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 برترينهاي علمي: -3
 

   1398و 1392در سالهای  استان قم نمونه  از طرف  دانشگاه جامع علمی و کاربردی   استادبرگزیده 

  1395در آزمون دکتری 9و رتبه  1384ن کارشناسی ارشد سال در آزمو 2کسب رتبه 

  (ودریافت لوح سپاس ازدانشگاه.18.13در مقطع کارشناسی ارشد)معدل 1385-86کسب رتبه  اول درسی درنيمسال تحصيلی 

  قطع دکتریر مد84/18و معدلاسی ارشد جهت دریافت درجه کارشن17.41نامه با امتياز عالی و معدلن یادر پا 19.25کسب نمره 

 

 فعاليت علمي و پژوهشي: -4

 ؛ISIمقاالت 
 National unity between Iranian ethnic groups through development of cultural tourism, The 

Editorial Board of  Modern  Applied  Science  Canadian Center of Science  and  Education, 

July 10,2016. 

 پژوهشي،مقاالت علمي و 

 45فصلنامه مدیریت شهری، شماره، بررسی تاثير مدیریت گردشگری درتحوالت اجتماعی و فرهنگی شهر قم ،

 .1395زمستان 

 با تاکيد بر نمادهای مفهومی بارویکرد   ایرانی-زیبایی شناسی و تجلی معنویت درهنر و معماری اسالمی

 The International Journal of Tourism and گردشگری، فصلنامه بين المللی گردشگری و معنویت،

Spirituality (IJTS)1397،تابستان3، شماره. 

 

  كتاب( )؛تاليفات 

 نبد مطهرسالم اهلل علیها با اشاره بر رمز و رازهای گ آشنایي با تاریخچه معماری حرم مطهرحضرت فاطمه معصومه  ،

 .1398هارب-این کتاب برگرفته از پایانامه کارشناسی ارشد مولف می باشد

  دست تالیفجاذبه های گردشگری شهرقم؛ در 

 

 طرحهاي مطالعاتي؛
  (1398مدیر پروژه )  -فریحي سیمرغ با رویکرد بیوفیلیک در بخش دستگرد استان قمت -امکان سنجي مجتمع اقامتي 

  (1398مدیر پروژه )-تفریحي جهان اسالم در استان قم –پیش نویس طرح پارک علمي 

 تا هم  1390دولتي بخش خصوصي و -رحهاو پروژه های مرتبط با صنعت گردشگری در سطح استان و مليارائه مشاوره به ط
 اکنون

 

 ؛ و رساله  دكتري  مه ارشدنا پايان

 ساختار شناسی و معماری بارگاه مطهر حضرت معصومه)س(و توانمندیهای آن جهت پاسخگوی به  " ن نامه ارشد با عنوان ؛اپای

سازمان ميراث فرهنگی ،صنایع -این پایانامه تحت حمایت دانشگاه تهران واحد پردیس قم  )-1386،  " یسمنيازهای زائرین و تور

 (.دستی وگردشگری و واحد پژوهشی  استانداری استان قم انجام شده است

 لعه شهر قم)درحال رویکرد مبتنی بر گردشگری شهری؛ مورد مطا طراحی الگوی درآمد پایدار شهرداریها "  رساله دکتری با عنوان؛

 "(1398-تدوین
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 همايشهاي داخلي؛

  «انجمن  هشتمين کنگره ، «جایگاه و نقش گردشگری در ایجادوحدت، همگرایي و همبستگي بین اقوام  ایراني

 1394-کردستان -ژئوپليتيک ایران

 « فرانس ملی معماری اولين کنفرانس بين المللی و سومين کن ، «شهرنشیني و اصول توسعه پایدار گردشگری شهری، 

 1395خرداد مشهد،  -منظر شهری پایدار
  «بارعایت اصول  فرهنگي شهرها–حفظ و هویت بخشي به بافت تاریخي  گردشگری شهری؛ راهبرد استراتژیک با رویکرد

 1395مهرماه، شيراز، دومين کنفرانس بين المللی شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری ، «توسعه پایدار

  «حوالت ساختاری و معماری حرم مطهر حضرت معصومه)س(با رویکرد توسعه فضایي و میراث فرهنگيبررسي سیر ت» ،

 ، شهر قم 1395چهارمين کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران، دی ماه

  «و ، چهارمين کنگره تاریخ معماری «ا تاکید بر نمادهای مفهوميب  ایراني-اسالمي در هنر و معماری اسالمي هویت شناسي

 ، شهر قم1395هرسازی ایران، دی ماهش

  «وم  های عل ، کنگره بين المللی پژوهش«رویکردی بر انواع تفرقها و راهکارهای جهت ایجاد مدیریت یکپارچه در فضای شهری

 ، ایران 1396ميان رشته ای در شهرسازی و معماری، تبریز

 ی توریسم وکنگره بين المللبارویکرد گردشگری،  یرانیا-زیبایی شناسی و تجلی معنویت درهنر و معماری اسالمی 

 .1397معنویت، تهران، دانشگاه علم و فرهنگ، زمستان

 

 ؛داخلي در نشريات چاپ شده مقاالت
  فصلنامه  نامه قم ، اداره کل فرهنگ و   ،ه.ق(1428-201مطهر حضرت معصومه)س( )بررسي توسعه فضای بارگاه

 1389سال   33شماره -ارشاد اسالمی استان قم

 ت آشنای با جایگاه نمادهای مفهومي در عناصر معماری اسالمي ورمز و رازهای گنبد بارگاه مطهر حضرت معصومه)س(جه

 1390سال 34مارهش-ه کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم،  فصلنامه نامه قم، ادارجذب توریسم مذهبي

  ارزیابي قابلیتهای گردشگری استان قم با رویکرد راهبردی وتحلیل استراتژیکswot،  ،اداره کل  فصلنامه نامه قم

 1391،سال 35ماره ش-فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم

 آموزش دوره هاي تخصصي و كوتاه مدت ؛-5
   دارایID 902014033جامع علمی کاربردی به شماره  و دانشگاه   406189پيام نور به شماره  دانشگاهکارت از  

  دارای گواهينامه فروش بليط هواپيمایی دورهBasic Fares & Ticketing   1390سال  -ساعت 70بمدت 

  دارای گواهينامه فروش بليط هواپيمایی دورهIntermedite Fares &Ticketing   1390ل سا - ساعت 70بمدت 

  دارای گواهينامه فروش بليط هواپيمایی دورهAdvanced Fares & Ticketing   1390سال  - ساعت 70بمدت 

  1391-ری کشورآژانسهای جهانگردی وگردشگری از سازمان ميراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگ«ب » دارای لوح مدیر فنی بند 

  1390سال  -« مه ریزی وقيمت گذاری پکيج های  گردشگری مدیریت طراحی وبرنا»  دوره تخصصیدارای گواهی 

 1398؛ معماری و شهرسازی پایدار، قم، شرکت تپش سبز ، پایيز دوره آشنایی عمومی با ساختمان سبز 

 1392سال -گذراندن دوره های کوهنوردی  و امدادگری 

 1394لسا -يئت  کوهنوردی استان قمگذراندن دوره زمين شناسی، سنگ شناسی  و آشنای با کوههای ایران زیر نظر ه 

 1390سال -داشتن گواهينامه دوره آموزش کارگزاران حج وزیارت ویژه عوامل اجرائی عمره ثابت  
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 )1392سال -گذراندن دوره خادمی در حرم مطهر حضرت معصومه)س 

   دارای گواهينامه گذراندن دوره هایICDL    و...(WORD,INTERNET,PHOTOSHOPاز سازمان فن ) 1391سال–ی وحرفه ای 

  دارای گواهينامه بانک اطالعاتAccess 1393سال-100ساعت با کسب نمره 26از جهاد دانشگاهی به مدت 

  دارای گواهينامه آموزش  سيستم اطالعات جغرافيایGIS 9.2  ,  9.3)1389سال -92ساعت با امتياز 130( به مدت 

   1387سال -رشد دانشگاه قم از مرکز«  کار آفرینی و کسب وکار » گواهی دوره 

 )کنوناتا هم  1389ال س -گواهی شرکت در  دوره روش تحقيق  بصورت علمی و آکادميک)در چندین  دوره در دانشگاهها و مراکز علمی 

   1381-84 -«نی نوازی »  دوره مقدماتی و متوسط  موسيقی 

 سابقه تدريس؛ -6

ف
دي

ر
 

مدت  تدريس عنوان دروس رشته تدريس موسسه /نام دانشگاه 

 تدريس

1  

 دانشگاه پيام نور

 

مدیریت 

 جهانگردی

 

شناخت صنعت جهانگردی، جغرافيای ایرانگردی،   فنون و 

 مهارتهای راهنمای گشت،گذران اوقات فراغت، برنامه ریزی و

 سرپرستی گشتها، برنامه ریزی و توسعه جهانگردی ،آشنای با

 مبانی مدیریتموزه های ایران، سياستهای تطبيقی گردشگری ، 

 روژهسازمانی، تاریخ فرهنگ ایران،جغرافيای جهانگردی عمومی، پ

 پایان ترم کارشناسی

 

 

 1388از سال

 تاکنون

2 
دانشگاه علمی و کاربردی 

سازمان ميراث فرهنگی ، 

 صنایع دستی وگردشگری
 فرانت آفيس، امور صندوق فرانت آفيس،کارورزی اقامتی هتلداری

 

 1388سال 

3 

علمی و کاربردی دانشگاه 

سازمان ميراث فرهنگی ، 

صنایع دستی 

 وگردشگری

 

خدمات 

مسافرتی و 

 جهانگردی

شناخت صنعت جهانگردی، شناخت خدمات جهانگردی، فنون و 

مه مهارتهای راهنمای گشت، گذران اوقات فراغت گردشگری، برنا

ریزی و سرپرستی گشتها، مدیریت دفاتر خدمات مسافرتی، 

 هنگیی، روانشناسی جهانگردی ، جاذبه های فرجغرافيای ایرانگرد

ایران، اخالق حرفه ای در صنعت گردشگری، کارورزی خدمات 

 جهانگردی

 

 

از سال 

1388 -

1391 

4 
 

دانشگاه علمی وکاربردی 

 فرهنگ وهنر

مدیریت حرفه 

ای امور فرهنگی 

 ،گرافيک وهنر

روش تحقيق، مدیریت گردشگری،گردشگری فرهنگی، ميراث 

 ران، برنامه ریزی اوقات فراغت، کارورزیفرهنگی ای

از سال 

تا  هم 1390

 اکنون

دانشگاه علمی و کاربردی  5

 شهيد محالتی

مدیریت امور 

 فرهنگی
 مدیریت گردشگری، ميراث فرهنگی ایران ، کارورزی

تا هم 1392

 اکنون

موسسه آموزش عالی  6

 وغير انتفاعی طلوع مهر

مدیریت امور 

 فرهنگی
 مدیریت گردشگری

تا  1391

1394 

دانشگاه علمی و کاربردی  7

 حرم مطهر)شفيعه(

مدیریت امور 

 زائرین

تاریخچه اماکن متبرکه ، روشهای ارائه خدمات به زائرین، 

 گردشگری فرهنگی، کارورزی

تا هم  1393

 اکنون

دانشگاه علمی و کاربردی  8

 جامعه المصطفی

مدیریت امور 

 فرهنگی
 اوقات فراغت، کارورزیمدیریت گردشگری ، برنامه ریزی 

تا هم 1394

 اکنون

موسسه گردشگری  9

 سيلک )کاشان(

دروه مدیریت 

و  «ب » فنی بند

ون فن، جغرافيای ایرانگردی، ، برنامه ریزی و سرپرستی  گشتها

 ، کار اموزیراهنمای گشت

و1392

1395 
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 توكارگاههاي  كوتاه مد اجراي دوره هاسخنراني،   -7
 از سال بخصوص سازمانها و ارگانهای دولتیدر سطح استان  در زمينه های مختلف " قم شناسي  "سخنرانی و برگزاری کارگاههای(

 .تا هم اکنون(1390

  از دیدگاه تاریخی و فرهنگی)معماری اسالمی و  "حرم شناسي بارگاه مطهر حضرت معصومه)س(" سخنرانی و برگزاری کارگاه

 .تا هم اکنون(1390)از سال  گردشگری(

 1397-فنون تورگردانی و راهنمای گشت. 

  نقش و جایگاه  "اجرای کارگاه با موضوعNGO ها در حفظ و احیاء میراث فرهنگي و صنایع دستي و توسعه گردشگری)سازمان میراث

 .(1398بهار- " فرهنگي، صنایع دستي و گردشگری استان قم

 دانشگاه علم و فرهنگ    -" زیبایشناسي، هنر و معماری درگردشگری" وریت سخنرانی درهمایش گردشگری و معنویت با مح

 .1397زمستان -تهران

  جایگاه گردشگری در ایجاد وحدت و همبستگی بين اقوام ایرانی  "سخنرانی در هشتمين انجمن ژئوپولتيک ایران با محوریت–  

 .1394دانشگاه سنندج

  1398بهار – " ب شناسي تورهای گردشگریآسی "سخنرانی در بنياد قم پژوهی با موضوع. 

 ایجاد فضاهای کسب و کار و ایده های خالق در صنعت گردشگری با استفاده از ظرفیت منطقه "سمينار تخصصی و کاربردی " 

 1398سخنرانی، هفته جهانی گردشگری، کاشان، پایيز 

 سابقه فعاليت هاي اجراي:و هامسئوليت -8
 

 و  تینایع دسدر دانشگاه جامع علمی وکاربردی سازمان ميراث فرهنگی ،ص و آشپزی تلداریه ،مدیر گروه رشته جهانگردی

 .1398نيمسال دوم تا 1396از نيمسال اولو  1391لغایت نيسمال دوم1389گردشگری استان قم از نيمسال اول 

  تا هم اکنون 1398 –گردشگری و تاکسيرانی دانشگاه علمی و کاربردی شهرداری استان قم مدیر گروه رشته 

  ر فرهنگی، ، اموردیمدیریت جهانگ رشته هایدر استان قم و دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان قم دانشگاه پيام نورمدرس

 .تاهم اکنون 1388از سال امور زائرین و روابط عمومی

 1390لان قم درساعضو شورای آموزشی دانشگاه علمی کاربردی  سازمان ميراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری است. 

 1398-گردشگری پایدار شرکت تپش پایدار شهرسبز  دپارتمان مدیر 

 صنایع دستی و گردشگری کشوری، هنگميراث فر اساتيد سازمانرسمی  عضو، 

 1398 -عضو کميسيون گردشگری اتاق بازرگانی استان قم 

  1398-استان قمدانشگاه علمی و کاربردی شهرداری  عضو مرکز نوآوری گردشگری 

 بوم گردی

موسسه گردشگری  فروغ  10

 تمدن کویر

دوره مدیریت فنی 

« ب» بند

 مایان توروراهن

، شناخت صنعت گردشگری،  برنامه ریزی و سرپرستی  گشتها

 جغرافيای ایرانگردی

از 

تا 1394سال

 هم اکنون

 موسسه آفتاب شرق 11
دوره های راهنمایان 

تور ایرانگردی و 

 جهانگردی
 1397 ، فنون تور گردانیشناخت صنعت گردشگری
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  یرانشناسی و ا برنامه120اجرای بيش از)1397و1396سال ،ایرانشناسی و ایرانگردیمعارف در خصوص گردشگریسراسری کارشناس رادیو

 ( ایرانگردی

   استاد راهنمای پروژه های دانشجوی در زمينه های گردشگری  در مقطع کارشناسی 

  دشگر(گر4000بيش از راهنمایی)1394تور قم گردی در عيدمدیر اجرای 

 1395تا سال1391مسافرتی  سفيران صبااز سالمدیر فنی شرکت آژانس جهانگردی و 

 1397اذر ماه -ناظر علمی جشنواره سفره ایرانی 

  دبير موسسه گردشگری آرمان سپيد ازNGO نفر عضو (7000) دارای 1390های  فعال سازمان ملی جوانان استان قم در سال 

 تا هم اکنون1391جهانگردی کشوراز سال عضو انجمن صنفی مدیران فنی دفاتر 

 1393مدیر عامل موسسه گردشگری آرمان سپيددرسال 

 1389درسال مدیر داخلی  شرکت سيروسفر فرودگاه بين المللی  امام خمينی)ره(شعبه قم 

 )داریلدی وهتفعاليت در زمينه های خدمات گردشگری وآموزش جهانگر )معاون آموزشی  شرکت رهيابان سرای آفتاب )رهسا 

 (1387-1388درسال

  کنون )و تشکيل تا هم ا1384عضو شورای مرکزی و سياست گزاری موسسه آرمان سپيد  و اجرای برنامه های گردشگری از سال

 اسی و کوهنوردی  در استان قم (بزرگترین و تخصصيترین گروه گردشگری ایرانشن

 معاونت ی اوقات  فراغت و گردشگری )برنامه ریزیکسب  رتبه دوم کشوری توسط موسسه آرمان سپيد به جهت غنی ساز 

 1389گردشگری موسسه توسط اینجانب انجام شده بود ( درسال

  ستان(ا26) شورکاستانهای مختلف  به ،مذهبی،فرهنگی و تاریخی(  اردوی علمی و گردشگری )طبيعی   200سر پرستی بيش از .

 اکنون تا هم1385از سال(45-35)ميانگين شرکت کننده 

 ت امور ،مدیری یهتلدار، علمی از طرف دانشگاه برای دانشجویان رشته مدیریت جهانگردی،خدمات مسافرتی  هایرگزاری اردوب

 (هم اکنون تا1388از سال ورت150)بيش از  وملی ای منطقه استانی، در سطح و مدیریت حرفه ای امور فرهنگی زائرین 

  نونتا هم اک1385-با رویکرد ایرانشناسی و ایرانگردی استان کشور بهمراه برخی شهرهای شاخص 27سفر به 

  (1381-1384)در شرکت کارتن کاربازرسی  سابقه 

 

 تقديرات و سپاسگزاري : -9
 تانداری استان قم و دريافت لوح تقدير از دانشگاه جامع علمي و کاربردی و اس 1392 و 1398 برگزيده استاد نمونه در سال  

 1386کارشناسي ارشد ودريافت لوح تقدير از طرف دانشگاه در سال کسب رتبه اول درسي در مقطع 

   وح تقديرلو دريافت 1393برتر استان قم از طرف ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری  ونيز استانداری درسال راهنمای توربرگزيده 
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 م موفق ق به جهت اجرای تور ارائه لوح تقدير از طرف شهرداری و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان قم

 ()بعنوان مدير اجرای1394گردی عيد سال

 1397آذر ماه-رهدريافت لوح تقدير از شهرداری شهر قم به مناسب اجرای جشنواره سفره ايراني  بعنوان ناظر علمي جشنوا 

 ي دشگری و غنسعه گربرای تو دريافت لوح تقدير از رئيس سازمان ملي جوانان ومشاور استاندار استان قم به جهت برنامه ريزی

 1389در سال  استان سازی اوقات فراغت جوانان

 1390در سال   دريافت لوح تقدير از رئيس هيئت کوهنوردی وصعودهای استان قم 

 ستان قمهای چشمگير در توسعه گردشگری ا به جهت موفقيت 1390-1392، 1388در سالهای  دريافت لوح تقدير از طرف موسسه آرمان سپيد 

 )بعنوان استاد راهنما  (در مقطع کارشناسي علمي پروژه40بیش از  اهنماي ر-10
 

  جايگاه باغهای ايران  در صنعت گردشگری؛نمونه موردی باغهای ثبت شده ايران در يونسکوبررسي 

 توريسم شهری تضميني برای توسعه پايدار ؛  نمونه موردی شهر قم 

 گردشگری رويکردی برای جهاني شدن 

 اری اسالمي در جهت جذب توريسمنقش معم 

 )بررسي عوامل اقامت کوتاه مدت گردشگران)زائرين ( در شهر قم؛ )محدوديتها وچالشها 

 بررسي آتشکده های ايران و ارتباط آنها با صنعت گردشگری 

 نقش جاذبه های صنايع دستي استان قم با تاکيد بر فرش ابريشم در جهت توسعه صنعت گردشگری 

 ا وچالشهای صنعت گردشگری درايرانبررسي محدوديته 

 جايگاه بازاريابي وشيوهای نوين تبليغات درصنعت گردشگری 

 آشنای با جايگاه باغ فين کاشان  و ارتباط  آن با صنعت گردشگری 

  جايگاه گردشگری الکترونيك در توسعه صنعت گردشگری 

  ارزيابي توانمنديهاوچالشهای صنعت گردشگری شهرستان آران و بيدگل 

 شنای با مجموعه تاريخي و فرهنگي کاخ گلستان و نياوران و جايگاه آنها در توسعه گردشگری شهر تهرانآ 

 آشنای با اماکن مذهبي شهر قم و ارتباط آنها با گردشگری  مذهبي 

  آشنای با المانهای)نمادها( تخت جمشيد و تاثير آنها در جذب توريسم 

 دشگری شهر اصفهانجايگاه ميدان نقش جهان در جذب و توسعه گر 

 بررسي تطبيقي الگوها و رفتارهای گردشگری فرهنگي در شهر قم 

 همدان، مشهد، کاشان، قم، شيرازبررسي پتانسلهای گردشگری استان يزد ، 

 آشنايي با صنايع دستي استان اصفهان هنری آميخته با فرهنگ و زندگي مردم 

 ه موردی عشاير منطقه زاگرسآشنای با جاذبه های فرهنگي عشايرو ايالت ايران؛ نمون 

  روجردیبآشنايي با عناصر ساختاری و زيبای شناسي خانه های تاريخي شهرستان کاشان؛ نمونه موردی خانه های طباطبايي و 

 آشنايي با محوطه باستاني بيستون و جايگاه آن در جذب گردشگری کرمانشاه 
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 بالگهاو ونگردی ي،فرهنگي،مذهبي،طبيعت گردی،استانها، آژانسهای جهاآشنای با سايتهای اينترنتي مرتبط در صنعت گردشگری )تاريخ

 سايتهای مرتبط و... (

 نقش مديريت و فناوری اطالعات در ارتقاء سطح گردشگری 

  ه آن در جايگا وبررسي سير  تحوالت معماری بارگاه مطهر حضرت معصومه )س( با تاکيد بر المان های معماری اسالمي در حرم مطهر

 شگران داخلي و خارجيجذب گرد

 هويت شناسي فرهنگ ايران زمين در معماری بناهای ايراني با رويکرد گردشگری تاريخي و فرهنگي 

 )... کتاب شناسي گردشگری)ايرانشناسي، جهانشناسي، فرهنگ نامه ها تخصص گردشگری، موزه ها و 


