت معلم ،جلد ، 3شماره 3

 1گ «نقش گردشگری روستایی در توسعه منطقه ای ( با تاکید بر مدیریت مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای  ،شماره 2
روستایی)»()3131
3

 3گ « مدلی ترکیبی برای توسعه فضایی گردشگری روستایی (مطالعه موردی  :منطقه مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای  ،شماره 1
ترکمن صحرا» (،)3131
 9گ « ساماندهی گردشگری در تفرجگاههای پیرامون شهری ( مطالعه موردی  :فصلنامه تحقیقات جغرافیایی  ،شماره31
منطقه اخلمد)»(،)3139
 4گ « کشاورزی و گردشگری (رهیافتی برای کسب درآمد مازاد)» (،)3131

مجله تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ،
دانشگاه تربیت معلم تهران ،جلد  ، 1شماره1
و1
مجله فضای جغرافیایی،شماره 34

 3گ « گردشگری عشایری (تبیین یك الگوی فضایی)»()3139

 3گ « تحلیلی بر گردشگری روستایی پیرامون کالنشهرها (مطالعه موردی  :کالنشهر مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای ،شماره 31
مشهد)»()3134
 31گ « تحلیلی بر مدیریت گردشگری در کالنشهرها(مطالعه موردی  :کالنشهر مجله جغرافیا و توسعه (دانشگاه زاهدان)،
شماره 31

مشهد)»()3133

 33گ « نگاهی به اقتصاد گردشگری در کالنشهر ها (مطالعه موردی  :کالنشهر مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای  ،شماره 33
مشهد)()3133
 32گ « امکان سنجی محصول گردشگری روستایی در شهرستان پاوه» ()3132

مجله فضای جغرافیایی ،سال سیزدهم  ،شماره
12

 31گ تحلیل نقش مراکز خرید و بازارها در رابطه با گردشگری و زیارت در

مجله مطالعات جغرافیایی مناطق خشك  ،سال

کالنشهرها (مطالعه موردی :کالنشهر مشهد)()3133

دوم  ،شماره 3

 31گ متن فضایی زیارت امام رضا (ع) (تحلیلی بر چارچوب های تئوریك)()3133

مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران ،دوره
ششم  ،شماره  1و 1

 33گ « تحلیلی بر آمار زائران داخلی ورودی به کالنشهر مشهد با استفاده از مدل های مجله تحقیقات علوم جغرافیایی  ،سال
سیزدهم ،شماره 23

سری زمانی»()3132

 39گ پهنه بندی مناطق مستعد ایجاد خدمات اقامتی در کالنشهر مشهد ( با استفاده از مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری ،سال سوم
مدل )3133()AHP

 ،شماره یازده

 34گ امکان سنجی گردشگری روستایی در خرسان شمالی ( مطالعه موردی  :مجله مطالعات گردشگری ،سال اول  ،شماره
یك

روستای اسفیدان)()3133
18- Rural Management, Tourism and Development

19- STUDY ON FRONTIER FUNCTION IN ECONOMY OF
FRONTIER CITIES OF SISTAN AND BALOUCHESTAN
PROVINCE (CASE OF STUDY: ZAHEDAN AND MIRJAVEH
)CITIES

International Journal of Science
and Advanced technology (ISSN
2221-8386) Volume 1 No 9
November 2011
JOURNAL OF CURRENT
ESEARCH IN SCIENCE (ISSN
2322-5009) CODEN (USA):
JCRSDJ 2014, Vol. 2, No. 2,
pp:174-181

 21گ طرح ریزی استراتژیك قابلیت های گردشگری در عرفان اسالمی ( با تاکید بر فصلنامه گردشگری و چشم انداز آینده،
پییرفته شده در نوبت چاپ

منطقه قومس)
21- Assessment and analysis of spatial patterns and tourism
4

American Journal of Engineering

species in Mashhad metropolis

Research (AJER) E-ISSN: 23200847 P-ISSN: 2320-0936 Volume03, Issue-04, pp-45-53

 22گ نگاهی به نقش حمل و نقل هوایی در توسعه گردشگری میهبی در کالنشهر

فصلنامه گردشگری و توسعه ،سال سوم،

مشهد (با تاکید بر گردشگران خارجی)()3131

شماره 6

 21گ تحلیل استراتژیك عرصه های خدمات رفاهی گردشگری میهبی در کالنشهر

مجله مشهد پژوهی ،سال ششم ،شماره 3

مشهد(با تاکید بر مدیریت کیفیت منسجم گردشگری میهبی)()3131
 21گ ارزیابی استراتژیك گردشگری رویداد در ایران ( مطالعه موردی  :جشنواره

فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری ،پییرفته

طالی سرخ قائنات)

شده در نوبت چاپ

ب ـ مقاالت ارائه شده در همايش ها
 3گ «گردشگری روستایی وقابلیت های درون تمدنی (رهیافتی پسامدرن)»( ،)3132ارائگه شگده در دومگین گنگگره جغرافیگدان هگای
جهان اسال م ،شهریور ماه
 2گ «گردشگری روستایی وتوسعه»( )3132ارائه شده در سمینار سیاست های توسعه جهانگردی در جمهوری اسالمی ایران،دانشگاه
عالمه طباطبایی ،اردیبهشت ماه
 1گ «رهیافتی برای تنوع اقتصاد روستایی(تلفیق کشاورزی وگردشگری)»( )3132ارائه شده در همایش کشاورزی وتوسعه ملگی،آذر
ماه
« -1مناطق عشایری و قابلیت گردشگری(دورنمایی پسا گردشگری انبوه )»(، )3131ارائگه شگده و مقالگه برگزیگده درهمگایش ملگی
ساماندهی جامعه عشایری ایران  ،جهاد کشاورزی  ،اردیبهشت ماه
3گ «قابلیت های گردشگری درتمدن کاریزی (پردازشی پسامدرن) »(، )3131ارائه شده درهمایش ملی قنات،گناباد ،اردیبهشت ماه
 9گ « قابلیت های گردشگری کشاورزی در ایران (مطالعه موردی  :استان خراسان جنوبی)»( ،)3131ارائه شده در پنجمین کنفگرانس
بین المللی اقتصاد کشاورزی ایران ،دانشگاه سیتان و بلوچستان زاهدان ،شهریور ماه
 4گ « مدیریت روستایی ،گردشگگری و توسگعه ( یگك الگگوی فضگایی ) »( ،)3131پییرفتگه شگده بگرای ارائگه در همگایش مگدیریت
روستایی ،وزارت کشور  ،معاونت دهداری ها  ،دی ماه
 3گ « گردشگری پسامدرن ( ضرورت یك شناخت)»( ،) 3133پییرفته شده برای ارائه در همگایش جغرافیگا و قگرن بیسگت و یکگم ،
دانشگاه آزاد نجف آباد ،اردیبهشت ماه
 3گ « تبارشناسی آمایش سرزمین (سنت ,مدرنیته و پسامدرنیته)»( ,)3133پییرفته شده برای ارائه در همایش آمایش سرزمین ,آذر
ماه
 31گ « بررسی تفکیك فضایی گردشگری در کالن شهرهای جهان اسالم (مطالعه موردی  :کالن شهر مشهد)»( ,)3133ارائه شده در
گنگره جغرافیدان های جهان اسال م ،اصفهان ,آذر ماه 3132
 33گ « گردشگری و آمایش سرزمین (مطالعه موردی  :استان خر اسان رضوی)» پییرفته شده برای ارائه در همایش آمایش سرزمین,
آذر ماه
 32گ « الزامات گردشگری در عصر حاضر»( ) 3133پییرفته شده برای ارائه در همایش کارآفرینی و میراث فرهنگی و گردشگگری,
بجنورد ،اسفندماه
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 31گ« آسیب شناسی علم جغرافیا در ایران (مطالعه موردی :گروه جغرافیا مشهد)»( ،)3133پییرفته شده برای کنگره ملی علوم انسانی
 ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران ،اسفند ماه
 31گ « امکگگان سگگنجی توسگگعه اکوتوریسگگم در ایگگران (تحلیلگگی جغرافیگگایی)»( )3139پییرفتگگه شگگده بگگرای ارائگگه در همگگایش
جغرافیا،گردشگری و توسعه پایدار ،دانشگاه آزاد واحد اسالمشهر ،خرداد ماه
 33گ « امکان سنجی بسترهای توسعه شهرستان قاینات»( ،)3139همایش راهکارهای توسگعه شهرسگتان قاینگات ،فرمانگداری قاینگات،
آبان ماه
 39گ « زعفران و گردشگری»( ،)3139دومین جشنواره ملی طالی سرخ ،شهرستان قاینات ،آبان
 34گ « امکان سنجی قابلیت های گردشگری در شهرستان قاینات»( ,)3139همایش راهکارهای توسعه شهرستان قاینات ،فرمانگداری
قاینات ،آبان ماه
 33گ « نقش نمایندگان مجلس شورای اسالمی در توسعه منطقه ای و محلی »( )3139همایش مجلگس و توسگعه ,شهرسگتان قاینگات,
آذر ماه
33گ « تبارشناسی و واسازی الگوهای توسعه روستایی در ایران (با تاکید بر عدالت جغرافیایی)»( ،)3139دومین همایش ملگی توسگعه
روستایی در ایران ،موسسه توسعه روستایی ایران ،تهران ،دی ماه
 21گ « آسیب های اجتماعی و توسعه نایافتگی (مطالعه موردی  :استان خراسان جنوبی)»( )3139پییرفته شده برای ارائگه در همگایش
آسیب های اجتماعی در استان خراسان جنوبی ،دانشگاه آزاد و نیروی انتظامی بیرجند ،بهمن ماه
 23گ « بررسی گردشگری در کالنشهرهای میهبی (مطالعه موردی  :کالنشهر مشهد)»( )3133پییرفته شگده بگرای ارائگه در همگایش
منطقه ای جغرافیا و توسعه پایدار شهرها ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیروان  ،اردیبهشت ماه
 22گ « گردشگری و چالش های زیست محیطی »( )3133پییرفته شده برای ارائه در همایش منطقه ای توریسم و توسگعه  ،دانشگگاه
آزاد چهارمحال و بختیاری واحد یاسوج
 21گ « واسازی گردشگرگ زائر در کالنشهر مشهد ( همپیوندهای زیارت و گردشگری) »( )3131پییرفته شده برای ارائه در همایش
ملی گردشگری و توسعه پایدار ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان  ،اردیبهشت ماه
 21گ « الگویابی فضایی گردشگری در ایران ( الویت ها و اهداف)»( ،)3131پییرفته شده برای ارائه در یازدهمین کنگره
جغرافیدانان ایران ،دانشگاه شهید بهشتی ،شهریور
 23گ « تحلیل بر گردشگری خرید در کالنشهرهای میهبی ( مطالعه موردی :کالنشهر مشهد)» ( ،)3131پییرفته شده برای ارائه در
یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران ،دانشگاه شهید بهشتی ،شهریور
 29گ « تیپولوژی گردشگری و زیارت در کالنشهرهای میهبی ( مطالعه موردی :کالنشهر مشهد)» ( ،)3131پییرفته شده برای ارائه
دراولین همایش بین المللی گردشگری دینی و توسعه فرهنگ زیارت ،آستان قدس رضوی  ،مهمرماه
 24گ « نقش گردشگری دینی در انسجام اجتماعی( نقد و تحیلل چارچوب نظریه ای)» ( ،)3131پییرفته شده برای ارائه دراولین
همایش بین المللی گردشگری دینی و توسعه فرهنگ زیارت ،آستان قدس رضوی  ،مهمرماه
 23گ « چالش ها و مشکالت حوزه اقامت و اسکان زائران و گردشگران در کالنشهرمشهد( با تاکید بر اقامتگاههای
رسمی)»( ،)3131پییرفته شده برای ارائه د همایش هتلداری نوین و توسعه گردشگری  ،دانشگاه عالمه طباطبایی و مجموعه هتل
های هما ،مهر ماه
 23گ ارزیابی اقلیم و آسایش گردشگری در گناباد با استفاده از مدل های زیست اقلیمی ترجونگ و اولگی وشاخص خنك
کنندگی باد( :)3131همایش ملی جغرافیا و مدیریت محیط  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا ،مهرماه
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 11گ بررسی بازار تقاضای محصول گردشگری در شهرهای کوچك ساحلی( نمونه موردی :شهر ساحلی بندرگز)( ،)3131پییرفته
شده برای چاپ در همایش بین المللی گردشگری دریای خزر فصرت ها و تهدید ها
 13گ تحلیلی بر آسیب های اجتماعی در استان خراسان جنوبی( مطالعه موردی  :زندان های بیرجند و قائنات )(،)3133پییرفته شده
برای چاپ  ،همایش آسیب های اجتماعی  ،بهزیستی استان خراسان جنوبی  ،بیرجند
 12گ روستا ،واسازی و فضای جغرافیایی( با تاکید بر عدالت جغرافیایی)( ،)3131پییرفته شده برای ارائه در اولین همایش ملی
جغرافیا وبرنامه ریزی و توسعه روستایی ،دانشگاه فردوسی مشهد
 11گ سطح بندی قابلیت های اشتغال صنایع دستی در ارتباط با الگوهای فضایی گردشگری در ایران ( با تاکید بر کسب و کار
کوچك و متوسط)( ،) 3131پییرفته شده برای ارائه در اولین همایش ملی توسعه اشتغالو کارآفرینی در صنایع دستی ،اداره کل
میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی ،بیرجند  ،آبان ماه
 11گ مدیریت بحران و روش توانمند سازی بافت های فرسوده شهری کالنشهر مشهد (مطالعه موردی :محله عیدگاه)(،)3131
پییرفته شده برای ارائه در کنفرانس ملی توسعه پایدار عمران شهری ،موسسه آموزش عالی دانش پژوهان،اصفهان
 13گ بررسی قابلیت های گردشگری مبتنی بر طبیعت در استان خراسان رضوی (با تاکید بر عرضه محصول)( ،)3133پییرفته شده
برای ارائه در همایش گردشگری در هزاره سوم  ،دانشگاه آزاد نجف آباد ،اردیبهشت
 19گ خوانش فراراهبردی متن فضایی زیارت و گردشگری در شهر مشهد (با تاکید بر مدیریت شهری)( ،)3133پییرفته شده برای
چاپ در چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری ،دانشگاه فردوسی مشهد ،اردیبهشت ماه
 14گ امکان سنجی توسعه گردشگری ورزشی در ایران ( رتبه بندی قابلیت ها)( ،)3131همایش ملی مدیریت و توسعه گردشگری
ورزشی  ،پییرفته شده برای ارائه در دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود ،اسفند ماه
 13گ بررسی جایگاه زیارت در تقابل با آسیب های اجتماعی (با تاکید بر انسجام اجتماعی)( ،)3133همایش نقش زیارت در کاهش
آسیب های اجتماعی ،اداره کل بهزی ستی استان خراسان رضوی  ،از سری برنامه های دهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
 13گ واکاوی خرده روایت های ادبی در گردشگری پسامدرن ( مطالعه موردی :تمدن کاریزی)( ،)3133نخستین همایش ملی
گردشگری ادبی در ایران ،تهران
 11گ برنامه ریزی استراتژیك توسعه گردشگری در پارک پیشکوه تربت حیدریه ( ،)3133پییرفته شده برای ارائه همایش نقش
صتعت گردشگری در توسعه شهرستان تربت حیدریه  ،دانشگاه آزاد واحد تربت حیدریه  ،اسفندماه
 13گ نقش مدیریت برند در اقتصاد گردشگری کالنشهرها(نمونه موردی  :کالنشهر میهبی مشهد)( ،)3133پییرفته شده برای ارائه
اولین همایش ملی جغرافیا ،مخاطرات طبیعی و توسعه پایدار ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ،اسفند ماه
 12گ گردشگری رویداد و بررسی اثرات ناشی از رویداد ( ،)3133پییرفته شده برای ارائه اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت
گردی ایران زمین ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان ،اسفندماه
 11گ بررسی نقش گردشگری فرهنگی در پایداری و اشاعه فرهنگ ایرانی( ،)3133پییرفته شده برای ارائه اولین همایش ملی
گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان ،اسفندماه
 11گ تحلیلی بر عوامل تاثیرگیار در توسعه اقتصاد گردشگری ایران (آموزش ،اشتغال و کسب و کار کوچك )( ،)3133پییرفته
شده برای ارائه همایش ملی گردشگری ،توسعه پایدار ،عدم اتکاء به درآمدهای نفت،پژوهشکده گردشگری سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری کشور ،تهران ،مهرماه
 13گ بررسی قابلیت های گردشگری در نواحی روستایی مرزی (مطالعه مورد  :منطقه ترکمن صحرا)( ،)3133پییرفته شده برای
ارائه در اولین همایش توسعه پایدار نواحی مرزی با رویکرد مرزنشینان ،دانشگاه گلستان  ،گرگان  ،اردیبهشت ماه
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19گ نقش گردشگری در ایجاد اشتغال در استان گلستان ( مطالعه موردی  :شهرستان بندرگز)( ،)3133پییرفته شده برای ارائه
همایش تولید ملی  ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرگز ،مهرماه
 14گ سطح بندی جاذبه های گردشگری مبتنی بر طبیعت در استان گلستان( با تاکید بر مناطق نمونه گردشگری)( ،)3132پییرفته
شده برای ارائه همایش توسعه صنعت گردشگری با تکیه بر پارکهای ملی و تاالبها با محوریت استان گلستان ،دانشگاه پیام نور
گالیکش ،اردیبهشت ماه
 13گ برنامه ریزی استراتژیك توسعه گردشگری در سواحل شمال ایران ( ،)3132پییرفته شده برای ارائه دومین همایش ملی
گردشگری و توسعه ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،اسفند ماه
 13گ تحلیلی بر قابلیت های برندینگ شهری در اقتصاد کالنشهرها(مطالعه موردی  :کالنشهر مشهد)( ،)3132پییرفته شده برای ارائه
در هشتمین کنفرانس بین المللی برند ،تهران ،اسفند ماه
 31گ الزاماتگردشگریدر عصگگگر جهانی شدن ( ، )3132پییرفته شده در در اولین همایش ملی گردشگری ،جغرافیا و محیط
زیست پایدار ،همدان
 33گ تحلیلی بر برنامه ریزی توسعه گردشگری در ایران (چالشها و راهکارها) ( ، )3132پییرفته شده برای ارائه در اولین همایش
ملی گردشگری ،سرمایههای ملی ،چشم انداز آینده ،شرکت توسعه سازان گردشگری اصفهان ،بهمن ماه
 32گ تحلیلی بر گردشگری الکترونیکی در عصر فراپسامدرن (چشم اندازی جغرافیایی) ( )3132پییرفته شده برای ارائه در
کنفرانس گردشگری الکترونیکی ایران  :چالش ها و راهکارها ،جامعه تخصصی گردشگری الکترونیك ایران ،تهران ،آبان ماه
 31گ ارزیابی ک لیماتوریسم شهرستان خاش با استفاده ازمدل های زیست اقلیمی ترجونگ  ،اولگی ( )3131ارائه شده در نخستین
کنگره تخصصی مدیریت شهری و شورای اسالمی شهرها ،مرکز همایش های توسعه ایران ،ساری
 31گ تحلیلی بر برنامه ریزی توسعه گردشگری در استان گلستان (رویکردی محصول محور) ( )3131ارائه شده نخستین کنگره
تخصصی مدیریت شهری و شورای اسالمی شهرها ،مرکز همایش های توسعه ایران ،ساری
 33گ ارزیابی فرایند طرح های هادی روستایی در استان خراسان جنوبی ( با تاکید بر گروه بهره بردار) ( ،)3131ارائه شده در اولین
همایش ملی توسعه پایدار فضایی-کالبدی روستایی ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،اردبیل
 39گ گونه شناسی گردشگری میهبی در کالنشهر مشهد ( )3131پییرفته شده در اولین همایش ملی گردشگری معاصر ،دانشگاه
شیراز ،خرداد ماه
34گ ارزیابی کیفیت محصول گردشگری میهبی شهر مشهد با استفاده از مدل ترکیبی  )3131(BSCپییرفته شده در اولین همایش
ملی گردشگری معاصر ،دانشگاه شیراز ،خرداد ماه
 33گ تحلیلی بر خوانش تقابل های دودویی در متن فضایی گردشگری میهبی در کالنشهر مشهد( ،)3131ارائه شده در اولین
همایش بین المللی علمی گ راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسالمی ایران  ،پژوهشکده گردشگری میهبی جهاد دانشگاهی مشهد

 33گ ارزیابی پیامدهای گردشگری خانه دوم در نواحی روستایی مناطق کوهستانی (مطالعه موردی  :روستای پیته نو بندرگز)()3131
ارائه شده در اولین همایش بین المللی علمی گ راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسالمی ایران  ،پژوهشکده گردشگری میهبی جهاد
دانشگاهی مشهد

 91گ واکاوی ضریب ماندگاری پایین گردشگران در استان گلستان( با تأکید بر گردشگران عبوری ) ( )3131ارائه شده در اولین
همایش بین المللی علمی گ راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسالمی ایران  ،پژوهشکده گردشگری میهبی جهاد دانشگاهی مشهد

 93گ تحلیل استراتژیك عرصه های خدمات رفاهی گردشگری میهبی در کالنشهر مشهد(با تاکید بر مدیریت کیفیت منسجم
گردشگری میهبی)( ،)3131ارائه شده در ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر
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اسالمی،شهرداری مشهد و دانشگاه فردوسی مشهد ،آذر ماه
 93گ برنامه ریزی استراتژیك توسعه گردشگری در پارک خورشید مشهد( ،)3131ارائه شده در ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی
و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسالمی،شهرداری مشهد و دانشگاه فردوسی مشهد ،آذر ماه
 92گ ارزیابی قابلیت های اشتغالزایی گردشگری در نواحی روستایی ایران( )3131ارائه شده در همایش ملی چشم انداز توسعه
روستایی در برنامه ششم توسعه کشور ،انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران ،بهمن ماه
 91گ شهر ،واسازی و تولید متن فضایی ( با تاکید بر عدالت جغرافیایی)( )3131ارائه شده در هفتمین کنگره ملی ژئوپلتیك ایران
پیرامون جغرافیای سیاسی و شهر ،انجمن ژئوپلتیك ایران ،اسفندماه
 91گ رابطه گردشگری با تغییرات کاربری اراضی کشاورزی(مطالعه موردی :تفرجگاه ساحلی فرح آباد ساری)( ،)3131ارائه شده
در همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،اسفندماه
 93گ ارزیابی استراتژیك توسعه گردشگری در شهرستان هرسین(عرضه محصول مبتنی بر سایت گ موزه ها)( ،)3131ارائه شده در
همایش ملی هرسین شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی هرسین ،اردیبهشت ماه
 99گ واسازی پارادایم های علوم گردشگری در ایران ( با تاکید بر پساساختارگرایی)( ،)3131ارائه شده در همایش ملی جایگاه
علوم گردشگری در آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای با تاکید بر استان گلستان ،موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان،
مهرماه

ج ـ مقاالت چاپ شده در ساير مجالت
 3گ «شهر های ساحلی و گردشگری دریایی»چاپ شده درمجله شهرداری ها ،شماره 3133 ، 13
 2گ «دریاچه ارومیه وراهبرد های گردشگری»  ،مجله رشد آموزش جغرافیا ،شماره 3131، 93
 1گ «آنارشیسم و تفکرات جغرافیایی» ،مجله رشد آموزش جغرافیا  ،شماره 93،3131
1گ « گردشگری شهری (تبیین یك الگو فضایی)» ( ،) 3131مجله علوم انسانی دانشگاه آزاد مشهد(رایت علم) ،شماره  3و 31
3گ « گردشگری روستایی ،رویکردی به توسعه پایدار» ،نشریه فجر3131/9/33 ،
9گ « عملکرد گردشگری در شهرهای ساحلی» ,نشریه انتخاب3133/4/21،
 «-4نگاهی به گردشگری شهری» ,نشریه سرمایه3139/1/3 ,
 3گ « جاذبه های گردشگری مجازی» ,نشریه سرمایه3139/1/39 ,
 3گ « نیم نگاهی به گردشگری بومی» ،خبرگزاری موج3139/31/33 ،
 31گ « ماهیت گردشگری در عصر حاضر » ،نشریه عصر اقتصاد  ،ویژه نامه گردشگری 3131/3/24 ،
 33گ « تحلیل بر گردشگری فرهنگی » ،نشریه عصر اقتصاد  ،ویژه نامه گردشگری 3131/9/1 ،
 32گ « پیرامون الگوهای فضایی گردشگری» ،نشریه عصر اقتصاد  ،ویژه نامه گردشگری 3131/9/34 ،
 31گ تحلیلی بر همپیوند های معرفعت تاریخی و دانش جغرافیا (مطالعه مگوردی جهگانگردی در دو تمگدن تگاریخی)( ،)3131مجلگه
کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ،شماره 391
 31گ خوانشی بر اندیشه های جغرافیایی مردنابهنگام ( ،)3133جشن نامه دکتر محمد حسین پاپلی یزدی ،دانشگاه اصفهان
 33گ نقش گردشگری در ایجاد اشتغال در ایران ( :)3133ماهنامه اتاق بارزگانی ایران
 39گ کنکاشی بر مسائل عمده تاثیر گیار بر مهاجرت روستایی در دهستان تکاب ،مجله سپهر ،دوره  ،22شماره  ،31زمستان 3133
 34گ جغرافیا و آینده پژوهی ( یك الگو به عنوان روش شناختی علم جغرافیا) ، ،مجله رشد آمگوزش جغرافیگا ،دوره  ، 23شگماره 2
،زمستان 3131
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طرح هاي پژوهشي :
کارفرما

مجري طرح

 3گ مجری طرح « شهر زائر گ شهر مجاور ( بررسی گردشگری در کالن شهرداری مشهد ،پایان یافته3131 ،
شهر مشهد)»،
 2گ مجری طرح « بررسی آسیب های اجتماعی در استان خراسان جنوبی استانداری خراسان جنوبی  ،پایان یافته3133 ،
 1گ مجری طرح « مطالعات توجیهی گردشگری در روستای پیشبر»،

فرمانداری شهرستان قائنات ،پایان یافته3133 ،

 1گ مجری طرح « سنجش نگرش مردم شهرستان نسبت به کار تعاونی» ،

اداره کل تعاون خراسان جنوبی ،پایان یافته3133 ،

 -3مجری طرح « بررسی  ،تحلیل و تدوین اسناد ،مطالعات و پژوهش

شهرداری مشهد  ،پایان یافته 3131

های انجام شده در پیرامون آمار زائران و گردشگران ورودی به
کالنشهر مشهد »
 9گ مجری « طرح توجیهی ارتقا به بخش شهر نیمبلوک و پیرامون»،

شورای شهر نیمبلوک ،پایان یافته3131

 4گ مجری « طرح پیش بینی تعداد زائران بارگاه رضوی از سال  3133تا

دفتر مطالعات طرح توسعه کمی و کیفی امام رضا (ع)،

 3133بر مبنای مدل های سری زمانی»

پایان یافته 3133

 3گ مجری طرح هادی روستایی « شهرآباد » در استان خراسان رضوی

بنیاد مسکن انقالب اسالمی  ،پایان یافته 3133

 3گ مجری طرح « مطالعات احداث بازار سوغات ایران در مشهد»

شرکت آرمانشهر  ،پایان یافته 3132

31گ مجری طرح « سنجش ارزیابی گردشگران و زائران از خدمات

شهرداری مشهد  ،پایان یافته 3132

اطالع رسانی گردشگری شهرداری مشهد»
 33گ مجری طرح هادی روستایی « کاریز کهنه» و « لك لك آشیان» در

بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان رضوی ،پایان یافته

استان خراسان رضوی

3132

 32گ مجری طرح هادی روستایی « کوچ القار» در استان خراسان جنوبی

بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی ،پایان یافته
3132

 31گ مجری طرح « برنامه ریزی راهبردی شکل گیری تعاونی های چند

اداره کل تعاون ،کار و امور اجتماعی ،پایان یافته 3132

منظوره گردشگری روستایی در ییالقات حوزه آبریز مشهد»
 31گ مجری طرح « بررسی قابلیت های اکوتوریسم در استان گلستان ( با معاونت پژوهی موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی،
تاکید بر بانك اطالعات»

پایان یافته 3131 ،

 33گ مجری طرح «بررسی میزان رضایت زائران و شهروندان از خدمات

شهرداری مشهد ،پایان یافته در سال 3131

اطالع رسانی و راهنمایی زائران»
 39گ مجری طرح « ارزیابی پیامدهای اجرای طرح های هادی روستایی

بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی ،در حال

در استان خراسان جنوبی»

اجرا

34گ مجری طرح « پهنه بندی و برنامه ریزی استراتژیك قابلیت های اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان گلستان،
پایان یافته در سال 3131

شکل گیری تعاونی های گردشگری روستایی دراستان گلستان»

 33گ مجری طرح « تهیه اطلس آسیب های اجتماعی استان خراسان سازمان بهزیستی استان خراسالن جنوبی ،پایان یافته
3131

جنوبی»
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 33گ مجری طرح « ارائه سند استراتژیك توسعه گردشگری در شهر شورای شهر و شهرداری بندرگز  ،در حال اجرا
بندرگز با تاکید بر ایجاد اشتغال و جیب سرمایه»
 21گ مجری طرح « محدوده یابی گونه های مختلف گردشگری در معاونت پژوهی موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی،
در حال اجرا

استان گلستان »

کارفرما

مدير پروژه
 3گ مدیر پروژه « امکان سنجی گردشگری در روستای اسفیدان »

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان خراسان شمالی ،مهندسین مشاور بام شهر طوس ،
پایان یافته 3139 ،
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

 2گ مدیر پروژه « امکان سنجی گردشگری در روستای روئین »

استان خراسان شمالی ،مهندسین مشاور بام شهر طوس ،
پایان یافته 3139 ،
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

 1گ مدیر پروژه « امکان سنجی گردشگری در روستای ایوب »

استان خراسان شمالی ،مهندسین مشاور بام شهر طوس ،
پایان یافته 3139 ،
 1گ مدیر پروژه « امکان سنجی گردشگری در روستای درکش »

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان خراسان شمالی ،مهندسین مشاور بام شهر طوس ،
پایان یافته 3139 ،
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

 3گ مدیر پروژه « مطالعات راهبردی سایت موزه بندیان درگز»

استان خراسان رضوی ،مهندسین مشاور آسه  ،پایان
یافته 3133 ،
 -9مدیر پروژه « امکان سنجی گردشگری در منطقه ملك آباد»،

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان خراسان رضوی ،مهندسین مشاور توسعه نهاد دیار
توس ،پایان یافته 3134 ،

 4گ مدیر پروژه «مطالعات گردشگری ،بازسازی و ساماندهی حمام سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان خراسان شمالی ،مهندسین مشاور بام شهر طوس ،

خزینه فاروج»

پایان یافته 3134،
 3گ مدیر پروژه «مطالعات گردشگری ،بازسازی و ساماندهی حمام سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان خراسان شمالی ،مهندسین مشاور بام شهر طوس ،

خزینه جاجرم»

پایان یافته 3134،
شهرداری تربت حیدریه  ،مهندسین مشاور بام شهر

 -3مدیر پروژه « بررسی مبلمان شهری در شهر تربت حیدریه »

طوس  ،پایان یافته 3133
 -31مدیر پروژه « بررسی و تجزیه و تحلیل عملکرد توسعه نواحی پارک فناوری  ،پایان یافته 3131
شهرکه ها و نقش آنها در توسعه صنعت شهرستان ها »
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 -33مدیر پروژه « مطالعات اجرایی اسکان و اقامت زائران شهر مشهد» ،

شهرداری ثامن  ،پایان یافته 3131

 32گ مدیر پروژه طرح « مکانیابی پارک آموزش شهروندی در شهر

معاونعت تفریحی و اجتماعی شهرداری مشهد ،پایان

مشهد»

یافته در سال 3133

 31گ مدیر پروژه « ارائه سند راهبردی خدمات رفاهی زائران و

دفتر مطالعات طرح توسعه کمی و کیفی امام رضا (ع)،

گردشگران میهبی شهر مشهد و برنامه ریزی عملیاتی پنج ساله "

پایان یافته در سال 3133

 31گ مدیر پروژه « طرح جامع منطقه نمونه گردشگری پارک پیشکوه

شهرداری تربت حیدریه  ،پایان یافته در سال 3132

تربت حیدریه»
 33گ مدیر پروژه « مطالعات فاز صفر آمارگیری از زائران بارگاه

دفتر مطالعات طرح توسعه کمی و کیفی امام رضا (ع)،

رضوی»

پایان یافته در سال3131

کارفرما

همکار اصلي طرح
 -3همکار طرح « ساماندهی امازاده های استان خراسان شمالی»

اداره اوقاف خراسان شمالی  ،پایان یافته در 3131

 -2همکار اصلی طرح « بررسی نقش گردشگری روستایی در

دانشگاه پیام نور مشهد ؛ پایان یافته در سال 3133

ایجاد اشتغال (مطالعه موردی  :استان خراسان رضوی)»
 -1همکار اصلی طرح « طرح توسعه و ساماندهی گردشگگری در دانشگاه پیام نور ،پایان یافته3131،
دره اخلمد» ،
 -1همکگگار اصگگلی طگگرح «راهکارهگگای پخشگگایش گردشگگگری در دانشگاه پیام نور مشهد ؛ پایان یافته3134 ،
کالنشهر مشهد»،
 -3همکار اصلی طرح « بنیان فکنی محصول گردشگگری شگهری دانشگاه فردوسی مشهد ،پایان یافته3133 ،
در کالنشهر مشهد»،
 -9همکار اصلی طرح « امکان سنجی گردشگری در استان سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان
خراسان رضوی ،پایان یافته 3133 ،

خراسان رضوی»

 -4همکار اصلی طرح « ارزیگابی ومکانیگابی خانگه هگای فرهنگگ شهرداری مشهد ،پایان یافته3133 ،
شهر مشهد»
 3گ همکار طگرح ارائگه سگند راهبگردی معمگاری و کالبگدی و فضگایی دفتر مطالعات طرح توسعه کمی و کیفی امام رضا (ع) ،پایان یافته
زیارت شهر مشهد و برنامه ریزی عملیاتی پنج ساله

در سال 3133

 3گ همکار طرح « ارزیابی کلیماتوریسم شهرستان خاش»

دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان خاش ،پایان یافته 3131

 31گ همکار طرح « برنامه ریزی استراتژیك گردشگری در

دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان خاش،پایان یافته3131 ،

شهرستان خاش»
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سوابق آموزشي
گ تدریس دروس " سامانه اطالعات جهانگری"  " ،اصول مدیریت و بازاریابی خدمات"  " ،محیط ملی و بین المللی تجارت و
گردشگری"" ،روش های کمی در جهانگردی"" ،مدیریت کیفیت جامع در صنعت جهانگردی" در دوره کارشناسی ارشد
مدیریت جهانگردی در نیمسال اول و دوم  3133و  3132و 3131در موسسه اموزش عالی حکیم جرجانی گرگان
گ تدریس دروس « مکتب ها و نظریه های جغرافیایی در برنامه ریزی گردشگری » «،اکوسیستم ها و میراث طبیعی در برنامه ریزی
گردشگری» « ،بنیان های نظریه ای برنامه ریزی فضایی -منطقه ای در گردشگری» «،مدل ها و فنون تصمیم گیری و مدیریت
کیفیت محصوالت گردشگری» «،برنامه ریزی گردشگری نواحی شهری »« ،برنامه ریزی نواحی عشایری و روستایی گردشگری»
در دوره کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گرایش گردشگری منطقه ای در نیمسال اول و دوم 3131در موسسه
اموزش عالی حکیم جرجانی گرگان
تدریس دروس " ارزیابی طرح های توسعه جهانگردی"" ،صدرو بلیط"  ،برنامه ریزی توسعه جهانگردی ،راهنمای تور
جهانگردی  ،شناخت صنایع دستی ایران ،و در دوره کارشناسی مدیریت جهانگردی در نیمسال اول و دوم  3133و  3132و 3131
در موسسه اموزش عالی حکیم جرجانی گرگان
گ ندریس درس پروژه در گروه مدیریت جهانگردی در دانشگاه پیام نور مشهد  ،نیمسال دوم 3131
گ تدریس دروس » بازاریابی و تبلیغات گردشگری" و " راهنمای تور " در گروه مدیریت جهانگردی در دانشگاه پیام نور نیشابور ،
نیمسال دوم 3131
گ تدریس دروس « مسائل شهرهای جهان سوم » « جغرافیای عمومی»  ،دانشگاه فردوسی مشهد  ،گروه جغرافیا  ،در سال تحصیلی
 3131گ 3131
گ تدرس درس « بازاریابی گردشگری»  ،دوره مدیریت فنی آژانس های جهانگردی  ،شرکت چشم انداز طوس ،سال های
3131،3133،3139
گ تدریس دروس « مسائل شهرهای جهان سوم» و « کلیات جغرافیا »  ،دانشگاه فردوسی مشهد  ،گروه جغرافیا و تاریخ  ،نیمسال اول
سال تحصیلی  3133گ 3131
گ تدریس دروس « اکوتوریسم»  ،دوره راهنمای تور ایرانگردی و جهانگردی ,شرکت چشم انداز طوس ،دو نیمسال3133

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
گ استاد راهنمای شش پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی در دانشگاه حکیم جرجانی گرگان در نیمسال اول
و دوم  3133گ 3132
گ استاد راهنمای شش پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی در دانشگاه حکیم جرجانی گرگان در نیمسال اول
و دوم  3132گ 3131
گ استاد راهنمای هشت پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی در دانشگاه حکیم جرجانی گرگان در نیمسال اول
و دوم  3131گ 3131
گ استاد راهنمای چهار پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی در دانشگاه مازیار رویان در نیمسال اول و دوم
 3133گ  32و استاد راهنما و مشاور  2پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی دانشگاه مازیار رویان در نیمسال اول
و دوم  3132گ 31
گ استاد مشاور  3پایان نامه مقطع دکتری در دانشگاه تربیت مدرس تهران و یك پایان نامه دکتری در دانشگاه اصفهان
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گ استاد مشاور  2پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی در دانشگاه تهران
گ استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد منابع طبیعی با گرایش اکوتوریسم دانشگاه هرمزگان 3133گ 32
گ استاد مشاور  1پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسالمی زاهدان 3133گ  32با گرایش جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
گ استاد مشاور یك پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه سیستان و بلوچستان 3132
گ استاد مشاور دو پایان نامه در زمینه گردشگری در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مشهد  3133و 3131
کارگاه آموزشي
گ برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان « شناخت مسائل اکوتوریسم با تاکید بر ایران»  ،دانشگاه فرهنگ و هنر و دانشگاه عالمه
طباطبایی در سال 3131
گ برگزاری کارگاه آموزشی « نقش تعاونی ها در توسعه گردشگری در نواحی روستایی»  ،همایش بین المللی راهبردهای توسعه
گردشگری ایران ،پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد ،در مهر ماه سال 3131
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