لیست مقاالت پًستزی پذیزفتٍ شدٌ در ايلیه َمایش بیه المللی گزدشگزی ي تًسعٍ
داوشگاٌ کزدستان ي داوشگاٌ پلی تکىیک سلیماویٍ

*تمامی مقاالت درج شدٌ در ایه لیست در پایگاٌ استىادی جُان اسالم ومایٍ ساسی خًاَىد شد

کد اختصاصی همایش رد پای گاه استنادی علوم جهان اسالم۸۹۱۸۲-۱۰۳۲۱ :

ردیف

غٍّان ىلانَ

21

وطػیث فػهی و آجی گسدعگسی ،چغواٌراز گسدعگسی ایسان  0202و جحهیم آرىان احيری زاد  -غظیو انَ زارغی -

20

ٌّیطٍره ٌّ /یطٍرگان

 SWOTصٍػث گسدعگسی ایسان

ىسیو ورىلاٌی

ةسرضی و جحهیم راةػَ صٍایع دضحی و ةّىی ةا جاذةَ ُای گسدعگسی و

اکتس پسویشی

صٍػث جّریطو اضحان کسىاٌغاه
20

ٌلظ ىطئّنیث اجحياغی در جّضػَ رفحارُای زیطث ىحیػی گسدعگسان

عادیَ ضیجاٌیٌّری  -انِام اىاىی

20

(ٌلظ عایطحگی ٌاجیانغسیق در جلّیث ىٍاةعاٌطاٌی حّزه گسدعگسی

ىِریَ کیا اعکّریان  -فسزام فسزان

ضاحهی :ىػانػَ ىّردی ضّاحم اضحان ىازٌرران)

1

22

ٌلظ ةسٌرضازی ىلاصر گسدعگسی ایسان در وفاداری گسدعگسان

انِام اىاىی  -عادیَ ضیجاٌیٌّری

20

ٌلظ اكاىحگاهُای ةّمگسدی در جّضػَگسدعگسی روضحایی  -ىػانػَ

اٌطیَ حطیً ةیکی – رطا ةسٌا

ىّردی :عِسضحان جٍکاةً
آرىان احيری زاد ،ضیر یحیی ادالكی،

20

ٌلظ ادالق در ةازاریاةی گسدعگسی

20

ٌلظ اةػاد جّضػَ گسدعگسی پایرار ةس ةسٌرضازی عِسی؛ ىػانػَ ىّردی

ضّىا دّعاىً ,یطسا صانحی ،ىحير
ُّعٍگی
ضیره ُایره ٌػيحی -رحیو غاةری

عِس ضٍٍرج
20

ىکانیاةی ىجحيعُای گسدعگسی عِسی ةا رویکسدُای پرافٍر غیسغاىم و

ىسیو غهیذّاه  -ىحيررطا وضیهی-

جّضػَ پایرار ةا اضحفاده از ضیطحو اغالغات جغسافیایی و روش جصيیوگیسی ىحيرحطیً زارع
چٍر ىػیاره؛ ىػانػَ ىّردی :اضحان اصفِان
ىلایطَ جػتیلی اضحساجژی ُای جّضػَی کارآفسیٍی در صٍػث گسدعگسی

غهی اکتس حیرری ،ىحيرجّاد جيغیری و

12

ایسان و جسکیَ

زُسه اىیسی ضسدری

11

ىسوری ةس ىتاٌی و درس آىّدحَ ُای کارآفسیٍی در گسدعگسی

ضٍِر اغهطی – کاظو فسج غارف – غهیسطا

10

ىسوری ةس اةػاد ،كاةهیثُا و ىشایای گسدعگسی ُّعيٍر ةس جّضػَ

پّرحیرری – ضیر اعکان گهغٍی
ضيیَ ٌصیسی -فسُاد وفائی

گسدعگسی پایرار
10

گیيیفیکیغً در گسدعگسی از ىتاٌی ٌظسی جا کارةسدُا و ججسةیات جِاٌی

ضپیره حاجحی  -ةاضع رضحيی

10

گسدعگسی و ٌلظ آن در جّضػَ اكحصادی ىٍاغق ىسزٌغیً ( ىّرد ىػانػَ

انِام اىاىی – عادیَ ضیجاٌیٌّری

اضحان کسدضحان )
12

گسدعگسی ىزُتیٌّ ،یرةذظ جّضػَ در چغو اٌراز آیٍرهی صٍػث
گسدعگسی ایسان

0

ضیر ىحير حطیً ىیسی  -ىسیو غاىسی

راعیً كِسىان – ىحطً اةساُیو زاده –

10

Customer Relationship Management Model in Social
)Media (Case Study: Tehran Hotels

10

گسدعگسی جاىػَ ىحّر ( )CBTو چگٌّگی جّضػَ آن در ایسان

10

گسدعگسی پایرار,جّضػَ جّاىع ىحهی وةّم گسدی

فاغيَ احيری

10

کطبوکارُای گسدعگسی کغاورزی ،فسصحی ٌاب در کارآفسیٍی

غيسان حیرری -ةِار ةیِغَيی

02

غّاىم ىّثس در عکم گیسی ةسٌر ىلصر از دیرگاه ىیِيان و ىیشةان(ىػانػَ

آرام آردیان  -ىحيرضیادجان  -ىحير

ىّردی :روضحای كالت اضحان فارس)

اىیساویطی

01

غّاىم ىّثس ةس ارزش ویژه ةسٌر گسدعگسی اضحان کسدضحان

فسعحَ اٌریغيٍر – عاُیً فیض ةذظ

00

عٍاضایی ُیئث ُای ورزعی ةکارگیسٌره ةازاریاةی انکحسوٌیک در جِث

ضارا ورىلاٌی ٌّ -یر ىِحاب  -پیام

جّضػَ گسدعگسی ورزعی اضحان کسدضحان

ىحيرپٍاُی

00

ضیاضث ُای کالن در صٍػث گسدعگسی ایسان

ىسیو افحذاری پّر  -حيیررطا ٌصیسی زاده

00

روٌرُای ادیس گسدعگسی ضالىث در جِان  -جأىهی ةس گسدعگسی

ةِاره ةاةائی – آرىان احيری زاد – رطا

جٍررضحی

عافػی

02

درس آىّدحَ ُا و ججارب جِاٌی گسدعگسی عِسی

ضِیال حیرری – آرىان احيری زاد

00

چانظ ُای جّضػَ ٌیافحگی گسدعگسی در عِسضحان دهذال

ةِسام ایياٌی  -ضیره زُسا یػلّةی

00

جّضػَ پایرار اضالىی :انگّی ضٍجظ ةا ىػیارُای ةّىی و ىرل اضحٍحاج

ىیس ضِیم حطیٍی -حطیً غهی احيری

فازی

جغفلاٌی

جحهیهی ةس ٌاةساةسیُای فظایی کانتر عِسی در ىٍاغق چِارگاٌَ عِسداری

حطً ٌّروزوٌر

پسویش کفچَ – انَِ كاةهی
ةِيً دطسوی پّر -دریجَ ضهیياٌی
ُاروٌی

00

اردةیم ةا اضحفاده از ىرل جاپطیص

0

00

جحهیم ٌلظ اعحساك داٌظ ةس رطایث از درىات در صٍػث ُحهراری

02

جحهیم غّاىم ىؤثس ةس ىریسیث زٌجیسه جأىیً گسدعگسی ةا رویکسد جّضػَ

ٌاصس ضیف انهِیٌ -سگص عیخ حطٍی -
ُاجف حاطسی  -كاضو زارغی
پسضحّ غیاثٌّر  -ىحير رطا وضیهی

پایرار و ةا اضحفاده از ىاجسیص داٌَ کیفیث
01

جحهیم غّاىم ىسجتع ةا ىکانیاةی ىجحيعُای گسدعگسی عِسی ةا

ىسیو غهیذّاه  -ىحيررطا وضیهی-

رویکسدُای پرافٍر غیسغاىم و جّضػَ پایرار ةا اضحفاده از ىاجسیص داٌَ

ىحيرحطیً زارع

کیفیث
ججسةیات و رویکسدُای جِاٌی در ةاب گسدعگسی غزا؛ راُکارُایی ةسای

ُاٌیَ حاجیهّیی  -آرىان احيری زاد -

00

جّضػَ گسدعگسی غزا در ایسان

غترانتاضع رضحيی

00

جتییً ٌلظ حکّىثُای دىّکساجیک در جّضػَی گسدعگسی پایرار

ىهیکا جػفسپیغَ

00

جتییً ىرل ىفِّىی ىیساث فسٍُگی ُّعيٍر

ضیٍا اضحّار ُّ -عيٍر غهیشاده  -ضاالر

02

جاثیس ىطئّنیث پزیسی اجحياغی عسکحی ةس وفاداری ىغحسیان(صٍػث

ٌادراضکٍرری -ىحير ةاعکّه اجیسنّ-

ُحهراری)

حطیً رحیيی کهّر

00

جأثیس ریطک درك عره ةس اغحتار ةسٌر در صٍػث گسدعگسی

فِیيَ کاویاٌپّر  -حطیً رحیيی کهّر -

00

جأثیس جصّیس ذٍُی ىلصر ةس عِست ىلصر در صٍػث گسدعگسی

00

جأثیس اغحياد ىغحسی ةس اغحتار ةسٌر در صٍػث گسدعگسی

00

جأثیس ادراك عٍادحی ةس عِست ىلصر در صٍػث گسدعگسی

کِشادی

ىحير ةاعکّه اجیسنّ
صتا ىسادی  -حطیً رحیيی کهّر  -ةاكس
غطگسٌژاد ٌّری
فِیيَ کاویاٌپّر  -حطیً رحیيی کهّر -
ىحير ةاعکّه اجیسنّ
صتا ىسادی  -حطیً رحیيی کهّر -ةاكس
غطگسٌژاد ٌّری

0

02

ةسرضی ُّیث ةصسی و ىفِّىی آدىک ُای ةّىی گساش در جّضػَ پایرار

ىػیٍَ انطادات حجازی

جاىػَ ىحهی
01

ةسرضی ٌلظ گسدعگسی ةس رعر اكحصادی

حاىر ضیفانهِی

00

ةسرضی ٌلظ صٍایعدضحی در جّضػَ و جزب گسدعگسی فسٍُگی ،ةا جاکیر

حاىر اىاٌی

ویژه ةس زیّرآالت ضٍحی اضحان کسدضحان
00

ةسرضی ٌلظ جأىیً اىٍیث ىسزُا ةس جّضػَ گسدعگسی

عادیَ ضیجاٌیٌّری – انِام اىاىی

00

ةسرضی ٌلظ اىٍیث عِسی در جّضػَ گسدعگسی عِس جِسان ىّرد ىػانػَ

ٌّاز ةذحیاری – رطا ةسٌا – غهی جّکالن

ىٍػلَ 10
02

00

ةسرضی ٌلظ اکّجّریطو در جّضػَ پایرار عِسضحان ضسدعث از دیرگاه

دانر غهی پّر – ضِیال رحیيی – دالرام

ىریسان روضحایی

ةساجی فس

ةسرضی ىیشان وفاداری گسدعگسان دارجی ةس اضاس ىحرودیث ُای ضفس ةَ

اىیسکغاورز ُرایحی – ةٍفغَ فساُاٌی

ایسان
00

ةسرضی ىیشان جحلق غّاىم ىریسیث زٌجیسه جأىیً گسدعگسی ةا رویکسد

پسضحّ غیاثٌّر  -ىحير رطا وضیهی

جّضػَ پایرار در ةذظُای عِسضحان نٍجان در اضحان اصفِان
00

ةسرضی ىّكػیث جغسافیایی و ژئّپهیحیکی ضّاحم ىکسان در جّضػَ

رطا انِّیسدی زاده

گسدعگسی ضاحهی و دریایی
00

22

ةسرضی فسصث ُا و چانظ ُای صٍػث گسدعگسی :ىػانػَ ىّردی

ٌّیر زىاٌی  -دیيً ضػادجيٍر  -ىائره

عِسضحان ةاٌَ  ،اضحان کسدضحان

ضهیياٌی

ةسرضی راُتسدُای دسوج ٌّاحی روضحایی از زوال فسٍُگی جّضع جّضػَ ی

یاضيً داٌایی ،کاظو فسهج غارف

گسدعگسی روضحایی (روضحای دوالب)
21

حاٌیَ اىیٍی آرا  -ىحيررطا جػفسی

ةسرضی دادهکاوی در صٍػث گسدعگسی

2

20

ةسرضی جغییسات ضسىایَ اجحياغی ةا ىحّریث ىغارکث و اغحياد و ضسىایَ

ُادی ٌیازی – ىحير جّاد صفایی

اكحصادی در روضحاُای ُرف گسدعگسی دساضان عيانی (ىػانػَ ىّردی
درکظ و زوارم)
20

ةسرضی ججارب جِاٌی در دصّص ةازدیر ىجرد گسدعگسان

20

ةسرضی جاثیس ویژگی ُای فسدی و فاکحّرُای درىات انکحسوٌیکی ةس جطِیو

ضیره ُایره ٌػيحی  -آرىان احيری زاد -
ادیب اكتانیار
رطا اةاذری -جکحو ضاالری

داٌظ ىغحسی در دسیر آٌالیً (ىّرد ىػانػاجی  :ىغحسیان درىات آٌالیً
آژاٌص ىطافسجی)
ةسرضی جأثیس کطبداٌظ ةس رطایحيٍری گسدعگسان (ىّرد ىػانػَُ :حم

ٌاصس ضیف انهِیٌ -سگص عیخ حطٍی-

22

ُای ضسغیً)

ُاجف حاطسی-كاضو زارغی

20

ةسرضی جأثیس عِست ةسٌر ةس غيهکسد ةسٌر در صٍػث گسدعگسی

فاغيَ غشیشی حيم آةادی -حطیً رحیيی

20

ةسرضی جاثیس جّاٌيٍرضازی ٌیسوی اٌطاٌی ةس جصّیس ذٍُی گسدعگسان از

ضیر ىحير ىّضّیجر  -اضسیً فححی -

ىلصر (ىػانػَ ىّردی :آژاٌصُای ىطافسجی عِسضحان ضٍٍرج)

ضیر ىحير رطا ىّحر  -ىِطا ىغیسوزیسی

20

ةسرضی جأثیس آگاُی و ٌگسش ةسٌر ةس غيهکسد ةسٌر در صٍػث گسدعگسی

فاغيَ غشیشی حيم آةادی -حطیً رحیيی

20

ةسرضی جاثیس اضحساجژی ةازاریاةی ةس اٌحذاب اضحساجژی كیيث گزاری در

آزیحا اضرزاده – ىطػّد اغهو صيیيی –

صٍػث گسدعگسی ( ىّرد ىػانػَ آژاٌص ُای ىطافسجی عِس ىغِر)

ضهيان ضفیرچیان – ةغسی ىِاجس

عٍاضایی پحاٌطیم ُای فسٍُگی ةس جّضػَ ی گسدعگسی روضحایی ( ىّرد

عیيا غالم عِتازی – رطا عافػی – آرىان

ىػانػَ :ىساضو ةّالوگیسی روضحای دوالب)

احيری زاد

01

ةازآفسیٍی عِسی در ةافث جاریذی ةا رویکسد گسدعگسی عِسی

احير عیخ احيری – ىِری ىلرضی

00

ةازاریاةی ُيِيَای در گسدعگسی

آرىان احيریزاد -ىِطا ىغیسوزیسی -ضیر

کهّر -ىحير ةاعکّه اجیسنّ

کهّر -ىحير ةاعکّه اجیسنّ

02

0

ىحير رطا ىّحر
00

اُيیث جایگاه زىیً گَسدعگَسی غار ةٍُّو در کّه گاوةَطث الرضحان فارس

رطا صادكیٌ-طیو آعفحَ-ةِيٍیار کاظيی

(پیٌّرگاه کيیاب غتیػث و جاریخ)
00

02

اضحساجژی ُای كیيث گزاری در جّریطو ىػانػَ ىّردی اثسات كیيث

آرىان احيری زاد – کاظو فسج غارف –

گزاری در ىٍاغق جٍّةی آٌاجّنی جسکیَ

ضیر اعکان گهغٍی – غهیسطا پّرحیرری

ارائَ انگّی ىػانػاجی کارةسد جکٍیک ُای جيع ضپاری در جّضػَ صٍػث

ىِری گيغاد – ىحير انَ ةذظ

گسدعگسی ىّرد ىػانػَ ىحروده ىٍػلَ ضیطحان)
00

Career Opportunities in Tourism Management

00

ٌحّه جأثیسگزاری زیسضادث گسدعگسی ةس وفاداری گسدعگس (ىػانػَ

ىجیر فسُادی یٌّکی -ىٍِاز دوضحی

ىّردی :عِس اصفِان)

ایساٌی -ىِیً ىسادةذظ عیم ضس

جأثیس جصّیس ذٍُی ضاکٍان ىحهی ىٍاغق زنشنَ زده در حيایث آن ُا از

یّضف ىحيری فسٌ -ادر ٌادری – ُاٌیَ

گسدعگسی ضیاه (ىػانػَ ىّردی :روضحاُای زنشنَ زده عِسضحان ضسپم

پسویشی

ٌرا ىفذو ٌاصساضالىی  -اکتس حاجيی پّر
فسعیٌ -گار ىفذو ٌاصساضالىی

00

ذُاب)

0

