حامد فالح تفتی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و هنر یزد (استادیار)

کارشناسی ارشد:

مدیریت صنعتی

دانشگاه تربیت مدرس

سال اخذ مدرک 1388

دکتری:

مدیریت سیستم

دانشگاه تربیت مدرس

سال اخذ مدرک 1394

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

 32مورد

تعداد مقاالت علمی پژوهشی داوری شده (در زمینه گردشگری):

 36مورد

مقاالت علمی پژوهشی داخلی و دارای نمایه بین المللی معتبر در زینه گردشگری:
سال

ردیف

عنوان مقاله

نشریه

نویسندگان

1

تاثیر شخصیت تاب آور کارآفرین بر نوآوری در کسب و کار صنعت
گردشگری (مورد مطالعه :استان همدان)

فصلنامه گردشگری و
توسعه

گلنوش جباری  -حامد
فالح تفتی

پذیرش شده

حامد فالح تفتی

پذیرش شده

حامد فالح تفتی؛
میرمحمد اسعدی؛ جمیله
قاسملوی سلطان آباد

پذیرش شده

2

پیشبینی تعداد گردشگران بر اساس رکوردهای اطالعاتی گوگل ترندز با فصلنامه گردشگری و
توسعه
روش یادگیری ماشینی (موردمطالعه :گردشگران شهر یزد)

3

شناسایی و اولویتبندی عوامل ریسک و تدوین استراتژی مدیریت آن در
گردشگری ایران

فصلنامه مطالعات
مدیریت گردشگری

4

عوامل کلیدی موفقیت جمع سپاری در توسعه توانمندی های مقصد
گردشگری (مورد مطالعه :شهر یزد)

دوفصلنامه مطالعات
اجتماعی گردشگری

حامد فالح تفتی؛ مهدیه
زحمتکش سردوراهی؛
بهاره گورنی

انتشار

1399

5

عوامل مرتبط با زنجیره تامین گردشگری سالمت (مورد مطالعه :شهریزد)

مجله مدیریت
اطالعات سالمت

حامد فالح تفتی؛ مهدیه
زحمتکش سر دوراهی؛
مریم روسایی

1399

6

شناسایی و تحلیل مولفه های توسعه گردشگری کودک از منظر ویژگی
های فرهنگی،زیرساختی و ظاهری مقصد(مورد مطالعه :شهریزد)

فصلنامه گردشگری و
توسعه

میرمحمد اسعدی؛حامد
فالح تفتی؛ مهدیه
زحمتکش سر دوراهی

1399

7

شناسایی مؤلفههای شهروندی تأثیرگذار بر توسعه گردشگری شهری
مطالعه موردی :شهر یزد

نشریه گردشگری
شهری

مجید حیدری
کوشکنو،حامد فالح تفتی،
مسعود احمدخانی

1398

8

شناسایی و تحلیل ساختاری عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری درمانی
(مورد مطالعه :شهر تهران)

مدیریت اطالعات
سالمت

حامد فالح تفتی ،مهدیه
زحمتکش سر دوراهی

1398

9

ارزیابی کیفیت خدمات دفاتر گردشگری مبتنی بر ادراک مراجعین
موردمطالعه :شهر یزد

فصلنامه گردشگری و
توسعه

حامد فالح تفتی ،مجید
حیدری کوشکنو

1398

10

تحلیل تاثیرات متقابل صنعت بیمه و گردشگری در ایران با رویکرد
مدلسازی معادالت ساختاری

فصلنامه گردشگری و
توسعه

حامد فالح تفتی ،سعیده
منشادیان ،ثریا فرازی
یزدان آباد

1397

11

طراحی مدل زیرساخت محور در توسعه گردشگری الکترونیک با استفاده
از رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری (موردمطالعه :استان یزد)

حامد فالح تفتی ،میر
محمد اسعدی ،حمیرا
ممیزی مهرجردی

1397

12

تحلیل تأثیر ابعاد فناوری اطالعات بر رضایت گردشگران و عملکرد فصلنامه گردشگری حامد فالح تفتی؛ آزاده قره
خانی
و توسعه
مالی بازیگران در صنعت گردشگری

مجله برنامهریزی و
توسعه گردشگری

1396

مقالههاي ارائه شده در همایش هاي علمي در زمینه گردشگري:
ردیف

عنوان مقاله

عنوان همایش

برگزارکننده

1

شناسایی و سنجش میزان تأثیر عوامل کلیدی توسعه
گردشگری سالمت با رویکرد معادالت ساختاری و
تحلیل دو پارامتر سرعت ارائه خدمات درمانی و هزینه
درمانی و اقامتی

سومین کنفرانس
بینالمللی
گردشگری ،جغرافیا
و باستان شناسی

مرکز همایشهای
بینالمللی توسعه
داتیس

2

نویسندگان

تاریخ و
محل
96/10/21

