عضو هیات علمی دانشگاه علم و هنر یزد (استادیار ،درشرف ارتقا به دانشیاری)

میرمحمد اسعدی
کارشناسی ارشد:
دکتری:
عنوان پایان نامه دکتری:

مدیریت صنعتی

دانشگاه امام صادق

سال اخذ مدرک 1378

مدیریت سیستم

دانشگاه تربیت مدرس

سال اخذ مدرک 1394

طراحی مدل توسعه گردشگری بارویکرد ترکیبی پویایی شناسی سیستم ومتدلوژی سیستم
های نرم (موردمطالعه :استان یزد)

راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد (در زمینه گردشگری) 37 :مورد
تعداد مقاالت علمی و پژوهشی داوری شده در نشریات گردشگری 48 :مورد
مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکتری رشته مدیریت جهانگردی

مقاالت علمی پژوهشی داخلی و یادارای نمایه بین المللی معتبر در زینه گردشگری :
ردیف

1

2

نشریه

نویسندگان

عنوان مقاله
شناسایی و اولویتبندی عوامل ریسک و تدوین

فصلنامه مطالعات مدیریت

حامد فالح تفتی  ,میر محمد اسعدی ,

استراتژی مدیریت آن در گردشگری ایران

گردشگری

جمیله قاسملوی سلطان آباد

رهنمودی برای ارائه الگوی توسعه گردشگری با

فصلنامه مطالعات مدیریت

میرمحمد اسعدی ,سید حبیب اله

تکنیک نگاشت ادراکی فازی

گردشگری

میرغفوری ,جملیه قاسملوی سلطان آباد

پذیرش شده

تبیین تعامالت شبکه ای بین کارآفرینان و صاحبان

3

سال انتشار

کسب و کارهای گردشگری با رویکرد تحلیل شبکه
های اجتماعی (مورد مطالعه :شهر یزد)

فصلنامه گردشگری و توسعه

1399

آرام آردیان ،میرمحمد اسعدی,
1399

مسعود احمدخانی

4

5

6

7

نگاشت معنایی تصویر ذهنی گردشگران شهری

فصلنامه گردشگری و توسعه

توسعه گردشگری سالمت با رویکرد کیفی

نشریه پژوهشکده علوم بهداشتی

میرمحمداسعدی ,مهدی باصولی

نگاشت شناختی

جهاددانشگاهی(پایش)

,یاسمین برومندزاد ,سعیده درخش

رونق حضور گردشگران خارجی پزشکی در
یزد،چالش ها و راهکارها

طراحی مدلی برای توسعه گردشگری معلولین در
شهر یزد
طراحی مدل زیرساخت محور در توسعه گردشگری

8

مهدی باصولی  ,میرمحمداسعدی ,یاسمین

مدیریت اطالعات سالمت

مطالعات اجتماعی گردشگری

برومندزاد  ,لیال اویسی  ,محمدامیر اویسی

میرمحمداسعدی ,یاسمین برومندزاد
,سعیده درخش

1398

1398

میرمحمد اسعدی ,مهدی باصولی
,یاسمین برومندزاد ,فهیمه آقاباقری

مجله برنامه ریزی و توسعه

حامد فالح تفتی  ,میر محمد اسعدی ,

گردشگری

حمیرا ممیزی مهرجردی

الکترونیک با استفاده از رویکرد مدلسازی معادالت
ساختاری (موردمطالعه :استان یزد)

1399

1398

1397

تحلیلی بر جایگاه و سطح تحقق مسئولیت پذیری
9

اجتماعی در صنعت گردشگری (مورد مطالعه:
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و

مدیریت سرمایه اجتماعی

میثم شفیعی رودپشتی ,میرمحمد
اسعدی  ,نگار محمدمیرزایی

1396

گردشگری استان یزد(
سنجش و تحلیل کیفیت خدمات هتل های سنتی با
10

استفاده از ابزار تحلیل اهمیت -عملکرد از دیدگاه

فصلنامه مطالعات مدیریت

میرمحمد اسعدی  ,عادل آذر

گردشگران داخلی (مورد مطالعه هتل های سنتی

گردشگری

 ,سیدعلی نقوی

1396

منتخب استان یزد)

11

بررسی تحلیلی توسعه گردشگری سالمندی با

مجله برنامه ریزی و توسعه

میرمحمد اسعدی  ,یاسمین برومندزاد

رویکرد نگاشت شناختی (مورد مطالعه :استان یزد

گردشگری

 ,آسیه مالکی نژاد

2

1396

راهکارهای توسعه گردشگری سالمندی با
12

رویکرد تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری

مطالعات اجتماعی گردشگری

) (ISMدر استان یزد

13

ارائه مدلی پویا جهت توسعه گردشگری تاریخی
((مورد مطالعه :استان یزد

کاوش های مدیریت بازرگانی

میرمحمد اسعدی ,نگار رحیم زاده
ترابی  ,مسعود احمدخانی

میرمحمد اسعدی  ,سعید سعیدا اردکانی

1395

1394

مقالههاي ارائه شده در همایش هاي علمي در زمینه گردشگري
ردیف

عنوان مقاله

عنوان همایش

برگزارکننده

سومین کنفرانس بین المللی

1

بررسی ارزش ویژه برند مجتمع تجاری گردشگری کاشان مال

مدیریت،حسابداری و اقتصاد

دانشگاه عالمه

در راستای رضایت مشتریان آن بر اساس مدل دیوید آکر

دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد

طباطبایی

مقاومتی

رتبه بندی عناصر مبلمان شهری در توسعه

2

صنعت گردشگری شهر اصفهان با رویکرد

اولین کنفرانس ملی مدیریت

دانشگاه فنی و حرفه

،گردشگری و توسعه پایدار

ای

ویکور فازی

حمید اصالت منش -میر
محمد اسعدی  -حسین
باغشیخی  -فائزه تقی پور

میرمحمداسعدی،
نازنین والیتی ،غزاله
جمالی نیا

چهارمین کنفرانس ملی

3

نویسندگان

ارزیابی رضایت مندی گردشگران از کیفیت خدمات

درمدیریت،حسابداری و اقتصاد

دانشگاه شهید

سایت های تاریخی شهرستان کرمان به روش ترکیبی

با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و

بهشتی

جهانی

سعیده درخش-
میرمحمداسعدی-
رضاشادمان ماهانی

تاریخ و
محل
-98/6/24
تهران
-98/4/27
تبریز
-98/2/12
تهران

چهارمین کنفرانس ملی

4

بررسی تحلیل عوامل موثر بر مدیریت دانش در گردشگری با

درمدیریت،حسابداری و اقتصاد

رویکرد تفکر نرم

با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و

تهران

میرمحمداسعدی-سعیده
درخش-الهام شریفی نژاد

-98/2/12
تهران

جهانی
میرمحمد اسعدی-

چهارمین کنفرانس ملی در

5

تاثیر چالش های کسب و کار خانوادگی در

مدیریت ،حسابداری و اقتصاد

دانشگاه شهد

توسعه گردشگری

باتاکید بر بازاریابی منطقه ای و

بهشتی

جهانی

بررسی تطبیقی کیفیت بهره برداری از آثار

6

7

ثبت شده در یونسکو مطالعه موردی :ایران-

آردیان-مهدیه زحمتکش
سردوراهی-محمدامیر

-98/2/12
تهران

اویسی

چهارمین کنگره بین امللی
توسعه کشاورزی ،منابع طبیعی

دانشگاه هنر اسالمی

،محیط زیست و گردشگری

تبریز

مالزی

ایران

تحلیل مدل ها و متغیرهای تاثیرگذار در پیش

کنفرانس بین المللی گردشگری ،جغرافیا

موسسه نمودار توسعه

و باستان شناسی

داتیس

بینی تقاضای گردشگری

محمدسیادتان-آرام

میرمحمد اسعدی-هادی
رضوی

مریم حیدری -
میرمحمد اسعدی -
فایزه اسدیان

3

-97/11/26
تبریز
-95/6/23
همدان

طرح هاي پژوهشي در زمینه گردشگري :
ردیف

عنوان طرح

1

شناسایی عوامل موثر بر ارزش برند شخصی و طراحی چارچوب آن در صنعت گردشگری

2

سمت در طرح
( مجري –همکار)

ارائه الگویی براساس استاندارد سازی هتل های سنتی و میراثی

4

کارفرما

سال
خاتمه

مجری

مجموعه هتل های زنجیره ای مهر

97/03/23

مجری

جامعه هتل داران کویر یزد

97/12/23

