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  هدف:

 صنایع و گردشگری فرهنگی میراث سازمان جمله از ذیربط های ارگان و ها سازمان نیاز مورد متخصص انسانی نیروی تامین و آموزش -1

 خرید، پذیرایی، اقامتی، خصوصی)مراکز بخش ها، فرمانداری و ها استانداری کشور، وزارت اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت شهرداریها، دستی،

 گردشگری. های ریزیبرنامه گردشگری و ..(  در زمینه راهنمایان و مسافرتی های آژانس گردشگری، نقل و حمل

 و نریزابرنامه بین در گردشگری سیستم به فضایی جامع نگرش و دانش کردن فراهم و گردشگری ریزی برنامه جدید های روش آموزش -2

 ایران. در گردشگری پایدار توسعه راستای در گیران تصمیم

 گردشگری. ریزی برنامه با مرتبط نهادهای و ها دستگاه در موجود شاغالن افزایی دانش زمینه کردن فراهم  -3

 المللی. بین و آموزش سطح باالترین در گردشگری ریزی برنامه و جغرافیا رشته در جغرافیایی علوم دانش گسترش و تعمیق -4

 فروشی. تراکم و نفتی اقتصاد کاهش و گردشگری توسعه ضرورت و کرونا پسا دوران به توجه با کارآمد انسانی نیروی تربیت -5

 

 درسی: واحدهای نوع و تعداد

 است: زیر شرح به واحد 3۳ ارشد کارشناسی مقطع در گردشگری ریزی برنامه و جغرافیا رشته درسی واحدهای مجموع

 واحد. 14 پایه دروس -1

 رشته کارشناسی دوره تخصصی دروس بین از گروه تشخیص )به واحد؛ ۶ تا 4 مرتبط غیر های رشته با دانشجویان برای جبرانی دروس -2

 جغرافیا(.

 واحد.12 تخصصی دروس  -3

 واحد. ۶ نامه پایان پایان -4

 واحد. 32 نامه پایان و تخصصی پایه های واحد مجموعه 

 تشخیص هب و نیاز صورت در بوده گردشگری و جغرافیایی علوم از غیر آنها کارشناسی مقطع تحصیالت که دانشجویانی برای جبرانی درسهای -5

 دانشجو هب و تعیین را جبرانی های درس گروه شورای کارشناسی مقطع در تحصیالت نوع حسب بر شود. گذرانده نیاز پیش عنوان به باید گروه

 کارشناسی مقطع دروس گذراندن از قبل است موظف دانشجو که است واحد ۶ جبرانی های درس واحد تعداد و درس 3 حداکثر نماید. می ابالغ

 بگذراند. را ها درس این ارشد

 :دانشگاهها در انتخاب و تعریف دروس جایگزین جبرانی مجاز خواهند بود ( دروس جبرانی ( 

 فلسفه جغرافیا .1

 جغرافیای گردشگری .2

 (GISمبانی سیستم اطالعات جغرافیایی) .3

 

 نامه: پایان

 شود.می بانتخا گردشگری فضاهای و مسائل با ارتباط در و تحقیق در نوآوری با همراه دانشجو تحصیلی گرایش به توجه با نامه پایان موضوع -1

 علوم وزارت مصوب مقررات و ضوابط طبق نامه پایان گذاری ارزش و دفاع و مشاور و راهنما اساتید تعیین موضوع تصویب و انتخاب مراحل -2

 .است فناوری و تحقیقات

 :رشته به ورود ضوابط و شرایط

 و دیگر رشته های مرتبط. گردشگری رشته کارشناسی و ها گرایش همه جغرافیا رشته کارشناسی مدرک داشتن -1

 :گرایش -رشته اجرای نحوه

 به موظف آموزشی گروههای و است شده مشخص آن تدریس برای نیاز مورد استاد تخصص ،دروس از یک هر های سرفصل نیز و ها جدول در

 .دنباش می رشته اجرای و دروس از یک هر تدریس برای نیاز مورد های تخصص رعایت

 



 :امتحانی ضرایب و مواد

 امتحانی ضرایب و مواد :۱ جدول

 ضریب نام دروس ردیف

 1 جغرافیا فلسفه 1

 2 احتماالت و آمار 2

 2 گردشگری در جغرافیایی های فناوری و تحقیق روش 3

 3  ایران( و )مبانی گردشگری جغرافیای 4

 3 گردشگری ریزی برنامه 5

 

 :نظام شکل و دوره طول

 یعال شورای مصوبه ارشد کارشناسی دوره آموزشی های نامه آیین طبق گردشگری ریزی برنامه و جغرافیا رشته ارشد کارشناسی دوره طول 

 ساعت 1۶ درسی واحد هر مدت ،است کامل آموزش هفته 1۶ تحصیلی نیمسال هر طول .بود خواهد فناوری و تحقیقات علوم وزارت ریزی برنامه

 .بود خواهد تحصیلی نیمسال یک در ساعت 32 آزمایشگاهی و عملی واحد هر و

 سفر) .بود خواهد نیز روز 3۳ تا افزایش قابل که شد خواهد انجام دوره طول در گروهی صورت به پژوهشی علمی های مسافرت روز 2۳ حداقل 

 (.است پذیر امکان هفته دو حداکثر خارجی

 

 :دانش آموختگان اشتغال های زمینه و توانایی

منطقه  ،قصدم مقیاسبرنامه ریزی و توسعه عناصر سیستمی گردشگری در  در دنتوان می گردشگری ریزی برنامه و جغرافیا رشتهدانش آموختگان 

 .باشند داشته نقش کشور گردشگری توسعه یها طرح ها و برنامه اجرای و تهیهنیز  و گردشگری مطالعات انجام وملی  وای 

 فرصت های شغلی دانش آموختگان  این رشته  می تواند شامل زمینه های زیر باشد:

 داریفرمان،  ها استانداری) کشور وزارت ،اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت ،دستی صنایع و گردشگری ،فرهنگی میراثوزارت  دولتی مراکز و سازمانها

 مجتمع های گردشگری،) خصوصی بخش  )دولتی، عمومی و خصوصی(،پژوهشی–ها و دهیاری ها(، مراکز آموزشی  ، بخشداری ها، شهرداریها

ری، گردشگ ، موسسات خصوصی آموزشی در زمینهگردشگری راهنمایان و مسافرتی های آژانس ،گردشگری نقل و حمل ،پذیرایی -اقامتی مراکز

 رایب را اشتغال توانند می ،کشور سراسر در گردشگری های ریزیبرنامه زمینه در مشاور مهندسی و شرکت های (خدمات مشاوره ای و کارآفرینی

 .نمایند فراهم رشته ایندانش آموختگان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 جداول برنامه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



فیا و برنامه ریزی گردشگریاجغرپایه دوره کارشناسی ارشد رشته  یهادرس -۱جدول   

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

جمع 

 ساعت

ساعت 

 نظری

ساعت 

 عملی
 استاد متخصص

1 
 نظریه های برنامه ریزی گردشگری

2 32 32 - 
جغرافیدان با تخصص 

 گردشگری

2 
گردشگری سیاستگذاری  

2 32 32 - 
جغرافیدان با تخصص 

 گردشگری

3 
 روشهای پژوهش پیشرفته در مطالعات گردشگری

2 44 1۶ 32 
جغرافیدان با تخصص 

 گردشگری

4 

 ( پیشرفته در برنامه ریزی گردشگریGISتحلیل)

2 44 1۶ 32 

جغرافیدان یا متخصص 

GIS و   RS  در 

 گردشگری

5 
ینده پژوهی در برنامه مدلهای تصمیم گیری و آ

 ریزی گردشگری
2 44 1۶ 32 

تخصص جغرافیدان با 

 گردشگری

۶ 
 ارزیابی و مدیریت اثرات توسعه گردشگری

2 32 
32 

- 
جغرافیدان با تخصص 

 گردشگری

7 
 مدیریت بحران در گردشگری

2 32 
32 

- 
جغرافیدان با تخصص 

 گردشگری

  فیا و برنامه ریزی گردشگریاجغردوره کارشناسی ارشد رشته  تخصصی یهادرس -2جدول 

 (گرایش برنامه ریزی مقصد)

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

جمع 

 ساعت

ساعت 

 نظری

ساعت 

 عملی
 استاد متخصص

1 
 برنامه ریزی  و مدیریت مقصد

2 32 32 - 
جغرافیدان با تخصص 

 گردشگری

2 
 برنامه ریزی و توسعه محصول گردشگری 

2 32 32 - 
جغرافیدان با تخصص 

 گردشگری

3 
 گردشگری بازاریابی 

2 32 32 - 
جغرافیدان با تخصص 

 گردشگری

4 
 برندسازی و  مدیریت تصویر مقصد 

2 32 32 - 
غرافیدان با تخصص ج

 گردشگری

5 
 گردشگری و تسهیالت مکانیابی زیر ساخت ها 

2 32 32 - 
جغرافیدان با تخصص 

 گردشگری

۶ 
 کارگاه برنامه ریزی مقصد

2 44 1۶ 32 
جغرافیدان با تخصص 

 گردشگری

 



 فیا و برنامه ریزی گردشگریاجغردوره کارشناسی ارشد رشته  تخصصی یهادرس -3جدول 

 (برنامه ریزی رویداد و خدمات سفرگرایش  )
 

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

جمع 

 ساعت

ساعت 

 نظری

ساعت 

 عملی
 استاد متخصص

1 
 برنامه ریزی رویدادهای گردشگری

2 32 32 - 
جغرافیدان با تخصص 

 گردشگری

2 
 گردشگریتوسعه محصول رویدادهای 

2 32 32 - 
جغرافیدان با تخصص 

 گردشگری

3 
 مدیریت و برنامه ریزی خدمات سفر

2 32 32 - 
جغرافیدان با تخصص 

 گردشگری

4 
 و برندسازی رویداد های گردشگری  بازاریابی 

2 32 32 - 
غرافیدان با تخصص ج

 گردشگری

5 
 تشریفات و مهمان نوازی یزی برنامه ر 

2 32 32 - 
تخصص  جغرافیدان با

 گردشگری

۶ 
 برنامه ریزی کسب وکار گردشگری 

2 44 1۶ 32 
جغرافیدان با تخصص 

 گردشگری
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم

 سرفصل دروس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



و برنامه ریزی گردشگری جغرافیا پایه دوره کارشناسی ارشد رشته  سودرسرفصل   

ریزی ای برنامه هنظریه : عنوان درس

 شگریدگر

 2: تعداد واحد

 

 : ندارددروس پیش نیاز : نظرینوع واحد

 

 :استاد متخصص برای تدریس

 جغرافیدان با تخصص گردشگری

: تعداد ساعت

32 

 □ندارد      ■:  داردآموزش تکمیلی عملی

 ■سمینار    □کارگاه     □آزمایشگاه   □سفرعلمی

 بنیادین برنامه ریزی گردشگریآشنایی با اصول، روشها و نظریه های اهداف: 

 سرفصل ها:

 پایه برنامه ریزی تعریف واژه ها و  مفاهیم  -

 اهمیت، ضرورت و اهداف و فلسفه وجودی برنامه ریزی در گردشگری  -

 )برنامه ریزی جامع، برنامه ریزی سیستمی، برنامه ریزی توسعه پایدار و ...(برنامه ریزی و انواع آن در گردشگری  -

 مقیاسجهانی، ملی، منطقه ای و محلی، برنامه ریزی در  مقیاس)برنامه ریزی در در برنامه ریزی گردشگگگری  مقیاس -

 سایت(

 پارادایم ها و رویکردهای توسعه گردشگری -

    گردشگرینظریه عمومی سیستم ها در برنامه ریزی  -

 نظریه توسعه پایدار گردشگری -

  گردشگریبرنامه ریزی در محیطی  نظریه های -

  گردشگریبرنامه ریزی در اجتماعی  نظریه های -

  گردشگریبرنامه ریزی  در ی اقتصاد نظریه های -

 یگردشگر ییفضا نظریه برنامه ریزی -

  محور -اجتماع گردشگرینظریه برنامه ریزی  -

 در برنامه ریزی دست اندرکاراننظریه  -

   محور -و محصول  محور -بازار نظریه برنامه ریزی -

 گردشگری برنامه ریزی در  ینده پژوهیآ-

 برنامه ریزی در گردشگری یتبیین مولفه ها و مقوله ها -

 با تاکید بر ایران برنامه ریزی در گردشگریکاربرد نظریه ها و رویکردها  در  -

 منابع:

 .انتشارات موسسه بازرگانی ؛توسعه مردمگرا (؛1341)عبدالرضا رکن الدین و مرتضی توکلی ،افتخاری -

 ( برنامه ریزی گردشگری، ترجمه محمودی و داعستانی، انتشارات مهکامه، تهران.1332اینسکیپ ادوارد ) -

 ( گردشگری ترکیبی نو، ترجمه فضیله دادورخانی و همکاران، انتشارات مهکامه، تهران.1334اسفان )پیج  -

 ترجمه جعفرباپیری، انتشارات مهکامه، تهران.( اندیشه های قلسفی در گردشگری، 1335ترایب جان) -

(، خوشه های گردشگری از نظریه تا عمل، چاپ دفتر 1334ضگرغام بروجنی حمید، حاجی محمد امینی صگمد)   -

 . تهرانپژوهشهای فرهنگی 

 کامه، چاپ اول، تهران( برنامه ریزی توسعه جهانگردی، انتشارات مه1335ور )گان کلر و تور گت  -

javascript:void(0)
javascript:void(0)


 تهرانانتشارات آذرخش، علی موحد وزازعی،  ترجمه دار،یپا یگردشگر ندهیکتاب آ( 1334گوسلینگ) -

رات لهای برنامه ریزی گردشگگگگری، انتشگگگای بر مبانی، رویکردها و مد( مرور133۶) یخانوثوقی لیال، فضگگگیله  -

 مهکامه، چاپ دوم تهران.

 تهران.انتشارات سمت، علی موحد و زارعی،  ترجمه، یو گردشگر طیکتاب مح(1334هولدن ) -

 

- Almeida, J., Costa, C., & Nunes da Silva, F. (2۳17). A framework for conflict analysis in spatial 

planning for tourism. Tourism Management Perspectives, 24, 34–1۳۶. 

- Barbara Kirshenblatt-Gimblett (1334), Destination Culture: Tourism, Museums and Heritage, 

University of California Press. 

- Cusimano, G., & Giannone, M. (2۳۳۶). The Geographies of Tourism Organizing the Space 

between Localisms and Global Networks. Tourism Local Systems and Networking, 2۳3–217. 

- Guilherme Lohmann(2۳1۶)Tourism Theory, Concepts, Models and Systems, Griffith 

University, Australia,CBAI. 

- Md Mehedi Hasnat, Samiul Hasan(2۳14) Identifying tourists and analyzing spatial patterns of 

their destinations from location-based social media data-hasnat Transportation Research Part C 

3۶ (2۳14) 34–54. 

- Melanie K. Smith (2۳۳3), "The Globalization of Heritage Tourism," in her Issues in Cultural 

Tourism Studies, London: Routledge. 

- Michael Risteski,, Jordan Kocevsk, Kliment Arnaudov(2۳12)Spatial planning and sustainable 

tourism as basis for development, Procedia - Social and Behavioral Sciences   44  ( 2۳12 )  375 

– 34۶. 

- Patrick B. Cobbinah, Rosemary Black, Rik Thwaites (2۳13)Tourism Planning in Developing 

Countries: Review of Concepts and Sustainability Issues, International Journal of Social, Human 

Science and Engineering Vol:7 No:4. 

- Peggy Teo and Lim Hiong Li, (2۳۳3), "Global and Local Interactions in Tourism," Annals of 

Tourism Research 3۳, 2.  

- Peter Burns (2۳۳4) TOURISM PLANNING, Annals of Tourism Research, Vol. 31, No. 1, pp. 

24–43. 

- Rahmafitria, F., Pearce, P. L., Oktadiana, H., & Putro, H. P. H. (2۳2۳). Tourism planning and 

planning theory: Historical roots and contemporary alignment. Tourism Management 

Perspectives, 35, 1۳۳7۳3. Getz Donald (134۶) Models in tourism planning: Towards 

integration of theory and practice, Tourism Management Volume 7, Issue 1, March, Pages 21-

32. 

- Weiler.B (2۳۳1) Tourism research and theories a review Tourism and Hospitality in the 21st 

Century 42–.33. 



- Jarkko Saarinen, Christian M. Rogerson & C. Michael Hall (2۳17) Geographies of tourism 

development and planning, Tourism Geographies, 13:3, 3۳7-317, DOI: 

1۳/1۳4۳.14۶1۶۶44/2۳17/13۳7442 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : ندارددروس پیش نیاز : نظرینوع واحد 2: تعداد واحد : سیاستگذاری گردشگریعنوان درس

 :متخصص برای تدریساستاد 

 جغرافیدان با تخصص گردشگری

 ندارد   : دارد آموزش تکمیلی عملی  32: تعداد ساعت

 سمینارکارگاه  آزمایشگاه سفر علمی

 گردشگری سیاستگذاری فنون و روشها و  فرایند دیدگاهها، مفاهیم، با : آشناییاهداف

 سرفصل ها:

  سیاستگذاری دیدگاههای و مفاهیم -

 آن اجزای و عمومی سیاستگذاری -

 عمومی سیاستگذاری  مراحل -

  گردشگری عمومی سیاستگذاری الگوهای -

  گردشگری سیاستگذاری مدلهای و ها رویکرد -

  گردشگری عمومی سیاستگذاری اجرای مشکالت و مسائل -

  گردشگری های مشی خط و سیاستها  تحلیل و تجزیه رویکردهای -

 گردشگری سیاستگذاری های اندیشه و مفاهیم -

  شهروندی و نیازها اجتماعی، حق مثابه به گردشگری سیاستگذاری -

 عمومی سیاستگذاری چارچوب در گردشگری سیاستگذاری -

 گردشگری سیاستگذاری امر مثابه به  بازار مقابل در دولت -

  گردشگری  پایدار توسعه سیاستگذاری های الگوی -

 گردشگری سیاستگذاری فرایند -

 گردشگری سیاستگذاری عملکرد ارزیابی -

 خاص گروههای و ها مناطق ،بخش گردشگری برای سیاستگذاری -

 در سیاستگذاری گردشگری  محلی جامعه سازی توانمند و مشارکت -

 گردشگری سیاستگذاری موفقیت و اجتماعی های شبکه -

 ایران و جهان گردشگری در سیاستگذاری  توسعه تجارب ارزیابی -

 ایران در گردشگری  توسعه سیاستها ارزیابی و نقد -

 :منابع

 مشی خط ،1332 ، سوانسون. آر جیسون اسمیت، کینگر آلن، ماسترو دل ماریان سر، ادگل. ال دیوید -

 دفتر بذرافشان، مرتضی - بروجنی ضرغام حمید: مترجم فردا، امروز، دیروز،: اکوتوریسم  صنعت در گذاری

 فرهنگی های پژوهش

 الگوی ارایه و اکوتوریسم  صنعت در دولت سیاستهای بررسی ،134۶ نورالدین، نوری، و منوچهر شجاعی، -

 .۶3-3۳ ،74 شماره ،2۳ سال مدیریت، دانش کشور، اکوتوریسم  صنعت پایدار توسعه

 یعل اهلل ولی و خوشخوایمانی محمدحسین ترجمه ، اکوتوریسم  سیاستگذاری و اقتصاد  ،1334دایر، وایان -

 فرهنگی مطالعات و انسانی علوم زاده،پژوهشگاه



 فرادستی قوانین و اسناد آینه در اکوتوریسم  سیاستگذاری انتقادی ،بررسی133۶ هادی، ویسی، -

 .  1۶۳-14۳ صص ،13 کالن،شماره و راهبردی سیاستهای ایران،فصلنامه

 در گردشگری توسعه رویکردهای بر تحلیلی ،133۳ جمیله، نیا توکلی/ مظفر صرافی/ حسن زاده اسماعیل-

 .113-142 صص ،2 شماره ،3 محیطی،سال علوم مجله محلی، اجتماعات

  سیاستگذاری ،1335 صفوی، سیدیحیی نژاد،رفسنجانی سیما صفوی، سیدحمزه/   احمدعلی ستاروند-

 .تهران دانشگاهی جها توسعه، حال در کشورهای در اکوتوریسم

 فرهنگی، های پژوهش دفتر اعرابی، محمد ترجمه جهانگردی، سیاستگذاری ،1343هال، مایکل کالین-

 .اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت

-Andy Drumm Alan Moore Andrew Soles Carol Patterson John E. Terborgh, 2۳۳4, Ecotourism 

Development: A Manual for Conservation Planners and Managers; Volume II: The Business of 

Ecotourism Development and Management, The Nature Conservancy. 

-Chin Chin Wang, Carl Cater & Tiffany Low (2۳1۶) Political challenges in community-based 

ecotourism, Journal of Sustainable Tourism, 24:11, 1555-15۶4, DOI: 

1۳/1۳4۳.۳3۶۶3542.2۳15/11253۳4. 

-Fennell, A. David, and Dowling, Ross, K., 2۳۳3, Ecotourism policy and Planning, CABI 

Publishing. 

-Kenneth F. Backman and Ian E. Munanura, 2۳17, Ecotourism in Sub-Saharan Africa, Routledge. 

-Rosaleen Duffy, 2۳13, A Trip Too Far: Ecotourism, Politics and Exploitation, Routledge. 

-Zeppel H., 2۳۳۶, Indigenous Ecotourism: Sustainable Development and    Management, CABI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



: روشهای پژوهش عنوان درس

 پیشرفته در مطالعات گردشگری

 : ندارددروس پیش نیاز عملی -: نظرینوع واحد 2: تعداد واحد

 :استاد متخصص برای تدریس

جغرافیدان با تخصص 

 گردشگری

ساعت:  44: تعداد ساعت  ندارد : دارد آموزش تکمیلی عملی 

 سمینار کارگاه آزمایشگاه سفر علمی

 های لراح وارایه علمی گردشگری مسئله شناخت برای آن شناسی روش بویژه گردشگری علم فلسفه : تشخیصاهداف

 گردشگری و علمی مسئله در ها روش انواع شده واندیشه اگاهانه وبکارکیری بنیادی ان،درک مسایل حل برای علمی

 گردشگری مسایل های راحل در استفاده برای  شناسی روش وکمی کیفی های مهارت تقویت

 سرفصل ها:

  علم گردشگری فلسفه -

  گردشگری علوم پارادایم های روش شناسی در -

 کیفی، آمیخته( )کمی، الگوهای کلی پژوهش -

 پژوهش( فرایندی پژوهش ) نظامطراحی طرح  -

 گردشگری در شناسی و عنوان موضوع فرایند -

)بیان مسئله، اهمیت و ضرورت، پیشینه، اهداف، سواالت ویژه مساله شناسی پژوهش در مطالعات گردشگری -

 پژوهش، فرضیه(

 گردشگری در آنها بندی طبقه و شناسی روش انواع -

 جامعه آماری و نمونه گیری   -

 متغیرهای مفهومی و عملیاتی پژوهش -

 گردآوری داده هاو ابزارهای  روش های  -

 گردشگریتحلیل داده ها در مطالعات  های و ابزار فنون -

 گردشگری در نهاآ بندی طبقه و علمی ارجاع دهی  روش های -

 پایگاه های استنادی معرفی -

 گردشگری در پژوهشی های افزار نرم کاربرد -

 اخالق در پژوهش های گردشگری -

 پژوهشی زالوپروپ تهیه -

 منابع:

 .1337 رضوی، قدس آستان مشهد، نیا، کریم مرضیه ها، نگرش سنجش و پرسشنامه طرح. ن. ا اوپنهایم،

 - پوراحمد احمد ترجمه ،(عملی راهنمای) گردشگری و فراغت اوقات برای تحقیق روش ویل، جیمز آنتونی -

 1337تهران، حسینی،دانشگاه علی

 1337فاضلی،،آگاه کیفی،محمد و کمی راهبردهای فراسوی تطبیقی روش ریگین چارلز-

 اجتماعی، تحقیقات و جامعه شناخت های روش بر ای مقدمه ها پنداشته و کندوکاوها. فرامرز پور، رفیع-

 1334 انتشار، سهامی شرکت تهران،



 ئوریت گراندد( برپایه نظریه بر تاکید با) اجتماعی علوم در کیفی تحقیق روش مقصود، خواه،فراست  -

GTM،1334،آگاه 

 گهر، نیک عبدالحسین ترجمة ،«اجتماعیعلوم در تحقیق روش» کامپنهود،وانلوک و ریمون کیوی، -

 .1334 معاصر، فرهنگ تهران،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 در پیشرفته GIS : تحلیلدرسعنوان  2:تعداد واحد عملی -: نظرینوع واحد ندارد: وضعیت پیش نیاز

 گردشگری ریزی برنامه

 ندارد   : داردنوع آموزش تکمیلی علمی

 سمینار  کارگاه     ازمایشگاه سفر علمی

: تعداد ساعت

44 

: استاد متخصص برای تدریس

در  GISجغرافیدان با تخصص 

 گردشگری

گردشگری با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی می باشد : اشنایی دانشجویان  با تحلیل های آماری فضایی اهداف

 که بر مبنای آن به واکاوی سریعتر سناریوها و ارائه گزینه های تصیمیم گیری در حوزه گردشگری بپردازند.

 : سرفصل ها

 سیستم اطالعات جغرافیایی و کاربرد آن در مطالعات گردشگری .1

 گردشگری هوشمند کالن دادها، سیستم  اطالعات جغرافیایی و .2

ویژگی های سامانه اطالعات جغرافیایی و چگونگی بهربرداری از آن برای رسانه ها و فضاهای مجازی گردشگری  .3

 ساخت و بهره برداری از پایگاه جامع اطالعات گردشگری 

 مدلسازی فضایی داده های گردشگری  .4

 ( Go processingتحلیل فضایی داده های گردشگری )تحلیل های  .5

مکانی، الگوهای مکانی، تحلیل های خوشه ای،  خودهمبستگیآماری داده های گردشگری ) –تحلیل فضایی  .۶

 تحلیل نقاط داغ و..(

 مقصد ها هایمسیرهای دسترسی گردشگران به جاذبه ی گردشگری، جریان ها و تحلیل فضای .7

 شناسایی و امکان سنجی پهنه ها برای گونه های متنوع گردشگری .4

یت های گردشگری بر مبنای متغیرهای فضایی مقصد )مدل های ارزیابی مقصد ها جهت توسعه مکانیابی سا .3

 ( RBF,OWA,Fuzzy,WLCانواع گونه های گردشگری مانند مدل های تصمیم گیری)

ی فضای-رفتارتم اطالعات جغرافیایی در شناسایی الگوهای ستحلیل های سی مقصد های گردشگری هوشنمد و .1۳

 گردشگران
 

 :منابع

 .1347، انتشارات سمت،ریزی توریسمسیستم اطالعات جغرافیایی و کاربرد آن در برنامهفرج زاده منوچهر، -1

 133۳،شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری، ArcGIS های آمار فضایی با تحلیلعسگری، علی،  -2

در برنامه   (GISاسمعیل نژاد، مرتضی و فهیمه شهرکی، کاربرد سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی) -3

 .1334ریزی گردشگری، انتشارات ماهواره،

4- Chaudhuri, Somnath, Ray, Nilanjan, 2۳14, GIS Applications in the Tourism and Hospitality 

Industry, Business Science Reference press. 

5- Virendra Nagarale, 2۳11, Gis Approach for Tourism Development, LAP LAMBERT 

Academic Publishing 

۶- Katsoni, Vicky, Segarra-Oña, Marival, 2۳14, Smart Tourism as a Driver for Culture and 

Sustainability, Fifth International Conference IACuDiT, Athens 2۳14 

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Virendra+Nagarale%22


7- Sultan Sevinç KURT, The Role and Importance of Tourism Information System in Urban 

Tourism Planning, book chapter, 2۳1۶. 

4- Verka Jovanović, 2۳11, The Application of GIS and its component in Tourism, Yugoslav 

Journal of Operations Research 14(2):2۶1-272 

3- Zhang, G., Lu, J. and Gao, Y. (2۳15); Multi – level decision making: models, methods and 

applications, Springer. 

1۳- Mansir Aminu , A Geographic Information System for Sustainable Tourism Planning: An 

integrated approach, 2۳۳3. 

  
 

 

 

 

: مدلها تصمیم گیری و عنوان درس

 آینده پژوهی در برنامه ریزی گردشگری

 : ندارددروس پیش نیاز عملی -: نظرینوع واحد 2: تعداد واحد

  :استاد متخصص برای تدریس

 جغرافیدان با تخصص گردشگری

ساعت:  44: تعداد ساعت  ندارد : دارد آموزش تکمیلی عملی 

 سمینار کارگاه آزمایشگاه سفر علمی

 در برنامه ریزی گردشگری و آینده پژوهی انواع روش ها و فنون تصمیم گیریرد بو کار: شناخت اهداف

 :ها سرفصل

 تبیین مفهوم تصمیم گیری و کاربرد آن در برنامه ریزی گردشگری -

 طبقه بندی و تشریح روش ها و مدل های تصمیم گیری -

 تبیین فرآیند شاخص سازی در مسئله تصمیم گیری -

 روش های استانداردسازی در فرآیند تصمیم گیری -

 (AHP ،ANPنتروپی، روش های وزن دهی شاخص ها)روش های رتبه بندی، درجه بندی، آ -

 SAWروش مجموع ساده وزنی  -

 TOPSISتکنیک رتبه بندی بر اساس تشابه به راه حل ایده آل  -

 AHPروش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی -

 VIKORروش توافق جمعی و با داشتن معیار متضاد -

 PROMETHEEروش سازماندهی به رتبه بندی ترجیحی جهت ارزیابی بهتر  -

 DEMATELروش آزمون و ارزیابی  -

 COPRASروش کوپراس  -

 و  TOPSIS-FUZZY ،FVIKORروش ها و فنون تصمیم گیری چندشاخصه مبتنی بر منطق فازی) -

FPROMETHEE) 

 پیش فرض ها و رویکردهای آینده پژوهشی در برنامه ریزی گردشگری -

https://www.researchgate.net/profile/Verka_Jovanovic?_sg%5B0%5D=fdoVLISXC9VIpAKxD4EFTEc4hLlpntf-BjAutzEUbME9uwkgztOYzVTQnxC1c_yNK3Wul8I.6VvFL6cFstFuAgPi23hdQITg3v5-BNAhhHJAGcAi-_JHN7-VJTzTkyveMNXzJTypcAe65wW0A5fxlo5m1yAyuA&_sg%5B1%5D=CmeJSIWMoiJC93GkEmJgA_7Ti_LscwzJK2xUzmxhtBR9B6KFqrtwj4P6RilgQD_rPgVrgDg.9FDQyHvZEy5b-bJko6WFfEo7PL3YoSSnnKTML9qQM6JktMocsnLfnEb8QMK2i2bIb5fUZ0n0NeBjy1LfRDcKHw
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Mansir+Aminu&search-alias=books&field-author=Mansir+Aminu&sort=relevancerank


ی، پرداز ویسنار ، هاشرانیپ یواکاو، روندها یواکاو، دلفی، ندهیآ یبان دهیدهای  روش های اینده پژوهی)روش -

 (باال یهااز روش یبیترکی، سازهیشبی، سازمدلی، پس نگر، نقشه راهی، انداز سازچشم

 در برنامه ریزی گردشگری ویزارد سناریوو MIC-MAC  میک مک هایکاربرد نرم افزار -

 :منابع

 سمت ؛ انتشاراتایچندشاخصه در جغراف یریگ میتصم یکاربرد روشها(؛ 1334پورطاهری، مهدی) -

(؛ کاربرد مدلها و فنون تصمیم گیری در جغرافیا با تاکید 1335حاجی نژاد، علی، فتاحی، احداهلل، پایدار، ابوذر) -

 بر برنامه ریزی روستایی، شهری و گردشگری، انتشارات جهاد دانشگاهی.

اری (؛ کاربرد روش های کمی در صنعت گردشگری، مترجم: رضا مخت1333باجیو، رودلف و کالبس، جان) -

 ملک آبادی، جهاد دانشگاهی اصفهان.

چند  یریگ میتصم یروشها(؛ 1332) یریافشار کب ان،یاحمد یمهد ،یموسو رنجفیعبداله زاده، م یعل -

 ی؛  نشر کتاب آراد.گردشگر یزیشاخصه در برنامه ر

 دانشگاه تهران.ی؛ انتشارات گردشگر یزیبرنامه ر یها کی، تکن(1335) سرخ کمال یکبر ی،اریکرامت اهلل ز -

 یزیربر برنامه دیبا تأک یزیردر برنامه نینو یمیپارادای: پژوهندهیآ(؛ 1337طاها ربانی ) ی،اریکرامت اهلل ز -

 ؛ انتشارات دانشگاه تهران.و روش کردهایرو م،یمفاه ،ی)مبان یاو منطقه یشهر

- Kahraman, Cengiz (2۳۳4); Fuzzy Multi-Criteria Decision Making: Theory and Applications 

with Recent Developments; Springer. 

- Zhang, G., Lu, J. and Gao, Y. (2۳15); Multi – level decision making: models, methods and 

applications, Springer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 تیریو مد یابیارز: عنوان درس

 یاثرات توسعه گردشگر
 2: تعداد واحد

: واحدنوع 

 تخصصی
 : نداردپیش نیاز

 :استاد متخصص برای تدریس

 جغرافیدان با تخصص گردشگری

 :تعداد ساعت

32 

 □ندارد  : داردآموزش تکمیلی عملی

 سمینار         □کارگاه       □آزمایشگاه        □سفرعلمی

 ن آبرد کار یها نهیزممدیریت اثرات و  و  یتوسعه گردشگراثرات  یابیارز ندیو فرا یبا مبان انیدانشجو یی: اشنااهداف

 سرفصل ها:

 ی( توسعه گردشگریو اقتصاد یاجتماع ست،یز طیاثرات )مح نهیشیو پ داشیپ یها نهیبر  زم یمدآدر .1

 (اثرات شیکنترل و پا ت،یریاثرات، مد یابیارز ،یتوسعه گردشگر جی)اثرات و نتا هیپا فیو تعار میمفاه  .2

  یاثرات گردشگر یابیو  ارز تیریمد یها افتیره .3

 (یاقتصاد ،فرهنگی – یاجتماع ،یستیز طی)محیاثرات گردشگر یابیارز کیکالس افتیره 

 داریتوسعه پااثرات  یابیو ارز یگردشگر یداریپا یابی) ارزیاثرات گردشگر یابیارز نیگزیجا افتیره 

 (یگردشگر

 (یو اقتصاد یاجتماع ،یطی)محاتیچرخه ح یابیارز افتیره 

 برد مقصد  تیظرف افتیره 

  کیکالس افتیدر چارچوب ره یاثرات گردشگر  یو طبقه بند نیتبب .4

 یستیز طیمح اثرات  

 یاجتماع اثرات  

 یاقتصاد اثرات 

  داریتوسعه پا  افتیدر چارچوب ره یاثرات  گردشگر  نظری – یمفهوم نییتب .5

 یگردشگر داریتوسعه پا فیو تعار میمفاه  

 ،یگردشگر داریاصول توسعه پا اهداف  

 یگردشگر داریتوسعه پا یها افتی. ره دگاههاید  

 (یو اقتصاد یاجتماع ،یستیز طی)مح یگردشگر داریاثرات توسعه پا ابعاد 

  یگردشگر داریتوسعه پااثرات  یابیارز یتوسعه و کاربرد هرم اطالعات برا  .6

 داریتوسعه پا یابیهرم اطالعات ارز یاجزا فیتعر 

  داریتوسعه پا یابینظام سلسله مراتب ارز یاجزا فیتعر 

 داریتوسعه پا یابیارز یخوب برا یشاخص ها یها اریمع 

 یگردشگر داریتوسعه پا یشاخصها انواع .7

 یستیز طیمح داریتوسعه پا یها شاخص  

 یاجتماع داریتوسعه پا یها شاخص 

 یاقتصاد داریتوسعه پا یها شاخص 

 یگردشگر داریتوسعه  پا یشاخص ها یسازمانده یو چارچوبها افتهایره .8

 انتخاب شاخص افتیره 



 یگردشگر داریتوسعه پا یتوسعه شاخص ها افتیره 

 یگردشگر داریتوسعه پا یشاخصها یسازمانده یچارچوبها انواع 

 یاثرات توسعه گردشگر  یابیارز یابزار ها و مدلها ،یشناس روش .9

 یاثرات توسعه گردشگر یابیارز یبرا یروش شناس یها افتیره 

 باتلر و...( اتیچرخه ح ،یمرسوم )شاخص رنجش داکس یو شاخص ها ابزارها 

 عملکرد  ندکسیا ستم،یمدل رفاه اکوس ،یداری)بارومتر پا یگردشگر داریتوسعه پا  یها و مدلها ابزار

 و... ( کپارچهی یابزار ها ط،یبرد مح تیظرف کیتکن ک،یاکولوژ یردپا دار،یپا

  یگردشگر داریتوسعه پا یابیارز یشاخصها هیشنیبر پ یمرور   .11

 کشورها ریوتجارب سا یالملل نیب یها هیمستندات و رو  نه،یشیپ 

 رانیدر ا یدارگردشگریتوسعه پا یابیارز یشاخصها هیشنیپ 

 در مقصد یو کنترل اثرات  توسعه گردشگر تیریمد    .11

 یاثرات توسعه گردشگر  شیکنترل و پا تیریمد یها افتیره  

  یاثرات توسعه گردشگر شیکنترل و پا تیریمد یها و ابزار ها ستمیس 

 و کنترل توسعه مقصد تیریمد یراهبردها 
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 ندارد  : دارد آموزش تکمیلی عملی

 سمینار کارگاه آزمایشگاه سفر علمی

و راهکارهای مدیریتی  و توسعه ای در حوزه  طرات احتمالی اخمریسک ها و مبانی مدیریت بحران، : آشنایی با اهداف

 گردشگری 

 :سرفصل ها

 بحران  گاههای مربوط به مخاطرات، ریسک، سوانح و مفاهیم و دید -

بهمن، برف سنگین، تگرگ، آتش  ،انواع و دامنه مخاطرات طبیعی در گردشگری)سیل، زلزله، فرونشست زمین -

 سوزی طبیعی و ...(

 انواع و دامنه مخاطرات انسانی در گردشگری)تروریست، نا امنی و دزدی و ...( -

 رویکردها، دیدگاه ها و مدلهای مدیریت بحران در گردشگری -

 تحلیل خطر و ریسک پذیری مقصدهای گردشگری -

 مدیریت ریسک و بحران در گردشگری)پیش، حین و پس از بحران( -

 روش های ارزیابی ریسک گردشگری -

 قاط حادثه خیز و بحرانی گردشگریشناسایی ن -

  آمادگی مقصدها برای مدیریت بحران ها -

 ایو کاهش بال یاز بحران ها در گردشگر یریشگیپ -

 نظام بیمه ای در مدیریت خسارات ناشی از رخداد خطر در گردشگری -

 تاب آوری مقصدهای گردشگری در برابر بحران ها -

 ارزیابی ادراک گردشگران از مخاطرات مقصد -

 وظایف مدیریت بحران در گردشگری -

 نظام اداری متولی مدیریت بحران در گردشگری -

 راهبردهای ارتقای امنیت مقاصد گردشگری -

 راهبردهای ارتقای آمادگی و پاسخگویی گردشگر -

-  

 :منابع
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 □ندارد                    : داردآموزش تکمیلی عملی

 سمینار         □کارگاه       □آزمایشگاه       سفرعلمی

مقصد   توسعه تیریو مد  یزیبرنامه ر یاتعملی – یراهبرد یو اجزا ندیفرا ،یانیبن میبا مفاه انیدانشجو ییشناآ: اهداف

 یگردشگر یها

 سرفصل ها:

  مقصد  تیریو مد یزیبرنامه ر میمفاهشرح  .1

 مقصد یگردشگر ستمیس 

   مقصد تیریمد 

 مقصد یزیبرنامه ر 

 یمقصد  گردشگر یمصرف مکان و کارکرد ها. 2

 توسعه مقصد فرایند لمرو مصرف مکان درق 

 یاسیس یکارکرد ها  

 یو فرهنگ یاجتماع یکارکرد ها 

 یاقتصاد یکارکردها  

 یو پژوهش یعلم یکارکردها   

   مقصد یگردشگر  ستمیس یدیموضوعات کل .3

 برد تیو ظرف یاراض یکاربر 

 یجاذبه ها و محصوالت گردشگر 

 یحمل و نقل گردشگر ستمیو  س یدیکل یساختها  ریز  

 و..( ییرایپذ د،ی)اقامت، خریلیو تکم یجانب یتهایفعال  الت،یتسه  

 عرضه کنندگان خدمات  

 زبانی. میجامعه محل یزندگ تیفیک 

 مقصد یابیبازار -4

 یگردشگر ختهیآم یابیو بازار یبندتقاضا، بخش 

 یبازار مکان گردشگر لیتحل 

 یگردشگر عینفوذ در بازار و ترف های یاستراتژ 

  مکان  یبرند ساز  -5

 برند مکان یهاییو دارا هایژگیو 

 مکان یساز ریتصو  



 مکان ینام و نشان تجار 

  مقصد تیریمد ینهاد ستمیس .۶

 مقصد تیریسازمان مد (DMO) 

 مقصد یزیواحد برنامه ر (DMP) 

 مقصد ییحکمروا 

 مقصد ینهاد تیتوسعه ظرف 

  مقصد یزیبرنامه ر یها کردیرو .7

  یتوسعه  مقصد گردشگر تیریو مد ی زیبرنامه ر ندیفرا .4

 مقصد داریتوسعه پا  یزیبرنامه ر یارهایمع 

 نفعانیذ یو  سازمانده یزیبرنامه ر ندیفرا  

 تیوضع لیشناخت و تحل 

 مقصد ییبرنامه توسعه فضا نیتدو  

 و  کنترل توسعه مقصد تیفیک تیریمد 

  یمقصد گردشگر یزیبرنامه ر یو مل یتجارب جهان یقیتطب یبررس .3

 یالملل نیب اسیمقصد در مق یزیبر تجارب شاخص برنامه ر یمرور  

 ینیسرزم – یمل اسیمقصد در مق یزیبر تجارب شاخص برنامه ر یمرور 
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 محصول توسعه و ریزی : برنامهعنوان درس

 گردشگری
The Planning and Development of the 
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: تعداد واحد

2 

 : ندارددروس پیش نیاز : نظرینوع واحد

 :استاد متخصص برای تدریس

جغرافیدان با تخصص 

 گردشگری

ساعت:  32: تعداد ساعت  ندارد  : دارد آموزش تکمیلی عملی 

 سمینارکارگاه آزمایشگاه سفر علمی

 برنامه ریزی و توسعه محصول گردشگری: آشنایی با مفاهیم، دیدگاهها، رویکرد و فرایند اهداف

 سرفصل ها:

محصول  تعریف  مفاهیم و اصطالحات : محصول گردشگری، توسعه محصول گردشگری، سطوح محصول،  -

 گردشگری پایدار، کیفیت محصول

 عناصر تشکیل دهنده محصول گردشگری -

 جاذبه 

  حمل و نقلزیرساخت و 

 پذیرایی و سایر تسهیالتاقامت ، 

 فروش و توزیع 

 جانبی فعالیت های 

 رویکردهای برنامه ریزی توسعه محصول -

 چارچوب برنامه ریزی و توسعه محصول گردشگری -

 فرایند توسعه محصول گردشگری -

 راهبردهای برنامه ریزی و توسعه محصول -

 راهبردهای توسعه، متنوع سازی و بازاریابی محصول گردشگری  -

 موجود و  یا جدید گردشگری محصوالت توسعه و بهبود اقدامات و اصول -

 زنجیره تامین و ارزش محصول گردشگری -

 (فیزیکی واکنش احساسی، واکنش تجربی، واکنش ) گردشگری محصول به گردشگران واکنش -

 تحلیل رفتار و ارتقاء تجربه گردشگر -

 گردشگری محصول عمر چرخه -

 توسعه حال در محصوالت گردشگری انواع در اصالت و نوآوری -

 عرضه محصول توسط تورگردان ها و آژانس های خدمات مسافرتی مدیریت و برنامه ریزی -

 برنامه ریزی و توسعه محصول گردشگری در ایرانجمع بندی و مقایسه تطبیقی  -

 

:منابع  



 دانش، سیمای ، ناشر (مترجم) مرزی وحید ،(مترجم) زاده تاج ، ابوالفضل1333گردشگری،  محصول توسعه -

 آذر.

 ریزی برنامه به پایدار و یکپارچه رویکردی: گردشگری ریزی ،برنامه1334پور، حسن محمود اینسکیپ، ادوارد  -

 گردشگری،مهکامه توسعه و

 در محصول توسعه استراتژی: موضوعی ،گردشگری1337شالبافیان، علی اصغر،عبدلی،مریم ، خزائی، فاطمه ، -

 و یاجغراف گردشگری، المللی بین همایش سمنان،سومین استان: مطالعه مورد نمونه نوظهور گردشگری مقاصد

 پاک،همدان. زیست محیط

-UNWTO, 2۳11, Handbook on Tourism Product Development. 

- Luo, Yuhua, Jiang, Jinbo, Bi, Doudou (Eds.), 2۳2۳, Tourism Product Development in China, Asian 

and European Countries, Springer. 

- Hasan Ahmed Bhuiyan, 2۳1۳, PRODUCT DEVELOPMENT PLAN FOR TRAVEL AGENCY Case: 

Moon Travel, International Business International Management.  
-Camilleri, M.A. (2۳14), The Planning and Development of the Tourism Product, Camilleri, M.A. (Ed.) 

Tourism Planning and Destination Marketing, Emerald Publishing Limited, pp. 1-23. 

-Varvara Kozhevnikova, 2۳1۶, New Tourism Product Development Case: “Guided Tour to Savonlinna 

for Saimia International Students”, Saimaa University of Applied Sciences. 

 

-COMCEC COORDINATION OFFICE, 2۳13, Tourism Product Development And Marketing 

Strategies In the COMCEC Member Countries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 : ندارددروس پیش نیاز : نظرینوع واحد 2: تعداد واحد : بازاریابی گردشگریعنوان درس

 :استاد متخصص برای تدریس

 جغرافیدان با تخصص گردشگری

ساعت 32: تعداد ساعت  ندارد              : داردتکمیلی عملیآموزش  

 سمینار            کارگاه آزمایشگاه علمی سفر

 توسعه آن.عوامل موثر بر گری، اصول و راهبردها و بازاریابی گردششنایی با مفاهیم و رویکردهای : آاهداف

 سرفصل ها:

 واکاوی جایگاه و قلمرو بازاریابی در سیستم گردشگری -

 و نقش بازاریابی در زنجیره ارزش و زنجیره تامین گردشگری جایگاه -

 گردشگری تقاضا و بازاریابیتعریف  -

  فرایند برنامه ریزی و توسعه بازاریابی گردشگری -

عوامل و عناصر موثر بر تقاضای گردشگری مقصد )عوامل جمعیت شناختی، روان شناختی، سیاسی، اقتصادی،  -

 یریتی و ...(فضایی، مد -فرهنگی، کالبدی

 سطوح مختلف تقاضا در مقصدهای گردشگری -

 مقصد گردشگریبازاریابی موثر بر  فضایی -مکانیتحلیل جریان های  -

 عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری:بهینه کاوی  -

 دولت و بخش خصوصی -

 عوامل سیاسی و امنیتی -

 عوامل انگیزشی  -

 جریان سرمایه و خدمات  -

 جریان دانش و اطالعات  -

 جریان فضایی حرکت گردشگران  -

 رقابت و وضعیت رقبا  -

 نیروی انسانی و کارآفرینان -

 قیمت و هزینه های گردشگری -

 اجتماعات محلی -

 و گردشگری بسته های سفر -

 گردشگری آمیخته بازاریابی -

 بازاریابی در گردشگری:انواع  -

 بازاریابی محتوا -

 بازاریابی هدفمند -

 بازاریابی دیجیتال -

 اجتماعیبازاریابی  -

 بازاریابی جغرافیایی یا ژئومارکتینگ -



 اصول و ضوابط بازاریابی در گردشگری: -

 اصول و استانداردهای بازاریابی در مقصدهای گردشگری  -

 اصول و استانداردهای بازاریابی در مقصدهای بوم گردی -

 اصول و استانداردهای بازاریابی در مقصدهای گردشگری نوپا و جوان -

 دهای بازاریابی در مناطق محروماصول و استاندار -

 اصول و استانداردهای بازاریابی در مناطق با اقتصاد پویا و زیرساختهای قوی -

 بخش بندی بازار و بازاریابی در مقصدهای گردشگری گونه شناسی و روش ها و تکنیکهای -

 گردشگریرقابت پذیری و استراتژ های بازاریابی  -

 در بازاریابی گردشگری نقش و جایگاه برند و برندسازی -

 و ایران بازاریابی گردشگری در سطح جهانو نمونه های موفق تجارب  -

 

 :منابع

 ی، ترجمه علیرضا پورممتاز؛ نشر آریانا آب انوسیاق یاستراتژ(، 1335کیم دبلیو چان، مابورنیا، رنه ) -

بازاریابی، ترجمه حمیدرضا ایرانی و (، نسل چهارم 1337کاتلر، فیلیپ؛ ستیاوان، ایوان؛ کارتاجایا، هرماوان، ) -

 مصطفی اسماعیلی مهیاری، نشر آریانا

نعت بازاریابی الکترونیک در ص(، ۱333) رسول ،محمدعلی پور و مصطفی  ،حاجی امینی -

؛ دفتر پزوهش های فرهنگیگردشگری: از مفاهیم تا کاربردها

و زاده  دریح ریکامبترجمه  ،یاجتماع یدر شبکه ها یابیبازار (؛ 1337، )توتن تریسیو  مایکل ،سولومون -

 علی مریخ نژاد اصل؛ نشر علم

 دانیالی؛ نشر مهکامه (؛ برند در بازاریابی گردشگری؛ ترجمه محمود رحمانی و تهمینه1335کارولین، وینتر ) -

 (، بازاریابی گردشگری با رویکردی کاربردی، انتشارات مهکامه1335ضیاالدین، محمد مهدی ) -

- Pike, steven, (0202), Destination Marketing; essential. Published October 02, 0202 by 

Routledge 

- Pike, Steven . (0202). Tourism Marketing for Small Businesses. Goodfellow Publishers Ltd 

- Kavoura, Androniki, Kefallonitis, Efstathios, Theodoridis, Prokopios. (0202). Strategic 

Innovative Marketing and Tourism. Springer Proceedings in Business and Economics 

- Nilanjan Ray & Dilip Kumar Das & Raj Kumar (8102), Tourism Marketing: A Strategic 

Approach; Published by Apple Academic Press 

- Kamarpukur. (8102). Role of marketing mix (2ps) on development of rural touruism: 

evidence from west bengal india 

- K o t l e r ,  P h i l i p  &  Bo we n ,  J o h n  &  M a ke n s ,  J a me s .  ( 0202 ) ,  M a r ke t i n g  F o r  

H o s p i t a l i t y  An d  T o u r i s m ;  Pearson Education 

 

 

 

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C+%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C+%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D9%BE%D9%88%D8%B1&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D9%BE%D9%88%D8%B1&select-author=author-exact
https://www.routledge.com/search?author=Nilanjan%20Ray
https://www.routledge.com/search?author=Dilip%20Kumar%20Das
https://www.routledge.com/search?author=Raj%20Kumar
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https://www.chapters.indigo.ca/en-ca/books/contributor/author/john-bowen/
https://www.chapters.indigo.ca/en-ca/books/contributor/author/james-makens/
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32 

 □ندارد             : داردعملی تکمیلی آموزش

 سمینار         □کارگاه       □آزمایشگاه       سفرعلمی

 مقصدر تصوی تیریو  مد یبرندساز  یزیبرنامه ر یاتعملی – یراهبرد یو اجزا ندیفرا ،یانیبن میبا مفاه ییشناآ: اهداف

 شگریدگر

 سرفصل ها:

 جایگاه برند و برندسازی در توسعه مقصد گردشگری .1

 شخصیت برند، تصویر و ارزش ویژه برند و برندسازی( )برند، هویت برند، برند مرتبط با مفهوم ریفاتعسابقه و  .2

 ...( ، برند شرکت مادر ویخدمات، برند سازمان)برند مکان، برند محصول و انواع برندگونه شناسی  .3

 یتوسعه برند گردشگر یکردهایرو .4

  موفقیت و مدیریت برند عوامل .5

 یگردشگر و توسعه برند مقصد یفرآیند برند ساز .۶

 یبرند گردشگر تیریو مد یزیبرنامه ر -

 یبرند مقصد گردشگرمحتوی و دارایی  ییشناسا  -

  یبرند گردشگر ی و توسعهمعمار  -

  یگردشگرمحصول، خدمات و مقصد برند  یابیبازاراستراتژی ها و ابزارهای  -

  یمقصد گرشگر ریتصو تیریمد .7

 مقصد و برند آن ریتصو -

 مقصد یو ذهن ینیع ریتصو -

 و رفتار گردشگر یذهن ریتصو  -

 مقصد و انتخاب آن ریتصو -

 یمقصد و تجربه گردشگر ریتصو -

 عوامل مخدوش کننده تصویر مقصد -

 ی و بهبود تصویر مقصدذهن ریموثر در تصو عوامل .4

ارزیابی کیفیت تجربه)رضایت مندی و وفاداری( برند و تصویر ذهنی گردشگران در مقصد های گردشگری  .3

 ایران

 ی در جهان و ایرانگردشگرمات و مقصد چالشها، فرصتها و تجارب توسعه برند محصول، خد .1۳

 

 منابع



،  انتشارات دانشگاه برند گردشگری و بازاریابی برند مقصد(  1333زنگی آبادی، علی و سید رضا آزاده، ) -

 اصفهان 

دانیالی؛ نشر ؛ ترجمه محمود رحمانی و تهمینه برند در بازاریابی گردشگری (؛1335کارولین، وینتر ) -

 مهکامه

 ، ابیانه، تهران، برندسازی برای مکان، مراکز خرید و مقاصد گردشگری(. 1333اخالصی، امیر ) -

 ، ابیانه، تهران، اصول برندسازی با رویکرد ارتباطات یکپارچه بازاریابی(. 1331اخالصی، امیر ) -

، نامه پارسی، پایگاه دشگریبرندسازی در مقاصد گر(. 1333صنایعی، علی و حمدرضا موالئی )پاییز  -

 (، شیراز،ISCاستنادی علوم جهان اسالم )

 

- Anholt, S. (2۳۳3). Handbook on tourism destinations branding. World Tourism Organization 

(WTO). 

- Beerli, A; D. & Martin, J. (2۳۳4). Tourists’ characteristics and the perceived image of tourist 

destinations: a quantitative analysis—a case study of Lanzarote, Spain. Tourism Management, 

25،۶23–۶3۶. 

- Datzira-Masip, J., & Poluzzi, A. (2۳14). Brand architecture management: The case of four tourist 

destinations in Catalonia. Journal of Destination  

- Gallarza, M.G., Saura, I.G.and Garcia, C.H. (2۳۳2). Destination image: Towards a conceptual 

framework, Annals of Tourism Research, 23(1):5۶-74. 

- Gómez, M., Lopez, C., & Molina, A. (2۳15). A model of tourism destination brand equity: The 

case of wine tourism destinations in Spain 

- Jesus, J, Mason, P. (2۳13). Visitor Perception of Destination Image: A Case Study of Palestine 

Tourism, Unpublished Master's thesis in tourism and travel management, London: Metropolitan 

University 
- Lee, Ch.K.; Lee, Y.K.; Lee, B. (2۳۳5). Korea’s Destination Image Formed by The 2۳۳2 World 

Cup.Annals of Tourism Research, Vol. 32, No. 4, 433–454 

- Liu, C. H. S., & Chou, S. F. (2۳1۶). Tourism strategy development and facilitation of integrative 

processes among brand equity, marketing and motivation. Tourism Management, 54, 234-3۳4. 

- Lončarić, B. (2۳14, January). Branding Cities as Tourist Destinations: the Case of Slavonski Brod, 

Croatia. In Bienalni međunarodni kongres Turizam i hotelska industrija (22; 2۳14). 

- Manheim, J.R. and Albritton, R.B. (1344). Changing national images: international public relation 

and media agenda setting, American Political Science Review, 74(3): ۶41-۶57. 

- Mindrut, S., Manolica, A., & Roman, C. T. (2۳15). Building Brands Identity. Procedia Economics 

and Finance, 2۳, 333-4۳3. 

- Rehan, R. M. (2۳14). Urban branding as an effective sustainability tool in urban development. 

HBRC Journal, 1۳(2), 222-23۳. 



- Schwaighofer, R.(2۳13).Tourists Destinations Images and Local Culture: Using the Example of 

the United Arab Emirates, Springer Gabber. 

- Sevin, H. E. (2۳14). Understanding cities through city brands: City branding as a social and 

semantic network. Cities, 34, 47-5۶. 

- Stepchenkova, S & Li, X. (2۳14). Destination image: Do top-of-mind associations say it all?. 

Annals of Tourism Research .45 .4۶–۶2 47 

- Tataroğlu, N., Karataş, A., & Erboy, N. (2۳15). An Evaluation on the Process of Being a Brand 

City of Muğla. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 21۳, 114-125. 

- Theodhoria, O., & Qiricib, E. (2۳14). The Impact of Destination Branding to Tourists Behavior 

Albania in Focus. In 1 st Scientific Papers International Conference on Knowledge Society–

February 21-22, 2۳14 (p. 175). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



و  : مکان یابی زیرساختهاعنوان درس

 گردشگری تسهیالت

 : ندارددروس پیش نیاز عملی -: نظرینوع واحد 2: تعداد واحد

 :استاد متخصص برای تدریس

جغرافیدان با تخصص 

 گردشگری

 32: تعداد ساعت

 ساعت

 ندارد : دارد آموزش تکمیلی عملی

 سمینار         کارگاه  آزمایشگاه علمی سفر

در مقیاس های مختلف  گردشگریمفاهیم ، رویکردها و روش های مکان یابی زیرساختها و تسهیالت : آشنایی با اهداف

 فضایی

 سرفصل ها:

 در یک مقصد گردشگری« و تسهیالت  زیرساخت»قلمرو و چارچوب مفهوم 

 تعاریف مکان گزینی، مکان یابی، ، اولویت بندی، سطح بندی و امکان سنجی در گردشگری

 گردشگری:واکاوی جایگاه و قلمرو مکان یابی زیرساختهای مقصد در رویکردها و نظریه های 

 جایگاه مکان یابی زیرساختها در نظریه چرخه حیات گردشگری -

 جایگاه مکان یابی زیرساختها در مدل تکامل فضایی مقصدهای گردشگری -

 قلمرو حوزه مکان یابی زیرساختها در الگوها و مدل سفر در مقصدهای گردشگری -

 مکان یابی زیرساختها در مدل فضایی گردشگری مقصد -

 ختها در مدل رفتار فضایی گردشگرمکان یابی زیرسا -

 تقسیم بندی مکان یابی زیرساختها در مقیاس های جغرافیایی )مقیاس سایت، محلی، منطقه ای و ملی(

 گردشگری مقصد:زیرساخت و تسهیالت اهداف و رویکردهای مکان یابی 

 مکان یابی با رویکرد امنیت گردشگری و دفاع غیرعامل -

 محیطی و ظرفیت برد یا پایداری زیرساختهای گردشگریمکان یابی با رویکرد زیست  -

 مکان یابی با رویکرد اقتصادی )هزینه کمینه و سود بیشینه( -

 مکان یابی با رویکرد فضایی  -

 مکانیابی زیرساخت و تسهیالت گردشگریبرنامه ریزی و فرایند 

 برنامه ریزی مکان یابی زیرساختها و خدمات گردشگری مبانی و اصول 

 گردشگری: و طبقه بندی معیارها و شاخص های مکان یابی زیرساخت و تسهیالتشناسایی 

 زیست محیطی

 فرهنگی -اجتماعی

 اقتصادی

 زیرساختی -کالبدی

 مدیریتی

 تصمیم گیری چند معیاره در مکان یابی زیرساختها و تسهیالت گردشگری: و تکنیکهای ریاضی و روش ها

 ( GISو  RS) تحلیل فضاییروش ها و تکنیکهای 

 تحلیل الگوی توزیع فضایی زیرساختها و تسهیالت گردشگری



 پهنه بندی، سطح بندی و انتخاب سایت یا مقر مناسب

 گردشگری  تعریف خوشه ها، محورها و مسیرهای

 نقش فناوری های هوشمند در مکان گزینی زیرساختهای گردشگری 

تسهیالت گردشگری )حمل و نقل، اقامت، مجتمع های توسعه زیرساختها و الزامات، استانداردها و ضوابط  -

 گردشگری، کمپینگ ها، تاسیسات و فعالیت های گردشگری(

 زیرساختها و تسهیالت گردشگری )جهان و ایران(مکان یابی  مطالعه تطبیقی تجارب -1۶

 

 منابع:

ترجمه اکبر پرهیزکار (؛ سامانه اطالعات جغرافیایی و تحلیل تصمیم چندمعیاری؛ 1335مالچفسکی، یاچک )

 و عطا غفاری گیالنده، انتشارات سمت، چاپ چهارم

(؛ زیرساختهای خدمات گردشگری در روستاها؛ موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان، چاپ 1335چالیک، فرزاد؛ )

 اول

(؛ مروری بر مبانی، رویکردها و مدل های برنامه ریزی گردشگری؛ نشر 133۶خانی، فضیله؛ وثوقی، لیال؛ )

 مهکامه، چاپ دوم

مسیریابی:  -مسائل مکان یابی(؛ 133۶؛ )رضا ،توکلی مقدم ؛سید محمد ،سیدحسینی ؛ عاطفه ،کهفی اردکانی

صنایع، سال ؛ نشریه مهندسی مروری بر مفاهیم، مدل ها، روش های حل، کاربردها و شکاف های تحقیقاتی

 2، شماره 51

مه ریزی فضایی، چاچوب نظری و عملی (؛ کارگاه برنا1333؛ )مهدی ،علیان ؛امین ،فرجی؛ حسن ،اسماعیل زاده -

 یریگ میتصم یکاربرد روشها(؛ 1334تهیه برنامه های امایش سرزمین؛ انتشارات سمتپورطاهری، مهدی)

 ؛ انتشارات سمتایچندشاخصه در جغراف

تاکید (؛ کاربرد مدلها و فنون تصمیم گیری در جغرافیا با 1335حاجی نژاد، علی، فتاحی، احداهلل، پایدار، ابوذر) -

 بر برنامه ریزی روستایی، شهری و گردشگری، انتشارات جهاد دانشگاهی.

 یزیربر برنامه دیبا تأک یزیردر برنامه نینو یمیپارادای: پژوهندهیآ(؛ 1337طاها ربانی ) ی،اریکرامت اهلل ز -

 ؛ انتشارات دانشگاه تهران.و روش کردهایرو م،یمفاه ،ی)مبان یاو منطقه یشهر
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 Ojo, Yekini & Nerina, raja  (2۳13). Edu-Tourism Destination Selection Process in an 

Emerging Economy. Journal of Tourism Management Research ۶ (1):45-53 
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with Recent Developments; Springer. 
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https://www.magiran.com/author/%d8%b3%db%8c%d8%af%20%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%20%d8%b3%db%8c%d8%af%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c
https://www.magiran.com/author/%d8%b1%d8%b6%d8%a7%20%d8%aa%d9%88%da%a9%d9%84%db%8c%20%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85
https://www.magiran.com/author/%d8%b1%d8%b6%d8%a7%20%d8%aa%d9%88%da%a9%d9%84%db%8c%20%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85
https://samta.samt.ac.ir/person/20067/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://samta.samt.ac.ir/person/20068/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AC%DB%8C
https://samta.samt.ac.ir/person/20068/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AC%DB%8C
https://samta.samt.ac.ir/person/20069/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-17055-8
https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Tourism-Management-Research-2092-528X


o Beritelli. P & Laesser, C. (2۳1۶). Design science in tourism-foundation of destination 

managment. Springer 

     21۱9

 Lohman, GUI & Panasso Netto, Alexandre. (2۳17). Tourism theory: concepts, Models and 

systems, CABI press, Oxford 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Joaquin+Alvado+Banon&text=Joaquin+Alvado+Banon&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Andras+Dr+Krizsan&text=Andras+Dr+Krizsan&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Pan+Youcai&text=Pan+Youcai&sort=relevancerank&search-alias=books


: کارگاه برنامه ریزی عنوان درس

 مقصد 

 ترم آخر دروس پیش نیاز: : عملینوع واحد 2: تعداد واحد

 :استاد متخصص برای تدریس

 جغرافیدان با تخصص گردشگری

 : تعداد ساعت

44 

 □ندارد                ■:       داردآموزش تکمیلی عملی

         ■کارگاه        □آزمایشگاه          □سفرعلمی

 ■سمینار

 برای  برنامه ریزی مقصد گردشگری رویکردها، روش ها و تکنیک های موجود در دروس نظری کارگیری عملی ه : باهداف

 سرفصل:

 تعریف پروژه -1

 سازماندهی فعالیت ها و توزیع نقش ها و مسولیت ها  -2

 تدوین برنامه فعالیت و شرح خدمات  -3

 زمان بندی انجام پروژه -4

 نظارت و کنترلشیوه انجام،  -5

 شناخت و گردآوری داده های مورد نیاز -۶

 تحلیل داده ها -7

 برنامه اقدام راهبردی توسعه مقصد -4

 تعریف سیستم ها و شاخص های پایش توسعه مقصد -3

 ارایه پروژه  -1۳

 

 منابع: 

 را به صورتبا توجه به منابع دروس پایه و تخصصی و کسب مهارتها در آنها در این درس دانشجو مهارت همه جانبه خود 

عملی با اجرای یک پروژه نشان می دهد. لذا همه منابع در دروس پایه و تخصصی در این درس مورد توجه قرار می 

  گیرد.
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  یزیبرنامه ر: عنوان درس

 دادیرو یگردشگر
Event Tourism planning 

 2: تعداد واحد
: نوع واحد

 تخصصی
 : نداردپیش نیاز

 :استاد متخصص برای تدریس

 جغرافیدان با تخصص گردشگری
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 □ندارد                            : داردآموزش تکمیلی عملی

 سمینار         □کارگاه       □آزمایشگاه       سفرعلمی

 دادیرو یگردشگر ییبرنامه اجرامدیریت  و  یزیبرنامه ر ندیفرا ،یانیبن میبا مفاه انیدانشجو ییشناآ: اهداف

 سرفصل ها 

 (دادیرو تیریو مد دادیرو یزیبرنامه ر داد،یرو ی) گردشگر میو مفاه فیتعار نه،یشیپ .1

 یصنعت گردشگر  تیفعال یها نهیاجزا و زم  رین با  ساآو رابطه  دادیرو یشگرگرد ساختار .2

 دادیرو یگردشگری شناس گونه .3

 هنری – ی( و فرهنگیمذهب - ینی)دیمعنو  ،یاسیس یها دادیرو  

 یو پژوهش آموزشی – یعلم یدادهایرو 

 یو سرگرم یحیتفر ،یورزش یها دادیرو  

 و..( ی)خدمات، صنعت و فن اوریغاتتبلی – یبازرگان یها دادیرو 

 سالمت  یها دادیرو 

 یو بوم یکشاورز یدادهایرو 

 خاص، سالگردها و...( یها یمهمان ،یا هیریخ یها دادیمراسم خاص)رو یدادهایرو 

  دادیرو یگردشگر  تیریو مد یزیبرنامه ر ندیفرا .4

 دادیرو یگردشگر یگذار هدف 

 دادیرو یزیبرنامه ر  ندیفرا یساز مادهآ  

 دادیرو اتییجز یمحتو دیتول 

 دادیرو یزی)مقر( برنامه رتیسا یزیمکان وبرنامه ر  انتخاب .5

 نهیمکان به یهایژگیو و طیشرا 

 ازیمورد ن یساخت ریو منابع ز فضا  

 تیسا تیو امن یمنیا 

 ،ها  و مبلمان نشانه ها معابر 

 ریراهنما و مس نقشه 

  دادیرو ییو برنامه اجرا یسازمانده .6

 ییاجرا یها تیفهرست فعالراهنما و  برنامه  

 یو شبکه همکار ها تیمسئول عیتوز 

 یمنابع انسان تیریمد 



 کیو لجست یبانیپشت  

 یجدول زمان نییتع 

 (سکیرخطر) ینیب یشیپ 

 دادیپسا رو اقدامات 

 و خدمات بودجه و فروش محصول تیریمد .7

 ( یخصوص انیحام ،یمدن ،ی)عمومازیمورد ن  یمنابع مال بیترک 

 یزیو بودجه ر یجامع مال برنامه 

 بسته  فروش خدمات و محصول  یطراح 

 کنندگان و کسب و کارها عرضه 

  دادیرو یگردشگر یبرا غاتیتبل یو طرح کل یراهبرد یابیبازار .8

 یابیبازار ختهیمآبازار تقاضا و  لیتحل  

 عی( و شبکه توزیاجتماع یوشبکه ها یمجاز یمرسوم، فضا ی)رسانه هایاطالع رسان غات،یتبل برنامه  

 نفوذ  در بازار یراهبردها 

 دادیرواو اثرات پس تیموفق یابیارزش .9

 یابیاز ارزش نیادیبن هدف  

 یابیطرح ارزش کی توسطه 

 یابیارزش موضوعات  

 جیگزارش نتا یسازمانده 

 مطالعه تجارب تطبیقی برنامه ریزی گردشگری رویداد در جهان و ایران .11

 منابع 

 دی: وحنیمترجم ؛یو جهانگرد یحیتفر ،یورزش یدادهایرو تیری(، مد1334. آدامز)یج یو لر یمارلن چرل 

 و شرکا. یحتم یانتشارات یزنگنه، شرکت تضامن لیو  اسماع یابوالفضل فراهان ،یپیسرت

 میو مر یترجمه: زهره عباس ،یگردشگر یدادهایجامع رو تیری(؛ مد1333)گرانیو د نیگلن بد ،یآلن. جان 

 محمد جعفر، مهکامه. 

 مقدم و  یفی: بهروز شرنیو اوقات فراغت؛ مترجم یگردشگر یدادهایرو تیری(؛ مد1331)ی. سدیویوات، د

 .یمحمد خوشقدم اخالق

 یدانشگاه خوارزم ،یگردشگر ستمیس ی(؛ شالوده نظر1333) نیمیس ،ییو توال  یجاودان، مجتب . 
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 Fenich, George (2۳14).Planning and Management of Meetings, Expositions, Events and 

Conventions, Pearson  



 Darren Johnson (2۳17)Going Live: The Ultimate Guide to Event Planning, Event U LLC. 
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گردشگری محصول  : توسعهعنوان درس

 رویداد 
Product Development of Tourism 

Events 

 : ندارددروس پیش نیاز : نظرینوع واحد 2: تعداد واحد

 :تدریساستاد متخصص برای 

جغرافیدان با تخصص 

 گردشگری

ساعت:  32: تعداد ساعت  ندارد : دارد آموزش تکمیلی عملی 

 سمینار کارگاه آزمایشگاه سفر علمی

 محصول گردشگری رویدادمبانی و فرایند توسعه  آشنایی با مفاهیم،: اهداف

 سرفصل ها:

  محصول و کیفیت محصول()محصول گردشگری رویداد، توسعه مفاهیم پایه  تعریف  -

 جایگاه و ارتباط  محصول گردشگری رویداد با سایر محصوالت صنعت گردشگری

 عناصر سیستمی محصول گردشگری رویداد

 رویداد 

 زیرساخت و حمل و نقل 

 مقر و سایت رویداد 

 اقامت، پذیرایی و سایر تسهیالت 

 فروش و توزیع 

 فعالیت های جانبی 

 رویدادگونه شناسی محصول گردشگری  -

 در گردشگری رویداد رویکردهای توسعه محصول -

 توسعه محصول گردشگری و فرایند چارچوب -

o سازماندهی و مدیریت توسعه محصول رویداد 

o رویداد فرایند توسعه محصول گردشگری 

o زنجیره تامین و ارزش محصول گردشگری رویداد 

o شبکه توزیع و موسسات عرضه کننده محصول گردشگری رویداد 

 

 راهبردهای توسعه محصول گردشگری رویداد -

 گردشگران الگوی رفتاری از محصول گردشگری رویداد و   تجربه شده کیفیت

  محصول گردشگری رویدادعمر چرخه ارزیابی 

 ایرانجهان و جمع بندی و مقایسه تطبیقی توسعه محصول گردشگری رویداد در  -

 

  
  



 منابع

، انتشارات مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری و مهمان نوازی( 1337تاج زاده نمین، ابوالفضل ) .1

 سمت. 

ارکان م، انتشارات زی توریستکنیک ها و مدل های برنامه ری (1331)محمدرضا محبوب فر، جعفر کریمی .2

 .دانش

ابوالفضل  مترجمان مدیریت رویدادهای ورزشی، تفریحی و جهانگردی( 1331)لری جی. آدامز و چرلی مارلن .3

 .انتشارات حتمی، اسماعیل زنگنه، وحید سرتیپی، فراهانی

 .( مبانی برنامه ریزی صنعت گردشگری، انتشارات سمت1347رحیم ) ،چیانهحیدری .4

 , بهروز شریفی مقدم، مترجمان مدیریت رویدادهای گردشگری و اوقات فراغت (1331) ،دیوید سی. وات .5

 . رسا، انتشارات محمد خوشقدم اخالقی

 ( تکنیکهای برنامه ریزی گردشگری، دانشگاه تهران.1335زیاری کرامت اله و همکاران ) .۶

ی شهرها: با تاکید بر برندگذاری و رویدادهای ویژه برای جذب ( بازاریابی گردشگری برا133۳کالب، بوتینا) .7

 گردشگران، مترجمان ساالر کهزادی، پگاه ایزدی و علی موحد، انتشارات اذرخش.

( مدیریت مصرف مکان در گردشگری، 1333کمان رودی، موسی، سیمین توالیی و مجتبی جاودان ) .4

 انتشارات دانشگاه خوارزمی.

 مدیریت جامع رویدادهای گردشگری (1335)  یان مک دانل ،راب هریس، یلیام اتولو، جانی آلن ،گلن بدین .3

 ، انتشارات مهکامه.مریم محمد جعفرو  مترجمان: زهره عباسی

، نشریه جهت توسعه اقتصادی پایدار در جوامع محلیگردشگری رویداد راهکاری ( 1335میرزایی، روزبه ) .1۳

 . 41-۶۳، 43سال چهاردهم ،شماره ، جغرافیا
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12. Allen, Judy (2۳۳2) The Business of Event Planning: Behind the Scenes Secrets of Successful 
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Events, Fundraising Galas, Conferences, Conventions, Incentives and Other Special Events, 

Wiley. 

14. Beech, John (2۳14) The Business of Events Management Paperback, Pearson. 

15. Berride, Graham (2۳۳7) Events Design and Experience, A volume in Events Management, 

Taylor & Francis. 
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Theoretical and Practical Dimensions, Elsevier. 
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 □ندارد                             : داردآموزش تکمیلی عملی

 سمینار         □کارگاه       □آزمایشگاه       سفرعلمی

 خدمات سفر ی مدیریت و برنامه ریزی اجزاءانیبن میبا مفاه انیدانشجو ییشناآ: اهداف

 سرفصل ها 

 تعاریف و مفاهیم کلیدی)مدیریت خدمات، برنامه ریزی تور، سرپرستان خدمات تور، راهنمایان تور و... ( .1

 مبانی مدیریت خدمات سفر .2

 گردشگری و سفر به عنصر خدماتی 

 چرخه خدمات تور و اجزای بسته سفر 

 اصلی خدمات سفر)عرضه کنندگان تور، آژانس های خدمات مسافرتی، سیستم حمل ونقل و ن اکارگزار

 انواع تاسیسات اقامتی(

 )سازماندهی و مدیریت منابع ) سخت افزاری و نرم افزاری 

 طبقه بندی انواع تورهای گردشگری  .3

 )طبقه بندی بر حسب مقیاس و مبدا ورودی بازار گردشگری)ورودی و خروجی 

  فرهنگی، طبیعت گردی و...( -محصول )تاریخی نوعحسب بر طبقه بندی 

  طبقه بندی بر مبنای زمان و اقامت 

  )طبقه بندی بر حسب مقیاس سازماندهی)فردی، گروههای کوچک و بزرگ 

 طبقه بندی انواع خدمات قابل ارایه در مقصد .4

  و حمل ونقل  جابجایی)ترانسفر(خدمات 

 یخدمات اقامت  

  خدمات پذیرایی و خرید 

 خدمات تفریح و سرگرمی 

 انتخابی گشت های 

  راهنمای گردشگری 

 موسسات عرضه کننده خدمات گردشگری و انواع آن   .5

  موسسات عرضه کننده تور و خدمات کلی و چارتری 

  انواع آژانس های خدمات مسافرتی، ساختار سازمانی و کارکرد های آن 

 تهیه برنامه و برنامه ریزی اجزای سفر  .۶

   اصول تهیه و آماده سازی برنامه سفر 

  تهیه تقویم و طرح ریزی مسیر 

  تعریف زنجیره بسته سفر 



 مدیریت و خدمات راهنمایی سفر    .7

  انواع راهنمایان تور 

  توان ها و مهار تهای راهنمایان تور 

 وظایف و مسئولیت های حرفه ای و اخالقی راهنمای تور 

 سیستم بازاریابی، توزیع و راهبردهای نفوذ در بازار  .4

  ابزار و شیوه های تبلیغات)کالسیک و جایگزین در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی( برای معرفی

 محصول و خدمات سفر

 کانال ها و مسیر های توزیع اقالم بسته سفر 

 یابی و نفوذ در بازار راهبردهای بازار 

 (مدیریت ارتباط با مشتری)قبل از سفر، حین سفر، حضور در مقصد و بعد از سفر 

 خدمات بیمه ای، پروتکل های سالمت و مجوز های قانونی  .3

  خدمات بیمه سفر 

  انتظامی، سایر امور اداری( –مجوز های قانونی)سیاسی و اخذ ویزا، تشریفات امنیتی 

  پروتکل های سالمت و تغذیه 

 ی  مرتبط با اجزای برنامه سفر و مقررات گردشگر نیقوان .1۳

 )انواع قرار داد های خدمات سفر)مفاد و تعهدات متقابل کارگزار و مشتری 

  قانونی قبل از سفر، حین سفر و در مقصد  –قوانین و مقررات حقوقی 

 نقش فن اوری اطالعات و ارتباطات و شبکه های اجتماعی در مدیریت خدمات سفر .11

    با مدیریت و برنامه ریزی خدمات سفر در جهان و ایرانمطالعه تجارب تطبیقی مرتبط  .12

 

 منابع

 ( آشنایی با فن راهنمایی در تور، انتشارات مهکامه. 1332حیدری،  اصغر  :) 

 (مدیریت رفتار در گردشگری و اداب معاشرت، محقق اردبیلی.1334فرهیخته، اکبر  :) 

 (آداب معاشرت و الگوهای رفتاری 1331نصیریان، جالل  :).در صنعت گردشگری، مهکامه 

 مای: دانشگاه پیآموزش یکتب و محتوا دیو تول نیدفتر تدو(:  1334)سفر یزیرو برنامه تیریمد ؛اصغر ،یدریح 

 .نور

 مترجمان  ؛یسفر و گردشگر کیاستراتژ تیریمد: (1334) گلین ،وانزیا و استونجورج ،هوس؛ دیوید ،کمپبل

 .مهکامه ی؛اعراب دمحمدیس ،یالسادات اعرابفائزه ،یالسادت اعرابفاطمه

 باگرانید یهنر یموسسه فرهنگ ی، و جهانگرد یدفاتر خدمات مسافرت تیریمد (: 1337)ناصر ،انینیام. 

 Chowdhary, Nimit(2۳13); Handbook for Tour Guides, Indian Institute of Tourism and Travel 

Management. 



  Manning , Nick(2۳14), How to be a Tour Guide: The Essential Training Manual for Tour 

Managers and Tour Guides, CreateSpace Independent Publishing Platform. 

  Reilly, Robert T.(1331) Handbook of Professional Tour Management (Travel Management 

Library Series) Subsequent .   

 Robinson, Peter(2۳۳3): Operations Management in the Travel Industry, Cab International. 

 Bhatia, A.K (2۳12)The Business of Travel Agency & Tour Operations Management; Sterling 

Publishers.  

  Chand, Mohinder(2۳۳2): Travel Agency Management: An Introductory Text Hardcover; 

Anmol Publications Pvt Ltd 

 Chand Dhiman, Mohinder and Chauhan, Vinay (2۳13): Handbook of Research on International 

Travel Agency and Tour Operation Management.  IGI Global 
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 برندسازی و بازاریابی: عنوان درس 2:تعداد واحد : نظرینوع واحد : نداردوضعیت پیش نیاز

   گردشگری های رویداد

 ندارد   : داردنوع آموزش تکمیلی علمی

 سمینار  کارگاه     ازمایشگاه سفر علمی

23: تعداد ساعت : استاد متخصص برای تدریس 

 جغرافیدان با تخصص گردشگری

 رویداد های گردشگریسازی برند مفاهیم و رویکردهای بازاریابی گردشگری و شنایی با : آاهداف

    سرفصل ها: 

 تعریف مفاهیم بازار و بازاریابی، عرضه و تقاضا، زنجیره ارزش در صنعت گردشگری  .1

 رویدادفرایند بازاریابی گردشگری  .2

بازاریابی محتوا، بازاریابی هدفمند، بازاریابی دیجیتال، بازاریابی گونه شناسی بازاریابی در گردشگری رویداد) .3

 (بازاریابی جغرافیایی یا ژئومارکتینگاجتماعی و 

 عوامل موثر بر تقاضای گردشگری رویداد .4

  تحلیل تقاضا در گردشگری رویداد .5

 شناخت و تحلیل عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری رویداد: .۶

 دولت و بخش خصوصی -

 عوامل سیاسی و امنیتی -

 عوامل انگیزشی  -

 جریان سرمایه و خدمات  -

 جریان دانش و اطالعات  -

 جریان فضایی حرکت گردشگران  -

 رقابت و وضعیت رقبا  -

 نیروی انسانی و کارآفرینان -

 قیمت و هزینه های گردشگری -

 اجتماعات محلی -

 بسته های سفر و گردشگری -

 )برند، هویت برند، شخصیت برند، تصویر و ارزش ویژه برند و برندسازی( برند مرتبط با مفاهیم تعریف .7

 ...( ، برند شرکت مادر ویخدمات، برند سازمان)برند مکان، برند محصول و انواع برندگونه شناسی  .4

 ی رویدادگردشگردر  موفقیت و مدیریت برند عوامل .3

 ی رویدادو توسعه برند گردشگر یفرآیند برند ساز .1۳

 یبرند گردشگر تیریو مد یزیبرنامه ر -

 ی رویدادبرند گردشگرمحتوی و دارایی  ییشناسا  -

 ی رویدادبرند گردشگر ی و توسعهمعمار  -

 ی رویداد گردشگردر  محصول و خدماتبرند  یابیبازاراستراتژی ها و ابزارهای  -

 



 نقش و جایگاه برند و برندسازی در بازاریابی گردشگری رویداد .11

 ی رویداد )جهان و ایران(گردشگرچالشها، فرصتها و تجارب توسعه برند محصول و خدمات در  .12

 )جهان و ایران(گردشگری رویداد  و برندسازی در ازاریابیتجارب و نمونه های موفق ب  .13

 

 منابع:

چشم انداز مدیریت دولتی ، مدل فرآیندی برندسازی شهری برای کالن شهرهای ایران(: 1332منوریان و همکاران) -1

.13شماره 1332سال چهارم بهار   

ریزی شهر مرکز مطالعات و برنامه،برندسازی شهری در ایران: کارکرد، تجارب و فرایند(: 1335)اشرف ،رحیمیان-2

 تهران )شهرداری تهران(

شماره  1332تحقیقات بازاریابی نوین سال سوم بهار ، آسیب شناسی برند گردشگری ایران(: 1332ضرغام، حمید) -3 

(4)پیاپی  1  

 ، نشر تبلوربرندینگ شهری )یادسازی شهری(؛ نظریه ها و موارد مترجم: محمدرضا رستمی(: 1331)ی کیت دین -4

( بازاریابی گردشگری برای شهرها، ترجمه علی موحد، کهزادی و ایزدی، انتشارات آذرخش، 133۳کالب بوتینا ) -

 تهران.

 

   2-Youcheng Wang, Abraham Pizam, 21۱۱, Destination Marketing and Management: Theories 

and Applications, CABI publication. 

6- Bonita M. Kolb, 21۱1, Tourism Marketing for Cities and Towns: Using Branding and Events to 

attract tourism, Routledge press.  

7- Keith Dinnie, 21۱6, Nation Branding: Concepts, Issues, Practice, Routledge press. 

9- Eli Avraham, Eran Ketter, 21۱6,Tourism Marketing for Developing Countries: Battling 

Stereotypes and Crises in Asia, Africa and the Middle East, Springer, 

3- Eli Avraham, Eran Ketter, 21۱2, Media Strategies for Marketing Places in Crisis, Routledge, 

21۱2. 

۱1- Cliquet.G (2116) Geomarketing, Methods and Strategies in Spatial Marketing, by ISTE Ltd. 
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: برنامه ریزی عنوان درس

 کسب وکار گردشگری
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