
مشاورراهنماردیفسري
1اصغر نظریانعباس بخشندهعبدالکریم عزیزيبررسی قابلیت سنجی منطقه اي یاسوج بمنظور برنامه ریزي گردشگري و جهانگردي*40001378ج.گ
3اکبر قویدلاصغر نظریانعلیرضا عبدالملکیبررسی عوامل و جاذبه هاي گردشگري شهر همدان و نقش آن در تحوالت این شهرتابستان40011378ج.گ
1اکبر قویدلاصغر نظریانجالل محمدينقش توریسم در تحوالت شهر و شهرنشینی محمودآبادشهریور40021379ج.گ
1حسن افراختهاسماعیل چاوشیبهزاد باللی وشمه سراییبررسی قابلیت هاي گردشگري روستایی در استان گیالن با تأکید بر مناطق روستایی شهرستان ماسالزمستان40031384ج.گ
2حسن افراختهیداهللا کریمی پورمجید تاجینقش صنعت گردشگري در توسعه اقتصادي، اجتماعی روستا (نمونه موردي: دهستان سامان از توابع شهرستان شهرکرد)تیر40041385ج.گ
1حسن افراختهسیمین توالییناصر شاهدينقش توریسم در تحوالت کالبدي، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی شهر سرعینشهریور40051386ج.گ
1یداهللا کریمی پورسیمین توالییمحمدمهدي فاطمینقش گردشگري در تحوالت شهر و شهرنشینی فریدون کنارآذر40061386ج.گ

سیمین توالیی
وحید ریاحی

2عزت اهللا قنواتیمجید مکاریانژئوتوریسم بیابان (مطالعه موردي: کویر مرنجاب)مهر40081389ج.گ
سیمین توالییمعصومه سادات آقامیري

محمد سلیمانی
1علی موحدجواد ملکانراهبردهاي توسعه گردشگري بخش رودبار قصران، شهرستان شمیرانات با استفاده از تکنیک QSPMشهریور40101391ج.گ
1کوهسار خالديپرویز ضیاییانیادگار احمديبررسی ژئوتوریسم شهرستان پاوهمهر40111391ج.گ
1عزت اهللا قنواتیمجتبی هادي پوربررسی توسعه گردشگري (ژئوتوریسم) در شهرستان کیار (مطالعه موردي: دهستان مشایخ)مهر40121391ج.گ
1طیبه کیانیباسط حسینیتوان سنجی محیطی (طبیعی) شهرستان مریوان جهت توسعه ژئوتوریسمتابستان40131392ج.گ
1عزت اهللا قنواتیعلی روان آوردژئوتوریسم استان فارس (مطالعه موردي: آبشار مارگون)تابستان40141392ج.گ
1عزت اهللا قنواتیطیبه خسرويگنجینه ها و سازه هاي تاریخی آب در استان ایالم با رویکرد گردشگريشهریور40151393ج.گ
1علی احمدآباديپیمان رضاییبررسی قابلیت ها و محدودیت هاي ژئوتوریستی چشمه کارستی سراب نیلوفر کرمانشاه با استفاده از مدل دلفی فازيشهریور40161393ج.گ
2علی شماعیمناف حسین پوراکوتوریسم سازگار با محیط زیست به منظور توسعه پایدار شهري (مورد مطالعه: حوضه تاالب کانی برازان مهاباد)آذر40171393ج.گ
1حسن افراختهفرزانه ساسان پورعباس اکبريراهبردهاي توسعه گردشکري شهر شوشترزمستان40181393ج.گ

اصغر طهماسبی
نادر صنعتی شرقی

1حمید جاللیانحسن افراختهشایسته نیک ناماثرات اکوتوریسم بر توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردي: روستاي اورامان تخت)شهریور40201394ج.گ
1دکتر جاودانزري میانجیارزیابی کیفیت ادراك شده توسط گردشگران از خدمات ارائه شده در بوستان هاي تفرجی تهران (مطالعه موردي: بوستانهاي چیتگر و جوانمردان)شهریور40211394ج.گ
1حسن افراختهلیال علیزاده شریفگردشگري و راه هاي توسعه اشتغال در ورامینشهریور40221394ج.گ
1اصغر طهماسبیروح اهللا سلیمیشناسایی موانع و راهکارهاي توسعه مقصد گردشگري از نظر ذي نفعان محلی شهرستان چرداولشهریور40231394ج.گ
1حسن افراختهاصغر طهماسبیسوران روشنیانارزیابی عوامل موثر بر رفتار خرید گردشگران شهر بانهآذر40241394ج.گ

1فرهاد عزیزپورفرح فتحی زاده تحلیلی بر حکمروایی مقصد گردشگري با تأکید بر همکاري سازمانی مطالعه موردي: کالنشهر مذهبی شهر مشهد)شهریور40191394ج.گ

40072

2علی شماعی

ج.گ

نقش گردشگري در تغییر و توسعه ساختار فضایی شهر بابلسرشهریور1391 4009ج.گ

احمد شعبانیبررسی توانمندي ها و راهکارهاي گردشگري روستایی در بخش کهک استان قم (روستاهاي فردو، وشنو، گرمجگان)مهر 1389
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