نام نام خانوادگی :آرش ًَرآلبیی
استاد درس :هیراث فرٌّگی
زمینه های کاری:
 ثرگساری تَرّبی فرٌّگی ٍ طجیعتگردی؛ فعبل در تَرّبی ٍرٍدی ،خرٍخی ٍ داخلی عضَ ّیئت هذیرُ اًدوي صٌفی راٌّوبیبى گردضگری استبى تْراى از سبل  ۱۳۸۷تبکٌَى هذرض راٌّوبیبى گردضگری در هَسسبت گردضگری استبى ّبی تْراى ٍ خَزستبى -هطبٍر در ثرخی از پرٍشُّبی گردضگری (سبزهبى هیراث فرٌّگی ،صٌبیع دستی ٍ گردضگری

–

ضرکت سوگب  -ثبًک گردضگری – ثبضگبُ گردضگری ایراًیبى )
 ارائِ گسارشّب ٍ همبالت هتعذد در راثطِ ثب گردضگری ،هیراث فرٌّگی ،هیراث هعٌَی ،ضٌبختاسطَرُّب ٍ فرٌّگ ایراى ٍ سبیر کطَرّب ،هذیر هرکس پصٍّصّبی ّفتًِبهِ “تعطیالت ًَ”
 رٍزًبهًِگبر آزاد در حَزُ گردضگری ،هیراث فرٌّگی ٍ هیراث هعٌَی خجرًگبر خجرگساری هیراث فرٌّگی  ، www.chn.irدثیر گردضگری هدلِ “ایراًب” دثیر هیراث هعٌَی خجرگساری هستمل هحیط زیست ایراى، www.iren.ir ّوکبری ثب رٍزًبهِ ّوطْری ّ ،وکبری ثب هدلِ ّوطْری خَاى ّ ،وکبری ثب هدالت ٍ رٍزًبهِّبیدیگر در حَزُّبی رکر ضذُ
تجربیات حرفهای و اجرایی:
 سخٌراًی در داًطگبُ عالهِ طجبطجبیی در راثطِ ثب “فلسفِی ثرگساری ًَرٍز در ایراى زهیي" سخٌراًی در داًطکذُ ٌّر ٍ هعوبری داًطگبُ اصفْبى در راثطِ ثب “هَزُ ٍ گردضگری" ارائِ پبًل در داًطگبُ ضریف در رٍز خْبًی گردضگری در سبل  ۱۳۹۰در راثطِ ثب ضعبرّبی سِ دِّسبزهبى خْبًی گردضگری ،سخٌراًی در فرٌّگسراّبی هختلف تْراى
 طراح ٍ سخٌراى در ّوبیص هلی “پیبهجراى هذفَى در ایراى” ،طراح ٍ سخٌراى در ّوبیص “ایراى،سرزهیي همذض” ،سخٌراًی ٍ ّوکبری در ثرگساری ّوبیص “گسارش تخریت یبدگبرّبی فرٌّگی”،
 سخٌراًی ٍ ّوکبری در ثرگساری ّوبیص “خیرفت ،گَْارُ توذى ضرق” ،سخٌراًی ٍ ّوکبری درثرگساری ّوبیص “تعسیِ ،هیراث هعٌَی ایراًیبى”
 ّوکبری در ثرگساری سویٌبرّبی هختلف در کطَر ثب عٌبٍیيۺ ارگ رایيّ ،وبیص آتَرپبتکبىّ ،ناًذیطی راٌّوبیبى تَر ثب دفبتر خذهبت هسبفرتی (دٍ دٍرُ) ،ثرگساری پٌح دٍرُ پیبپی خطي راٌّوبیبى

گردضگری در تْراى ٍ ضْرستبى ّبّ ،وکبری در ثرگساری ٍ سخٌراًی در کبرگبُ علوی “ثبضگبُ
هْوبىًَازی خَاًبى کطَرّبی اسالهی ٍ خَاًبى هسلوبى” در ّوبیص “تَریسن اسالهی” ،ثرگساری
دٍرُّبی آهَزش ٍ تَاًوٌذسبزی خَاًبى رٍستبیی ثب رٍیکرد تَسعِ گردضگری رٍستبیی در
رٍستبّبی “سٌگبى”“ ،هراء” ٍ “هراًک” ،هدری ثرگساری کبرگبُّبی آهَزضی در لبلت تَرّب ٍ
خلسبت تئَری ثرای هسیرّبی داخل ٍ خبرج کطَر ،ثرگساری خلسبت علوی ّفتگی پیبپی ثرای
راٌّوبیبى گردضگری ثِ هذت  ۶سبلّ ،وکبری در اخرای طرح گردضگری رٍستبیی هعبًٍت
گردضگری استبى تْراىّ ،وکبری در اصالح ٍ کبرضٌبسی  ۱۰۰۰هسیر گردضگری کطَرّ ،وکبری در
اصالح ٍ کبرضٌبسی تَرّبی ثب عالئك ٍیصُ ،دثیر علوی هَسسِ فرٌّگی-اختوبعی خبًِ فرآٍراى ایراى (
ثِ هذت  ۴سبل) ،هسٍَل ثخص تحمیك ٍ تَسعِ در ضرکت ایراًگردی هبرکَپَلَ ( ،)۱۳۹۰ -۱۳۸۹ایذُ
پردازی ٍ هذیریت ثرگساری ًوبیطگبُ “پذر شپتَی ایراى”ۺ آثبر استبد عثوبى رحوبًسادُ (تبثستبى ،)۱۳۹۰
حدازی ثرای
سخٌراًی در داًطگبُ پیبم ًَر هرکس ٍراهیي ثب عٌَاى “گردضگری ادثی” (آثبى  ،)۱۳۹۰ایذُ ر
ثرگساری خطٌَارُ سفرًبهِ ًَیسی ًبصرخسرٍ لجبدیبًی ٍ دثیر اٍلیي دٍرُ خطٌَارُ (ثْوي )۱۳۹۰
تالیفات کتاب:
اًذیطِ در اًذیطِ (هتَى ادثی) ،هطبّذُ ٍ اًذیطِ (داستبى ّبی کَتبُ ٍ هتَى ادثی) ،آهَختي را ًیبهَختِاین (هتي
ّبی کَتبُ ادثی) ،لجٌبى )کتبة خیجی ضٌبخت کطَر لجٌبى(
ضٌبخت عذد طالیی (در راثطِ ثب عذد فی)راٌّوبی کبرثردی زًذگی در تْراى (ثب ّوکبری دیگراى)عذد ًوبد اسطَرُ (پصٍّص)هیراث هعٌَی (ثِ عٌَاى ّوکبر)هیراث خْبًی (پیگیری ثرای چبح)راٌّوبی گردضگری استبى خَزستبى (در حبل تبلیف)همکاری با رادیو و تلویسیون:
-هذعَ در ثرًبهِ ّبی رادیَییۺ رادیَ تْراى – رادیَ خَاى… -

هذعَ در ثرًبهِ ّبی تلَیسیًَیۺ ثرًبهِ گردش از ضجکِ  ،۴ثرًبهِ  IRAN TRAVEL GUIDEدر ضجکِسحر ،ضجکِ خبم خن
اخرای ثرًبهِ ثرای ضجکِ رادیَیی فرٌّگاخرای ثرًبهِ در ضجکِ آهَزش (در راثطِ ثب گردضگری)-اخرای ثرًبهِ ثرای ضجکِ دٍ ،ثِ عٌَاى راٌّوبی سفر (ثرًبهِ غیر هٌتظرُ)

