بسمه تعالی

ولی تیموری
مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری
آخرین مدرک تحصیلی:
دکتری جغرافیای اقتصادی(گردشگری) 1392-
عنوان رساله :ایجاد ساختاری نظام مند برای توسعه اطالعات و اطالع رسانی در صنعت گردشگری
ایران

سوابق مطالعاتی و پژوهشی:
 پژوهشگر موسسه تنظیم ونشر آثار حضرت امام خمینی(ره) در زمینه مخاطب شناسی و اموربینالملل 1376-1380
 همکاری با گروه ملی و بین المللی تدوین)1380-1382( : طرح جامع توسعه گردشگری ج.ا.ایران
 راهبردها و استراتژی های بازاریابی گردشگری کشور
 پژوهشگر حوزه گردشگری و سازمان های تخصصی بین المللی -سازمان میراث فرهنگی وگردشگری(-1382ادامه دارد)
 طراحی و برگزاری کارگاه تخصصی توانمندسازی ناظران و بازرسان تاسیسات گردشگری-آذر ماه-1394مشهد مقدس
 -همکاری در طرح ایجاد و ساماندهی مرکز منطقه ای مطالعات میراث ناملموس در آسیای میانه وجنوب غربی در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری-بهار 1388
 عضو شورای سیاست گذاری و ستاد برگزاری نخستین کنفرانس استانداردسازی در گردشگری وصنایع وابسته-اسفند 1393
 دبیر سمینار تخصصی و منطقه ای فرهنگ و جهانی شدن در آسیا -با همکاری دبیرخانه مجمعگفتگوی همکاری آسیا(- )ACDبهمن 1391
 عضو کمیته داوری و رئیس پانل تخصصی ترجمه و جهانی شدن-دانشگاه عالمه طباطبایی-پاییز1391
 -عضو هیات تحریریه نشریه اروپایی علوم انسانی و اجتماعی(– 2012ادامه دارد) رئیس کمیته بین الملل وعضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی آموزش و جهانی شدن -تابستان 1391 عضو کمیته های سیاست گذاری و برنامه ریزی نمایشگاههای داخلی و خارجی گردشگری و صنایعوابسته (-1394ادامه دارد)
 عضو کمیته داوری مقاالت همایش روابط عمومی و جهانی شدن -دانشگاه جامع علمی-کاربردی(مرکز وابسته به سازمان فرهنگی -هنری شهرداری تهران) زمستان 1391
 -عضو شورای سیاستگذ اری نخستین جشنواره تجلیل از آثار برتر حوزه مطالعات جهان در سال - 1391تهران()1392
-عضو شورای سیاست گذاری کنفرانس برند گردشگری(زمستان )1394

-

داوری

مقاالت

در

نشریه

علمی

بین

المللی

مطالعات

جهان()2013

http://onglobalisation.com/publications/journal/
 داوری مقاالت در نشریه علمی بین المللی  sciencedomain.journalsدر بازه زمانی ژانویه 2011لغایت ژوئن 2012
www.sciencedomain.org

 عضو کمیته علمی و رئیس پانل کیفیت خدمات در مهمان نوازی و گردشگری ایران -اصفهان -خرداد1395
 عضو کمیته کشوری آموزش راهنمایان گردشگری(-1395ادامه دارد) -عضو کمیته راهبری شورای تاسیسات گردشگری سبز ایران( -1395ادامه دارد)

مقاالت پژوهشی:
-1

ایجاد و مدیریت مراکز اطالعات گردشگران در ایران(-)ISI
Teymouri W., Designing and Managing the Tourists Information Centers in Iran
Tourism Industry. J. Appl. Sci. &Agric., 9(4): 1610-1619, 2014
JOURNAL OF APPLIED SCIENCE AND AGRICULTURE, Quarterly ISSN: 1816-9112,
AM-EURASIAN NETWORK SCI INFORMATION-AENSI

" -2بررسی وضعیت اطالعات و اطالع رسانی در صنعت گردشگری ایران"
Journal of Hospitality Management and Tourism Vol. 3(2), pp. 23-31, February 2012
Available online at http:// academicjournals.org/JHMT
ISSN 2141-6575 ©2012 Academic Journals
)(Indexed in Genamics Journal Seek

" -3سوانح هوایی و تاثیر آن بر توسعه صنعت گردشگری ایران"  ،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی
جهانی شدن-ص.ص .149-168 .پاییز (1390مقاله مشترك با امیر محسن مدنی)
 "-4هوش فرهنگی و رهبری جهانی" -فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی جهانی شدن -ص.ص .بهار
(1390مقاله مشترك با دکتر کامران محمدخانی)،
"-5بررسی مقوله اطالع رسانی گردشگری در برنامه های توسعه ای جمهوری اسالمی ایران"  .نشریه علمی
چالش های اکوجغرافیایی قرن  -21ص.ص .361-372.دانشگاه دولتی باکو -بهار 1391
"-6گردشگری مدلی مناسب برای تربیت شهروند جهانی" -کنفرانس علمی بین المللی آموزش و جهانی شدن-
تهران-تابستان ( 1391چاپ در مجموعه مقاالت کنفرانس) این مقاله در سال  2013در نشریه اروپایی علوم
انسانی و اجتماعی در کشور اسلواکی نیز چاپ شد:
”“SENTENTIA. European Journal of Humanities and Social Sciences
www.inter-disciplinary.net/probing-the-boundaries/wp.../teymnouricitizenpaper.pdf.
" -7گردشگری و تنوع فرهنگی" -نشریه علمی بین المللی عصر جهانی شدن -شماره  -3دانشگاه دولتی مسکو
 .2013نسخه روسی این مقاله قبال در سال 2012در نشریه دانشگاهی

)” Vek globalizatsii (“Век глобализацииچاپ شده بود و درسال  2015نیز به عنوان مقاله
منتخب در کتاب "دنیای در حال جهانی شدن" در شهر ولگوگراد روسیه به چاپ رسید.
This Globalizing World / Edited by Alexander N. Chumakov and Leonid E. Grinin.
Volgograd: ‘Uchitel’ Publishing House, 2015. – 224 pp. ISBN 978–5–7057–4340–7

" -8ساختار اطالعات و اطالع رسانی در صنعت گردشگری" ،نشریه تخصصی ایرانا -زمستان -1387تهران
"- 9عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر توسعه اطالعات و اطالع رسانی در صنعت گردشگری ایران"
نشریه تخصصی بین المللی گشت و گذار -مشهد مقدس1391 -
 -10گردشگری ابزاری برای صلح و گفتگوی تمدنها -فصلنامه حضور-شماره – 79پائیز 1379
 -11ارائه مدل ساختاری برای توسعه خدمات اطالع رسانی در گردشگری  -مستخرج از رساله و پذیرفته
شده برای چاپ در نشریه ابتکارات منطقه ای(-)Journal of Regional Innovationsمشترك با دکتر ایمانی
خوشخو و دکتر حسنی
طرح های پژوهشی:
-

همکاری در طرح تدوین استراتژی های بازاریابی طرح جامع توسعه گردشگری ایران()1380-1381

-

مدیر پروژه ترجمه و بومی سازی ضوابط و استانداردهای درجه بندی و ارزیابی هتل ها (خرداد -1395
ادامه دارد)

-

همکاری در طرح تدوین پیش نویس برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور در حوزه میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری و نماینده حوزه گردشگری(مهر 1393لغایت پایان سال )93

-

مدیر طرح راهبری ،نظار ت و تدوین دستورالعمل آموزش ،ارزیابی و تائید صالحیت حرفه ای کارشناسان
طرح تطبیق و نیز نظارت بر حسن اجرای مفاد آن (خرداد  1395لغایت پایان مهر )1395

داوری پایان نامه های دانشجویی(کارشناسی ارشد):
طراحی مسیرهای گردشگری در منطقه  12شهرداری تهران -دانشکده گردشگری دانشگاه علم وفرهنگ(شهریور )1395
بررسی نقش هتل بوتیک کندوان در توسعه اقتصاد جامعه محلی  -دانشکده گردشگری دانشگاه علم وفرهنگ(شهریور )1395
سوابق آموزشی و تدریس:

 دانشگاه عالمه طباطبائي -دانشكده مديريت و حسابداري -گروه جهانگردي :تدريس موضوعات"برنامه ريزي و سرپرستي گشتهاي مسافرتي"-فنون و مهارت هاي راهنمايان گردشگري -شناخت
روحیات ملل در صنعت گردشگري ()1392- 1387
 دانشگاه جامع علمي – کاربردي  :تدريس موضوعات  :اطالعات و راهنمائي در صنعت گردشگري –برنامه ريزي و عملیات گشتهاي مسافرتي – ارتباطات میان فرهنگي در صنعت گردشگري -زبان فرانسه
تخصصي رشته هاي هتلداري و گردشگري ()1381 – 1392

دوره های آموزشی و تخصصی:
 دوره تخصصي آموزش راهنمايان ايرانگردي و جهانگردي – مرکز آموزش خدمات جهانگردي- 360( -1380ساعت آموزشي)
 دوره تخصصي توسعه گردشگري ج.ا.ايران –آژانس همكاريهاي بین المللي ژاپن-(JICA). 45 (-1384روز در ژاپن 250 -ساعت آموزش )
 دوره تخصصي آموزش مدرسان گردشگري -دانشگاه جامع علمي کاربردي( 16ساعت آموزش) دوره تخصصي بین المللي نظام جامع آمار و حساب هاي اقماري گردشگري(با همكاري مشترکسازمان جهاني گردشگري و سازمان همكاري اسالمي)-آنكارا()1393
 کارگاه آموزشي سازمان جهاني گردشگري با موضوع سیاست گذاري و تدوين استراتژيگردشگري براي مديران گردشگري کشورهاي عضو -فیلیپین-ارديبهشت  28(1394آوريل لغايت
اول مي )2015
 کارگاه آموزشي بین المللي زمینه سازي براي توسعه پايدار گردشگري -با همكاري مشترک بخشاقتصادي و اجتماعي سازمان ملل و سازمان میراث فرهنگي و گردشگري  23-22مهرماه 1393
 شرکت در کارگاه آموزشي برنامه ريزي راهبردي براي مديران میاني–نهاد رياست جمهوري(1390يكماه )
 دوره آموزشي-کاربردي مشترک با يونسكو –"طرح ريزي استراتژيک براي توسعه گردشگريايران"  6لغايت  8دسامبر 2016
 شرکت در کارگاه آموزشي "گردشگري مبتني بر جوامع محلي" -اندونزي –جزيره بالي 11(1387دسامبر)2008
 شرکت در کارگاه آموزشي بین المللي جهاني شدن دانش –هندوستان 8-5(1390ژانويه )2012 شرکت در کارگاه آموزشي سازمان جهاني گردشگري با موضوع بازاريابي استراتژيک -تهران-1388
 شرکت در کارگاه آموزشي سازمان جهاني گردشگري با موضوع آموزش و گردشگري-قزاقستان(آستانه)1389-
 شرکت در کارگاه آموزشي راهكارهاي توسعه گردشگري -ارائه گزارش تطبیقي توسعه ايران وژاپن -زنجان 1383
 شرکت در دوره هاي توجیهي استخدامي– 1387 -استانداري تهران( 84ساعت) شرکت در کارگاه آموزشي سازمان جهاني گردشگري با موضوع :افزايش تبادالت گردشگري میانآسیا و خاورمیانه (1387دوم مارس )2009
 شرکت در دوره هاي آموزشي ويژه تسلط بر فناوري اطالعات و مهارتي هفتگانه ICDLبه مدت 150ساعت1385-
 -دوره آموزشي کاربردي زبان انگلیسي به مدت  70ساعت( 1390/8/15لغايت )1390/12/15

تسلط کامل به زبانهاي انگلیسي وفرانسه(نوشتاري و محاوره)سوابق اجرائی:
مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری –معاونت گردشگری-سازمان میراث فرهنگی صنایعدستی و گردشگری(از دیماه  -1393ادامه دارد)
 معاون دفتر برنامه ریزی و حمایت از توسعه گردشگری – معاونت گردشگری -سازمان میراثفرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری()1393-1392
 معاون امور بین الملل مرکز ملی مطالعات جهانی شدن()1390-1392 مدیرکل دفتر ارتباطات و همکاریهای بین المللی – مرکز ملی مطالعات جهانی شدن()1389-1390 سرپرست دفتر امور بین الملل و سازمان های تخصصی بین المللی -سازمان میراث فرهنگی صنایعدستی و گردشگری()1389
 مدیر امور ترجمه معاونت امور بین الملل -موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(ره)1381-1378
 کارشناس مسئول اموربین الملل  -سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری()1389-1382 رئیس کمیته امور بین الملل – کنفرانس بین المللی آموزش و جهانی شدن 1391 دبیر سمینار تخصصی فرهنگ و جهانی شدن در آسیا -بهمن 1391 عضو کمیته برگزاری اجالس کمیسیونهای مشترك آسیا – اقیانوسیه ،سازمان جهانی گردشگری -1387
 عضو کمیته بین الملل چهارمین اجالس وزرای گردشگری کشورهای عضو اکو در تهران()1387 دبیر کمیته بین الملل کنفرانس بین المللی " فرصتهای سرمایه گذاری در صنعت گردشگریایران"( 1387و)1386
 رئیس کمیته امور مترجمین -ستاد برگزاری مراسم یکصدمین سال تولد حضرت امام خمینی (ره)- 1377و کنفرانس بین المللی امام خمینی(ره) و احیاء تفکر دینی1378
 شرکت در اجالس ها و کنفرانس های بین المللی در کشورهای دیگر یا در سازمانها و مجامع بینالمللی به عنوان نماینده و مامور از دستگاههای متبوع(حداقل  20مورد)
ترجمه و ویرایش کتب:
-1بیوگرافی حضرت امام خمینی(ره) ترجمه از فارسی به فرانسه  -2آئین انقالب اسالمی (ویرایش
فارسی به فرانسه) -3جایگاه زن در اندیشه امام خمینی(ره) ویرایش فارسی به فرانسه
-4چهل حدیث حضرت امام خمینی(ره) ویرایش از فارسی به انگلیسی -5طرح ملی مشاوره با
جوانان(ترجمه فرانسه به فارسی)  -6خانه های جوانان(ترجمه فرانسه به فارسی)  -7آموزش
مجازی(ویرایش انگلیسی به فارسی)

تالیفات:
 -1میان متنی در رمان نو فرانسه( (Intertextualité dans le Nouveau Roman Françaisپایان
نامه دوره کارشناسی ارشد -دانشگاه شهید بهشتی -تهران 1378
 -2ایجاد یک سیستم اطالعات و اطالع رسانی برای صنعت گردشگری ج.ا.ایران -رساله دوره دکتری
 -3تدوین جزوه درسی و مجموعه های آموزشی با موضوعات :الف) ارتباطات میان فرهنگی و
گردشگری -ب) فنون و مهارت های راهنمایی در صنعت گردشگری -ج) اطالعات و اطالع رسانی در
صنعت گردشگری
آدرس و شماره تماس:
محل کار :تهران –خ .آزادی -نبش رودکی-ساختمان حج وزیارت-معاونت گردشگری 66582226 -
محل زندگی :تهران – نازی آباد -خیابان شهید بابایی -کوچه شهید قشقایی  -پالك 09123179655 -4
-آدرس الکترونیکیwaliteymouri@yahoo.fr :

