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 دکتری تخصصی جغرافیای سیاسی؛ 1386؛ ایران؛ دانشگاه تهران کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی؛1375؛ ایران؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی کارشناسی جغرافیا؛ 1371؛ ایران؛ دانشگاه خوارزمی(تربیت معلم سابق) تهرانعناوین پایاننامهها و رساله:

پایاننامه دوره لیسانس :جغرافیای روستای زرّامین سفلی از توابع شهرستان نهاوند
پایاننامه دوره فوقلیسانس :بررسی کانونهای بحران در جغرافیای سیاسی؛ علل و زمینهها
رساله دوره دکتری :بررسی حفرههای دولت در ایران
سوابق کاری:

 دبیر جغرافیا در دبیرستانهای تهران()1371 -1382 تدریس در دانشگاه پیام نور ،از سال  1375تا 1382 تدریس در دانشگاه امام حسین(ع) ،واحد تهران  ،1383واحد قم از  1383تا 1388تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز(نیمسال اول )1385-86 عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری و مدیر گروه اقتصاد و سرمایهگذاری(از  1386تاکنون) تدریس در دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران :دروس کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری1394تاکنون
 تدریس در دانشگاه پیام نور ،کرمانشاه ،دروس کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی 1394تا کنونعضویت در انجمنهای علمی:

 عضو انجمن علمی دانشجوئی جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران1

 عضو پیوسته انجمن ژئوپلتیک ایران عضو پیوسته انجمن علمی گردشگری ایران عضو کمیته گردشگری علمی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری عضوکمیته متخصصان گردشگری عضو انجمن دانش آموختگان جغرافیا(دانشگاه تهران)شرکت در کارگاههای دانشافزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی در زمینه فرهنگی -تربیتی -اجتماعی

 اخالق حرفه ای سطح ( 16 ،1394/9/22 ،)2ساعت ،پژوهشگاه و مرکز هماندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی اصول تعلیم و تربیت اسالمی 16 ،1393/9/12 ،ساعات ،پژوهشگاه و مرکز هماندیشی استادان و نخبگاندانشگاهی
 تاریخ علم وتمدن اسالمی 16 ،1392 /7/14 ،ساعات ،پژوهشگاه و مرکز هماندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی اخالق حرفهای 16 ،1392/6/10 ،ساعات ،پژوهشگاه و مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهیاهتمام در پرورش محقق ،تعمیق روح خودباوری دانشجویان در امر پژوهش و پیشبرد شبکه تحقیقاتی

 داوری پایان نامههای دوره کارشناسی ارشد دانشگاه علم و فرهنگ 6 ،مورد داوری پایان نامه فوق لیسانس دانشگاه علوم و فنون فارابی(،رابطه توانمندیهای صنعت گردشگری با امنیت اجتماعیدر جمهوری اسالمی ایران ،محمد پورجعفری)
مقاله علمی– پژوهشی منتشر شده در مجالت علمی و پژوهشی معتبر داخلی و خارجی

 تعیین مناطق استراتژیک گردشگری با رویکرد راهبردی؛ نمونه موردی :استان لرستان ،1393 ،دکتر ناصر رضائی،زهرا زمانی
 تحلیل جایگاه دیپلماسی عمومی در گردشگری ایران ،مجله بینالمللی ژئوپلتیک ،1393 ،دکتر ناصر رضائی ارزیابی نقش فعالیت های گردشگری در اقتصاد روستایی مورد :بخش کوموله -شهرستان لنگرود ،پژوهشهایروستایی1393 ،
- Sustainable tourism relations to eco-tourism, Journal of Social Issues & Humanities, 1393
 نسبت توسعه و مصرف پایدار با اکولوژی سیاسی ،مجموعه مقاالت علمی پژوهشی اکولوژی سیاسی ،1392 ،دکترناصر رضائی
 روشهای موثر گردآوری آمارهای گردشگری ،مجله گردشگری و توسعه،1390 ،دکتر ناصر رضائی جایگاه جزیره قشم در بازارهای هدف گردشگری جمهوری اسالمی ایران ،فصلنامه جغرافیا و برنامهریزی منطقه-ای ،1390 ،دکتر علی رحیمپور ،دکتر ناصر رضائی
 بررسی مفهومی و مصداقی حفرههای دولت ،مجله علوم جغرافیایی ،1386 ،دکتر زهرا پیشگاهیفرد ،دکتر ناصررضائی
مقاله علمی صددرصد مستخرج از رساله /پایان نامه
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 ماهیت حفرههای دولت در ایران ،مجله سرزمین ،1388 ،دکتر زهرا پیشگاهیفرد ،دکتر ناصر رضائی ،دکترعمرانعلیزاده
مقاله علمی– مروری ،علمی -ترویجی ،نقد چاپ شده و مقاله پژوهشی در دائرهالمعارف

 نیازمندیهای امنیتی و مطالبات استان کرمانشاه در جهت بهبود کنترل مرز،مجله سپهر،1393،دکتر محمدرئوفحیدریفر ،دکتر ناصر رضائی
 جهانی شدن و تحول مفهوم جغرافیا ،مجله سپهر ،1391 ،دکتر محمدرئوف حیدریفر ،دکتر ناصر رضائی بازار بینالمللی گردشگری در سال  2010و جایگاه جمهوری اسالمی ایران ،فصلنامه گردشگری و چشماندازآینده ،1390،دکتر ناصر رضائی ،دکتر علی رحیمپور
 رویارویی با آینده ،گردشگری و هویتسازی در رومانی بعد از سوسیالیسم؛  1388دکتر محمدرئوف حیدریفر،دکتر ناصر رضائی
مقاله علمی کامل داوری شده و خالصه مقاله علمی در مجموعه مقاالت یا مجالت همایشهای علمی معتبر

 همایش توسعه پایدار گردشگری ،دانشگاه مازندران ،سنجش ادراک ساکنین از اثرات گردشگری مبتنی بر جوامعمحلی(مطالعه موردی :روستای چمآسمان ،شهرستان لنجان ،استان اصفهان) ،اردیبهشت 1395
 پنجمین کنفرانس منطقهای تغییر اقلیم 5 ،و 6بهمن  ،1394تهران ،هتل المپیک،تغییر اقلیم و گردشگری،چالشها و راهکارها
 همایش ملی مرزنشینی ،توسعه پایدار و فرصتهای سرمایهگذاری 23 ،و  24مهرماه  ،1393منازعات مرزی درجهان بدون مرز :جهانی شدن و تقویت مرزها در خاورمیانه(مطالعات موردی) ،پارس آباد
همایش ملی مرزنشینی ،توسعه پایدار و فرصتهای سرمایهگذاری 23 ،و  24مهرماه  ،1393ارزیابی جغرافیایی ازتهدیدات امنیتی موجود در مناطق مرزی استان کرمانشاه ،پارس آباد
 همایش ملی گردشگری مذهبی و توسعه استان قزوین ،1391/6/15 ،گردشگری مذهبی و توسعه پایدار با تاکیدبر توانهای مذهبی قزوین
 همایش بینالمللی روز جهانی فلسفه 9/30 ،تا  ،1389/10/2فلسفه توسعه گردشگری با تاکید بر دیپلماسیگردشگری
 همایش سراسری جغرافیا ،توسعه ،دفاع و امنیت در جنوب شرق ایران4 ،و ،1389/3/5توانهای محیطی جنوبشرق ایران و توسعه گردشگری
گزارشهای علمی طرحهای پژوهشی و فنآوری ،اثر بدیع و ارزنده هنری ،فعالیت علمی -میدانی

 نظام جامع آمارهای گردشگری ،1388 -1389 ،پژوهشکده گردشگری مطالعه و تدوین چارچوب دیپلماسی گردشگری ایران ،1388 ،پژوهشکده گردشگری ژئوپلتیک آسیای مرکزی و سیاست خارجی ایران ،1383 -1384،دانشگاه تهران همکار طرح جغرافیای انتخابات پارلمانی در ایران؛ مجلس شورای اسالمی؛ 1379ارزیابی ،داوری ونظارت بر فعالیتهای پژوهشی ،فنآوری و نوآوری
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 ارزیاب آثار پژوهشی جشنواره بینالمللی فارابی(کتاب جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی)1390 ،کتابها

 بخش بندی بازار گردشگری ،انتشارات پژوهشگاه ،دکتر ناصر رضائی ،دکتر علی رحیمپور1393 ، مفاهیم کلیدی در جغرافیای سیاسی ،انتشارات سارینا ،دکتر محمدرئوف حیدریفر ،دکتر ناصر رضائی1392 ، درآمدی بر جغرافیای سیاسی ،انتشارات سپاهان ،دکتر ناصر رضائی ،دکتر محمدرئوف حیدریفر1389 ،ترجمه کتاب تخصصی

 ژئوپلتیک تغییرات آب و هوایی ،)The geopolitics of climate change, 2007(،انتشارات سازمان جغرافیایی،دکتر زهرا پیشگاهیفرد ،جمال بافرانی ،دکتر ناصر رضائی1392 ،
نظارت بر طرحهای پژوهشی

 ناظر فنی طرح امکانسنجی ایجاد و توسعه توریسم الکترونیک و مجازی در کشور ،مجری :دکتر شالبافیان،کارفرما :پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری1393 ،
برگزاری گارگاه و نشست تخصصی

 گارگاه«دیپلماسی گردشگری» ،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران ،موزه آبگینه1393 ، گارگاه«گردشگری فیلم» ،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران ،برج میالد1393 ، نشست تخصصی«جایگاه گردشگری در توسعه دیپلماسی عمومی» ،دانشگاه علم و فرهنگ1392 ،راهنمایی ،مشاوره
الف :رساله

 مشاوره رساله دکتری« :تبین الگوی بازآفرینی فضای شهری در گردشگری کالن شهرها(نمونه مورد مطالعه:منطقه یک کالن شهر تهران)»؛ خانم مرضیه خیرخواه؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ 1395
ب -پایان نامه

 مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد« :حکومت محلی و توسعه گردشگری(مطالعه موردی :شهرداری تهران)»؛خانم مهسا واعظی؛ دانشگاه تهران؛ 1395
شرکت در کارگاههای فرهنگی -تربیتی ،آموزشی ،پژوهشی و فنآوری ضمن خدمت

- National workshop on tourism satellite account, 2015- 31 Oct to 2 Nov (1394- 9 to 11 Azar),
UNWTO & ICHTO, Tehran

 کارگاه «محاسبات حسابهای اقماری گردشگری( 12 ،»)TSAساعت ،1394/6/11 ،پژوهشگاه میراث فرهنگیو گردشگری
 دوره آموزشی «آشنایی با شیوههای تولید و چاپ مقاالت علمی در مجلههای آی.اس.آی» 9 ،ساعت، ،1393/11/11پژوهشگاه علوم و فنآوری اطالعات ایران
 دوره آموزشی «شیوه نگارش مقاالت علمی پژوهشی و ترویجی برای نشریات فارسی زبان» 8 ،ساعت، ،1393/11/4پژوهشگاه علوم و فنآوری اطالعات ایران
 گواهینامه آموزش کامل دوره  ،ICDLشامل:4

 -1مهارت مفاهیم پایه فنآوری( 12ساعت ،امتیاز 1393/9/15 )80
 -2استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها( 8ساعت ،امتیاز 1393/10/6 )96/5
 -3مهارت اطالعات و ارتباطات( 12ساعت ،امتیاز 1393/10/14 )79
 -4واژهپرداز 26(-WORD -ساعت ،امتیاز 1393/10/22 )87/5
 -5صفحات گسترده 26(-EXCEL -ساعت ،امتیاز 1393/11/12)96/5
 -6بانکهای اطالعاتی 26( -ACCESS -ساعت ،امتیاز 1393/11/25 )63/88
 -7ارائه مطالب 20( -POWER POINT -ساعت ،امتیاز 1393/12/4 )94/44
پذیرش مسئولیت قوای سهگانه و شرکت در شوراها ،کمیتهها و هیاتهای رسمی شورای عالی انقالب فرهنگی و...
که جزء وظایف سازمانی فرد نباشد.

 عضو کمیته برنامهریزی جغرافیا در زمینه بازنگری و تدوین سرفصلهای رشتههای مختلف علوم جغرافیایی،وزارت علوم ،از سال  1386تاکنون
 عضو کمیته گردشگری علمی ،سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری1385 ، عضو شورای علمی فصلنامه تخصصی طبیعت گردیعضویت در هیات داوران کمیته علمی همایشها

 عضو هیئت داوران کمیته علمی هفتمین جشنواره انتخاب برترینهای پژوهش و نوآوری و کنفرانس علمیمدیریت شهری(جایزه جهانی تهران)1393 ،
 عضو هیئت داوران کمیته علمی ششمین جشنواره ملی و دومین جشنواره بینالمللیانتخاب برترینهای پژوهشو نوآوری و کنفرانس علمی مدیریت شهری(جایزه جهانی تهران)(1392 ،داوری  5مقاله 1 ،کتاب 8 ،پایان نامه و
 2طرح پژوهشی)
 عضو هیئت داوران کمیته علمی پنجمین جشنواره انتخاب برترینهای پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریتشهری1391 ،
 داوری مقاالت همایش ملی گردشگری ،توسعه پایدار ،عدم اتکا به درآمدهای نفتی1391 ، داوری مقاالت و پایاننامههای اولین همایش ملی مدیریت شهری در افق 1391 ،1404 داوری چکیده مقاالت دومین همایش سراسری جغرافیا ،توسعه ،دفاع و امنیت1391 ، عضو هیئت داوران کمیته علمی چهارمین جشنواره انتخاب برترینهای پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریتشهری1390،
 داور تخصصی ارزیابی آثار همایش انتخاب برترین آثار سال  89در جغرافیای سیاسی1389 ، عضو هیئت داوران کمیته علمی دومین جشنواره انتخاب برترینهای پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریت شهری،1387
فعالیتهای اجرائی

 کارشناس ارشد تخصصی کمیته مطالعات راهبردی ،برنامه ریزی شهری و منطقهای (شهرداری تهران)1386 ،5

 مدیر گروه سرمایهگذاری پژوهشکده گردشگری ،از 1387 عضو شورای سیاستگذاری همایش گردشگری ،توسعه پایدار ،عدم اتکا به درآمدهای نفتی1391 ، همکاری با رادیو و تلویزیون در تهیه و اجرای برنامههای مرتبط با گردشگری(شبکههای  4و قرآن سیما وشبکههای رادیو :ایران ،اقتصاد ،جوان ،صدای آشنا -اروپا و امریکا ،-تهران) از سال 1391
 همکاری با مطبوعات نوشتاری شامل روزنامههای ایران ،دنیای اقتصاد و جام جم در زمینه تهیه متون مرتبط باگردشگری
 همکاری با سایتهای اینترنتی مانند ایرنا و  ...در زمینه تهیه متون تخصصی در حوزه گردشگری دبیر ویژهنامه گردشگری و ویراستار نشریه نامه پژوهشگاه ،بهار و تابستان 1386 عضو کمیته علمی کنفرانس ملی فرصتها و پتانسیلهای رودخانه کارون در توسعه شهرها و حومه هم مسیر،اهواز1393 ،
 عضو کمیته علمی نخستین همایش ملی گردشگری معاصر :فرصتها ،چالشها و راهکارها1392 ، عضو هیات علمی همایش گردشگری ،توسعه پایدار ،عدم اتکاء به درآمدهای نفت ،تهران1391 ، عضو کمیته علمی همایش ملی جغرافیای سیاسی کاربردی1391 ، عضو کمیته علمی اولین همایش ملی عرفان شرق و توسعه گردشگری1391 ، عضو کمیته علمی همایش ژئوپلیتیک شیعه1390 ، عضو کمیته هیأت علمی همایش ملی راه ابریشم1390 ، دبیر انجمن علمی جغرافیای سیاسی(دانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران)1384 ،دستاوردهای اجرائی

 کارمند نمونه سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،لوح تقدیر از رئیس سازمان1393 ، -لوح سپاس از رئیس منطقه  15آموزش و پرورش تهران(به دلیل کسب باالترین امتیاز ممکن  30-از 1384 )30
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