عضو هیات علمی دانشگاه علم و هنر (استاد تمام)

محمد تقی رهنمایی

جغرافیا

دکتری:

دانشگاه فیلیپس ماربوگ (آلمان)

راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد (در زمینه گردشگری):

18مورد

داور مقاالت در نشریات علمی پژوهشی گردشگری:

 17مورد

سال اخذ مدرک 1360

سوابق:
 .1ریاست کمیته جهانگردی (گردشگری) کمیسیون ملی یونسکو،
 .2عضویت در انجمن علمی گردشگری ایران ،انجمن جغرافیای ایران ،انجمن متخصصان گردشگری ایران.
 .3مشاور ارشد برنامه ی ملی گردشگری،
 .4عضو هیأت امنای انجمن متخصصان جهانگردی،
مولف کتاب های (در زمینه گردشگری):
 .1اوقات فراغت و گردشگری؛ انتشارات مهکامه ،چاپ سوم ،سال 1393
 .2گردشگری شهری؛ انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ،چاپ اول ،سال 1390

مقاالت علمی پژوهشی داخلی و یا دارای نمایه بین المللی معتبر در زمینه گردشگری:
ردیف

عنوان مقاله

نشریه

بررسی وضعیت عوامل موثر بر توانمندسازی
1

توسعه گردشگری )مطالعه موردی :استان

جغرافیا و برنامه ریزی

آذربایجان غربی(
2

مدیریت یکپارچه گردشگری ،راهبردی برای
توسعه منطقه ای در استان آذربایجان غربی

برنامه ریزی منطقه ای

نویسندگان
رهنمایی محمدتقی,علی اکبری
اسماعیل,صفرعلی زاده اسماعیل*
علی اکبری اسماعیل,رهنمایی
محمدتقی,صفرعلی زاده اسماعیل*

سال
انتشار
بهار
1396
پاییز
1394

3

4

ارزیابی عوامل موثر بر رضایت در گردشگری

مطالعات مدیریت

وثوقی لیال*,دادورخانی

زمستانی مورد مطالعه :دو مقصد زمستانی

گردشگری )مطالعات

فضیله,مطیعی لنگرودی

شمشک و دربندسر

جهانگردی(

سیدحسن,رهنمایی محمدتقی

نقش محورهای فرهنگی و تاریخی منطقه 12
در توسعه گردشگری شهر تهران

نگرش های نو در
جغرافیای انسانی
)جعرافیای انسانی(

ارزیابی نگرش جامعه روستایی به گردشگری،
5

بر مبنای مدل معادالت ساختاری (مطالعه
موردی :منطقه کوهستانی رودبار قصران،

6

پژوهش های روستایی

لنگرودی سیدحسن,رهنمایی
محمدتقی

1390
پاییز
1390

زمستان
1390

مطالعات و پژوهش های

اسماعیل صفرعلی زاده ،اسماعیل

تابستان

شهری منطقه ای

علی اکبری ،محمدتقی رهنمایی

1394

بررسی ظرفیت تحمل حوزه مقصد گردشگری

پژوهشهای جغرافیای

رهنمایی محمدتقی,فرهودی

با تاکید بر جامعه میزبان(نمونه موردی  :مطالعه

انسانی (پژوهش های

رحمت اله,دیتمان آندریاس,قدمی

شهر کالردشت)

جغرافیایی)

مصطفی*

توانمندسازی توسعه گردشگری (مطالعه
موردی :استان آذربایجان غربی)

7

محبوبه*,جهانیان منوچهر
وثوقی لیال*,خانی فضیله,مطیعی

شهرستان شمیران)
ارزیابی مدل مفهومی از عوامل موثر بر

رهنمایی محمدتقی,ملک نیا

تابستان

2

زمستان
1387

