نام نام خانوادگی :شالِ اتراّیوی
مدرس درس :آشٌایی تا هَزُ ّا
سوابق تحصیلی:
کارشٌاظی تاریخ
سوابق کاری:
 هدرض زتاى اًگلیعی از ظال 1383 راٌّوای تَرّای داخلی از ظال  1386تاکٌَى راٌّوای تَرّای خرٍجی تِ هقاصد یًَاى ،ایتالیا ،فراًعِ ،هًَاکَ ،اظپاًیا ،هجارظتاى ،اتریش ،اظلَاکی ،چک،آلواىّ ،لٌد ،ظَئیط ،لَکساهثَرگ ،تلصیک ،ترکیِ ،فٌالًد ،اظتًَی ،ظَئدً ،رٍش ،داًوارک ٍ اظترالیا از ظال 1387
تاکٌَى
 راٌّوای تَرّای ٍرٍدی اًگلیعی زتاى از ظال  1387تاکٌَى هعإٍل کویتِ گردشگری خاًِ فرآٍراى ایراى در ظالْای 1387 ٍ 1386 هطؤٍل رٍاتط عوَهی اًجوي صٌفی راٌّوایاى اظتاى تْراى از ظال 1387 هدرض دٍرُ الگَّای رفتاری تِ داًشجَیاى دٍرُ ّای هدیریت فٌی ٍ راٌّوایاى گردشگری ،هَظعِ آتالٌد ازظال  1389تاکٌَى

 هجری تَرّای آهَزشی درض فٌَى راٌّوایاى ترای داًشجَیاى دٍرُ راٌّوایاى گردشگری ،هَ ظعِ آتالٌد ،ظال1389
 ّوکاری تا هجلِ ایراًا ،خثرگساری هیراث فرٌّگی ،رٍزًاهِ ّفت صثح ،رٍزًاهِ جام جن ٍ رٍزًاهِ ّوشْری تِعٌَاى خثرًگار حَزُ گردشگری ٍ هیراث فرٌّگی از ظال 1386
 ّوکاری تا شثکِ رادیَیی "فرٌّگ" تِ عٌَاى کارشٌاض گردشگری ٍ ًَیعٌدُ در ترًاهِ ّای ّفت اقلین ،ظفرًاهِ ،تِ تواشا ظَگٌد ٍ تاهداد فرٌّگی از ظال 1389
ّ -وکاری تا شثکِ جْاًی تلَیسیًَی "ظحر" تِ عٌَاى راٌّوای گردشگری هدعَ در ترًاهِ اًگلیعی
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 ُ -هکاری در تألیف کتاب ّای

"رٍظتاّای ّدف گردشگری اظتاى تْراى "ٍ"کتاب راٌّوای گردشگری

خَزظتاى"
 ظردتیر هجلِ گیلگوش از ظال 1391 ًایة رئیط ّیأت هدیرُ اًجوي صٌفی راٌّوایاى اظتاى تْراى دٍ دٍرُ از ظال  1391تاکٌَى عضَ کویتِ ترگساری جشي رٍز جْاًی راٌّوایاى گردشگری ( 4دٍرُ در اظتاى ّای یسد ،آذرتایجاى شرقی،خَزظتاى ٍ آذرتایجاى غرتی)
 طراح ٍ هجری کارگاُ ّای تَاًوٌدظازی راٌّوایاى گردشگری تِ زتاى ّای فارظی ٍ اًگلیعی از ظال 1390تاکٌَى

هدرض ٍ تعْیلگر کارگاُ "ظفرًگاری" در ششویي جشي رٍز راٌّوایاى گردشگری کشَر در ارٍهیِ ،اظفٌد1391
 تازدید از هَزُ ّای لٍَر(پاریط) ،ارظی(پاریط) ،شرش پوپیدٍ(پاریط)ٍ ،رظای(فراًعِ) ،آلثرتیٌا(ٍیي)ٍ ،اتیکاى،آکادهیا(فلَراًط) ،هَزُ تاظتاى شٌاظی آتي ،هَزُ آکرٍپَلیط (آتي) ،هَزُ آگَرا (آتي) ،هَزُ دلفی (یًَاى) ،هَزُ
تاظتاى شٌاظی تعالًَیکی ،هَزُ ٍاظا (اظتکْلن) ،هَزُ اظکاًعي (اظتکْلن) ،هَزُ هلی داًوارک (کپٌْاگ) ،هَزُ
ٌّری گلیپتَتک (کپٌْاگ) ،هَزُ کشتی ّای ٍایکیٌگ ّا (اظلَ) ،هَزُ هًَش (اظلَ) ،هَزُ تکٌَلَشی هًَیخ ،هَزُ
تَپَگرافی ترض (ترلیي) ،هَزُ تاظتاى شٌاظی اظتاًثَل ،هَزُ تاظتا ى شٌاظی آًکارا ،هَزُ هادام تَظَ (آهعتردام)،
هَزُ ظیدًی ٍ...

