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 (91-88)                    17.36معدل   با ندانشگاه عالمه طباطبایي تهرا (بازاریابي)گرایش  ارشد مدیریت جهانگردی کارشناس   

 (86-82)                                                               75/16  معدلبا ورامین دانشگاه  از لیسانس مترجمي زبان انگلیسي 

 (81-79)                                                          60/18فیزیک از دبیرستان دکتر محمود افشار  با معدل  –دیپلم ریاضي 
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 سوابق كاري 

                                                                               (تا کنون 96آذر )مشاور گردشگری الكترونیک سایت لست سكند                                                                                       

  (تا کنون 95)                      آموزش و مشاوره تخصصي کسب و کارهای گردشگری –مدیر و موسس آکادمي گردشگری ایران                                                                                       

                                                                                            (96فروردین تا مهر )         سردبیر آپارات گردشگری 

 (96-95)                          میهن بالگ و...( -فیلیمو -های آپاراتگ صبا ایده )مجموعه سایتگردشگری هلدین مدیر بازاریابي 

                                                               (                              96تا 94)           پروژه شبكه های اجتماعي نهاد گردشگری تایلند در ایران                                                    

                                                    (                                                                            94تا  93)                 مدیر آموزش و توسعه شرکت خدمات مسافرتي ایران دوستان     

  (95تا  93)          مشاوره و راه اندازی کسب و کارهای دیجیتال در گردشگری)راگا( –موسس گروه راهگشایان گردشگری ایران 

  (       94تا  93)                            واحد تهران غرب  )فنون تور گرداني(                                 –مدرس دانشگاه آزاد اسالمي                                                                          

  کاربردی دانشگاه جامع علمي رسمي و مدعومدرس 

 (تا کنون 92)   بازاریابي گردشگری و هتلداری( -شناخت صنعت گردشگری -مدیریت ارتباط با مشتری -)گردشگری الكترونیک 

 واحد هتل هما 

  3شماره واحد جهانگردی 

 دانشگاه کاراد 

 (                                                             92مشاور و عضو رسمي جامعه تخصصي گردشگری الكترونیكي ایران )تا کنون 

 (          )تا کنون( 92مدیر دپارتمان گردشگری الكترونیک آزمایشگاه فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه صنعتي شریف)الیتک 

 تا کنون( 92گردی در ایران(                       )های بومموسس و مدیرعامل موسسه توسعه پایدار گردشگری بوم گردی )اقامتگاه 

  ،صنایع دستي و گردشگری )شناخت صنعت گردشگری و مدرس رسمي دوره های گردشگری و هتلداری سازمان میراث فرهنگي

 تا کنون( 92)                                                                                                            گردشگری الكترونیک(     

o موسسه آوای طبیعت پایدار 

o موسسه طبیعت 

o موسسه ارسباران 

o موسسه آوای جلب سیاحان 

o قم -موسسه فروغ تمدن کویر 

o  قم -موسسه سخن آفتاب شرق 

o البرز–اط ایرانیان موسسه بهار ارتب 

o گلستان -گلستان عتیطب یموسسه آوا  

 (93تا  92)                                                               تهران        گردشگری عضو هیئت مدیره انجمن صنفي راهنمایان 

                                                             (92تا  89)       عضو هیئت تحریریه و مشاور گردشگری هفته نامه تعطیالت نو 

                                                                                            (92تا  90)                مشاور پژوهشكده تعطیالت نو 

 تا کنون( 88های تلویزیوني صدا و سیمای جمهوری اسالمي ایران                                       )کارشناس گردشگری در برنامه 

 کنون(تا  88های رادیویي صدای جمهوری اسالمي ایران                                    )کارشناس و پژوهشگر گردشگری در برنامه 

  ،تا کنون( 88) آبان             ورودیآسیای جنوب شرقي و استرالیا( و تورهای آمریكای جنوبي، راهنمای تورهای خروجي ) اروپا 

 تا کنون( 87)                           مهای داخلي ایران در زمینه گردشگری و اکوتوریسها و خبرگزاریهمكاری با مجالت، روزنامه 

 خبرنگار خ (برگزاری میراث فرهنگي CHN         در حوزه گردشگری، میراث فرهنگي و اکوتوریسم )   ( 88شهریور  -) فروردین 

  ( 88شهریور  -شبكه آموزش                                ) خرداد -کارشناس و پژوهشگر گردشگری در برنامه زنده صبح و آموزش 

       ( 89تا  87)                                                                                                  عضو هیئت تحریریه مجله ایرانا 

                                                                                 (87-86) عضو هیئت مدیره تعاوني یاران همراه طبیعت گردان 

 (                 86-85تدریس دروس آشنایي با سخت افزار کامپیوتر، آموزش ویندوز و بازاریابي حضوری در شرکت صبا سیستم) 

 (                                  85ارائه مقاالت و ترجمه های متعدد در زمینه گردشگری در مجالت و روزنامه های داخلي )تا کنون 
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 های قدس گشت، آژانس اسپیلت، موسسه اکوتور، طراحي و اجرای تورهای فرهنگي و طبیعت گردی داخلي )برای آژانس

 (   88 – 83)                 مارکوپولو و ...(                                                                                                           

 

 

 علمیهاي فعالیت 

  (                                                     97 شهریور)           رهنگي و گردشگری تهرانسازمان میراث ف روز جهاني گردشگریهمایش  –سفر  تحوالت دیجیتالکارگاه                                                                                                                                                                                                                                          

 هایها و چالشاندیشي بررسي فرصتنشست هم -گردشگری خالق گذاری در صنعتسخنران درباره وضعیت سرمایه 

                                                                                                                                                                                                                                          (                                                     97 شهریور)                                                           ریاست جمهوری نهاد  –در صنایع خالق و فرهنگي  گذاریسرمایه

 (                                                     97)مرداد                     مسابقه بالگری سفر برای منطقه آزاد ماکو – برگزار کننده جشنواره سفرنگاری دیجیتال ماکوگرامهم                                                                                                                                                                                                                                          

 (                                                     97)مرداد      هتل الله تهران          –نوازی سمینار بازاریابي دیجیتال در صنعت گردشگری و مهمان کننده نخستینبرگزارهم                                                                                                               

 (                                                     97)خرداد    شهر کتاب فرشته تهران                                          -برنامه نیكت فرشته -سخنراني درباره دیجیتالیسم سفر 

  (97)خرداد                                       مدرسه ملي سینمای ایران و موزه سینما             –کارگاه گردشگری خالق و موزه 

  (97موسسه آموزشي بهارستان و معاونت گردشگری استان کرمانشاه         )اردیبهشت  –کارگاه تخصصي گردشگری الكترونیک 

 (97)اردیبهشت        دوره تخصصي دیجیتال مارکتینگ دانشگاه شریف                       –های اجتماعي کارگاه بازاریابي شبكه 

 (97های صدا و سیما جمهوری اسالمي ایران )اردیبهشت مرکز پژوهش -های بومگردی و گردشگری غذانشست تخصصي اقامتگاه 

 (97دانشگاه کاراد تهران                                                             )اردیبهشت  -های گردشگریکارگاه تخصصي استارتاپ 

 (97موسسه توسعه پایدار گیل و انجمن صنفي راهنمایان گیالن  )فروردین  –رشت  -کارگاه تخصصي فنون راهنمایان گردشگری 

 ( 97)فروردین    انجمن صنفي راهنمایان تهران                       -های سفر برای راهنمایان تورهای اروپاکارگاه کاربر با اپلیكشن 

  (96های نوین گردشگری و آینده سفر                                )اسفند فناوری –سخنران ویژه همایش آینده وب و موبایل ایران 

  (96اسفند )دانشگاه تهران                                                                    –استارتاپ ویكند گردشگری توسعه پایدار داور 

 (96بهمن )دانشگاه شریف       -های فرهنگي، تولید و اشتغالفناوری سخنران و برگزیده بخش گردشگری نخستین همایش ملي   

 (96بهمن )                                                 بنیاد ملي نخبگان تهران -سخنران همایش تخصصي کارافریني در گردشگری   

 (96موسسه آموزش عالي بهار                                       )دی  –های گردشگری الكترونیک کارگاه کسب و کارها و استارتاپ 

  (96بنیاد ملي نخبگان    )دی  -روندهای نوین کسب و کارهای نوپا گردشگری  - همایش کارآفریني در گردشگریسخنران ویژه 

 (96کشي تاریخ گردشگری ایران( با موضوع بالگرنویسي نوین در سفر     )دی ند )بزرگترین قرعهسخنران ویژه همایش لست سك 

 تاکنون(                           93مشاور طراحي و مدرس سه دوره آموزش تخصصي راهنمایان خروجي آژانس مسافرتي ایوار                           )آذر 

 (96سنندج             )آذر -سمینار تخصصي بازاریابي گردشگری -های اجتماعي در گردشگریشبكه کارگاه بازاریابي دیجیتالي و 

  (96آذر)                                                     اردبیل                                          – استارتاپ ویكند هوگر اردبیلداور 

  (96آذر)رویداد تهران تراول شو                                                                           -منتور بالگرنویسي و سفر دیجیتال 

 (96دانشگاه علوم دریانوردی چابهار             )آبان  -های گردشگریکارگاه تخصصي کارآفریني گردشگری و آشنایي با استارتاپ 

  (96خانه هنرمندان تهران     )آبان  -مین باشگاه هنر و طبیعت97 - گردآشنشست تخصصي سخنراني درباره گردشگری غذا در 

 (96تهران  )آبان  -سمینار تخصصي بازاریابي گردشگری -های اجتماعي در گردشگریسخنران کارگاه بازاریابي دیجیتالي و شبكه 

  (96مهر )                                                              دانشكده کارآفریني – تهرانه دانشگااستارتاپ ویكند گردشگری داور 

 (96مهر )دانشكده موزه و گردشگری دانشگاه هنر اصفهان    –کارگاه آشنایي با اصول توسعه پایدار گردشگری و گردشگری پایدار                                   

 با موضوعات بازاریابي، تیم سازی و مدیریت  -مدرس کارگاه مشارکتي توانمندسازی جوامع بومي روستاهای جنگل حرا قشم

                                                                                                                       (                        96پروژه اکوجزیره قشم با همكاری جایكا ژاپن و موسسه ارسباران                                          )مرداد  –ارتباط با مشتری 

 (                                           )(95اسفند  20سخنران تخصصي حوزه گردشگری برنامه تكانه )تدکس ایراني دانشگاه تهران 

 کنوانسیون جهاني مین 17 – )به زبان انگلیسي( نقش راهنمایان گردشگری در توسعه پایدار گردشگری صصيمدرس کارگاه تخ

 (1396)دی                                                                                                                    راهنمایان گردشگری 

  برگزاری دوره ارتباط( با مشتریCRM در گردشگری و هتلداری ) 
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o 96و  95آذر  -آژانس ایوار 

o 94خرداد  -اهواز 

 (95)آذر            دانشگاه شیراز -برگزاری کارگاه آشنایي با بوم مدل کسب و کار و استفاده از آن در جهت کارآفریني گردشگری 

 (95)آذر               دانشگاه علم و فرهنگ -ی مجازیسخنران ویژه نخستین گردهمایي کسب و کارهای نوین گردشگری در فضا 

 (95)آبان                                                                            پ تریپ دانشگاهي دانشگاه شریف تاداور و سخنران استار 

 با تكیه بر اصول توسعه پایدار گردشگری گردیهای بوماقامتگاه برگزاری کارگاه تخصصي راه اندازی و  آشنایي با استانداردهای : 

o همایش توانمندسازی مدیران اقامتگاه های بومگردی سمنان( 97اردیبهشت  -سمنان( 

o 97اردیبهشت  –دانشگاه کاراد  -تهران 

o های بومگردی()همایش گردشگری پایدار و اقامتگاه 96مرداد  -کاشان 

o با همكاری موسسه آوای طبیعت پایدار( 95اسفند  -آبادان( 

o (ریهفتواد کو یسپهر گردشگر)با همكاری موسسه  95شهریور  -کرمان 

o 95مرداد  -کرج 

o 95تیر  -قشم 

  ( 94اسفند  14-12) –ویكند گردشگری بوشهر آپ داور و سخنران نخستین استارت 

  (94آذر  29-28موزه ملک   ) –مدرس و داور پنجمین  دوره مسابقه ملي راهنمایان موزه 

  سخنران نخستین همایش کارآفریني در صنعت گردشگری ویژه مدیران و اساتید مراکز دانشگاه جامع علمي کاربردی تهران– 

 (94مهر  21پژوهشكده هنر و فرهنگ جهاد دانشگاهي )

  های اجتماعي در توسعه گردشگری و با موضوع نقش بازاریابي رسانه –سخنران نخستین همایش گردشگری الكترونیک خوزستان

 (94مهر  15اهواز ) –هتلداری 

 (94استارت آپ ویكند گردشگری در تهران )خرداد  نخستین  برگزار کننده 

 (94 تمدرس نمونه مرکز جامع علمي کاربردی هتل هما  )اردیبهش 

 (93)اسفند  دومین استارت آپ ویكند گرگان مربي کسب و کار در 

  (93بهمن ) زندگيقطار لوکس  نان و میهمان دارادوره آموزش سر میهمان دار  -مدرس فنون میزباني و ارتباط با مشتری 

 :برگزاری دوره آموزشي 

  دوره  –خالقیت و ایده های نوین در گردشگریMini MBA  (94اسفند  20آکادمي کسب و کار نیكان )گردشگری در 

 نهمین گردهمایي راهنمایان گردشگری  –های راهنما و مشاور سفر( سایتها و وبچگونه هوشمند سفر کنیم؟ ) معرفي اپلیكشن

 (94اسفند  1ایران )

  گردشگری سازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي و  نمایشگاه تخصصي –روز جهاني گردشگری  –گردشگری، موبایل و اینترنت

 (94)مهر  تهران در پارک آب و آتش

 ( 93)دی                                                           مجموعه علیصدر همدان -های میزباني و ارایه خدمات گردشگریمهارت 

 (93)آبان                                                     نهاد ریاست جمهوری  -فنون میزباني اساتید بین المللي ستاد علوم شناختي 

  (93)مرداد                                                                                بازآموزی راهنمایان گردشگری آژانس ایران دوستان 

  دومین کنفرانس گردشگری  -های اجتماعي آنالینچگونگي حضور کسب و کارهای گردشگری در رسانه :برگزاری کارگاه

 (93)مهرتهران                                                                                                                         –الكترونیک 

 المللي توسعه اولین کنفرانس علمي بین -نقش رسانه های اجتماعي آنالین در توسعه گردشگری و هتلداری :برگزاری کارگاه

 (93)مهرمشهد                                                                                            –گردشگری جمهوری اسالمي ایران 

 یا اقامتگاه موفق نمونه عنوان به یگرد بوم یها اقامتگاه يمعرف  و يبوم جوامع بر هیتك با یا منطقه یزیر برنامه پنل سخنران 

 (93)مهر                                                     تهران – داریپا یگردشگر توسعه يالملل نیب ومیسمپوز نیاول -ادیبن جامعه

 های اجتماعي در گردشگری و هتلداری با همراهي خانم سخنران پنل تخصصي نخستین مستر کالس یک روزه شبكه Kari n 

Elgin -  مشاور ارشد بازاریابي الكترونیكي و برند الكترونیكي سازمانUNWTO                                         (93خرداد) 
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  سخنران و مدرس توسعه پایدار گردشگری دوره بازآموزی کارشناسان طبیعت گردی سازمان های میراث فرهنگي، صنایع دستي

 (93خرداد)      و گردشگری کل کشور                                                                                                            

 WFTGA- HANDS ON TOURIST GUIDING CERTIFICTAE                                   2014 میالدی 

 (92آبان )      نقش تجهیزات الكترونیكي هوشمند در گردشگری   -سخنران علمي اولین کنفرانس گردشگری الكترونیكي ایران 

  پژوهشي   –مقاله علميIran’s Desert Lodges and Sustainable Tourism Development  در ژورنال اکوتوریسم

 (1392)مرداد                                                                                                        آلمان   DAAD مرکز  -ایران

 المللي استانداردسازی در انس بینرتبه سوم نخستین کنفر -ترویجي استانداردسازی اقامتگاه های بوم گردی ایران -مقاله علمي

 (1391)بهمن                                                                                                 صنعت گردشگری و صنایع وابسته 

 زیر نظر دانشگاه جامع علمي و  "ایفاچي کار" گردشگری موسسهاز  ارت راهنمایان فرهنگي ایرانگردی و جهانگردیک لوح و

    89/100با معدل  دیرکارب

 90/100با معدل       زیر نظر استاد محمد علي اینانلو "موسسه طبیعت "ازراهنمایان طبیعت گردی  کارت لوح و 

 ساعت( 16مدت راهنمایان تورهای خارجي ) کوتاهکارگاه در  اخذ مدرک 

   ساعت( 16تخصصي اکوتوریسم ) –اخذ مدرک در کارگاه کوتاه مدت آموزشي 

  همایش برند گردشگریدومین اخذ مدرک از    

 برای: ایران و گردشگری از سازمان میراث فرهنگي، صنایع دستيلوح تشویق و قدرداني  اخذ 

  مسیر گردشگری ایران 1001همكاری در پروژه 

 ایران سنتي پروژه تقویم جشنواره ها و آیین های پرداز و مجریایده 

 خبرنگار منتخب حوزه گردشگری 

 (93)                                                           استانداردسازی اقامتگاه های بوم گردی ایران نامهیینگر آتدوین و پژوهشگر 

 کاملمكالمه( :  –نوشتن  –خواندن ) تسلط به زبان انگلیسی   

 تسلط به كامپیوتر 

  در:کامل تسلط 

o  سخت افزار، نصب ویندوز و رفع عیوب کامپیوتر 

o ،کامپیوتر مقدماتي و پیشرفته مباني ویندوز 

o ICDL     
o  اینترنت 

o شبكه های اجتماعي 

 

 تخصصیهاي  فعالیت 

 مدرس و مشاور تخصصي اقامتگاه های بومگردی و توسعه پایدار گردشگری 

  الكترونیکمدرس و مشاور تخصصي کسب و کارهای نوپا گردشگری و گردشگری 

 مدرس و مشاور تخصصي بازاریابي گردشگری و هتلداری 

  رتبه دوم بخش ایده های نو با معرفي کمپین شبكه های اجتماعي#DiscoverPersia  در دومین جشنواره ملي مشارکت

 (1394گردشگری )مهر 

 ي و گردشگریتدوین آیین نامه اقامتگاه های بوم گردی ایران برای سازمان میراث فرهنگي، صنایع دست 

 طراح و مجری کتابچه راهنمای مسیریاب ایران 

 نگارنده کتاب مسیرهای گردشگری تهران 

  2011همكاری در ترجمه و ویراست کتاب راهبردهای سازمان جهاني جهانگردی برای سال 

 همكاری در ترجمه کتاب میراث معنوی 

 یرانالمللي گردشگری و هتلداری احضور و بازاریابي در نمایشگاه بین 
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 دوره جشن راهنمایان گردشگری ایران 9 عضو تیم اجرایي 

  عضو تیم اجرایي و برگزیده بخش نوشتاری اولین جشنواره سفرنامه نویسي ناصر خسرو قبادیاني 

 عضو تیم اجرایي دومین همایش برند گردشگری در ایران 

 گردی  مشاور و پژوهشگر گروه خوشه سار بوم 

  10051گردشگری تهران با شماره عضو انجمن صنفي راهنمایان 

 ،صنایع دستي و گردشگری همكاری در پروژه های گردشگری سازمان میراث فرهنگي 
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