رزومه ()CV

مشخصات فردی
نام و نام خانوادگي :مجتبی جاودان

محل تولد  :مشهد

رشته و آخرین مدرک تحصیلي :دکتری جغرافیا

Email: mjavdan@gmail.com

وضعیت شغلي  :عضو هیات علمی دانشکده علوم جغرافیایی ،دانشگاه خوارزمی
عالیق و حوزه های فعالیت برای تدریس و پژوهش  :برنامه ریزی منطقه ای و فضایی توریسم ،توسعه پایدار گردشگری
سوابق تحصیلي
سال فارغ

مقطع تحصیلي

رشته و گرایش

کارشناسی

جغرافیای انسانی ،گرایش انسانی – اقتصادی

1369

کارشناسی
ارشد

جغرافیای انسانی ،مطالعات ناحیه ای

1373

دانشگاه تربیت مدرس

دکتری

جغرافیا ی انسانی

1388

دانشگاه تربیت مدرس

التحصیلي

محل تحصیل

معدل

دانشگاه فردوسی مشهد

17.16
17.74
17.63

افتخارات علمي
 رتبه چهارکنکور سراسری مقطع کارشناسی ارشد .
 رتبه اول ازمون ورودی دکتری دانشگاه تربیت مدرس.
سوابق آموزشي (تدریس)
 تدریس در مقطع کارشناسی گروه جغرافیا ،دانشگاه پیام نور واحد مرکز ،تهران 1376 :لغایت .1378
 تدریس در مقطع کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و سنجش از دور  ،دانشگاه تربیت مدرس 1378 :لغایت 1381
 تدریس در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ،گروه مدیریت جهانگردی(توریسم) دانشگاه عالمه طباطبایی  1388لغایت ترم
اول )93-92و در ترم اول سال تحصیلی 95 -94
 تدریس در مقطع کارشناسی ارشد گروه مدیریت جهانگردی(توریسم) دانشگاه تهران ،پردیس بین المللی کیش(از سال  1389تا
ترم دوم تحصیلی .)93-92
 تدریس در دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی از مهر ماه سال  1392به عنوان عضو هیات علمی.
 تدریس در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس نیمسال اول سال تحصیلی  93-94و هم اکنون ادامه دارد.
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مقاالت و سخنراني در همایشهای علمي

 جاودان ،مجتبی()1376؛ مبانی نظری ساماندهی روستاهای کوچک و پراکنده  ،مقاله سخنرانی ارایه شده و چاپ در مجموعه مقاالت
ششمین همایش سراسری بهساز ی روستایی ،جهاد کشاورزی استان اذر بایجان شرقی ،تبریز.
 جاودان ،مجتبی()1380؛ توسعه صنایع روستایی ،چالشها و فرصتها ،مقاله سخنرانی ارایه شده و چاپ در مجموعه مقاالت همایش
علمی مشترک وزارت جهاد کشاورزی ایران و وزارت کشاورزی فرانسه با عنوان توسعه پایدار روستایی ،تهران ،نمایشگاه بین المللی.
 جاودان ،مجتبی()1382؛ ارزیا بی پیشرفت در مسیر توسعه پایدار روستایی  ،سخنرانی ارایه شده و چاپ در مجموعه مقاالت اولین
کنگره توسعه روستایی ،وزارت جهاد کشاورزی و موسسه توسعه روستایی ایران ،دانشگاه تهران.
 جاودان ،مجتبی()1386؛ شاخصهای توسعه پایداری روستایی از مفهوم تا عمل ،سخنرانی ارایه شده و چاپ در مجموعه مقاالت
اولین همایش ملی محیط زیست و توسعه پایدار  ،دانشگاه علوم پزشکی قم با همکاری سازمان محیط زیست ،پارک طبیعت پردیسان.
 جاودان ،مجتبی و دیگران ( :) 1387بررسی نقش بیمه درکارایی فنی مرکبات کاران ،فصلنامه بیمه و کشاورزی شماره .1387 ،18
 جاودان ،مجتبی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری( :)1389اندازه گیری شاخصهای توسعه پایداراجتماعی درحوزه های روستایی با
استفاده ازسیستم اطالعات جغرافیایی مورد :بخش سربند( استان مرکزی)  ،فصلنامه GIS & RS؛ شماره .1389 ،1
 جاودان ،مجتبی( :)1389ارزشیابی کتاب جستاری در هنگام فراغت(دوجلد)؛ کتاب ماه علوم اجتماعی ،ویژه نامه گردشگری ،سال
چهاردهم ،شماره ( 28پیاپی .)136
 بدری ،سید علی؛ مجتبی جاودان و حسن فرجی(تیر ماه)1390؛ ارزیابی پایداری سکونتگاههای روستایی :ارایه چارچوب شاخصها
و طراحی مدل بومی ،مقاله منتخب برای ارایه (سخنرانی)و چاپ در دومین همایش توسعه پایدار روستایی ،دانشگاه  ،همدان.
 بدری ،سید علی؛ حسن فرجی ،مجتبی جاودان و حجت اله شرفی( :)1391رتبه بندی سطح پایداری نقاط روستایی بر اساس مدل
وایکور ،مطالعه موردی روستاهای شهرستان فسا ،استان فارس ،فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی توسعه ،شماره . 26
 حاجی نژاد ،علی ،مجتبی جاودان و برزو سبزی( :)1392برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری جنگ ،فصلنامه علمی  -پژوهشی
مدیریت گردشگری ،شماره  ،22زمستان.92
 ضیائی ،محمود؛ مجتبی جاودان و سیمین کاظمی()1393؛ ساماندهی مقصد های گردشگری در مقیاس ناحیه ای؛ فصلنامه علمی
– پژوهشی اقتصادفضا و توسعه روستایی ،دانشگاه خوارزمی؛ چاپ شده در پاییز .93
 جاودان ،مجتبی؛ معصومه فیروزی و معین برین()1393؛ مقایسه تطبیقی سیاستها و برنامه های توسعه گردشگری در ایران و کشور
های منتخب مالزی و ترکیه ،مقاله سخنرانی ارایه شده و چاپ در مجموعه مقاالت اولین همایش ملی گردشگری معاصر ،دانشگاه شیراز،
خرداد .1393
 جاودان ،مجتبی؛ معصومه فیروزی ،زهرا ادیبی سده و سعیده پاوه ای()1393؛ ارزیابی سیاستها و برنامه های توسعه گردشگری
ایران در چارچوب رهیافت توسعه پایدار گردشگری؛ مقاله سخنرانی ارایه شده و چاپ در مجموعه مقاالت اولین همایش بین المللی
علمی -راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسالمی ایران ،چالشها و چشم اندازها؛ مشهد ،مهرماه .1393
 جاودان ،مجتبی ،حسن فرجی ،طاهره صادقلو ( :)1393ارایه الگوی تحلیل رتبه پایداری  ،مطالعه موردی بخش سربند ،فصلنامه
علمی  -پژوهشی توسعه پایدار محیط جغرافیایی؛ شماره .1
 جاودان ،مجتبی و فتحی زاده ،قرح()1395؛ معیار های انتخاب هتل از دیدگاه گردشگران در شهر مشهد ،فصلنامه فضای
گردشگری،سال پنجم ،شماره .18
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عضو کمیته علمي و داوران مقاالت همایشهای علمي

 عضو هیات داوران مقاالت  ،همایش چالشها و چشم اندازهای توسعه برنامه چهارم ،مرکز عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه
ریزی ،تهران . 1381
 عضو کمیته علمی و هیات داوران مقاالت همایش کنگره توسعه روستایی ،تهران. 1382 ،
 عضو هیات داوران مقاالت  ،همایش بینالمللی مدیریت توسعه روستایی ،وزارت کشور،تهران. 1384 ،
 عضو هیات داوران مقاالت ،همایش آمایش سرزمین ،مرکز ملی آمایش سرزمین ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،تهران. 1385 ،
 عضو کمیته علمی و هیات داوران مقاال ت همایش علمی ،محیط زیست و توسعه پایدار روستایی ،دانشگاه علوم پزشکی قم با
همکاری سازمان محیط زیست ،تهران 1386
 عضو کمیته علمی و هیات داوران دومین همایش ملی چشم انداز توسعه یکپارچه و دانایی محور منطقه ویژه اقتصادی انرژی
پارس  ،وزارت نفت ،موسسه بین المللی مطالعات انرژی ،بوشهر ،عسلویه بهمن ماه .1389
 عضو هیات داوران همایش ملی برنامه ریزی روستایی ،دانشگاه فردوسی مشهد.1391 ،
 عضو شورای علمی همایش روز جهانی گردشگری ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،شهریور – مهر .1394
 عضو کمیته تخصصی درسی توریسم ،کمیته علوم جغرافیایی ،وزارت علوم ،تحقیقات و فنا وری.

داوری مجالت علمي  -پژوهشي

 داور مقاالت مجله علمی – پژوهشی فصلنامه مطالعات گردشگری ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،دانشکده مدیریت ،سالهای  1388و
در حال حاضر نیز ادامه دارد.
 داور مقاالت مجله علمی – پژوهشی فصلنامه بر نامه ریزی توسعه گردشگری ،دانشگاه مازندران ،از سال  1391تا کنون ادامه
دارد .
 داور مقاالت مجله علمی – پژوهشی عاوم انسانی -برنامه ریزی و امایش فضا ،دانشگاه تربیت مدرس از سال  1392تا کنون
ادامه دارد.

راهنمایي و مشاوره پایان نامه های دانشجویي در مقطع کارشناسي ارشد توریسم
نام
دانشجو

عنوان پایان نامه

مقطع
تحصیلي

دانشگاه و

رشته

دانشکده محل

تحصیلي

تحصیل
جغرافیا و
برنامه ریزی
توریسم

سبزی،
برزو

برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری جنگ
در استان ایالم

کارشناسی
ارشد

دانشگاه سیستان و
بلوچستان

کاظمی،
سیمین

ساماندهی فضایی مقصد های گردشگری در
مقیاس ناحیه ای ،مطالعه موردی :شهرستان
طرقبه -شاندیز

کارشناسی
ارشد

دانشکده مدیرت
دانشگاه عالمه
طباطبایی

مدیریت
جهانگردی

کالنتری،
مریم

ارزیابی احساس امنیت بر میزان وفاداری
گردشگران ،مطالعه موردی  :جزیره کیش

کارشناسی
ارشد

دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت

مدیریت
جهانگردی
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سال

سمت در

دفاع

پایان نامه

1390

مشاور

1391

مشاور

1391

مشاور

نام

دانشکده محل

تحصیلي

دفاع

پایان نامه

هاشمی،
فروزان

شناسایی قابلیت های اکوتوریسم در جزیره
فارور

کارشناسی
ارشد

دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت

مدیریت
جهانگردی

1391

مشاور

شکانی،
ایدین

تحلیل عوامل محیطی تاثیر گذار بر روی
افزایش خرید تصادفی گردشگران" ،مطالعه
موردی  :جزیره کیش

کارشناسی
ارشد

دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت

مدیریت
جهانگردی

1392

صفاری،
نسرین

تحلیلی بر عناصر تشکیل دهنده دارایی برند از
منظر گردشگران ورودی" ،مطالعه موردی:
جزیره کیش

کارشناسی
ارشد

دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت

مدیریت
جهانگردی

1392

دهقان
کلستانی،
زهرا

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب
هتل از دیدگاه گردشگران" ،مطالعه موردی:
جزیره کیش

کارشناسی
ارشد

دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت

مدیریت
جهانگردی

1392

طباطبایی
اردکانی،
گلناز

تحلیلی بر شاخص های توسعه
پایدارگردشگری" ،مطالعه موردی :جزیره کیش

کارشناسی
ارشد

دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت

مدیریت
جهانگردی

1392

پور
معینی،
سمیرا

تحلیل نقش اکوتوریسم در توسعه محلی مورد
شهرستان اتدیمشک

کارشناسی
ارشد

دانشکده مدیریت،
پردیس دانشگاه
تهران

مدیریت
جهانگردی

1393

مختاری،
محمد

امکانسنجی توسعه گردشگری در حاشیه سد
کرخه

کارشناسی
ارشد

دانشکده مدیریت،
پردیس دانشگاه
تهران

مدیریت
جهانگردی

1393

مشاور

نسترن،
شقایق

ارزیابی نقش زنجیره تامین سبز در توسعه
گردشگری جزیره کیش

کارشناسی
ارشد

دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت

مدیریت
جهانگردی

1393

مشاور

پاوه ای،
سعیده

تحلیلی بر ادراک جامعه محلی از توسعه
گردشگری در چارچوب رهیافت کیفیت زندگی
 ،مطالعه موردی روستای پالنگان،

کارشناسی
ارشد

دانشکده علوم
جغرافیایی ،دانشگاه
خوارزمی

جغرافیا و
برنامه ریزی
توریسم

1393

پاکنهاد،
زهرا

ارزیابی اثرات پایداری در پروژه های بوم
گردی در مناطق حاشیه بیابانی (منطقه خور
وبیابانک)

کارشناسی
ارشد

دانشکده علوم
جغرافیایی ،دانشگاه
خوارزمی

جغرافیا و
برنامه ریزی
توریسم

1394

راهنما

رومینا،
مهسا

امکانسنجی توسعه گردشگری کم شتاب در
محور برزرود

کارشناسی
ارشد

دانشکده جغرافیا،
دانشگاه خوارزمی

برنامه ریزی
توریسم

1394

راهنما

شاه کرم،
سوسن

ارزیابی ظرفیتی اجتماعی محلی برای توسعه
گردشگری؛ مطالعه موردی شهر خوانسار

کارشناسی
ارشد

دانشکده علوم
جغرافیایی ،دانشگاه
خوارزمی

جغرافیا و
برنامه ریزی
توریسم

1395

دانشجو

عنوان پایان نامه

مقطع

دانشگاه و

رشته

سال

سمت در

تحصیلي

تحصیل
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مشاور

مشاور

مشاور

مشاور

مشاور

راهنما

راهنما ی
اول

سوابق همکاری با دستگاههای اجرایي و مهندسین مشاور
 کارشناس دفتر تقسیمات کشوری ،استانداری خراسان رضوی.1369 ،
 کارشناس ارشد پژوهشی ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،دفتر مطالعات و برنامه ریزی روستایی 1371 ،تا .1373
 مشاور علمی و فنی اداره کل بهسازی و دفتر برنامه ریزی روستایی وزارت جهاد کشاورزی از  1373تا .1387
 عضو کمیته علمی تدوین برنامه توسعه دوم ،سوم و چهارم و کمیته مقدماتی برنامه پنجم توسعه ،وزارت جهاد کشاورزی.
 عضو کمیته راهبردی توسعه روستایی :دفتر برنامه ریزی روستایی ،وزارت جهاد کشاورزی  1385تا .1387
 همکاری با مهندسین مشاور با سمت مدیر پروژه ،مشاور و ناظر از سال  1375تا حال حاضر بویژه در زمینه برنامه ریزی توریسم
 عضو کمیته مشورتی راهبردی توسعه گردشگری در ایران ،معاونت سرمایه گذاری و تامین منابع ،اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری کشور ،سال . 1393

سوابق طرحهای مطالعاتي – پژوهشي و فعالیت های حرفه ای در عرصه ی مطالعات منطقه ای
عنوان پروژه

سال

کارفرما

سمت

طرح سطحبندی روستاهای کشور (گزارش سوم)

بنیاد مسکن انقالب اسالمی

کارشناس همکار

1372

تدوین شرح خدمات ساماندهی روستاهای پراکنده

وزارت جهاد سازندگی

مسئول

1373

طرح تدوین خطوط و استراتژی طبقه بندی مراکز روستایی

وزارت جهاد سازندگی

ناظر عالی و فنی

1373

جهادسازندگی خوزستان

مسئول تلفیق

1377

طرح مطالعاتی ساماندهی روستاهای کوچک و پراکنده شهرستان
بندرلنگه

جهاد سازندگی استان
هرمزگان

مسئول گروه
تلفیق

1378

الگوی ساماندهی روستاهای کوچک و پراکنده (بخش مرکزی
شهرستان تنگستان)

وزارت جهاد کشاورزی

مدیر پروژه

1378

تدوین چارچوب روش شناسی طرح جامع تقسیمات کشوری

دفتر تقسیمات کشوری،
وزارت کشور

مجری

1379

طرح جامع تقسیمات کشوری :محور مطالعات اقتصادی( شناخت
وضع موجود)

دفتر تقسیمات کشوری،
وزارت کشور

مدیر اجرایی

1379

تدوین شرح خدمات طرح های توسعه و عمران مناطق توسعه
نیافته روستایی

وزارت جهاد سازندگی

مجری

1379

طرح ساماندهی فضاها و مراکز روستایی کشور

وزارت جهاد سازندگی

ناظر عالی و فنی

1380

طرح توسعه یکپارچه روستایی بخش زرز وماهرو

وزارت جهاد سازندگی

ناظر عالی و فنی

1380

مرکز عالی آموزش و پژوهش
مدیریت برنامهریزی

مسئول گروه
تلفیق

1381

وزارت جهاد کشاورزی

ناظر عالی و فنی

1382

آمایش و توسعه مناطق روستایی شهرستان اهواز

گزارش کار گروه محور توسعه روستایی :همایش چالشها و
چشماندازهای توسعه ایران
طرح توسعه و عمران مناطق توسعه نیافته بخش دلگان

5

اتمام

عنوان پروژه
طرح توسع و عمران مناطق توسعه نیافته دهستان دنا

چشمانداز ممکن و آینده توسعه روستایی

کارفرما

سمت

دفتر برنامه ریزی توسعه
روستایی

ناظر عالی

1382

ناظر عالی

1382

دفتر برنامه ریزی توسعه

طرح توسع و عمران مناطق توسعه نیافته دهستان شاهرود

سال

روستایی  ،وزارت جهاد
وزارت جهاد کشاورزی ،دفتر

مسئول گروه

برنامهریزی روستایی

تلفیق

توصیف وتحلیل وضعیت و چشمانداز توسعه روستایی در برنامه

دفتر برنامهریزی توسعه

چهارم

روستایی  ،وزارت جهاد

مدیرپروژه

اتمام

1384
1384

تدوین

تدوین شرررح خدمات مطالعات سرراماندهی توسررعه اقتصررادی و

وزارت جهاد کشاورزی

اجتماعی فضاهای روستایی

پیشنویس سند

1384

و مسئول تلفیق

راهنما و دستورالعمل تهیه طرحهای ساماندهی توسعه اقتصادی و

وزارت جهاد کشاورزی

اجتماعی فضاهای روستایی

مشاور علمی

1384

تدوین
تدوین سند فرابخشی توسعه روستایی (برنامه چهارم)

سازمان مدیریت وبرنامهریزی

پیشنویس

1384

وسند نهایی
وزارت جهاد کشاورزی

تدوین سیاستهای اجرایی توسعه و عمران روستایی

دفتر برنامه ریزی توسعه

طراحی چارچوب علمیاتی مدل توسعه پایدار محلی

روستایی  ،وزارت جهاد

طرح آمایش و توسعه اقتصادی – اجتماعی منطقه نفتی اروندان
سیاستهای راهبردی توسعه اقتصادی روستاها
طرح ساماندهی و توسعه اقتصادی  -اجتماعی فضا های روستایی
 بخش موسیان استان ایالمطرح ساماندهی و توسعه اقتصادی  -اجتماعی فضا های روستایی
 بخش سلطانیه استان زنجانطرح ساماندهی و توسعه اقتصادی  -اجتماعی فضا های روستایی
 -بخش کشکوئیه رفسنجان

پیشنویس سند
مدیراجرایی

وزارت نفت  ،منطقه نفتی

مشاور علمی و

اروندان

فنی

وزارت جهاد دفتر برنامهریزی
توسعه روستایی
جهاد کشاورزی استان ایالم
جهاد کشاورزی استان زنجان
جهاد کشاورزی استان کرمان

6

تدوین

ناظر عالی
مشاور علمی و
فنی
مشاور علمی و
فنی
مشاور علمی و
فنی

1386
1385
1385
1386
1386
1386
1387

عنوان پروژه
ارزیابی و توسعه راهبردی ظرفیتهای اجتماعی و اقتصادی مناطق

کارفرما
وزارت جهاد دفتر برنامهریزی

روستایی مرزی
طرح ساماندهی و توسعه اقتصادی  -اجتماعی فضا های روستایی

توسعه روستایی
جهاد کشاورزی استان چهار
محال و بختیاری

فنی

توسعه اقتصادی اجتماعی و ساماندهی فضا و سکونتگاه های بخش

جهاد کشاورزی استان

آشار شهرستان سرباز

 -ارزوئیه شهرستان بافت

سیستان وبلوچستان
جهاد کشاورزی استان کرمان
دفتر مرکزی بنیاد مسکن

طرح ریزی الگوی توسعه کالبدی روستاهای حریم شهرها
تهیه برنامه ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی و اقدامات توانمند
سازی اجتماعات انها با تاکید بر بهسازی شهر گلستان با دیدگاه
شهرنگر

ناظر عالی
مشاور علمی و

 -بخش الران شهر کرد

طرح ساماندهی و توسعه اقتصادی  -اجتماعی فضا های روستایی

سمت

انقالب اسالمی
وزارت راه و شهر سازی
شرکت مادر تخصصی عمران
و بهسازی شهری
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سال
اتمام
1387
1387

مدیر پروژه

1388

مدیر پروژه

1388

مدیر پروژه

1389

مدیر پروژه

1392

سوابق طرحهای مطالعاتي – پژوهشي و فعالیت های حرفه ای در عرصه ی برنامه ریزی توریسم
عنوان پروژه
مطالعات طرح جامع توسعه گردشگری استان سمنان

کارفرما

سمت

سازمان میراث فرهنگی ،و

مشاور عالی و

گردشگری استان سمنان

مسئول مطالعات

سال اتمام
1382

سازمان میراث فرهنگی،
مطالعات طرح جامع توسعه گردشگری استان زنجان

صنایع دستی و گردشگری

مشاور عالی

1384

استان زنجان
سازمان میراث فرهنگی،
مطالعات طرح توسعه گردشگری شروینه جوانرود و ابشار گروس

صنایع دستی و گردشگری

مدیر پروژه

1386

استان کرمانشاه
سازمان میراث فرهنگی،
مطالعات امکانسنجی شهرک توریستی – تفریحی طارم زنجان

صنایع دستی و گردشگری

مدیر پروژه

1387

استان زنجان
سازمان میراث فرهنگی،
طرح مطالعات جامع گردشگری منطقه نمونه خلجستان

صنایع دستی و گردشگری

مدیر پروژه

1388

استان قم
طرح تفصیلی گردشگری شهرستان بروجرد
طرح توسعه گردشگری در سواحل مازندران
طرح جامع قطب گردشگری سبالن(سرعین و فندق لو)
طرح جامع گردشگری شهرستان نیشابور

سازمان میراث فرهنگی،صنایع
دستی و گردشگری لرستان
سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری
سازمان میراث فرهنگی و
گردشگری
سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری

مدیر پروژه

1388

ناظر عالی

1390

ناظر عالی

1390

ناظر عالی

1390

سازمان میراث فرهنگی،
طرح جامع گردشگری صفارود

صنایع دستی و گردشگری

ناظر عالی

1390

کشور
سازمان میراث فرهنگی،
طرح جامع محور گردشگری زاینده رود

صنایع دستی و گردشگری
کشور
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ناظر عالی

1390

کارفرما

عنوان پروژه

سمت

سال اتمام

سازمان میراث فرهنگی،
طرح جامع مطالعات منطقه نمونه بین المللی میر مهنای بوشهر

صنایع دستی و گردشگری
کشور ،دفتر مناطق نمونه

مدیر پروژه

1390

گردشگری
طرح آمایش و توسعه اجتماعی – اقتصادی بلوک نفتی اناران

وزارت نفت  ،شرکت مهندسی
توسعه نفت
اداره کل میراث فرهنگی،

طرح جامع گردشگری استان بوشهر

صنایع دستی و گردشگری
استان بوشهر

طرح تفصیلی گردشگری منطقه جنوب غربی استان آذربایجان
شرقی
طرح امکانسنجی و مکانیابی طرحهای توسعه گردشگری در

صنایع دستی و گردشگری

شرکت آب منطقه ای استان
گلستان
اداره کل میراث فرهنگی ،و
گردشگری استان البرز

مطالعات اولویت بندی زیر ساخت  29منطقه نمونه گردشگری
استان لرستان

گردشگری استان لرستان

طرح مطالعات جامع منطقه نمونه گردشگری پیشکوه تربت
حیدریه
مطالعات امکانسنجی و برنامه ریزی مجموعه تفرجی و گردشگری
هشت بهشت (جاده چالوس)

فنی پروژه

1390

مدیر پروژه

1391

استان آذر بایجان شرقی

اداره کل میراث فرهنگی ،و

طرح مطالعات جامع منطقه نمونه گردشگری دهکده سالمت صبا

مشاور علمی و

اداره کل میراث فرهنگی،

محدوده سد وشمگیر
طرح جامع توسعه گردشگری محور کرج  -کندوان

مدیر پروژه

1390

اداره کل میراث فرهنگی و
گردشگری استان قم

مدیر پروژه

1391

مدیر پروژه

1391

مدیر پروژه

1391

مدیر پروژه

1391

شهرداری تربت حیدریه و
شرکت توسعه و عمران

مدیر پروژه

1392

منطقه پیشکوه
سرمایه گذار بخش خصوصی
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مدیر پروژه

1392

عنوان پروژه
تهیه طرح توجیهی و مطالعات جامع منطقه نمونه گردشگری سد
کرخه
تهیه طرح توجیهی و مطالعات طرح جامع منطقه نمونه
گردشگری فیرورق

سال

کارفرما

سمت

سرمایه گذار بخش خصوصی

مدیر پروژه

1393

سرمایه گذار بخش خصوصی

مدیر پروژه

1393

اتمام

سرمایه گذار بخش خصوصی
ناظر اداره کل میراث

مطالعات طرح جامع توسعه منطقه نمونه گردشگری چشمه ابگرم

فرهنگی ،صنایع دستی و

سمنان

مدیر پروژه

در حال
اجرا

گردشگری استان سمنان
اداره کل میراث فرهنگی،
مطالعات طرح جامع دهکده گردشگری ساحلی بوشهر

صنایع دستی و گردشگری

مدیر پروژه

استان بوشهر
اداره کل میراث فرهنگی،
طرح مطالعات ساماندهی  17منطقه نمونه گردشگری استان البرز

صنایع دستی و گردشگری
استان البرز
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مشاور عالی

در حال
اجرا
در حال
اجرا

