نام نام خانوادگی ً :یوب آرری
استاد درس :اکَظیعتن ّبی ایراى
سوابق تحصیلی :
کبرؼٌبظی ارؼذ هؼوبری(تْراى هرکس)،کبرؼٌبظی ارؼذ هؼوبری هٌظر(ؼْیذ
ثْؽتی)
سوابق حزفه ای ساسمانی :
هذیر هَظعِ آهَزؼی تحقیقبتی آٍای طجیؼت پبیذار از ظبل 1384
سوابق تذریس (آموسشی ):
 هذرض جغرافیبی جْبًگردی ٌّ ،ر ٍ هؼوبری ٍ ؼٌبخت صٌؼت جْبًگردی از ظبل 1383تبکٌَى در هَظعبت آهَزؼی جْبًگردی (هَظعبت ظوب  ،آتبلٌذ  ،آٍای جلت ظیبحبى ،
اکَتَر ایراى  ،پبرظیبى گؽت  ،ثْبر ارتجبطبت ٍ آٍای طجیؼت پبیذار)
 هذرض درض جغرافیبی گردؼگری در داًؽگبُ ػالهِ طجبطجبیی  -هقطغ کبرؼٌبظی هذرض جْبًگردی (رؼتِ هذیریت جْبًگردی)در ثخػ رٍاثط ثیي الولل هجتوغ فٌیتْراى ٍاثعتِ ثِ داًؽگبُ  TAFEاظترالیب1385-
 هذرض دٍرُ آهَزؼی راٌّوبیبى تَر ثبًَاى خَزظتبى (ثبّوکبری داًؽگبُ تیف اظترالیب ٍهجتوغ فٌی تْراى ٍ اَّاز)1384 -
 هذرض دٍرُ آهَزغ اکَتَریعن ثرای راٌّوبیبى تَر اظتبى فبرض – ؼیراز 1384 - هذرض دٍرُ آهَزغ راٌّوبیبى هحلی -اظتبى ّرهسگبى -ثٌذرػجبض  -اردیجْؽت 85 تذریط در دٍرُ آهَزؼی کبرؼٌبظبى طجیؼت گردی کؽَر(کویتِ هلی اکَتَریعن ) -ظبری تیرهبُ 1387
 هذرض کبرگبُ هلی آهَزؼی طجیؼت گردی داًؽکذُ هٌبثغ طجیؼی داًؽگبُ تْراى -هرداد87
 هذرض کبرگبُ ّبی آهَزؼی جؽٌَارُ ثرتریي ّبی گردؼگری ٍ -زارت کؽَر  -هْر 87 هذرض کبرگبُ آهَزؼی آؼٌبیی ثب تَریعن ٍ فَایذ آى در رٍظتبّبی ؼیت دراز – الفتدیرظتبى  -طجل در جسیرُ قؽن  -فرٍردیي 1386
 هذرض کبرگبُ ّبی آهَزؼی تَریعن رٍظتبیی در رٍظتبّبی اظتبى تْراى ( ظٌگبى  ،هرا ٍهراًک ) 1387
 هذرض دٍرُ آهَزؼی راٌّوبیبى تَر اظتبى لرظتبى 1387 هذرض درض آؼٌبیی ثب ؼٌبخت صٌؼت گردؼگری در دٍرُ هذیریت فٌی ظبزهبى هذیریتصٌؼتی ؼیراز 1385

 تذریط در دٍرُ ّبی آهَزؼی اکَتَریعن جسیرُ قؽن ( درض جغرافیبی جْبًگردی )1387
 تذریط در دٍرُ آهَزؼی آؼٌبیی ثب اکَتَریعن ٍیصُ هٌطقِ آزاد قؽن – 1388 تذریط در دٍرُ آهَزؼی جؽٌَارُ ّبی گردؼگری  -جسیرُ قؽن1390مقاالت و سخنزانی ها :
 -ارائِ هقبلِ در اٍلیي ّوبیػ هلی آهَزؼی تخصصی اکَتَریعن -تْراى

1386

 ارائِ هقبلِ در ظَهیي ّوبیػ هلی آهَزؼی  -تخصصی اکَتَریعن  -تْراى 1388 ارائِ هقبلِ در ّوبیػ هلی اکَتَریعن – زًجبى1387 ارائِ هقبلِ در ّوبیػ  GLOBAL ECOاظترالیب – ظیذًی – ًَاهجر 2011 ارائِ هقبلِ در پٌجویي ّوبیػ  GGNؼجکِ شئَپبرک ّبی جْبًی – اًٍسى شاپي – هی2012
 -ارائِ هقبلِ در دٍهیي ّوبیػ

ADVANCES IN TOURISM AND

 - HOSPITALITYکَرفَ یًَبى – هی 2012
 ارائِ هقبلِ در ؼؽویي ّوبیػ  - RESPONSIBLE TOURISMثرزیل – جَى2012
 ارائِ هقبلِ در کبرگبُ آهَزؼی رٍظتبّبی ّذف گردؼگری – گبزرخبى قسٍیي – 1391 ارائِ هقبالت تخصصی در هَرد اکَتَریعن در جرایذ ٍ هجالت تخصصی گردؼگری (ّوؽْری  -ایراًب ٍ صبػقِ ٍ ) .......

دوره های آموسشی گذرانذه شذه:
 راٌّوبی طجیؼت گردی ،دٍرُ آهَزغ هذرظیي جغرافیبی جْبًگردی ٍ اکَتَریعن اجراؼذُ تَظط دفتر ثرًبهِ ریسی آهَزؼی ظبزهبى هیراث فرٌّگی ٍ گردؼگری 1382
 کبرگبُ ّبی ثبزآهَزی راٌّوبیبى تَر ظبزهبى هیراث فرٌّگی  ،صٌبیغ دظتی ٍ گردؼگری دٍرُ آهَزؼی ؼیَُ ّبی تذریط اجرا ؼذُ تَظط دفتر ثرًبهِ ریسی آهَزؼی ظبزهبىهیراث فرٌّگی ٍ گردؼگری 1385
 دٍرُ آهَزؼی ثبزآهَزی هذرظبى گردؼگری 1386ٍ1385فعالیت های اجزایی

 -تحقیقبت ٍ هطبلؼبت پبرک طجیؼت دل ػبلن کرهبى (هجوَػِ تَریعتی ) ظبل

،1382

طراحی ٍ هطبلؼِ پرٍشُ ّبی هجوَػِ تَریعتی هرًجبة  ،هجوَػِ جسایر فبرٍر  ،پبرک
هلی خجرٍرٍچَى ،هجوَػِ پرٍر ٍ فیٌعک ؼرکت اکَتَر ایراى
 طرح هطبلؼبتی گردؼگری اظتبى چْبرهحبل ثختیبری – ثخػ ثرٍجي –ؼرکت ػوراىرفعٌجبى
 هذیر پرٍشُ طرح ارتقبی اکَتَریعتی رٍظتبی ؼیت دراز جسیرُ قؽن ثر اظبض تَاًوٌذیّبی جَاهغ هحلی ثب ّوکبری ظبزهبى هلل هتحذ  UNDP/GEF/SGPاز 1391 1386
 هعئَل اداهِ طرح پرٍشُ حفبظت از الک پؽتْبی پَزُ ػقبثی جسیرُ قؽن ثب ّوکبریظبزهبى هلل هتحذ  1387 UNDP/GEF/SGPتب 1390
 هذیر پرٍشُ تجْیس اکَتَریعن رٍظتبی ؼیت دراز جسیرُ قؽن ثب ّوکبری ظبزهبى هللهتحذ 1387 UNDP/GEF/SGP
 ّوکبری در پرٍشُ اکَتَریعن جسیرُ ٌّگبم ثب ّوکبری ظبزهبى هلل هتحذ ٍ UNDP/GEF/SGPهَظعِ حیبت ٍحػ هیراث پبرظیبى 1390 -
 دثیر  3دٍرُ ّوبیػ هلی اکَتَریعن  -تْراى در ظبل ّبی 1388 ٍ1386 دثیر ّوبیػ هلی پرًذُ ًگری  -تْراى – کبخ گلعتبى1388 - دثیر ّوبیػ هلی تٌَع زیعتی ٍ اکَتَریعن  -تْراى 1388 هذیر پرٍشُ ظبهبًذّی گردؼگری شئَپبرک جْبًی جسیرُ قؽن ثرای ارزیبثی هجذدیًَعکَ 1390 -
 ًظبرت ػلوی ٍ ّوبٌّگی ّبی ػلوی ّوبیػ تَظؼِ پبیذار در رٍظتبّبی ّذفگردؼگری 1391
 ًظبرت ٍ ّوبٌّگی ّبی ػلوی کبرگبُ ّبی آهَزؼی رٍظتبّبی ّذف گردؼگری 1391سوابق عضویت در انجمنها و اتحادیه های حزفه ای:
 ػضَ ؼَرای ثرًبهِ ریسی آهَزؼی کویتِ هلی اکَتَریعن ػضَ کبرگرٍُ فؼبالى طجیؼت گردی  -کویتِ هلی اکَتَریعن ػضَ اًجوي هَظعبت آهَزؼی هیراث فرٌّگی  ،صٌبیغ دظتی ٍ گردؼگری ػضَ ؼَرای اکَتَریعن ظبزهبى هلل هتحذ SGP-GEF-UNDP - -ػضَ کبرگرٍُ گردؼگری ظبزهبى ّبی هردم ًْبد ؼْرداری تْراى 1390 -

