
5454همایش البلتناتنات  

(1397بهمن  26تا  24همایش ملی گردشگری توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی )  

National  Conference on Turism , Sustainable Development and Resistive Economy (Feb 13th-15th ,2019) 
  

 

 ها سخنرانی

  1پانل شماره: 

  13:30 -15ساعت  30/11/97سه شنبه: 

 دانشکده علوم پایه 101کالس  –دانشکده علوم انسانی  –مکان : دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان 

 نورا محمدرضا دکتر رئیس پانل:

 انیدکتر کاظم شعب ،علیرضا امری کاظمی دکتر ،پور مسلم اسیمحمدال دکتر اعضای پانل:

 زمان سخنران مقالهعنوان  ردیف

  نخجیری سارا بلوچستان و ستانیس به ینگاه با سالمت یگردشگر یها لیبتانس 1

  کهرازه محمد گل بلوچستان و ستانیس استان یفشانها گل بر دیتاک با سمیژئوتور 2

  یوسفی پروین سمیاکوتور بر دیتأک با چابهار شهرستان یتهایژئوسا یمعرف 3

  استراحت

 

 2پانل شماره: 

  15:30 -17ساعت  30/11/97سه شنبه: 

 دانشکده علوم پایه 101 کالس  –دانشکده علوم انسانی  –مکان: دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان 

 کهرازه محمدگل دکتر رئیس پانل:

 دکتر حامد یارحمدزهی ،محسن جامی دکتر ،یرینخج سارا دکتر اعضای پانل:

 زمان سخنران عنوان مقاله ردیف

  سمیرا بختیاری (کرمان استان) بافت شهرستان یردشگرگ نیزم یها دهیپد یعرفم 1

  شهدادی سارا تیاهم با یشناخت نیزم راثیم رگلیپ فشان گل 2

3 
 تفتان، غرب شمال بر دیباتاک ،یاقتصاد داریپا توسعه و یگردشگر نیزم

 خارستان منطقه
  خمر حمیدرضا

  استراحت
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National  Conference on Turism , Sustainable Development and Resistive Economy (Feb 13th-15th ,2019) 
  

 ها سخنرانی

 3پانل شماره: 

  8-9:30ساعت  01/12/97چهارشنبه: 

 دانشکده علوم پایه 101 کالس  –دانشکده علوم انسانی  –مکان: دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان 

 دکتر شهرام حبیبی مود  رئیس پانل:

 محمد گل کهرازهدکتر  ،دکتر جعفر رهنما راد  دکتر محمدرضا نورا،اعضای پانل : 

 زمان سخنران ن مقالهعنوا ردیف

  کهرازه محمد گل تفتان منطقه یمعدن آب یها چشمه یمعرف 1

  محمد شهمرادی فهرجی (کرمان یشرق جنوب) استراکودها یمعرف و فهرج هایکلوت سمیژئوتور 2

3 
 بر دیتأک با ستانیس یگردشگر بر رگذاریتأث یباستان یها مکان یمعرف

 خواجه کوه
  برزگری الهام

  استراحت

 

 4پانل شماره: 

  10-11:30ساعت  01/12/97چهارشنبه : 

 دانشکده علوم پایه 101 کالس  –دانشکده علوم انسانی  –مکان: دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان 

 دکتر سارا نخجیری  رئیس پانل:

 دکتر محمدرضا نورا  دکتر شهرام حبیبی مود، دکتر حامد یارحمدزهی،اعضای پانل: 

 زمان سخنران مقالهعنوان  ردیف

  مسلم پور محمد الیاس شناسینیزم یتخصص - یعلم سمیژئوتور ژهیو منطقه مکران، یتیولیاف مجموعه 1

2 
 یگردشگر نیزم یکیژئومورفولوژ و یفرهنگ ،یاقتصاد یها یتوانمند یبررس

 خواجه کوه بر دیتاک با ستانیس منطقه
  خمر حمیدرضا

  رازه محمد گلکه مکران سواحل در سمیژئوتور 3

  بختیاری سمیرا رفسنجان یگبر کوه شناسیسنگ و یشناس یکان ژئوسایت یمعرف 4

  استراحت
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 ها سخنرانی

 5: پانل شماره

  13:30-15ساعت  30/11/97: سه شنبه

 دانشکده علوم انسانی GISکارگاه –دانشکده علوم انسانی  –مکان : دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان 

 دکتر محمدرضا انوری نل:رئیس پا

 دکتر غالمرضا میری، دکتر حسین مالشاهی: اعضای پانل

 زمان سخنران عنوان مقاله ردیف

1 
 و یسمرتو صنعت توسعه دیهبررا ملاعو یفرصتها و تهدیدها یابیارز

 درکنارک یشگردگر
  روکی عالء الدین

  رضایی سهیال (چابهار: همطالع مورد) یگرد بوم یها یتوانمند بر دیتاک با گردشگر جذب 2

3 
 یاقتصاد ییشکوفا و یگردشگر یها لیپتانس شدن بالفعل در شدن یجهان ریتاث

 چابهار شهر یاجتماع  –
  خراسانی نژاد علی اصغر

4 
 بر دیتاک با چابهار آزاد منطقه یگردشگر یها جاذبه یبند تیاولو و لیتحل

 (چابهار آزاد منطقه: یمورد مطالعه) یستیتور یها رساختیز
  طیوری غالمرضا

  استراحت

 

 6پانل شماره : 

  15:30-17ساعت  30/11/97: سه شنبه

 دانشکده علوم انسانی GISکارگاه  –دانشکده علوم انسانی –: دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان مکان

 دکتر علیرضا جاللزاییرئیس پانل:

 حافظ رضازادهدکتر مریم کریمیان بستانی، دکتر معصومه اعضای پانل : 

 زمان سخنران عنوان مقاله ردیف

1 
 گردشگر جذب در ییهوا نقل و حمل مناسب خدمات و یمنیا ریتاث یبررس

 (زاهدان شهر: مطالعه مورد)
  رضایی سهیال

2 
 شهر: مطالعه مورد) گردشگران جذب در وفادار یمشتر نقش لیتحل و یبررس

 (زاهدان
  خراسانی نژاد علی اصغر

3 
: مطالعه مورد) ییروستا خوب یحکمران بر دیتاک با یگردشگر عتصن توسعه

 ( هامون شهرستان یروستاها
  پودینه محمد

  رحمانی مقدم ایمان (یجنوب خراسان استان) نهبندان شهرستان یگردشگر های¬جاذبه 4

  استراحت



5454همایش البلتناتنات  
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 ها سخنرانی

 7پانل شماره : 

 8-9:30ساعت  01/12/97: چهارشنبه

 دانشکده علوم انسانی GISکارگاه   –دانشکده علوم انسانی  –زاد اسالمی واحد زاهدان مکان : دانشگاه آ

 یریم غالمرضا دکتر رئیس پانل:

 یمالشاه نیحس دکتر ،یانور محمودرضا دکتر: اعضای پانل

 زمان سخنران عنوان مقاله ردیف

  علی رضاراهبر  (النیگ یمورد مطالعه)داتیوتهد ها فرصت کشور در یساحل یگردشگر 1

2 
 یروستا مطالعه مورد ییروستا یگردشگر یارتقا در نهبندان شهرستان نقش

 سادات سربند
  سید جواد موسوی

 مدل اساس بر مکران سواحل سمیاکوتور توسعه و یکیاکولوژ یها تیقابل یررس 3
SWOT 

  روکی عالء الدین

4 
 مطالعه) یزندگ تیفیک یها شاخص توسعه در سمیتور صنعت ریتاث یبررس

 (چابهار شهر: یمورد
  مباشری مهدی

  استراحت

 

 8: پانل شماره

 10-11:30ساعت  01/12/97: چهارشنبه

 دانشکده علوم انسانی GISکارگاه  –دانشکده علوم انسانی  –مکان : دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان 

 دکتر معصومه حافظ رضازاده  رئیس پانل:

 بستانی، دکتر علیرضا جاللزایی  دکتر مریم کریمیان: اعضای پانل

 زمان سخنران عنوان مقاله ردیف

1 
 از زاهدان شهر در یگردشگر توسعه موانع و ها چالش یبند رتبه و یبررس

 یمراتب سلسله یها مدل از استفاده با یگردشگر حوزه کارشناسان دگاهید
  سرگلزایی صدیقه

2 
 توسعه در سمیتور گاهیجا بر دیتاک با ستانیس منطقه یشهرها بندیسطح و لیتحل

 ELECTRE-TRI مدل از استفاده با یشهر
  خراسانی نژاد علی اصغر

  حمصیان فاطمه (سیت دیجد شهر یمورد مطالعه) دیجد یشهرها در داریپا یگردشگر 3

  خلیفه سلطانی سحر (سیت محور یگردشگر شهر تجربه) دیجد یشهرها یطراح در نینو یکردیرو 4

  استراحت



5454همایش البلتناتنات  
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 هاسخنرانی 

 9 پانل شماره:

  13:30-15ساعت  01/12/97: چهارشنبه

 دانشکده علوم انسانی GISکارگاه  –دانشکده علوم انسانی  –: دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان مکان

 یمالشاه نیحس دکتر رئیس پانل:

 دکتر غالمرضا میری، دکتر محمود انوری اعضای پانل: 

 انزم سخنران عنوان مقاله ردیف

1 
 یتهایفعال توسعه درجهت وزابل زاهدان یگردشگر یلهایپتانس سهیومقا یابیرز

 یگردشگر
  شه بخش علیرضا

  اکبری عطاا... ییایجغراف بستر در رانیا در نینو یشهر یزیر برنامه لزوم 2

3 
 یاسی،سی،فرهنگی،اجتماعیاقتصاد هایشاخص بر یگردشگر اثرات یواکاو

 ستانیس یروستاها:  مطالعه مورد
  رخشانی نژاد اسماء

4 
 یریگ میتصم مدل از استفاده با یگردشگر یها جاذبه یبند تیاولو و یابیارز

 (سرباز شهرستان: یمورد نمونه) کوریو
  علیرضا بیرجندی آرش

  استراحت

 

 10پانل شماره : 

  15:30-17ساعت  01/12/97چهارشنبه: 

 دانشکده علوم انسانی GISکارگاه  –انشکده علوم انسانی د –مکان: دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان 

 یبستان انیمیکر میمر دکتر رئیس پانل:

 معصومه حافظ رضا زادهدکتر علیرضا جاللزایی، اعضای پانل: 

 زمان سخنران عنوان مقاله ردیف

1 
 یبوم فرهنگ جیترو جهت مناسب یراهکارها ارائه و یشهر منظر و مایس یبررس

 (زاهدان شهر: مطالعه مورد) گردشگر جذب در
  کریمیان بستانی مریم

2 
 سمیتور صنعت توسعه در یمرز مناطق تیامن یها شاخص یبند تیاولو و لیتحل

 (زاهدان شهر: یمورد مطالعه) SAW مدل از استفاده با
  مرادقلی عزیزاله

  علی اصغر خراسانی نژاد زاهدان شهر سمیتور صنعت توسعه در یاجتماع هیسرما نقش یبررس 3

4 
 ییروستا سمیتور یاقتصاد توسعه در یمردم یها مشارکت گاهیجا یبررس

 (زهک شهرستان یمرکز بخش یروستاها)
  پودینه محمد

  استراحت
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 سخنرانی ها

 11: پانل شماره

  10-11:30ساعت  01/12/97: چهارشنبه

 دانشکده علوم انسانی 102کالس –دانشکده علوم انسانی  –: دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان مکان

 راد یسپهر نیحس دکتر رئیس پانل:

 دکتر شهرزاد تیموری دکتر حمید آیباغی، ،دکتر مصطفی امتی: اعضای پانل

 زمان سخنران عنوان مقاله ردیف

  رمضانی فاطمه یسفالگر هنر بر دیتاک با کلپورگان یروستا یگردشگر یها جاذبه یبررس 1

  کهرازه محمد گل ستانیس یگردشگر و یخیارت یها جاذبه یمعرف 2

3 
 یها جاذبه محصول بخش بر دیتاک با یگردشگر توسعه یراهبرد تیریمد

 زابل یخیتار
  گلپایگانی ندا

4 
 یشهر مبلمان از گردشگران یتمندیرضا بر دیتاک با یگردشگر توسعه یبررس

 (زابل شهر یخیتار یها جاذبه: مطالعه مورد)
  اصغر خراسانی نژاد علی

  استراحت

 

 12: پانل شماره

  13:30-15ساعت  30/11/97سه شنبه : 

 دانشکده علوم انسانی 104کالس –دانشکده علوم انسانی  –مکان : دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان 

 دکتر بهاره ناصری  رئیس پانل:

 ییدکتر علیرضا سرگلزا دکتر محمود رضا رخشانی، دکتر بهروز ریگی،: اعضای پانل

 زمان سخنران عنوان مقاله ردیف

1 
 و ستانیس استان در یگردشگر توسعه تیریمد بر موثر عوامل یبررس

 بلوچستان
  زمانیان مریم

2 
: یمورد مطالعه) یاقتصاد رونق یبرا موثر یگام ،یگردشگر نیزم

 (کرمان استان در ریبردس شهرستان
  قاسمپور محمدرضا

3 
 ینواح در نیزم متیق راتییبرتغ یدشگرگر توسعه ریتاث لیتحل و یبررس

 (نالودیب شهرستان یروستاها: مطالعه مورد منطقه) ییروستا
  سعادتی ریحانه

  استراحت
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 ها سخنرانی

 13پانل شماره: 

 8-9:30ساعت  01/12/97چهارشنبه: 

 سانیدانشکده علوم ان 102کالس –دانشکده علوم انسانی –مکان: دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان 

 محمدی رضادکتر حمید رئیس پانل:

 دکتر وثوقی دکتر ابراهیم حدادی، دکتر بهاره ناصری،اعضای پانل: 

 زمان سخنران عنوان مقاله ردیف

1 
 یمقاومت اقتصاد اصول تیموفق زانیم بر سمیتور صنعت ریتاث یبررس

 (رجاوهیم شهر: یمورد مطالعه)
  مرادقلی عزیزاله

2 
 در یکیالکترون خدمات به گردشگران اعتماد بر رموث یها شرانیپ لیتحل

 (ب و س استان در یا مطالعه) یگردشگر حوزه

زومکزهی پسکوهی ضیاء 

 الرحمن
 

3 
 مورد) سمیتور صنعت یزیر برنامه و توسعه در یشهر تیریمد گاهیجا

 (زاهدان شهر: مطالعه
  خراسانی نژاد علی اصغر

  استراحت

 

 14 پانل شماره :

 15:30-17ساعت  30/11/97سه شنبه: 

 دانشکده علوم انسانی 104کالس  –دانشکده علوم انسانی  –مکان : دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان 

 ییسرگلزا علیرضادکتر رئیس پانل:

 یگیر بهروز دکتر ،یمحمد دیحم دکتر ،یرخشان محمودرضا دکتراعضای پانل: 

 زمان سخنران عنوان مقاله ردیف

1 
 صنعت توسعه لحاظ از زاهدان شهر یاقتصاد یساختارها لیتحل و یبررس

 توریسم
  مباشری مهدی

2 
 امکانات و ها جاذبه بر دیتاک با یگردشگر( برند) یتجار نام نیتدو و جادیا

 مشهد شهر یگردشگر
  خراسانی نژاد علی

3 
 مورد) یاجتماع و یاقتصاد و یکیزیف ابعاد توسعه در یمذهب یگردشگر نقش

 (مشهد شهر: مطالعه
  رضایی سهیال

  استراحت
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 ها سخنرانی

 15پانل شماره: 

 8-9:30ساعت  01/12/97چهارشنبه: 

 دانشکده علوم انسانی 104کالس  –دانشکده علوم انسانی  –مکان: دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان 

 یشهرک یهاد دکتر رئیس پانل:

 خاژالهیک راهبر ارضیعل دکتر ،زاده یعلونجمه الصباح  دکتراعضای پانل : 

 زمان سخنران عنوان مقاله ردیف

1 
 از چابهار یورزش یگردشگر یدهایتهد و ها فرصت یبند تیاولو

 کارشناسان و رانیمد دگاهید
  جلیلوند جمشید

  جلیلوند جمشید چابهار یورزش یگردشگر ضعف و قوت نقاط یبند تیاولو 2

3 
 اقوام ییمگراه و وحدت حفظ در نینو یراهبرد یورزش یگردشگر

 (بلوچستان و ستانیس استان: یمورد مطالعه)
  جلیلوند جمشید

  استراحت

 

 16پانل شماره : 

 10-11:30ساعت  01/12/97چهارشنبه: 

 دانشکده علوم انسانی 104کالس  –دانشکده علوم انسانی  –مکان : دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان 

 نیمع یعباسعل دکتر رئیس پانل:

 زاده یقل هیرق دکتر ،ینیحس هیحسن دکتر ،خاساالریک عبدالحسین دکترنل: اعضای پا

 زمان سخنران عنوان مقاله ردیف

1 
 گردشگران شیافزا و گردشگر رکود از رفت برون یها راه و مطالعه

 بلوچستان و ستانیس استان در سالمت حوزه و یپزشک
  حسینی هادی

  رهبان مریم یپزشک یگردشگر 2

3 
 یدرمان سمیتور توسعه در یدرمان مراکز خدمات تیفیک لیتحل و یبررس

 زاهدان شهر
  هاشمزهی سودابه

  استراحت
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 17پانل شماره : 

  13:30-15ساعت  30/11/97سه شنبه: 

 دانشکده علوم انسانی 102کالس  –دانشکده علوم انسانی  –مکان: دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان 

 یگنجعل دیحم تردک رئیس پانل:

 صباغ میابراه دکتر ،جوادزاده یمهد دیس دکتر ،مبصر درضایحم دکتراعضای پانل: 

 زمان سخنران عنوان مقاله ردیف

1 
 منطقه یمورد مطالعه) یگردشگر توسعه یطیمح ستیز اثرات یبررس

 (بلوچستان و ستانیس استان در نیتم یگردشگر
  اربابی نسترن

2 
 ییروستا مناطق داریپا توسعه یبرا نینو یدراهبر یکشاورز یگردشگر

 سراوان شهرستان
  برزگری الهام

  مهربان احمد شده فراموش ارزنده یها تیقابل با بلوچستان و ستانیس استان سمیاگروتور 3

  شهرکی طاهره تفتان یسمیاگروتور یها جاذبه یمعرف 4

  استراحت

 

 18پانل شماره: 

  15:30-17ساعت  30/11/97سه شنبه: 

 دانشکده علوم انسانی 102کالس  –دانشکده علوم انسانی  –مکان: دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان 

 مبصر حمدرضا دکتر رئیس پانل:

 صباغ میابراه دکتر ،مهربان احمد دکتر ی،گنجعل دیحم دکتراعضای پانل: 

 زمان سخنران عنوان مقاله ردیف

  خمیس آبادی افسانه گردشگران ذبج در زاهدان شهر یکشاورز تیوضع ریتأث 1

  مهربان احمد آنها یگردشگر راتیتاث و بلوچستان و ستانیس استان یریگرمس یها گل 2

3 
 مطالعه( فارس غرب شمال) یمرکز زاگرس یاکوگردشگر و سمیژئوترو

 بُراق تنگ و گُمشده بهشت ینواح: یمورد
  فیروز مهجن آبادی قاسم

  استراحت
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 19ل شماره: پان

 13:30-15ساعت  01/12/97چهارشنبه: 

 دانشکده علوم انسانی 102کالس  –دانشکده علوم انسانی  –مکان: دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان 

 هنرمند میمر دکتر رئیس پانل:

 مقدم یشهرک نیام دکتر ،یشاهباز محمدرضا دکتر ،یمهتد احمدرضا دکتراعضای پانل: 

 زمان سخنران عنوان مقاله ردیف

  حیدری صادق مهال گردشگر جذب و یتمندیرضا بر یکیالکترون یگردشگر ریتأث 1

2 
 از مندیبهره و استفاده زانیم و گردشگران التیتحص سطح نیب تفاوت یبررس

 (چابهار شهر: مطالعه مورد) یگردشگر غاتیتبل نهیزم در نترنتیا شبکه امکانات
  رضایی سهیال

  کریمی کندزی ساجده کاشان منطقه یگردشگر توسعه در غاتیبلت نقش یبررس 3

  استراحت

 

 20پانل شماره: 

 13:30-15ساعت  01/12/97چهارشنبه: 

 دانشکده علوم انسانی 104کالس  –دانشکده علوم انسانی  –مکان : دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان 

 یدولت یمهد دکتر رئیس پانل:

 کهرازه اسری دکتر ،خواه یمانیا نیالمسلم و االسالم حجت ،یاهرط اکبر یعل دکتراعضای پانل: 

 زمان سخنران عنوان مقاله ردیف

  هاشمزهی سودابه چابهار سواحل در گردشگران تیامن احساس زانیم یبررس 1

  حاجی حسینی مهری گردشگران دگاهید از یگردشگر توسعه در یمذهب اماکن نقش 2

3 
 مورد یمذهب یفرهنگ یگردشگر یارتقا در یجنوب خراسان استان نقش

 نهبندان شهرستان مطالعه
  موسوی سید جواد

  استراحت

 


