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 سوابق تحصیلی

 ( دکترای مدیریت عالی گردشگری و هتلداریDBA in Hospility & Torism) 

 علوم تحقیقات تهران( کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم( 

 )کارشناسی مهندسی خاک شناسی )دانشگاه گیالن 

 

 سوابق کاری

 قائم مقام دانشگاه غیرانتفاعی رسام 

 عضو هیات علمی دانشگاه غیر انتفاعی رسام 

 معاون اجرایی شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی 

 رییس هیات مدیره شرکت مسافرتی هوایی پرشین گلف 

 ایی شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردیمدیر کل اجر 

 معاون منطقه استان های گیالن اردبیل قزوین شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی 

 عضو کمیسیون معامالت شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی 

 مدیر هتل جهانگردی الهیجان 

 مدیر هتل ساحلی خلیج فارس 
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 ایرانگردی و جهانگردی در کمیته انضباطی شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی نماینده کارفرما هتل های 

 مدیرعامل شرکت خدمات مسافرت هوایی کادوس گشت گیل 

 مدرس دانشگاه غدیر در رشته های هتلداری و مدیریت جهانگردی 

 مدرس هنرستان هتلداری و گردشگری 

 مدیر کارخانه تولید مواد غذایی کادوس 

 ایی داخلی هتل بزرگ گیالنمدیر اجر 

 مشاور مدیر عامل در هتل بزرگ گیالن 

 مدیر روابط عمومی در هتل بزرگ گیالن 

 مدیر خانه داری در هتل بزرگ گیالن 

 مدیر فرانت آفیس در هتل بزرگ گیالن 

 کارمند پذیرش در هتل بزرگ گیالن 

 مدیر داخلی شرکت تولید مواد دارویی فرحان 

  حرفه ای )در رشته آشپزی، شیرینی پزی، سفره آرایی ...(مدرس در اداره کل فنی 

 )مدرس در جهاد کشاورزی )رشته سبدبافی 

 )... مدرس در اداره ارشاد اسالمی )در رشته های سفره آرایی و گل سازی 

 

 دوره های آموزشی

 Body Language in Management 

 International Quality Hospitality Management 

  سازمانیدوره رفتار 

 دوره روابط موفق در سازمان 

 دوره ایمنی و حفاظت حریق و حوادث 

 مدیریت و نوآوری برند از موسسه کاراد 

 مدیریت هتلداری 

 مدیریت نوین هتلداری از دانشگاه لوزان پاریس 

 فرانت آفیس 

 گردشگری الکترونیک 



 طبخ غذاهای محلی 

 BASIC صدور بلیط 

 Intermediate صدور بلیط 

 Advance صدور بلیط 

 GABRIAL RESERVASION 

 AIR FAIR 

 DAMESTIC ELECTRANIC TIKAT 

 مدیریت فنی تورگردانی 

 مدیریت فنی هواپیمایی 

 سفره آرایی 

 گلسازی 

 سایر فعالیت ها

  پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی عوامل موثر در انتخاب اماکن اقامتی در توسعه گردشگری 

 دبیر جشنواره روز ملی ماسوله 

 تحریریه مجله جغرافیایی گردشگری عضو 

  ارائه مقاله در اولین همایش گردشگری و طبیعت گردی ایران با عنوان بررسی توانمندی های زیست محیطی و

 اکوتوریستی پارک ملی بوجاق

 

 لوح تقدیر

 لوح تقدیرنامه از معاون وزیر کار و تعاون اجتماعی 

 ی حرفه ای کشورلوح تقدیرنامه ازمعاون وزیر و ریاست سازمان فن 

 لوح تقدیرنامه از سفیر بالروس 

 لوح تقدیرنامه از شهردار الهیجان 

 لوح تقدیرنامه از مدیر کل سازمان میراث، صنایع دستی و گردشگری استان گیالن 

 لوح تقدیرنامه از رئیس اداره میراث، صنایع دستی و گردشگری شهرستان الهیجان 

 لوح تقدیرنامه از کلینیک زیبایی تهران 



 لوح تقدیرنامه از مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی به عنوان مدیر نمونه سال 

 لوح تقدیرنامه از معاونت صنایع دستی سازمان میراث، صنایع دستی و گردشگری استان گیالن 

 ستمین نشست شورای لوح تقدیرنامه از رئیس شورای شهر الهیجان بابت اسکان و پذیرایی سفرا و دیپلمات ها در بی

 نمایندگان دائم موسسه اکو

 لوح تقدیر از رئیس اداره کار و رفاه اجتماعی شهرستان شفت و فرماندار محترم شفت 

 


