 سوابق تحصیلی


دیپلم گردشگری از دانشگاه  UIBاسپانیا با درجه عالی ()A+

 2012میالدی



دیپلم هتلداری از دانشگاه  UIBاسپانیا با درجه عالی ()A+

 2012میالدی



كارشناس ارشد مدیریت جهانگردی (گرایش بازاریابی) دانشگاه عالمه طباطبایی تهران

()91-88



لیسانس مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه ورامین

()86-82

 مدارك و فعالیت های علمی


مربی ملی ایران در فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری (فروردین )94



مربی كسب و كار در دومین استارت آپ ویکند گرگان (اسفند )93



مدرس فنون میزبانی و ارتباط با مشتری  -دوره آموزش سر میهمان داران و میهمان داران قطار لوكس رجا (بهمن )93



برگزاری دوره آموزشی:





مهارتهای میزبانی و ارایه خدمات گردشگری -مجموعه علیصدر همدان (دی )93



فنون میزبانی اساتید بین المللی ستاد علوم شناختی -نهاد ریاست جمهوری (آبان )93



بازآموزی راهنمایان گردشگری آژانس ایران دوستان (مرداد )93

برگزاری كارگاه :چگونگی حضور كسب و كارهای گردشگری در رسانه های اجتماعی آنالین -دومین كنفرانس گردشگری
مهر93
الکترونیک – تهران



برگزاری كارگاه :نقش رسانه های اجتماعی آنالین در توسعه گردشگری و هتلداری -اولین كنفرانس علمی بینالمللی توسعه
مهر 93
گردشگری جمهوری اسالمی ایران – مشهد



سخنران پنل برنامه ریزی منطقه ای با تکیه بر جوامع بومی و معرفی اقامتگاه های بوم گردی به عنوان نمونه موفق اقامتگاه ای
مهر 93
جامعه بنیاد -اولین سمپوزیوم بین المللی توسعه گردشگری پایدار –تهران




سخنران پنل تخصصی نخستین مستر كالس یک روزه شبکههای اجتماعی در گردشگری و هتلداری با همراهی خانم Karin
خرداد 93
  Elginمشاور ارشد بازاریابی الکترونیکی و برند الکترونیکی سازمان UNWTOسخنران و مدرس توسعه پایدار گردشگری دوره بازآموزی كارشناسان طبیعت گردی سازمان های میراث فرهنگی ،صنایع دستی
خرداد 93
و گردشگری كل كشور



WFTGA- HANDS ON TOURIST GUIDING CERTIFICTAE



سخنران علمی اولین كنفرانس گردشگری الکترونیکی ایران -نقش تجهیزات الکترونیکی هوشمند در گردشگری



مقاله علمی – پژوهشی  Iran’s Desert Lodges and Sustainable Tourism Developmentدر ژورنال
اكوتوریسم ایران -مركز  DAADآلمان (مرداد )1392

 2014میالدی
آبان 92



مقاله علمی -ترویجی استانداردسازی اقامتگاه های بوم گردی ایران -رتبه سوم نخستین كنفرانس بینالمللی استانداردسازی در
صنعت گردشگری و صنایع وابسته (بهمن )1391



لوح و كارت راهنمایان فرهنگی ایرانگردی و جهانگردی از موسسه گردشگری "ایفاچی كار" زیر نظر دانشگاه جامع علمی و
كاربردی با معدل 100/89




لوح و كارت راهنمایان طبیعت گردی از" موسسه طبیعت" زیر نظر استاد محمد علی اینانلو
با معدل 100/90
اخذ مدرک در كارگاه كوتاه مدت راهنمایان تورهای خارجی ( 16ساعت)



اخذ مدرک در كارگاه كوتاه مدت آموزشی – تخصصی اكوتوریسم ( 16ساعت)



اخذ مدرک از دومین همایش برند گردشگری



اخذ لوح تشویق و قدردانی از سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ایران برای:
 .1همکاری در پروژه  1001مسیر گردشگری ایران
 .2ایدهپرداز و مجری پروژه تقویم جشنواره ها و آیین های سنتی ایران
 .3خبرنگار منتخب حوزه گردشگری
 .4پژوهشگر تدوین استانداردسازی اقامتگاه های بوم گردی ایران

 سوابق كاری


مدیر آموزش و توسعه شركت خدمات مسافرتی ایران دوستان

( 93تا كنون)



موسس گروه راهگشایان گردشگری ایران – مشاوره و راه اندازی كسب و كارهای دیجیتال در گردشگری(راگا)
 oطراحی و برگزاری دوره رسمی كارشناس گردشگری الکترونیک

( 93تا كنون)



مدرس دانشگاه آزاد اسالمی –واحد تهران غرب (فنون تور گردانی)

( 93تا كنون)




مدرس رسمی دانشگاه جامع علمی  -كاربردی (گردشگری الکترونیک -مدیریت ارتباط با مشتری -شناخت صنعت گردشگری-
( 92تا كنون)
بازاریابی هتلداری)



مشاور و عضو رسمی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران

( 92تا كنون)

مدیر دپارتمان گردشگری الکترونیک آزمایشگاه فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی شریف(الیتک)

( 92تا كنون)



موسس و مدیرعامل موسسه توسعه پایدار گردشگری بوم گردی (اقامتگاههای بومگردی در ایران)
 oطراحی و برگزاری دوره رسمی تربیت نیروی متخصص اعضای اقامتگاه های بوم گردی

( 92تا كنون)



مدرس رسمی دوره های گردشگری و هتلداری سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

( 92تا كنون)

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی راهنمایان تهران

( 92تا كنون)




عضو هیئت تحریریه و مشاور گردشگری هفته نامه تعطیالت نو

( 89تا كنون)

مشاور پژوهشکده تعطیالت نو

( 90تا كنون)



كارشناس گردشگری در برنامههای تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

( 88تا كنون)



كارشناس و پژوهشگر گردشگری در برنامههای رادیویی صدای جمهوری اسالمی ایران

( 88تا كنون)





راهنمای تورهای خروجی ( اروپا ،آسیای جنوب شرقی و استرالیا) و تورهای ورودی



همکاری با مجالت ،روزنامهها و خبرگزاریهای داخلی ایران در زمینه گردشگری و اكوتوریسم



خبرنگار خبرگزاری میراث فرهنگی(  ) CHNدر حوزه گردشگری ،میراث فرهنگی و اكوتوریسم



كارشناس و پژوهشگر گردشگری در برنامه زنده صبح و آموزش  -شبکه آموزش

( آبان 88تا كنون)
( 87تا كنون)
( فروردین -شهریور ) 88
( خرداد -شهریور ) 88



عضو هیئت تحریریه مجله ایرانا




عضو هیئت مدیره تعاونی یاران همراه طبیعت گردان

()87-86

فروش نوت بوک و كیف نوت بوک در شركت مهرگان تجارت

()87-86



تدریس دروس آشنایی با سخت افزار كامپیوتر ،آموزش ویندوز و بازاریابی حضوری در شركت صبا سیستم

()86-85



ارائه مقاالت و ترجمه های متعدد در زمینه گردشگری در مجالت و روزنامه های داخلی



( آبان  87تا ) 89

( 85تا كنون)

طراحی و اجرای تورهای فرهنگی و طبیعت گردی داخلی به طور رسمی (برای آژانسهای قدس گشت ،آژانس اسپیلت ،موسسه
() 88 – 83
اكوتور ،ماركوپولو و )...

 فعالیتهای جنبی


كارشناس فنی استانداردسازی وب سایت های گردشگری ایران برای سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری



تدوین آیین نامه اقامتگاه های بوم گردی ایران برای سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری



طراح و مجری كتابچه راهنمای مسیریاب ایران



نگارنده كتاب مسیرهای گردشگری تهران



همکاری در ترجمه و ویراست كتاب راهبردهای سازمان جهانی جهانگردی برای سال 2011



همکاری در ترجمه كتاب میراث معنوی



حضور و بازاریابی در نمایشگاه بینالمللی گردشگری و هتلداری ایران



عضو تیم اجرایی هشت دوره جشن راهنمایان گردشگری ایران



عضو تیم اجرایی و برگزیده بخش نوشتاری اولین جشنواره سفرنامه نویسی ناصر خسرو قبادیانی



عضو تیم اجرایی دومین همایش برند گردشگری در ایران



مشاور و پژوهشگر گروه خوشه سار بومگردی



عضو انجمن صنفی راهنمایان گردشگری تهران با شماره 10051



همکاری در پروژه های گردشگری سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری

