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تحصیالت
مقطع تحصيلي

رشته تحصيلي

نام دانشگاه

محل تحصيل

دکتری تخصصي

مدیریت  -گرایش آموزشی

دانشگاه آزاد اسالمی واحدعلوم و تحقیقات تهران

کار برروی تز

فوق ليسانس

جغرافیای طبیعی -گرایش ژئومورفولوژی

دانشگاه تهران

تهران

ليسانس

مهندسی معدن  -گرایش اکتشاف

دانشگاه آزاد اسالمی واحدالهیجان

گیالن

عنوان پایان نامه ها و رساله دکتری
رديف
دکتری تخصصي
(درحال کار -اتمام )96

شــرح

ارائه مدل آموزشی برای مدیریت ژئوتوریسم در ژئوپارک؛ مورد :ژئوپارک قشم و ژئوپارک آسو ( )ASOژاپن

کارشناسي ارشد تعیین مناطق مناسب توسعه ژئوپارک و ژئوتوریسم منطقه جلفا و ورزقان -استان آذربایجان شرقی1387 .
کارشناسي

فني مهندسي جدا کنندههای مغناطیسی و کاربرد آنها با نگرشی به تیتانیوم کهنوج  -کرمان 1378
1

کتابهای چاپ شده
رديف

شــرح

1

مترجم کتاب اصول تفسیر میراث در صنعت گردشگری  1393با همکاری فاطمه فهرست  -ناشر معاونت پژوهشی دانشگاه علم و فرهنگ و
انتشارات مهکامه  340ص

2

مولف کتاب درسی  -دانشگاهی " ژئوتوریسم(برای رشته زمین شناسی)"  ، 1390،با همکار ی بهزاد حاج علیلو -ناشر :دانشگاه پیام نور کشور

3

مولف کتاب درسی -دانشگاهی " مبانی زمین گردشگری  :با تاکید برایران"  1388،ناشر :انتشارات سازمان سمت 224 ،ص (چاپ سوم )93

4

مولف کتاب " اقلیم و هوازدگی" ،با همکاری بهروز ساری صراف  1391 ،ناشر :موسسه پژوهشی آرین زمین 385 ،صفحه.

5

مترجم کتاب" ژئوتوریسم (جهانی)"  1387،ناشر :سازمان منطقه آزاد ارس ( جلفا) ،با همکاری عادل نجف زاده 540 ،صفحه

6

مترجم کتاب " زمین شناسی کانسارهای تیتانیوم " 1382ناشر :مترجم 250 ، ،ص.

کتابهای زیر چاپ
رديف
7
8

شــرح

مقدمه ای بر اصول شناسایی میراث ژئومورفولوژیک – تالیف و ترجمه  ،دردست چاپ 1395
ترجمه توسط گروه مترجمان(سرویراستار :بهرام نکوئی صدری)-

گردشگری و میراث معدنکاری(تلفیقی نو در سطح جهانی)-
دردست چاپ 1395

سوابق آموزشی
رديف

شــرح

1

مدرس مدعو دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ :دروس (ژئوتوریسم  ،بیوتوریسم ،اقلیم و آسایش در اکوتوریسم):
مقطع کارشناسی ارشد رشته اکوتوریسم  ،دانشگاه علم و فرهنگ  -تهران از  -1390تاکنون

2

مدرس دروس کارورزی دانشجویان گردشگری و هتلداری دانشگاه علمی کاربردی(مرکز :گروه هتلهای هما)1394 - 1393 :

3

مدرس دروس اکوتوریسم و اصول تفسیر میراث در صنعت گردشگری دوره راهنمایان اکوتوریسم موسسه آموزشی ارسباران  -تهران

4

مدرس درس اصول تفسیر میراث دوره راهنمایان اکوتوریسم موسسه آموزشی هوریزان – تهران 1395

5

مدرس دروس اصول تفسیر میراث و الگوهای رفتاری در صنعت گردشگری در آموزشهای تخصصی کوتاه مدت دانشگاه علم و فرهنگ

2

ارائه سخنرانی و برگزاری کارگاههای آموزشی داخلی و خارجی
رديف

شــرح

1

ارائه سخنرانی دراولین همایش زمین گردشگری ایران ،تهران  22آبان ماه  1387سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ،تحت
عنوان «پهنه بندی پتانسیل های ژئوتوریسمی ایران»

2

ارائه کارگاه آموزشی به زبان انگلیسی درمورد ژئوپارک جلفا ارسباران در دانشگاه مینیو پرتغال 1388( 2009شهریور ماه)

3

ارائه نخستین کارگاه آموزشی « آشنایی با ژئوتوریسم و ژئوپارک» در معاونت فرهنگی گردشگری منطقه آزاد صنعتی ارس 14مهر 1388

4

ارائه سخنرانی در دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران هشتم و نهم اردیبهشت ماه 1389
تحت عنوان ) « نگاهی بر مبانی زمین گردشگری»

5

سخنران در دومین همایش ملی جایگاه مطالعات ژئومورفولوژی درآمایش سرزمین و مدیریت محیط؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
مرکزی  13الی  14اردیبهشت ماه  91تحت عنوان «نگاهی بر صنعت ژئوتوریسم  :پیشرفت ها  ،باورهای غلط و تعاریف درایران»

6

سخنران نخستین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی :ژئومورفولوژی و زیستگاه انسان(فرصت ها و محدودیت ها) ؛ خانه اندیشمندان
علوم انسانی  ،تهران  9اسفندماه  91تحت عنوان« آغازی بر مطالعه ژئومورفوسایت ها در ایران»

7

سخنران مدعو ( به زبان انگلیسی ) در نخستین کنفرانس زمین شناسی کردستان عراق (ژئوکردستان  )2012سلیمانیه  ،اقلیم کردستان
 14الی  16نوامبر ( 2012آبان  )1391تحت عنوان «برند ژئوپارک اسالمی درخاورمیانه :پتانسیلی برای رشد اقتصادی و اجتماعی»

8

سخنران مدعو روز زمین پاک از سوی موسسه ارسباران و سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری کشور  1392اردیبهشت

9

ارائه کارگاه آموزشی ژئوتوریسم بزرگداشت هفته جهانی گردشگری و آب در مدرسه پاییزه دانشگاه علم و فرهنگ  ،سالن شماره 4
همایشهای برج میالد 10 -مهرماه ،92تهران

10

سخنران مدعو سمینار تخصصی ژئوتوریسم در هفته جهانی گردشگری و آب به دعوت اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
استان گیالن و موسسه آوای پایدار گیل  6مهر  1392سالن همایش های بیمارستان حضرت قائم  ،ششم مهرماه – رشت

11

ارائه سخنرانی به زبان انگلیسی تحت عنوان « :مفهوم ژئوتوریسم» در دانشگاه ملی فیجی– کشور فیجی  2013در جمع شرکت کنندگان
محققان اکوتوریسم  18کشور آسیا – اقیانوسیه (1392آذر ماه)

12

سخنران مدعو نخستین همایش یک روزه علمی دانشجویی گردشگری ایران – از سوی انجمن علمی گردشگری ایران در محل سالن
اجتماعات شهید آشتیانی دانشگاه علم و فرهنگ سه شنبه 6اسفندماه 1392

13

ارائه کارگاه آموزشی ژئوتوریسم به دعوت اداره کل محیط زیست شهرکرد استان چهار محال و بختیاری 2 -اردیبشت ماه 1393

14

سخنران مدعو سازمان منطقه آزاد قشم (مدیریت ژئوپارک قشم) تحت عنوان آشنایی با اصول ژئوتوریسم و ژئوپارکها در جشنواره ژئوپارک
قشم 24 ،الی  26دی ماه 1393

15

ارائه کارگاه آموزشی آشنایی با تفسیر میراث در هشتمین گردهمائی ساالنه راهنمایان گردشگری کشور در مشهد مقدس به دعوت انجمن
صنفی راهنمایان گردشگری کشور  -گردهمایی تاریخ 28بهمن تا  2اسفند ماه 1393

16

سخنران مدعو موسسه آموزش عالی علمی کاربردی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری – دوره های بازآموزی کارشناسان میراث
فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کل کشور – تهران 5 -خرداد ماه  94تحت عنوان دوره آموزشی مبانی اکوتوریسم(بوم گردشگری)

17

سخنران مدعو موسسه آموزش عالی علمی کاربردی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری – دوره های آموزشی و افزایش تخصص و
کارآیی کارکنان سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کل کشور (دوره های بازآموزی)  -تهران 6 ،خرداد ماه  94تحت عنوان
آشنایی با اصول زمین گردشگری(ژئوتوریسم)

18

ارائه کارگاه آموزشی و نشست تخصصی ژئوتوریسم (زمین گردشگری) به دعوت شهرداری شیراز  19اردیبهشت 1395

3

انتشار مقاله علمی ترویجی داخلی
رديف

شــرح

1

نکوئی صدری ،بهرام" ،وضعیت حال و آینده بیولیچینگ برای کانیهای مس و طال در کشور های در حال توسعه"  /شماره نخست
فصلنامه تخصصی ژئوماین  /انتشارات نظام مهندسی معدن استان آذربایجان شرقی  1384 /صص 50-46

2

نکوئی صدری ،ب "ژئوتوریسم صنعت بدون دود(کش) "  ،فصلنامه ژئوماین  ،نشریه سازمان نظام مهندسی معدن استان آذربایجان شرقی ،
سال اول شماره دوم زمستان  ، 84صص 43-46

3

نکوئی صدری  ،بهرام  "1385،طبیعت رویکردی نو در گردشگری "  ،سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان
شرقی  ،مجموعه مقاالت همایش علمی یک روزه  ،بررسی توانمندیها  ،موانع و مشکالت و راههای توسعه گردشگری در آذربایجان شرقی،

چهارم دی ماه 85تبریز  ،دسترسی در پایگاه اینترنتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز www.iaut.ac.ir :سال 86

4

نکوئی صدری ،بهرام ( "،)1386معادن و پتانسیل ژئوتوریسمی آنها " ،مجله نظام مهندسی معدن ایران ،سال اول شماره سوم  38-33.ص.

5

مقصودی  ،مهران و نکوئی صدری ،بهرام ( " )1387ژئوتوریسم دریچه ای نو به سوی توسعه صنعت گردشگری ایران"فصلنامه سپهر ،شماره
 64سال شانزدهم.

6

نکوئی صدری ،بهرام ( ") 1387میراث معدنکاری در معدن نمک چهرآباد -دریچه ای به توسعه ژئوتوریسم معادن شدّادی ایران"

فصلنامه ژئوماین سازمان های نظام مهندسی معدن استانهای شمالغرب کشور سال اول شماره اول زمستان  ، 87صص . 38-35

7

نکوئی صدری ،بهرام (  " )1387پهنه بندی پتانسیل های ژئوتوریسمی ایران"  ،سی دی مجموعه مقاالت اوّلین همایش ژئوتوریسم (زمین
گردشگری) ایران ،تهران  22آبان ماه .1387

8

نکوئی صدری ،بهرام  " ،معدنکاری و حفظ میراث زمین شناسی :با نگاهی به استخراج معدن کانالس دردومین ژئوپارک کشور پرتغال،
فصلنامه سراسری نظام مهندسی معدن ایران " بهار 89

9

نکوئی صدری ب  " 1390لزوم صیانت از میراث معدنکاری و زمین شناختی و بهره برداری پایدار از آنها در کشور" – فصلنامه سراسری
نظام مهندسی معدن ایران ،پاییز 90

10

نکوئی صدری ،بهرام (  " )1390ژئوتوریسم  ،ژئودایورسیتی نیست! " ماهنامه علوم زمین -شماره  68آذر. 90

11
12
13
14
15
16

نکوئی صدری بهرام ( « )1390ژئودایورسیتی ایران  :نوید ثروت و رفاه مردم ایران!» فصلنامه سراسری نظام مهندسی معدن ایرران ؛شرماره
پاییز
نکوئی صدری ،بهرام( ") 1391پیشرفت های ژئوتوریسم در ایران" فصلنامه رشد آموزش زمین شناسی ،شماره  69تابستان  91صص - 40
50
نکوئی صدری ،بهرام ( « )1391نگاهی بر اصول زمین گردشگری( ژئوتوریسم)» ویژه نامه میراث زمین شناختی :ژئودایورسیتی ،ژئوتوریسم،
ژئوپارک ،ژئوکانزرویشن ،ماهنامه علمی ،آموزشی ،خبری علوم زمین و معدن ،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور .صص 10الی
13
نکوئی صدری ،بهرام ( )1391ژئوتوریسم و ژئوپارک  ،خبرنامه انجمن علمی گردشگری ایران شماره دوم بهمن ماه  ،صفحه 39 :
نکوئی صدری ،بهرام ( )1393تبیین اجمالی رکن تفسیر  -فصلنامه رشد آموزش جغرافیا-.دوره بیست و هشتم  -شماره  4تابستان –صص
 18تا 21
نویسنده مقاالت ستون دیدگاهها -درباره ژئوتوریسم معادن در مجله نظام مهندسی معدن ایران – از سال .1392تاکنون

دوره ی آموزشی بین المللی و داخلی گذرانده در زمینه گردشگری
رديف

شــرح

1

دوره آموزشی "راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی" به مدت  5ماه  -موسسه آوای جلب سیاحان  81 -و  82شعبه تبریز

2

دوره فشرده  5روزه بین المللی ارزیابی میراث زمین شناختی  -دانشگاه مینیو ،کشور پرتغال 9الی 13سپتامبر  2009میالدی

3

دوره فشرده  5روزه بین المللی برنامه ریزی و مدیریت اکوتوریسم زیر نظر سازمان بین المللی بهره وری آسیایی در دانشگاه ملی
فیجی – شهر ناندی مجمع الجزایر فیجی  24الی  29نوامبر  2013میالدی
4

4

شرکت در کارگاه آموزشی پرفسور جعفر جعفری تحت عنوان درک گردشگری و گردشگر :مالحظات اجتماعی – فرهنگی مورخ
 1394/7/7همایش بین المللی روز جهان گردشگری ،دانشگاه عالمه طباطبایی  Prof. Jafar Jafariاز دانشگاه ویسکانسین امریکا

5

شرکت در کارگاه آموزشی پرفسور دیوید ویور تحت عنوانHow can I get published in top-tier Tourism Journals :
از دانشگاه گریفیث استرالیا مورخ  ،1394/7/7همایش بین المللی روز جهانی گردشگری ،دانشگاه عالمه طباطبایی David Weaver

6

شرکت در کارگاه آموزشی تحت عنوان برآورد ظرفیت برد گردشگری در مناطق حفاظت شده ارائه دکتر زهرا قلیچی پور ،مورخ
 1394/7/7همایش بین المللی روز جهان گردشگری ،دانشگاه عالمه طباطبایی

7

شرکت در کارگاه آموزشی پرفسور رف باکلی تحت عنوان Sustainable Development in Protected Area :از دانشگاه
گریفیث استرالیا مورخ  15دسامبر  – 2015آذرماه  ،1394دانشگاه عالمه طباطبایی Prof. Ralf Buckley

ارائه راهنمایی و مشاوره رساله ها و پایان نامه های ارشد و دکتری رشته های گردشگری و ژئومورفولوژی
رديف

شــرح

1

استاد راهنمای پایان نامه ارشد تحت عنوان ارزیابی تفسیر موثر در اکوتوریسم مطالعه موردی باغ گیاهی شناسی ملی ایران دانشکده
علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ؛ نام دانشجو:خانم شیوا فراهانی زمستان  1395درحال انجام

2

استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان« :بررسی تاثیرات آموزش اکوتوریسم بر کودکان  3تا  6سال» دانشکده علوم
گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ؛ نام دانشجو:خانم سمانه توسلی 1393

3

استاد مشاور ( و راهنما*) پایان نامه کارشناسی ارشد «نقش تفسیر موثر در گردشگری باغ پرندگان اصفهان» دانشکده علوم
گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ؛ نام دانشجو:خانم ندا خاکی 1392

4

استاد مشاور (و راهنما*) پایان نامه کارشناسی ارشد«نقش تفسیر موثر برگردشگران حیات وحش دراسارت مطالعه موردی باغ وحش
ارم تهران؛ دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ؛ نام دانشجو :خانم نوشین آژند 1392

5

استاد مشاور( و راهنما*) پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان« :امکان سنجی توسعه ژئوپارک پیرامون سایت میراث جهانی تخت
سلیمان در شمال غرب کشور» دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ؛ نام دانشجو:خانم آذر محمدی عراق 1393

6

استاد مشاور(و راهنما*) پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان« :بررسی انگیزه های اکوتوریسمی ؛ مطالعه موردی منطقه سلیمان تنگه»
دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ؛ نام دانشجو:خانم الهه حیدری 1394

7

داوری پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان « :بررسی اثرات ثبت جهانی میراث طبیعی بر جذب اکوتوریست داخلی و خارجی؛
مطالعه موردی کوه دماوند» دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ؛ نام دانشجو:خانم طاهره رضایی شهریور 1393

8

داوری پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان « :ارزیابی پتانسیلهای محیط زیستی به منظور برنامه ریزی اکوتوریسمی با استفاده از
روش  SWOTمطالعه موردی شهر گرماب» دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ؛ نام دانشجو:خانم سمیه کالنتری بهمن
 1393پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا – گرایش اکوتوریسم
سایر موارد در مقطع دکتری تخصصی ژئومورفولوژی و مقطع ارشد اکوتوریسم و مدیریت گردشگری در دانشگاههای مختلف
کشور(بصوت غیررسمی) مشاوره و هدایت رساله های مربوط به ژئوتوریسم و ژئوپارک و اکوتوریسم از داخل کشور و یک مورد از خارج
کشور ( از دانشگاههای خوارزمی ،عالمه طباطبایی ،تربیت مدرس ،دانشگاه تهران ،دانشگاه اصفهان و دانشگاههای تاجیکستان و
آرژانتین) به عهده گرفته شده است

* به علت محدودیت قوانین دانشگاهها ،بطور غیر رسمی در اغلب موارد(درج مشاوره) مسئولیت راهنمایی نیز عهده دار بوده است

5

تهیه برنامه درسی ژئوتوریسم در سطح ملی
شــرح

رديف

1386 -1387  واحدی اختیاری ژئوتوریسم برای گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور کشور2 تهیه کننده سرفصلهای درسی درس

1

تهیه کننده و ارائه کننده داوطلبانه اولین طرح دوره تخصصی تربیت راهنمایان ژئوتوریسم وتهیه سیالبس درسی دوره کوتاه
1392  و بازبینی1385اردیبهشت/مدت پنج ماهه درکشور

2

 توریسم برای دانشجویان مقطع کارشناسی زمین شناسی دانشگاه پیام نور کشور در سال-طراحی و تدوین برنامه درسی ژئو
1387

3

طراح دوره کارشناسی ارشد رشته ژئوتوریسم برای مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علم و فرهنگ تهران در دست بررسی در
1392 وزارت علوم از

4

طرح های پژوهشی
شــرح

رديف

همکار و مشاو ر طرح پژوهشی تعیین منطقه مناسب برای توسعه ژئوپارک پیرامون سایت میراث جهانی تخت سلیمان در شمال غرب
92-187-721 کدپروژه1393  سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور- کشور

1

 در مرکز آموزش علمی کاربردی گروهBSC-SWOT پژوهش و تدوین نخستین سند استراتژیک گروه هتلهای هما به روش
1394 هتلهای هما

2

مقاله کنفرانس خارجی
شــرح
Behrooz S. Sarraf; Bahram Nekuie-Sadry ZONATION OF IRAN'S GEOTOURISM POTENTIAL
REGIONS, the 6th European Congress in Munich , Germany - 2009.( for the book of proceeding)
Nekouie-Sadry, B. 2009 "Nomination of suitable area for Geopark and Geotourism development in Jolfa
and Varzeghan Regions in Iran”, in the Intensive Course on Geodiversity and Geological Heritage
Assessment’s Work book , the University of Minho, Portugal. 9-13 September 2009, Pp . 19.

رديف
1
2

Pereira P., Brilha J., Pereira D., Carcavilla L., Amrikazemi A., Bajada S., Barreto J.M., Bollati I., Braga
N., Canilho S., Carvalhido R., Casinhas P., Castro I., Cumbe A., Dias N., Erhartic B., Fraga Pereira R.,
Gaidzik K., Guimarães R., Ghiraldi L., Kozina K., Lima E., Lopes E., Loureiro C., Mantesso V., Martin
S., Nekouie-Sadry B., Pereira S., Rocha J., Sá Lemos H., Schilling M., Sousa M., Tomsa A.M., Torres M.,
Welc E. & Zanoletti E. (2010) - Subjectivity and uncertainty in geological heritage quantitative
assessment: results from fieldwork using a predefined numerical methodology. In Mugge-Bartolovic V.,
Rohling H. & Wrede V. (Eds.) GeoTop 2010 - Geosites for the Public, Paleontology and Conservation of
Geosites. Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft fur Geowissenschaften, 66, Hannover, 114-115.

3

SADRY,B.N.(2012).“Geodiversity & Geoheritage Education through Geotourism Textbooks in Iran”,
Geophysical Research Abstracts, EGU General Assembly, Vienna , Austria, Vol. 14, EGU2012-14008, 22 – 27 April
2012.

4

SADRY,B.N.(2012).“ Islamic Geopark Brand in the Middle East: A potential lever for socio-economic
growth”, Proceedings of the first Geological Conference of Kurdistan –GEOKURDISTAN 2012, Sulaimani,
Kurdistan Region, Iraq- Nov. 14-16 .p: 31-32.

5

SADRY, B.N.(2013), Geotourism concepts, A Volunteer Presentation at the APO’s Intensive Training Course
on Planning and Management of Ecotourism, National Training & Productivity Centre of the Fiji National
University, Tanoa Hotel, Nadi, Fiji, 25 -29 Nov.

6

6

فعالیتها و عضویتهای داخلی
شــرح

رديف
1

عضو اهل قلم خانه کتاب ايران  -از سال 1389

2

عضو انجمن علمی گردشگری ایران از بدو تاسیس تاکنون

3

عضو انجمن مدیریت آموزشی ایران از سال 1394

4

عضو انجمن ایرانی ژئومورفولوژی از بدو تاسیس تاکنون

5

عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان آذربایجان شرقی -از بدو تاسیس

6

عضو انجمن توسعه بهره وری ایران

7
8
9
10
11
12
13
14

عضو کارگروه تدوين دستورالعمل اجرایی آیین نامه راهنمایان گردشگری ،دفتر آموزش مطالعات گردشگری سازمان میراث
فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور 1394
عضو کميته متناظر

استاندارد سازی گردشگری و خدمات وابسته سازمان ملی استاندارد ایران (کمیته

 ) ISIRI/ISO/TC228از سال  1392تاکنون
عضو کميته تدوين و بازنگری دوره های راهنمايان اکوتوریسم در اداره کل آموزش سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی
و گردشگری کشور اسفندماه 1393
عضو کميته تدوين و بازنگری دوره های راهنمايان ایرانگردی و جهانگردی در اداره کل آموزش سازمان میراث فرهنگی
صنایع دستی و گردشگری کشور اسفندماه 1393
عضو کميته تدوين و بازنگری دوره های مدیریت فنی در اداره کل آموزش سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و
گردشگری کشور اسفندماه 1393
عضو کميسيون فني تدوین استاندارد دفاتر اطالع رسانی به گردشگران – خدمات اطالع رسانی و پذیرش گردشگران –
الزامات سازمان ملی استاندارد ایران ( استاندارد شماره ( ) 19064چاپ اول ،سال ) 1393
عضو کمیته علمی دومین همایش ملی میراث زمین شناختی و ژئوتوریسم ایران دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان  27الی
 29آبان ماه (لغو همایش)
عضو شورای بازنگری و تدوين برنامه درسي رشته های هتلداری و گردشگری موسسه آموزش عالی علمی کاربردی
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور  1393تاکنون

15

عضو کمیته داوری سی سومین گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور  3الی  4اسفندماه

16

عضو کميته استاندارد سازی واژگان گردشگری سازمان ملی استاندارد ایران  1394و 1395

17

عضو اتاق فکر کارگروه های تخصصی گردشگری ،پژوهش و خالقيت معاونت فرهنگی سازمان منطقه آزاد ارس 1395

18

1393

عضو کمیته انتشارات و شورای سیاستگذاری فصلنامه ژئوماین نظام مهندسی معدن شمال غرب کشور (به مرکز استان
آذربایجان شرقی)سالهای  1385و 1384

19

عضو کميته علمي و راهبردی همایش "جغرافیا ،محیط زیست ،امنیت و گردشگری"دانشگاه بزرگمهر قائنات در سال 1395

20

عضو انجمن ترویج علم ایران

7

دریافت جوایز ،گرنت و اخذ رتبه ورودی دانشگاه
شــرح

رديف

 1برنده دومین دوره جايزه علمي پرفسور گنجي در سال  1391در دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران
پذیرفته شده با رتبه يک دکتری تخصصي پژوهش محور دردانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات –

2

تهران 1394

 3برنده گرنت شرکت دردوره آموزشي بين المللي در کشور فیجی به هزینه سازمان بهره وری آسیایی APO

فعالیتها و عضویتهای بین المللی
رديف
1
2
3

4

شــرح

عضو کارگروه جهاني مکانهای ميراث ژئومورفولوژيک  ،انجمن جهانی ژئومورفولوژی از سال  2009میالدی (از  )1388تا کنون
A Member of Working Group on Geomorphosites , International Association of
)Geomorphologists(IAG
عضو انجمن اروپايي حفاظت از ميراث زمين شناختي (پرو -ژئو) از سال  2009میالدی (از  )1388تاکنون
)A Member of The European Association for the Conservation of the Geological Hertage(ProGeo
عضو انجمن حفاظت از ميراث زمين شناختي هنگ کنگ  -از سال  2012میالدی (از  )1391تاکنون -شماره عضویت 1583
")A Member of Association for Geoconservation, Hong Kong (AGHK
)( membership number: 1583
عضو هيئت تحريريه مجله گردشگری و تفريح دانشگاه Wroclawلهستان از سال  )1390( 2011تا کنون
A member of the Editorial Board of the Scientific Bulletin of the Wroclaw School of Applied
Informatics. Tourism and Recreation, Poland.
عضو هيئت داوری مجله علمي بين المللي آنالين او -ای -ليب از  )1393( 2014تا کنون

5

Ad Hoc Reviewer for OALib Editorial Board -Since 2014
OALib Journal ( an all-in-one open access journal) - http://www.oalib.com/journal
عضو تيم مشاوران بين المللي راه اندازی نخستین ژئوپارک در کشور مکزيک( از سال  2013میالدی)

7

عضو هيئت داوری مقاالت علمی پژوهشی گردشگری انتشارات بین المللی  SAGEانگلستان 2016

8

عضو سازمان بين المللي آموزش علوم زمين از دسامبر 2016
)the International Geoscience Education Organisation (IGEO

6

فعالیتهای مهم اجرایی اخیر
رديف

شــرح

1

مجری و طراح برگزاری دوره های آموزشی تخصصی کوتاه مدت دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ(شهریور  92تا )94

2

قائم مقام دانشگاه علمی کاربردی (مرکز :گروه هتلهای هما) از مهرماه  1393تا کنون

3

دبیر کارگروه تدوین سند استراتژیک شرکت گروه هتلهای هما 1394
8

4

مدیرگروه هتلداری مقطع کاردانی و کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی گروه هتلهای هما از 1394/2/20

چاپ مقاالت(بصورت سی دی یا کتابچه مجموعه مقاالت) در کنفرانسهای داخلی
رديف
1
2
3
4
5
6
7

شــرح
نکوئی صدری  ،بهرام  «)1385(،طبیعت رویکردی نو در گردشگری»  ،سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی  ،سی دی مقاالت
همایش علمی یک روزه  ،بررسی توانمندیها  ،موانع و مشکالت و راههای توسعه گردشگری در آذربایجان شرقی ،چهارم دی ماه -تبریز ،
نکوئی صدری  ،بهرام ( « )1387پهنه بندی پتانسیل های ژئوتوریسمی ایران»  ،سی دی مجموعه مقاالت اولین همایش زمین گردشگری ایران ،تهران  22آبان ماه
نکوئی صدری  ،بهرام (  « )1390نقش ژئواینترپرتیشن در توسعه ژئوتوریسم ایران» سی دی مجموعه چکیده مقاالت اولین همایش ملی توسعه پایدار گردشگری
زاهدان .خردادماه،
نکوئی صدری ،بهرام  « 1390ارائه مدلی برای گردشگری اسالمی  :ژئوتوریسم با تفسیر اسالمی» کتابچه چکیده مقاالت و سی دی نخستین همایش بین الملليی
گردشگری دینی و توسعه فرهنگ زیارت  -آستان قدس رضوی  ،خراسان رضوی  14 -و  15مهر ماه ص 149
نکوئی صدری ،بهرام ( )1391صنعت ژئوتوریسم:راهبرد توسعه گردشگری در سواحل دریای خزر  ،همایش بین المللی گردشگری پایدار سواحل دریای خزر ،
پذیرش مقاله کامل برای سخنرانی 21 -اردیبهشت ماه (لغو همایش با پذیرش و اعالم کتبی چاپ مقاالت از سوی دبیرخانه همایش).
نکوئی صدری ،بهرام( )1391پاسداشت نام خلیج فارس با ایجاد برند گردشگری  :ژئوپارك خلیج فارس ،پذیرش پوسيتری و چياپ کيل مقاليه در سيی دی
مجموعه مقاالت پنجمین همایش ملی یک روزه ی نام های جغرافیایی سازمان نقشه برداری کشور 4 -اردیبهشت ماه
نکوئی صدری ،بهرام ( )1391نگاهی بر صنعت ژئوتوریسم  :پیشرفت ها  ،باورهای غلط و تعاریف درایران ،کتابچه مجموعه مقاالت دومین همایش ملی جایگاه
مطالعات ژئومورفولوژی درآمایش سرزمین و مدیریت محیط؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی  13الی  14اردیبهشت ماه
نکوئی صدری ،بهرام ( )1391آغازی بر مطالعه ژئومورفوسایت ها در ایران -مجموعه مقاالت نخستین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی :ژئومورفولوژی

8

و زیستگاه انسان(فرصت ها و محدودیت ها) ؛ خانه اندیشمندان علوم انسانی  ،تهران  9اسفندماه (کتاب چکیده مقاالت مبسوط به کوشش مجتبی یمانی و سعید
نگهبان صفحات  134تا .)136

خالصه فعالیتهای برجسته در سطح ملی و بین المللی
رديف

شــرح

1

ارائه کننده تئوری «گردشگری طبیعت بی جان» در جهان به عنوان رویکرد جدید گردشگری در قرن بیست و یکم ( مورد استناد
کتاب و رساله دکتری دفاع شده در دانشگاه ادیث کووان استرالیا به سرپرستی پرفسور داولینگ مروج ژئوتوریسم جهان در سال 2011
و  )2012و سایرین.

2

ارائه و طرح موضوع تفسیر میراث به عنوان رکن مغفول مانده در علم گردشگری ایران

3

تالیف نخستین کتاب درسی مبانی ژئو -توریسم برای مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی و اکوتوریسم
کشور 1388

4

تالیف نخستین کتاب درسی ژئو -توریسم برای دانشجویان مقطع کارشناسی زمین شناسی دانشگاه پیام نور کشور  1390درسطح
دانشگاههای جهان

5

ارائه کننده پیشنهاد اولیه تاسیس ژئوپارک جهانی منطقه جلفا – ارسباران  1387به عنوان دومین ژئوپارک کشور؛ که با پیگیریهای
بعدی از سوی مدیران منطقه آزاد ارس به سازمان یونسکو پیشنهاد شده است ( پیشنهاد اولیه از نتیجه پایان نامه اینجانب)

6

ارائه کننده نخستین تعریف ژئوتوریسم در سطح جهان با تکیه بر مفهوم گردشگری طبیعت بی جان  )1388 (2009به استناد تام هوز
پدر ژئوتوریسم جهان

9

7

ارائه کننده نخستین طبقه بندی علمی از صنعت ژئوتوریسم در سطح جهانی در سال 2009

8

ارائه کننده چارچوب نظری علم ژئوتوریسم در ایران

ارجاع علمی به کتابها و تعریف ژئوتوریسم
رديف

1

2

3

شــرح

استناد به کتاب مبانی زمین گردشگری با تاکید بر ایران اینجانب توسط پرفسور راس داولینگ (برگزار کننده کنفرانس های جهانی
ژئوتوریسم و نویسنده نخستین اثر جامع ژئوتوریسم جهانی) در مقاله پیشرفت های ژئوتوریسم در جهان  2011در مجله
 Geoheritageبه عنوان پنج کتاب موثر در پیشرفت های ژئوتوریسم جهان و استناد چندین تن از اساتید توریسم و کارشناسان
زمین شناسی جهان از کشور پرتغال  ،اسپانیا واسترالیا و انگلستان  ...به کتاب مبانی زمین گردشگری و تعریف ژئوتوریسم از
نکوئی صدری در سال  2011به بعد ( بیش از بیست سایتیشن بین المللی)
استناد به تعریف ژئوتوریسم اینجانب توسط پرفسور تام هوز (پدر ژئوتوریسم نوین جهان)در سخنرانی کنفرانس ژئوتوریسم صربستان
 2010همچنین در مقاله های اخیر در سال  2012در مجله ژئوهریتیج اروپا و سایر دانشگاههای اروپا و امریکای جنوبی و استرالیا
استناد به وبالگ ژئوتوریسم اینجانب به آدرس global-geotourism.blogspot.com
توسط وب سایت آمریکایی  geology. about .comو وبالگهای گروه محققان ژئوتوریسم برزیل به سرپرستی دکتر
 Antonio Liccardoو وبالگ ژئوتوریسم از کشور لهستان و ...به عنوان رفرنسی برای محققان ژئوتوریسم در سطح جهان .
 2011و ....واستنادات رساله دکتری  2011و کتاب ژئوتوریسم چاپ  2012جهان به تعریف وتوضیح توریسم طبیعت بی جان از
کتاب مبانی زمین گردشگری با تاکید بر ایران و ...و استناد  Monica Yeungرییس موسسه GONDWANA
 DREAMINGدر مورخ  2012 Saturday, 28 Aprilبه وبالگ فوق و تعاریف ارائه شده اینجانب درآن برای متقاعد کردن
کمیته تخصصی پارلمان استرالیا برای اخذ بودجه و ذکر اهمیت ژئوتوریسم

مقاله علمی پژوهشی
رديف
1
2

شــرح

«ارزیابی میراث زمین شناسی برای توسعه ژئوتوریسم در منطقه تکاب  ،شمال غرب کشور» چاپ شده در مجله علمی  -پژوهشی
علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور خرداد ماه 1395
)Motivation in geotourism the case of Alisadr cave in Hamedan, Iran - in Press

10

عالیق آموزشی  -پژوهشی ،و مشاوره ای و مدیریتی
رديف

شــرح

1

مشاوره و راه اندازی رشته های مهارت محور با استانداردهای بین المللی هتلداری با مشارکت دانشگاههای داخل و خارج
مشاوره راه اندازی و مدیریت ژئوپارک ملی و ژئوپارک جهانی تحت نظر یونسکو
مشاوره راه اندازی و مدیریت مسیرهای ژئوتوریسمی و ژئوسایتهای منفرد
مشاوره راه اندازی زیرساختهای گردشگری در باغ وحشها ،باغ پرندگان ،باغ های گیاه شناسی  ،باغ پروانه ها و دلفیناریوم و
موزه های تاریخ طبیعی ،موزه های دفاع مقدس و سایر موزه های علوم زمین و .. .
مشاوره راه اندازی و تبلیغ توریسم حالل در ژئوپارکها
مشاوره ارائه تفسیر میراث در مکانهای گردشگری،

2

برگزاری دوره های آموزشی تربیت مدرس برای برگزارکنندگان دوره جدید آموزشی تربیت راهنمایان ژئوتوریسم
تدریس اکوتوریسم و ژئوتوریسم ،تفسیر میراث ،میراث معدنکاری و گردشگری و اصول تاسیس و مدیریت ژئوپارکها
آموزش اکوتوریسم و گردشگری حیات وحش
تهیه و تدوین منابع درسی دانشگاهی در زمینه ژئوتوریسم و ژئوپارکها؛ تهیه برنامه درسی ارشد و دکتری در زمینه های
اکوتوریسم و ژئوتوریسم و ژئوکانسرویشن(ارزیابیها و حفاظت از میراث زمین شناسی و ارزیابی میراث معدنکاری ؛ راه اندازی
رشته های جدید مربوطه و تدوین برنامه های درسی کوتاه مدت آموزشی،
طراحی برنامه درسی برای دوره های آموزشی تربیت مدرس

3

پژوهش در خصوص اثر بخشی تفسیر در سایتهای گردشگری
پژوهش در خصوص مدیریت بازدیدکنندگان با استفاده از مدلهای روانشناسی در گردشگری
پژوهش و مدیریت آموزشهایی همگانی در سایتهای گردشگری = ژئوتوریسم ،ژئوپارک و ژئومورفوسایتها،
پیش امکان سنجی مناطق شهری برای راه اندازی ژئوتوریسم شهری و تاسیس ژئوپارک ها در پیرامون کالن شهرها
و پژوهشهای مربوط به نگرش و رفتار گردشگران و گردشگری دانش محور

4

پژوهش و تدوین سند استراتژی شرکتهای زنجیره هتلداری –سایر شرکتها به روش BSC-SWOT
پژوهش برای ارائه مدل آموزشی برای صنعت هتلداری در کشور
طراحی و تدوین برنامه های درسی میان رشته ای گردشگری و هتلداری
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