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 مدرک

 University of Aveiro  Aveiro Portugal 2012 گردشگري دکترا

 توریسم پایدار در ژئوپارکها  از طریق شبکه و ژئوتوریسم : دکتری رساله عنوان 

 

 دروس تدريس شده :

 سال کشور شهر دانشگاه نام تحصیلی رشته نام درس

 ایران اصفهان  دانشگاه هنر اصفهان  مدیریت جهانگردي  شناخت صنعت گردشگري
1391 

 تاکنون 

 ایران اصفهان دانشگاه هنر اصفهان مدیریت جهانگردي مدیریت اکوسیستم هاي طبیعی
1391 
 تاکنون

روش هاي آماري در صنعت 

 جهانگردي
 ایران اصفهان دانشگاه هنر اصفهان مدیریت جهانگردي

1391 
 تاکنون

 ایران اصفهان دانشگاه هنر اصفهان  اقتصاد شهري اصول و روش تحقیق
1391 
 تاکنون

 ایران اصفهان دانشگاه هنر اصفهان موزه  زبان انگلیسی تخصصی
1391 
 تاکنون
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سامانه هاي اطالعاتی در صنعت 

 جهانگردي
 ایران اصفهان دانشگاه هنر اصفهان مدیریت جهانگردي

1391 
 تاکنون

روش هاي کمی در صنعت 

 جهانگردي
 ایران اصفهان دانشگاه هنر اصفهان رديمدیریت جهانگ

1391 
 تاکنون

 ایران اصفهان دانشگاه هنر اصفهان موزه میراث طبیعی
1391 
 تاکنون

 ایران اصفهان دانشگاه هنر اصفهان اقتصاد هنر  مقدمات آمار 
1391 
 تاکنون

 

 : وسازمانی اداری پستهای

 کار محل شهر سازمانی پست
 تاریخ

 دانشگاه یا موسسه نام
 خاتمه شروع

 دانشگاه هنر اصفهان تاکنون 8/4/1395 اصفهان گردشگري گروه علمی انجمن مشاور

 دانشگاه هنر اصفهان 30/06/1395 22/10/1393 اصفهان دانشکده پژوهشی آموزشی معاونت

 دانشگاه هنر اصفهان تاکنون 11/11/1395 اصفهان  معاون پژوهشی دانشکده

 نشریات و انتشارات شوراي عضو
 اصفهان هنر دانشگاه

 دانشگاه هنر اصفهان تاکنون 4/9/1394 اصفهان

عضو  گروه  گردشگري اتاق فکر 
 استان اصفهان 

 دفتر ریاست جمهوري تاکنون 1394 اصفهان

 : دکتری و لیسانس فوق دوره های پروژه برای راهنما استاد

 نامه پایان انعنو دانشجو تحصیلی مقطع دانشجو خانوادگی نام و نام ردیف

 کارشناسی ارشد آذر-سیچانی شاهزمانی 1

 ها هتل رستوران در ارتباطات و اطالعات فناوري و ابتکار نقش

 مدیران و گردشگران دید از گردشگر جذب در آن تاثیر و

 اصفهان شهر هاي هتل رستوران: موردي مطالعه. رستوران

 کارشناسی ارشد فاطمه- زاده ملك 2

 مورد مناطق) گردي بیابان توسعه بر یابانیب اکوموزه تاثیر

 در خویدك و بافق آباد صادق رضوانشهر، جعفرآباد: مطالعه

 (یزد استان

 کارشناسی ارشد شهره- کیانی 3
 روستایی گردشگري ي توسعه راهبردهاي و پارامترها بررسی

 قورتان روستاي در

 کارشناسی ارشد طاهره- زارعی 4
 شهر گردشگري توسعه در فوالد تخت آرامستان نقش ارزیابی

 مذهبی - تاریخی گردشگري منظر از اصفهان

 کارشناسی ارشد بهنوش- پرنده 5
 هتل: موردي مطالعه) جسمی ناتوانان براي گردشگري توسعه

 (اصفهان شهر در ستاره 5 و 4 ،3 هاي

 کارشناسی ارشد طاهره ـ چورن ترك 6
 منطقه) ارآفرینیک و محلی اقتصاد بر کشاورزي گردشگري تاثیر

 (تنکابن شهرستان نشتا بخش کترا دهستان: مطالعه مورد

 کارشناسی ارشد گلبرگ-عظیما 7

 خدمات از کنندگان مصرف رضایتمندي سطح ارزیابی

 بیمارستان موردي مطالعه) ها، بیمارستان درمانی گردشگري

 (اصفهان شهر هاي



 کارشناسی ارشد سمیرا-عطاري 8

 پرکشش تاریخی -فرهنگی هاي جاذبه يبند الویت و شناسایی

: مطالعه مورد: المللی بین گردشگران دید از اصفهان شهر در

 1394 بهار در اصفهان شهر خارجی گردشگران

 کارشناسی ارشد رؤیا-کالنتري 9
 بر تاکید با هنر و ژئوتوریسم سازي پیوند هم راهکارهاي بررسی

 اصفهان شهر دستی صنایع

 ارشناسی ارشدک مائده-مؤیدنیا 10
 گیاهان گردشگري توسعه در نوآورانه هاي استراتژي بررسی

 (اصفهان استان: مطالعه مورد منطقه) دارویی

 کارشناسی ارشد مریم- امیدي 11

 بر تأکید با دسترس در گردشگري توسعه هاي قابلیت بررسی

 تاریخ موزه: مطالعه مورد) ها موزه در نابینایان و ویلچر کاربران

 (شیراز شهر تکنولوژي و طبیعی

 کارشناسی ارشد لیال - میرقدر 12
 به موزه در یادگیري و آموزش هاي استراتژي الگوي تدوین

 محور دانش گردشگري و مخاطب تجربه ارتقاء منظور

 کارشناسی ارشد فاطمه-دریابار 13
 مورد منطقه: داوطلبانه گردشگري توسعه در موثر عوامل بررسی

 فارس استان مطالعه

 کارشناسی ارشد سمانه - اردکانی تجلی 14

 راستاي در محلی جوامع توانمندسازي راهکارهاي شناسایی

 توابع از مارگون روستاي مطالعه مورد منطقه: اکوتوریسم توسعه

 فارس استان سپیدان، شهرستان

 
 سوابق علمي و پژوهشي (ج

 : شده منتشر کتب

 کتاب عنوان
 کار نوع

 ناشر
 ترجمه تالیف

Geoparks and Geotourism: New Approaches to 

Sustainability for the 21st Century 
*  

Brownwalker press Publisher. Florida, 

USA 

Green Economy in Rural Areas through Geotourism 

and Geoparks, In: Guy Boscarino and Derek Notte 

(Eds.); Economic Developments and Emerging Markets 

of the 21st Century: Global Practices, Strategies, and 

Challenges 

*  
Nova Science Publishers, USA. pp; 211-

229 

Geoturismo e Geoparques: Um Caminho para O 

Desenvolvimento Sustentavel , In: Carlos Costa, Filipa 

Brandao, Rui Costa and Zelia Breda (Eds.); Productos e 

Competitividade Do Turismo Na Lusofonia (Vol II), 

*  
Escolar Editora, Portugal. pp: 303-320. 

 

Tourism: a solution for Economic Growth in 

Developing Countries (Case Study: IRAN), In: Albert 

Tavidze (Eds.); Progress in Economics Research. 

Volume 32 

*  
Nova Science Publishers, Hauppauge, 

NY 11788 USA 

  * ) گردشگري براي ناتوانان(  اي بر گردشگري در دسترس:مقدمه

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداري انتشارات 

 اصفهان

 

Education Program for Drought, In: Handbook of 

Drought and Water Scarcity 

 

 

*  
CRC Press Book, Taylor & Francis 

Group, 2017 

Education as a key tenet of Geotourism, In: David 

Newsome and Ross Dowling (Eds.); Handbook of 

Geotourism 
*  Edward Elgar Publishing Ltd, UK 



 : خارجی ومجالت نشریات در شده چاپ Internationalو   ISI مقاالت

 تاریخ نشریه نام عنوان

Measurement of Satisfaction with ICT Services Implementation 

and Innovation in Restaurants (Case Study : Isfahan, Iran), 
Journal of Travel & Tourism Marketing  2015 

Desert Ecomuseum Positioning: Yazd Province, (IRAN) Acta Geoturistica volume  2014 

Geo-Knowledge management and Geo-Conservation via 

Geoparks and Geotourism 
Geoheritage Journal 2014 

Rural Geotourism: A new tourism Product Acta Geoturistica 2013 

Analysis of Network Activities in Geoparks as Geotourism 

Destinations 
International Journal of Tourism 

Research 
2012 

Tourism Crisis Management in Geoparks through Geotourism 

Development 
Journal of tourism and development 2012 

Geotourism and Geopark as Gateways to Socio-Cultural 

Sustainability, in Qeshm Rural Area, Iran 
Asia Pacific Journal of Tourism Research 2012 

Geotourism and geoparks as novel strategies for socio-economic 

development in rural areas 
International Journal of Tourism 

Research 
2011 

Geoparks as Art Museums for Geotourists Journal of tourism and development 2010 

Food heritage and promoting herbal medicine based 

niche tourism in Isfahan, Iran 
Journal of Heritage Tourism 2016 

Traditional Crafts: a Tool for Geo-education in Geotourism Geoheritage Journal 2017 

The benefit of geo-branding in a rural geotourism destination: 

Isfahan Iran 
GeoJournal of Tourism and Geosites 2017 

 : پژوهشی های پروژه - طرح

 کننده حمایت موسسه عنوان

 گتو يشگردگررونق  به خلیدا انگرــشدگر یشاگر انمیز یــسربر

 ن(صفهاا شهر: هیوپژ ردمو )
 

 دانشگاه هنر اصفهان ) در حال انجام(

 : پژوهش و تحقیق برای عالقه مورد موضوعات

   ي براي ناتوانان جسمی ، گردشگري هنر محور، گردشگري طبیعتژئوتوریسم ، بازارهاي خاص گردشگري ، گردشگر 

 : المللی بین داخلي و  کنفرانسهای و سمینارها به شده ارائه مقاالت

 تاریخ کنفرانس محل عنوان

Geo-education and Conservation of Natural Heritage via 

Creation of Geoparks 
Unzen Volcanic Area Global Geopark, 

Japan 
2012 

Gastronomy: The Novel Pedagogic Tool in Geoparks as 

New Geotourism Destinations 

Tourism, Leisure and Culture 

Conference (CTLC2011 COIMBRA), 

University of Coimbra, Portugal 
2011 

Networks as an Innovative Approach in Geoparks and 

Geotourism 

International Conference on Tourism & 

Management Studies, University of 

Algarve, Portugal 
2011 

Cultural sustainability and Rural development in Qeshm 

Geopark (IRAN) 

International Congress on 

Geotourism in Action, Arouca 

Geopark, Portugal 

2011 

Geoparks as innovative tools for geotourism development 
Congress on tourism, heritage and 

innovation (CIT2010), Porto, Portugal 
2010 

Geotourism as an opportunity for local communities 

participation in geoparks 
Idanha-a-Nova, Geopark Naturtejo, 

Portugal 
2009 
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Geotourism as an opportunity for future sustainable socio-

economic activities in Qeshm Island geopark 
International conference Advances in 

Tourism Economics, Lisbon, Portugal 
2009 

Sustainable Tourism and the Conservation of Mangrove 

Forests in Qeshm Island Geopark 

International Association for the 

Scientific Knowledge (IASK), 

Advances in Tourism Research, Aveiro, 

Portugal 

2008 

Creative City and New Orientations in Handicrafts (Case 

Study: Isfahan, Iran) 

ISF (Transfer of Knowledge among 

Iran, France and Germany) 
2016 

 1393 1404 افق در روستایی پایدار توسعه ملی همایش روستایی گردشگري موفقیت در کلیدي هاي مولفه :ها شبکه و ابتکار

 زمین علوم سازي عمومی براي راهکاري ژئوتوریسم و هنر کردن همپیوند
 ، زمین علوم ملی گردهمایی سومین و سی

 کشور معدنی اکتشافات و شناسی زمین سازمان
1393 

 در روستایی گردشگري برند مدیریت و ساخت در کلیدي فاکتورهاي

 ایران
 1393 1404 افق در روستایی پایدار توسعه ملی همایش

 1394 آینده انداز شمچ و گردشگري ملی همایش دومین رستورانه در ارتباطات و اطالعات فناوري و ابتکار کاربرد
 :موردي نمونه جامعه براي ضرورتی دسترس در گردشگري ي توسعه

 اصفهان شهر در ستاره 5 و 3،4 هاي هتل
 1394 آینده انداز چشم و گردشگري ملی همایش دومین

 توسعه منظور به ها، موزه در نابینا گرشگران نیاز مورد تسهیالت بررسی

 دسترس در گردشگري

 در نوین رویکردهاي ملی سکنفران دومین

 حسابداري و اقتصاد ، مدیریت
1395 

 ویلچر برکاربران تأکید با موزهها در دسترس در گردشگري توسعه
 در نوین هاي ایده المللی بین کنفرانس سومین

 گردشگري و زیست محیط ي،کشاورز
1395 

 جهانی هاي شبکه و مفاهیم: روستایی( گردشگري زمین )ژئوتوریسم
 کنگره دومین و گردهمایی هارمینچ و سی

 زمین علوم تخصصی المللی بین 
1394 

 1395 گردشگري و مقدس دفاع ملی همایش نوستالژیك گردشگري احیا براي پویا ابزاري جنگ هاي موزه

 1395 ها جاذبه و فرصتها مدیریت :گردشگري جسمی ناتوانان سفر چالشهاي بر پایانی خط دردسترس گردشگري

 1395 ها جاذبه و فرصتها مدیریت :گردشگري اصفهان شهر در موسیقی گردشگري هاي انسیلپت بررسی
 نظر در هراسی اسالم پدیده کاهش در معنوي گردشگري نقش

 خارجی گردشگران

 )یزد در فرهنگی و مذهبی هاي آیین:موردي مطالعه(

 1395 ها جاذبه و فرصتها مدیریت :گردشگري

 

 : شده اخذ مدالهای و افتخاری مدارک و جوایز( ه

 کشور کننده اهدا موسسه یا سازمان عنوان

 چهار سال بورس تحصیلی از وزارت علوم کشور پرتغال 

(scholarship granted by FCT (Fundação para a 

Ciência e Tecnologia);  Portugal; Ref. 

SFRH/BD/60204/2009) 

 

 پرتغال 

 برنده مسابقه
Innovation in the restaurants industry 

University of Aveiro  پرتغال 

کتشافات برنده چکش طالیی سازمان زمین شناسی و ا

 ی کشور ) مقله برتر ( معدن
 ایران  یواکتشافات معدن یشناس نیسازمان زم

 

 

https://concursos.fct.mctes.pt/bolsas/index.asp?area=2&object=10&idBolsa=28623


 : علمی های انجمن در ویتعض

 عضویت سال کشور موسسه نام

 1394 ایران انجمن علمی گردشگري دانشگاه هنر اصفهان 
   

 

 : علمی زبانهای در مهارت و تخصصی( 

 آنها به که خارجی زبانهای
 باشید می مسلط

 مهارت میزان
 کردن صحبت خواندن نوشتن

 بسیار
 بسیار خوب خوب بسیار عالی عالی

 بسیار خوب خوب بسیار عالی لیعا
 خوب خوب بسیار عالی عالی

    *   *     * انگلیسی

             عربی

    *    *    * فارسی

             فرانسه

    *   *   *   پرتغالی/ اسپانیایی

 

 

 داوري مجالت 

 انتشارات  مجله  نام

Asia Pacific Journal of Tourism Research Taylor & Francis Group 

Geoheritage 
Springer 

 

Tourism Management Perspectives 
Elsevier 

 

International Journal of Digital Earth Taylor & Francis Group 

 دانشگاه سیستان و بلوچستان  جغرافیا و توسعه

 

 

http://link.springer.com/journal/12371
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