
 

 دکترای مدیریت از دانشگاه شهید بهشتی، عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی 

  

 سوابق علمی و پژوهشی: 

 ( 1931ػضَ ّیبت ػلوی داًؾکذُ هذیزیت ٍ حغببذاری داًؾگبُ ػالهِ طببطببئی.) 

 ٍ1931ّؾگز بزتز داًؾگبُ ػالهِ طببطببئی در عبل پض. 

  ػٌَاى کتبة در حَسُ اعتزاتضی ٍ هٌببغ اًغبًی 6تذٍیي ٍ تبلیف. 

  ػٌَاى هقبلِ ػلوی پضٍّؾی در فصلٌبهِ ّبی ػلوی هؼتبز 48تبلیف ٍ اًتؾبر. 

  هَرد عخٌزاًی ػلوی در ّوبیؼ ٍ کٌفزاًظ ّبی تخصصی 66ارائِ بیؼ اس. 

 ُػٌَاى پبیبى ًبهِ دکتزای تخصصی ٍ کبرؽٌبعی ارؽذ 36بیؼ اس  راٌّوبیی ٍ هؾبٍر. 

 هؾبٍرُ تخصصی عبسهبى ّب ٍ دعتگبُ ّبی اجزایی کؾَر در حَسُ هذیزیت. 

 لیِ الغالم(اعتبد هذػَ داًؾگبُ تْزاى ٍ داًؾگبُ اهبم صبدق )ػ 

  پزٍصُ پضٍّؾی هلی 6اجزای. 

  تحقیقبتیػٌَاى طزح  16هذیزیت ٍ ًظبرت بز اجزای بیؼ اس. 

  : سوابق اجرایی .

 دکتزای تخصصی هذیزیت اس داًؾگبُ ؽْیذ بْؾتی بب درجِ ػبلی 

 قبئن هقبم هزکش هطبلؼبت، تحقیقبت ٍ آهَسػ ٍسارت کؾَر 

 ػضَ کزعی ًظزیِ پزداسی هذیزیت جْبدی داًؾگبُ اهبم حغیي ػلیِ الغالم 

  کل کؾَرهؼبٍى گزدؽگزی عبسهبى هیزاث فزٌّگی، صٌبیغ دعتی ٍ گزدؽگزی 

 هؼبٍى اعتبًذار فبرط 

 ًوبیٌذُ جوَْری اعالهی ایزاى در کویتِ اخالق، عبسهبى جْبًی گزدؽگزی (UNWTO) 



 هغئَل کویتِ ًظبم ّبی ؽبیغتگی عبسهبى اهَر اداری ٍ اعتخذاهی کل کؾَر 

 کبرهٌذ ًوًَِ اعتبى در جؾٌَارُ ؽْیذ رجبیی 

 هذیز گزٍُ هطبلؼبت آیٌذُ پضٍّی ٍسارت کؾَر 

 گزٍُ هذیزیت ٍ عیبعت گذاری ػوَهی هزکش تحقیقبت اعتزاتضیك ریبعت جوَْریػضَ کبر 

 ػضَ کبرگزٍُ تخصصی هؾبٍراى جَاى هؼبًٍت بزرعی دفتز هقبم هؼظن رّبزی 

 هؼبٍى داًؾکذُ خبز خبزگشاری جوَْری اعالهی ایزاى. 

 (کبرؽٌبعی ارؽذ هؼبرف اعالهی ٍ هذیزیت اس داًؾگبُ اهبم صبدق )ع 

 بت هذیزیت ٍتؾکیالت هزکش پضٍّؼ ّبی هجلظ ؽَرای اعالهیهذیزگزٍُ هطبلؼ 

 ػضَ کبرگزٍُ تخصصی هببرسُ بب فغبد هجوغ هجبلظ آعیبیی (APA) 

 رییظ کویتِ کبرؽٌبعی بزرعی ٍ اصالح الیحِ هذیزیت خذهبت کؾَری 

 


