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دانشگاه/مركز
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محل تحصيل

شهر

كشور

شروع

پایان

مکانيک
فوق دیپلم

(تاسيسات تبرید)

دانشگاه آزاد

شهر مجلسی

ایران

1382

1385

لیسانس

مدیریت جهانگردی

دانشگاه آزاد

نیشابور

ایران

1386

1389

فوق

برنامه ریزی

لیسانس

توریسم

دانشگاه آزاد

نور

ایران

1389

1391

DBA

كسب وكار

GRS
Global
services

تهران

ایران

1392

1395

گردشگری

عضویت در محافل علمی :

 .1عضو کانون گردشگری ایران
 .2عضو باشگاه پژوهشگران جوان  ,دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور
 .3عضو انجمن علمی جهانگردی  ,دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور
 .4بازرس هسته علمی جهانگردی ,دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور
 .5عضو اصلی انجمن علمی دانشگاه آزاداسالمی واحد نور
 .6عضوکانون گردشگری در جهاد دانشگاهی
 .7عضو کانون فارغ التحصیالن مکانیک دانشگاه ازاد
 .8عضو کانون فارغ التحصیالن مدیریت دانشگاه ازاد
 .9عضو مرجع متخصصین ایران
 .10عضو گروه بین المللی مدرسین تحت نظر شبکه علم افرین
 .11عضو باشگاه گردشگری رحال
 .12عضو دپارتمان گردشگری جها دانشگاهی
 .13عضو مرکز گردشگری علمی -فرهنگی دانشجویان ایران)(istta
 .14عضوجامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران
 .15عضوانجمن علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد کاراد
 .16عضوانجمن علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی 23
 .17عضوانجمن علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 25
 .18عضو موسس انجمن علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 33
 .19عضو موسس انجمن علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 37
 .20عضو موسس انجمن علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 23

زمينه دوره های آموزشی وكارگاه های آموزشی :

 .1گواهی کارگاه  Power Pointو  Excelاز دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور
 .2کارگاه گردشگری مجازی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور
 .3دوره تخصصی سیستمهای مدیریت انرژی از انجمن علمی مکانیک دانشگاه آزاد اسالمی واحد
شهرمجلسی
 .4دوره کوتاه مدت کارکنان واحدهای اقامتی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
 .5گواهی نامه مهارت فنی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
 .6گواهی نظارت واحدهای اقامتی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
 .7دوره کوتاه مدت اخالق حرفه ای درکار
 .8کارگاه توسعه گردشگری در موزه ملی ایران
 .9روش های تدریس از دانشگاه جامع علمی کاربردی
 .10فن برقراری ارتباط ،رفتار و روابط انسانی از دانشگاه جامع علمی کاربردی
 .11مهارت های چهار گانه(فرهنگی،اجتماعی،سیاسی و امنیتی) از دانشگاه جامع علمی کاربردی
 .12نظام آموزشی مهارتی و دانش بنیان از دانشگاه جامع علمی کاربردی
 .13اشنایی با تجاری سازی از دانشگاه جامع علمی کاربردی
 .14خالقیت های فکری و کارافرینی از دانشگاه جامع علمی کاربردی
 .15کارگاه اموزشی گردشگری،منابع اب ایران از سازمان میراث فرهنگی
 .16دوره اموزشی  MBAاز انجمن علمی مکانیک دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرمجلسی
 .17دوره اموزشی اصول برنامه ریزی سیستمی از انجمن علمی مکانیک دانشگاه آزاد واحد شهرمجلسی

 .18دوره اموزشی سوختهای نوین از انجمن علمی مکانیک دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرمجلسی
 .19کارگاه اموزشی فناوریهای نوین از انجمن علمی مکانیک دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرمجلسی
 .20دوره اموزشی انرژی های نوین از انجمن علمی مکانیک دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرمجلسی
 .21دوره اموزشی مدیریت کارگاههای تاسیساتی از انجمن علمی مکانیک دانشگاه آزاد واحد شهرمجلسی
 .22دوره اموزشی روش تحقیق از انجمن علمی مکانیک دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرمجلسی
 .23کارگاه اموزشی گردشگری الکترونیک از سازمان میراث فرهنگی
 .24کارگاه اموزشی صنایع دستی از سازمان میراث فرهنگی
 .25دوره اموزشی گردشگری مذهبی از سازمان میراث فرهنگی
 .26رویکردهای نوین درهتل داری
 .27گردشگری نوین وتوسعه اقتصادی
Mini NBA .28
MINI DBA .29
customer management .30
marketing and tourism .31
quality control services residential units .32
quality control services residential units preliminary .33
monitoring of tourism facilities(Advanced( .34
monitoring ofF tourism facilities(Preliminary( .35
way idation in tourism industry .36
teaching methods field of tourism(Advanced( .37
teaching methods field of tourism(Preliminary( .38
cultural tourism .39
technology principles negotiated in the tourism industry .40
health tourism .41
history and civilization of ancient Persia .42

international tourism .43
mini master of business administration tourism .44
management of tourism facilities .45
consulting in tourism industry .46
counseling in the tourism industry projects .47
implementation plan for tourism industry .48
supervision and execution of tourism industry facilities .49
Doctor of business administration .50

سوابق پژوهشی:
 .1پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور (سال )1387
 .2پژوهشگر نمونه در رشته گردشگری در دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور (کسب رتبه اول در نمایشگاه
دستاوردهای انجمن های علمی در سال )1388
 .3پژوهشگر نمونه جهاد دانشگاهی (عضو برتر مرکز گردشگری علمی و فرهنگی دانشجویان ایران)
 .4موسس تورهای مذهبی خاص
 .5موسس تورهای گردشگری کویر(طبس)
 .6تدوین رشته جغرافیا گرایش توریسم درمانی
 .7تدوین رشته مدیریت کسب وکارگردشگری
 .8تدوین رشته حقوق گردشگری
 .9مبتکر سیستم متمرکز پژوهش های دانشجویی
 .10تدوین رشته راهنمایان گردشگری مذهبی
 .11پژوهشگر نمونه مناطق بکر ایران(طبس)

سوابق شغلی :
سمت

شركت

مدیر بازاریابی
تهران زوریش

كار
-

تنظیم و اجرای راهکارهای توسعه فروش

-

برنامه ریزی استراتژیک جهت پیش برد اهداف بلند
مدت شرکت

-

برگزاری کارگاه های آموزشی برای کارکنان شرکت

-

تنظیم و تبیین چارت سازمانی و کنترل فرایند بازخورد

زمان

94-85

سازمان
-

تایین خط مشی کلی سازمان

-

تنظیم و طراحی طرح دوستی بین سفارت خانه های
ایران با کشورهای تایلند-ترکیه-سوریه-ژاپن-بلژیک-
آلمان-دبی

مشاور

موسسه اطالع

-

مشاور امور توسعه روابط جهانگردی

-

برگزاری کارگاه های اموزشی برای کارکنان موسسه در
راستای باالبردن بهروری سازمان-برنامه ریزی برای

رسانی ایرانيان

90

دست یابی به بازار های هدف
-

تنظیم سند چشم انداز بلند مدت موسسه

-

برگزاری جلسات هماهنگ ومنظم بین کارکنان و
مدیران موسسه در جهت سیستماتیک کردن فرایند
بازخورد

-

مشاور موسسه در قراردادهای بین سازمانی و
فراسازمانی-مسول گزینش در موارد خواص

-

مشتری مداری  /رشته حسابداری  /کارادانی 89-88 /

-

بازاریابی و تبلیغات  /رشته گرافیک  /کاردانی و
کارشناسی90-89 /

-

مبانی سازمان و مدیریت  /رشته حسابداری  /کارادانی /
89-90

مدرس

دانشگاه علمی

-

مشتری مداری  /رشته حسابداری  /کارادانی 89-88 /

كاربردی

-

بازاریابی و تبلیغات  /رشته گرافیک  /کاردانی و
کارشناسی89-88 /

(واحد )25
-

بازاریابی و تبلیغات  /رشته گرافیک  /کاردانی و
کارشناسی91-90 /

-

بازاریابی و تبلیغات  /رشته گرافیک  /کاردانی و

 4سال

کارشناسی91-90 /
-

بازاریابی و تبلیغات  /رشته گرافیک  /کاردانی و
کارشناسی92-91 /

-

مدیریت کسب و کار /رشته معماری /کارشناسی -91 /
92

-

مدیریت کسب و کار /رشته حسابداری  /کارادانی -91 /
92

-

درس کارورزی  /رشته حسابداری  /کارادانی 91-92 /

-

بازاریابی و تبلیغات  /رشته گرافیک  /کاردانی و
کارشناسی92-91 /

-

مدیریت مراکز هنری/رشته معماری/کارشناسی92-93/

-

مهارت مسله یابی/رشته گرافیک/کارشناسی92-93/

-

مبانی سازمان/رشته کاردانی حسابداری92-93/

-

مدیریت مراکزهنری /رشته کاردانی حسابداری93-94/

-

روش تحقیق //رشته کاردانی حسابداری93-94/

-

مدیریت کسب وکار //رشته کاردانی معماری93-94/

دانشگاه علمی
كاربردی
مدرس

(دانشکده صنایع
دستی تهران)

-

روش تحقیق  /رشته مدیریت جهانگردی /کارشناسی /
91-92

-

92

استاد راهنمای پایان نام /رشته مدیریت جهانگردی/
کارشناسی 92-91 /

-

راهنمایی وسرپرستی گشتها/رشته مدیریت
جهانگردی/کاردانی92-93/

مدرس

دانشگاه جامع

-

کارشناسی 92-93 /

علمی كاربردی
واحد23

شناخت صنعت جهانگردی  /رشته مدیریت جهانگردی/

-

تاسیسات گردشگری/رشته مدیریت
جهانگردی/کارشناسی92-93/

-

جغرافیای ایران گردی /رشته مدیریت جهانگردی/
کارشناسی 92-93/

-

تاریخ تمدن باستان /رشته مدیریت جهانگردی/
کارشناسی 92-93/

-

فنون راهنمایی /رشته مدیریت جهانگردی /کارشناسی
93-92/

-

سرپرستی گشتها /رشته مدیریت جهانگردی /کارشناسی
93-92/

92

-

مدیریت مراکز تفریحی /رشته مدیریت جهانگردی/
کارشناسی 93-94/

-

مدیریت رویدادها /رشته مدیریت جهانگردی /کارشناسی
94-93/

مدرس

دانشگاه جامع

-

جهانگردی92-93/

علمی كاربردی
واحد37

تاریخ تمدن های باستان جهان/رشته مدیریت

-

تاریخ جهان(تطبیقی(/رشته مدیریت جهانگردی92-93/

-

توسعه پایدارگردشگری /رشته مدیریت جهانگردی92-93/

-

ارتباطات میان فرهنگی /رشته مدیریت جهانگردی92-93/

-

کاربینی /رشته مدیریت هتل داری92-93/

-

ارتباطات میان فرهنگی /رشته مدیریت جهانگردی-93/
92

-

ارتباط بامشتری /رشته مدیریت جهانگردی92-93/

-

مبانی سازمان ومدیریت /رشته مدیریت جهانگردی-93/
92

-

برنامه ریزی وعملیات گشتهای مسافرتی /رشته مدیریت
جهانگردی-93/

-

فنون ومهارت راهنمایی /رشته مدیریت جهانگردی-93/
92

-

ارتباط میان فرهنگی /رشته مدیریت جهانگردی93-94/

-

توسعه پایدار /رشته مدیریت جهانگردی93-94/

-

مبانی سازمان مدیریت /رشته مدیریت جهانگردی-94/
93

-

بازاریابی فرهنگی /رشته مدیریت جهانگردی93-94/

-

کاربینی /رشته مدیریت جهانگردی93-94/

-

کارورزی /رشته مدیریت جهانگردی93-94/

-

مدیریت رویدادها /رشته مدیریت جهانگردی93-94/

-

مدیریت واحدهای خدماتی /رشته مدیریت
جهانگردی93-94/

-

تاسیسات گردشگری /رشته مدیریت جهانگردی93-94/

-

امور اجرایی غذاونوشابه /رشته مدیریت جهانگردی-94/
93

-

تاریخ وتمدن /رشته مدیریت جهانگردی93-94/

-

روش تحقیق /رشته مدیریت جهانگردی93-94/

-

بازاریابی گردشگری /رشته مدیریت جهانگردی93-94/

92

مدرس

شركت تالشگران

-

فنون راهنمایی و سرپرستی گشتها/رشته
جهانگردی92-93/

اندیشه كاراد
-

گردشگری الکترونیک /رشته جهانگردی92-93/

-

تاسیسات گردشگری /رشته مدیریت هتل داری92-93/

-

گردشگری الکترونیک /رشته مدیریت جهانگردی-93/
92

-

برنامه ریزی گشتها /رشته مدیریت جهانگردی92-93/

-

شناخت تاسیسات /رشته مدیریت جهانگردی92-93/

-

تاسیسات گردشگری /رشته مدیریت جهانگردی93-94/

-

روش تحقیق /رشته مدیریت جهانگردی93-94/

-

عملیات گشتهای مسافرتی /رشته مدیریت
جهانگردی93-94/

-

اخالق حرفه ای /رشته مدیریت جهانگردی93-94/

-

گردشگری الکترونیک /رشته مدیریت جهانگردی-94/
93

مدرس

دانشگاه جامع

-

تاریخ وتمدن /رشته مدیریت جهانگردی93-94/

واحد33

-

اقتصاد گردشگری /رشته مدیریت جهانگردی93-94/

-

اوقات فراغت /رشته مدیریت جهانگردی93-94/

-

تاسیسات گردشگری /رشته مدیریت جهانگردی93-94/

-

تاسیسات گردشگری /رشته مدیریت جهانگردی93-94/

-

روش تحقیق /رشته مدیریت جهانگردی93-94/

-

عملیات گشتهای مسافرتی /رشته مدیریت
جهانگردی93-94/

-

اخالق حرفه ای /رشته مدیریت جهانگردی93-94/

-

گردشگری الکترونیک /رشته مدیریت جهانگردی-94/

92

مدرس

دانشگاه هتل

-

تاسیسات گردشگری /رشته مدیریت جهانگردی92-93/

های هما

-

شناخت صنعت گردشگری /رشته مدیریت
جهانگردی92-93/

-

گردشگری الکترونیک /رشته جهانگردی92-93/

-

تاسیسات گردشگری /رشته مدیریت هتل داری92-93/

-

گردشگری الکترونیک /رشته مدیریت جهانگردی-93/
92

-

برنامه ریزی گشتها /رشته مدیریت جهانگردی92-93/

-

شناخت تاسیسات /رشته مدیریت جهانگردی92-93/

-

تاسیسات گردشگری /رشته مدیریت جهانگردی92-93/

-

روش تحقیق /رشته مدیریت جهانگردی92-93/

-

عملیات گشتهای مسافرتی /رشته مدیریت
جهانگردی92-93/

-

اخالق حرفه ای /رشته مدیریت جهانگردی92-93/

-

گردشگری الکترونیک /رشته مدیریت جهانگردی-93/
92

-

تنظیم طرح گسترش فروش و جذب حداکثری سود

-

برنامه ریزی امور مربوط به بازاریابی شرکت-طرح
تحقیق و توسعه سازمان

مشاور

گروه اینترنت آی

-

طرح جامع گزینش برای بهرمندی حداکثری سازمان از
افراد خبره و کار آزموده

نت
-

هماهنگی و برگزاری جلسات منظم با مدیریت شرکت
در راستای پیشبرد اهداف کوتاه مدت و بررسی موانع و
چالشهای پیش رو

-

برگزاری کارگاه های اموزشی رفتار سازمانی برای بهبود
فرایند دستور پذیری کارکنان سازمان

91

امور آموزشی مرتبط با دانشجویان رشته رشته گرافیک مقطع
کاردانی و کارشناسی شامل:

كارشناس رشته گرافيک

دانشگاه علمی
كاربردی
(واحد )25

-

انتخاب واحد ها

-

انصراف و انتقال

-

تغییر رشته

-

امور مرتبط با دایره امتحانات

-

پیگیری درخواست های اداری دانشجویان

-

ثبت نام های جدیدالورود

-

امور مربوط به فارغ التحصیلی

-

رابط بیین اساتید و دانشجویان رشته در جهت باالبردن

90-91

سرعت انجام امور دانشجویی همچون تعطیلی کالس ها
-

برگزاری کنفرانس ها –تغییر محل کالس ها و مشاوره
به اساتید درجهت بهبود روند برگزاری کالس ها

-

رابط بیین مدیر گروه و اساتید و دانشجویان جهت ایجاد
هماهنگی بیین هرسه مورد

-

هماهنگی برای برگزاری ژوژمان ها و امتحانات غیر
نظری با مسول دایره امتحانات و ریاست

-

کمک دربرنامه ریزی بلند مدت درجهت بهرمندی
حداکثری دانشجویان از امکانات و اساتید باتجربه

امور آموزشی مرتبط با دانشجویان رشته حسابداری مقطع کاردانی
شامل:

كارشناس رشته

دانشگاه علمی

حسابداری

كاربردی
(واحد )25

-

انتخاب واحد ها

-

انصراف و انتقال

-

تغییر رشته-امور مرتبط با دایره امتحانات

-

پیگیری درخواست های اداری دانشجویان

-

ثبت نام های جدیدالورود-امور مربوط به فارغ التحصیلی

-

رابط بیین اساتید و دانشجویان رشته در جهت باالبردن
سرعت انجام امور دانشجویی همچون تعطیلی کالس ها

-

برگزاری کنفرانس ها –تغییر محل کالس ها و مشاوره
به اساتید درجهت بهبود روند برگزاری کالس ها

-

رابط بیین مدیر گروه و اساتید و دانشجویان جهت ایجاد
هماهنگی بیین هرسه مورد

91-92

كارشناس امور آموزشی

رابط آموزشی واحد  25با دانشگاه جامع علمی کاربردی
جهت بررسی و حل مشکالت دانشجویان متقضی انتقال

دانشگاه علمی
كاربردی

-

انصراف

(واحد )25

-

تغییر رشته

-

پیگیری درخواست ها و نظرات مرکز اموزشی درباره

91-92

آیین نامه ها ی جدید الصدور دانشگاه مرکز
مدیر بازاریابی

مشاور

داور پایان نامه

شركت سيدال

-

تحقیق توسعه بازار پوشاک

پارس

-

امکان سنجی واردات برند hi-tec

-

مشاوره بخش توسعه محصوالت

-

برنامه ریزی کوتاه مدت مدیریت سرمایه محدود

گروه تبليغاتی

-

طرح توسعه خدمات و ورود به بازارهای جدید

پيکسل

-

برگزاری جلسات منظم برای رصد بازار های جدید

-

نوشتن طرح جذب نیروی جدید

-

دالیل عدم ورود گردشگران خارجی به ایران

دانشگاه جامع

91

92

92

علمی كاربردی

مدیرگروه

دانشگاه جامع

-

2-92

علمی كاربردی

-

94-93

واحد37

-

95

و23
و25

92-95

معاونت اموزش

علمی كاربردی

(مدیر اموزش)

واحد37

راهبر كالن پروژه مقطع

علمی كاربردی

كارشناسی ارشد

كاراد

تاليف كناب

مسئول كارافرینی

واحد25و37

استاد راهنما

دانشگاه جامع

-

-

95

ده نفر

-

گردشگری پایدار

-

توریسم مذهبی وتوسعه شهری

-

تاثیر فرش دست باف درتوسعه توریسم

-

جغرافیای اکوتوریستی ایران

-

ارتباط میان فرهنگی

-

تاریخ تمدن های طالیی جهان

-

ایران درسایه پیامبران

-

برنامه ریزی کسب وکاردانشجویان

-

مشاوره

-

حمایت ازایده ها

-

موضوع جایگاه اماکن تاریخی شهرستان اصفهان در
توسعه صنعت توریسم

علمی كاربردی
-

بررسی اثرات منفی ناشی از فعالیت های مرتبط با
گردشگری بر مناطق اکو توریستی

-

تاثیر اماکن مذهبی بر توسعه گردشگری شهر اصفهان

-

بررسی جایگاه موسیقی سنتی ایران در توسعه صنعت
توریسم

-

برسی جایگاه اماکن مذهبی در توسعه شهر ها

-

....بیش از 100عنوان

95

95

93-95

95

92

معاونت اموزش

ایرانيان خارج

-

مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج ازکشور

95

ازكشور

برنامه ریز اموزش های

اكادمی نيکان

-

اکادمی کسب وکار نیکان

كوتاه مدت

مشاور ارشد گردشگری

گروه نرم افزاری

-

كوبيکی

مشاوره در ساخت اپیلیکیشن های مرتبط با صنعت

95

گردشگری

وندا

مشاور ارشد

برنامه ریزی دوره های  MBA.DBAگردشگری در

95

-

سرپرستی تورلیدرها.برنامه ریزی تورها.اموزش کادر

94

گردشگری

معاونت

علمی كاربردی

اجرای(ریاست)ساختمان

واحد25

-

 6ماه

94-95

شماره 2

برنامه ریز دوره های
كوتاه و بلند مدت
دانشگاهی

دانشگاه جامع

-

راهنمای تورمذهبی

-

گردشگری باگرایش حقوق کنسولی

95

مدرس

مجتمع فنی

-

تبلیغات و بازاریابی

95

تهران

مشاوره امور فرهنگی

علمی كاربردی

وهنری

واحد25

-

مشاوره وبرنامه ریزی واجرای امور مرتبط با حوزه

95

فرهنگ وهنر

ریاست

فاینانسر

اقامتگاهی،رفاحی

-

پروژه های داخلی و بین المللی

93-95

