لیست مقاالت شفاَی 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

غيَان نقالً

ىَیصيده  /ىَیصيدگان

۱1

لیَن پایحخث گردطگری ٌَطهيد اروپا در شال  ،۹۱1۲راٌکارٌا و راٌتردٌا

فاظهً رخظان لَ

۱۹

ندیریث اشحراجژیک جحرکات نيعقً ای گردطگران در ىَاحی جَریصحی

شید غلی فارغ – نیالد جػفری شیصی

۱0

نعالػً شٍم صيایع دشحی در شَغات خریداری طده جَشط زائران و گردطگران طٍر

حهیده خاکصار آشحاىً  -غلی رٌيها

نظٍد
۱0

نعالػً فرصحٍا ،چالض ٌا و ججرةیات جٍاىی گردطگری شالنث

آرنان احهدی زاد – احصان رشحهی –
نژده جهظیدپَر

1

فردیو نحهدی – ةظری نٍاجر – شاالر

۱0

گردطگری و ىهَد واقػیث راشحیو کردشحان

۱0

ظراحی ندل گردطگری خارجی ةا روش پَیایی شیصحم (نَرد نعالػً  :اشحان

ةاةک دهنَةد  -شلیم کریهیجکلَ  -نحهد

کرنان)

نٍدی خردپژوه

صادرات صيایع دشحی شیصحان و ةلَچصحان(نَرد نعالػً  :جحلیل نَاىع صادرات ةً

الًٍ صادق طیرازی – حصیو غلی احهدی

اروپا)

جظفقاىی

۱0

ىقض فياوری واقػیث نجازی و واقػیث افزوده در گردطگری

آرنان احهدی زاد  -شپیده حاجحی  -شید

۱۲

طياشایی و اولَیث ةيدی نَلفً ٌای نزیث رقاةحی گردطگری خرید ةا اشحفاده از

کٍزادی

۱0

اطکان گلظيی
شاشان احهدی

روش دیهحل فازی(نَرد نعالػً:طٍرشحان ةاىً
1۱

طياشایی و اولَیث ةيدی اىگیزه ٌای گردطگران در شفرٌای نػيَی(نَرد نعالػً:

حصیو اشکيدری – ةيفظً فراٌاىی

شفر ارةػیو)
طياشایی و ارزیاةی ژئَشایث ٌای طٍرشحان ةروجرد در راشحای ةرىانً ریزی

شیانک طرفی -داریَش یاراحهدی -

11

گردطگری

نریم ىصرالً زاده

طياشایی فياوری ٌای ىَیو و ةرجر در ةخض گردطگری طٍرنظٍد (نعالػً نَردی:

غلی رٌيها  -حهیده خاکصار آشحاىً -

حهل و ىقل ٌَایی)

نریم رشَل زاده

10

گیهیفیکیظو در گردطگری نروری ةر ججرةیات جٍاىی

غلیرضا پَرحیدری

10

رجتً ةيدی طتکً ٌای اجحهاغی ةر جذب گردطگران اروپایی ةً ایران از دید

غلی اکتر کیاىَش  -ةيفظً فراٌاىی

1۹

گردطگران
10

راٌکارٌای جَشػً گردطگری روشحایی جانػً نحَر ةا جَجً ةً دو ججرةً جٍاىی

۹

طٍره شلعاىی– روطيک ىقیب حضرجی

نحهد شیادجان  -نٍدیً زحهحکض

10

جَشػً پایدار روشحایی ةا جکیً ةر قاةلیثٌای گردطگری ةَنی-نحلی

10

 -جحلیل اکحظافی نَاىع اثرگذاری پایدار گردطگری ةر اقحصاد جَانع نحلی (نعالػً

داود جهیيی -آرنان ةٍهيی -نٍدی

نَردی :روشحا ـ طٍر قَری قلػً؛ طٍرشحان رواىصر)

غتدالهلکی -پرویو نحهدخاىی

10

جاثیر گردطگری فرٌيگی ةر جَشػً پایدار(نيعقً آزاد کیض)

ةدریً ةحریيی

1۲

جأثیر شیصحمٌای اظالغات جغرافیایی( )GISةر ةازاریاةی گردطگری

فرطحً احهدی – ختات ىصائی

۹۱

پیظران ٌای نَثر در طکل گیری ةرىد نقصد ةا روش آیيده پژوٌی(نعالػً نَردی

نحهد شیادجان  -آرام آردیان-

روشحای ٌدف گردطگری قالت اشحان فارس)

نحهد انیراویصی

۹1

ةرىانًریزی راٌتردی جَشػً گردطگری طٍرشحان ةاىً ةر پایً دیدگاه ىختگان

شیده ىصریو رضَیان  -ةيفظً فراٌاىی

۹۹

ةررشی ىقض گردطگری روشحایی در جَشػً روشحایی

اطرف شجادی – فاظهً احهدی

۹0

ةررشی نؤلفً ٌای جأثیرگذار ةر ظراحی وةگاه ٌای گردطگری

شید غلی فارغ – طایان اىصاری

۹0

ةررشی راةعً اقحصاد زیرزنیيی ةا ةخض گردطگری در کظَرٌای OECD

شید نحهد نصحَلی زاده

۹0

ةررشی جاثیر رضایث گردطگران از انکاىات گردطگری گيتد شلعاىیً ةرقصد ةازدید

انید نٍدیً  -رضا پیرایض -

نجدد واىجام جتلیغات دٌان ةً دٌان

شید حصام الدیو نَشَی اىگَراىی

ةررشی جأثیر جصَیر ةرىد طٍر خالق غذا و جصَیر نقصد ةر ارزش ویژه ةرىد نقصد

ىرجس رحیهی -شید نحهَد طتگَ

گردطگری غذا در طٍررطث

نيصف  -رضا اشهاغیل پَر

۹0

آشیب طياشی قَاىیو و نقررات نرجتط ةا گردطگری در ایران

پژنان رضایی – اشفيدیار حیدری پَر

۹0

ارزیاةی جَشػً ةازاریاةی گردطگری طٍری (نعالػً نَردی :طٍر شييدج)

حهید اشکيدری – ةخحیار غزت پياه –

شردوراٌی -آرام آردیان

۹0

کریم حصیو زاده دلیر

0

۹۲

0۱

01

ارجتاط ىظری ةیو گردطگری ٌَطهيد و جَشػً پایدار طٍری(نروری ةر ججارب

آزاد خاىزادی – شاجده جلیلیان – نریم

طٍرٌای ٌَطهيد)

حیدریان – نػصَنً دروةاش

اثرات جقاضای گردطگری ةر چظماىداز اقحصادی ةراشاس نيحيی ةازده؛ نعالػً

نحهد طریف کریهی – نػصَنً دورةاش

نَردی کظَرٌای ایران و جرکیً

– شاجده جلیلیان – نریم حیدریان

 اثر جاذةً ٌای گردطگری اشحان لرشحان و اشحان ٌای ٌهجَار (خَزشحان ،اصفٍان ،حهید آشایض – فٍیهً آقاخاىینرکزی ،چٍار نحال و ةخحیاری ،کردشحان ،ایالم) ةر پَیایی اطحغال
ةررشی و جحلیل ایجاد اقانحگاه ٌای ةَمگردی ةر جَشػً ی گردطگری روشحایی (

طیها غالم طٍتازی – رضا طافػی –

نَرد نعالػً :روشحای دوالب)

آرنان احهدی زاد

00

گردطگری غذا و ىقض آن در جَاىهيدشازی اقحصادی زىان

واحده راه پیکر  -ىازىیو جتریزی -روزةً

00

ةررشی اثرات ةرگذاری رویدادٌای ورزطی ةػيَان یک راٌترد اشحراجژیک ةرای رطد

نیالدچظهً کتَدی -ختات ىصایی،غٍدیً

گردطگری جانػً ی نیزةان ةا جاکید ةر جذب گردطگران ةالقَه و ةالفػل
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