






پژوهشکده گردشگرى جهاد دانشگاهى

1





آستان قدس رضوى



5

شناسایى و اولویت بندى نیازهاعنوان طرح : 
و مشکالت زائران

زهرا بستانمدیر علمى طرح : 

1392 سال اجرا : 

آستان قدس رضوى





7

بررسى دغدغه هاى زائرانعنوان طرح : 
از دیدگاه کارکنان
حرم مطهر رضوى

زهرا بستانمدیر علمى طرح : 

1393 سال اجرا : 

آستان قدس رضوى





9

شناسایى نیازها و سالیقعنوان طرح : 
فرهنگى توریست هاى مشهد

آرش قهرمانمدیر علمى طرح : 

1395 سال اجرا : 

آستان قدس رضوى





11

آموزش مشاغل و حرفعنوان طرح : 
مرتبط با زائر

ندا رضوى زادهمدیر علمى طرح : 

1397 سال اجرا : 

آستان قدس رضوى





13

ایجاد و راه اندازى دفاترعنوان طرح : 
پیشخوان خدمات بین المللى

زائران مشهد

مهدى قاضىمدیر علمى طرح : 

1397 سال اجرا : 

آستان قدس رضوى





15

 چگونگى خدمت رسانىعنوان طرح : 
به زائران از مبدا تا مبدا

فاطمه رحمانىمدیر علمى طرح : 

1397 سال اجرا : 

آستان قدس رضوى





17

نیازسنجى و ذائقه شناسىعنوان طرح : 
فرهنگى مخاطبان بین المللى

آستان قدس رضوى

آرش قهرمانمدیر علمى طرح : 

1397 سال اجرا : 

آستان قدس رضوى





شهردارى مشهد
و مرکز پژوهش هاى اسالمى

شهر مشهد



بررسى عوامل اجتماعىعنوان طرح : 
موثر بر اختالل رابطه اى

گردشگر میزبان در
شهر مشهد

آرش قهرمانمدیر علمى طرح : 

1390 سال اجرا : 

21

مرکز پژوهش هاى شوراى اسالمى شهر مشهد





تبیین الزامات فرهنگىعنوان طرح : 
اجتماعى اسکان زائر

در شهر مشهد

آرش قهرمانمدیر علمى طرح : 

1395 سال اجرا : 

23

شهردارى مشهد





تدوین نقشه راه سرمایهعنوان طرح : 
گذارى در مشهد
با محوریت زائر

سعید خدیوىمدیر علمى طرح : 

1398 سال اجرا : 

25

شهردارى مشهد





شناسایى سناریوهاىعنوان طرح : 
گردشگرى و زیارت شهر مشهد

در افق 1408 شمسى

آرش قهرمانمدیر علمى طرح : 

1398 سال اجرا : 

27

شهردارى مشهد





دفتر مرکزى جهاد دانشگاهى



بررسى وضعیت اقتصادىعنوان طرح : 
زائرین و عوامل موثر

بر ماندگارى

هادى رفیعىمدیر علمى طرح : 

1387 سال اجرا : 

31

دفتر مرکزى جهاد دانشگاهى





 مرور نظام مند مسائل ،عنوان طرح : 
تبیین ها و دستاوردهاى

جامعه شناسى گردشگرى
(با تاکید بر گردشگرى مذهبى)
در قالب یک مدل مفهومى

ندا رضوى زادهمدیر علمى طرح : 

1389 سال اجرا : 

33

دفتر مرکزى جهاد دانشگاهى





مبانى نظرى سرمایه گذارىعنوان طرح : 
و تامین مالى در بخش

گردشگرى ایران

هادى رفیعىمدیر علمى طرح : 

1394 سال اجرا : 

35

دفتر مرکزى جهاد دانشگاهى





بررسى فضاى سرمایه گذارىعنوان طرح : 
با تاکید بر فرآیندهاى سازمانى

و مدیریتى به منظور جذب سرمایه
در گردشگرى شهر مشهد

هادى رفیعىمدیر علمى طرح : 

1396 سال اجرا : 

37

دفتر مرکزى جهاد دانشگاهى





شناسایى مکان هاى داراىعنوان طرح : 
ارزش معنایى و هویتى

در شهر مشهد در راستاى
ارتقاى محیط گردشگرى

و زیارتى شهر

معصومه توانگرمدیر علمى طرح : 

1396 سال اجرا : 

39

دفتر مرکزى جهاد دانشگاهى





بررسى و شناسایى فرصت هاىعنوان طرح : 
سرمایه گذارى در جاذبه هاى

گردشگرى مشهد

فاطمه رحمانىمدیر علمى طرح : 

1396 سال اجرا : 

41

دفتر مرکزى جهاد دانشگاهى





ارزش ها ، نگرش هاعنوان طرح : 
و رفتارشناسى گردشگرى

در ایران

حامد بخشىمدیر علمى طرح : 

1398 سال اجرا : 

43

دفتر مرکزى جهاد دانشگاهى





برنامه راهبردى عملیاتىعنوان طرح : 
توسعه گردشگرى استان

خراسان رضوى

حسین آقاجانىمدیران علمى طرح : 
و معصومه توانگر

1400 سال اجرا : 

45

دفتر مرکزى جهاد دانشگاهى





سایر کارفرمایان



سنجش نگرش گروه هاى ذینفععنوان طرح : 
با پروژه گردشگرى

معدنى طالى طرقبه و  ارائه
راهکارهاى ترمیمى

براى تعدیل انتظارات و تنظیم
مناسبات گروه هاى ذینفع

آرش قهرمانمدیر علمى طرح : 

1395 سال اجرا : 

49

گروه صنعتى معدنى زرمهر مارلیک





تدوین برنامه مدیریتعنوان طرح : 
وبازاریابى گردشگرى سالمت 

در استان خراسان رضوى

معصومه توانگرمدیر علمى طرح : 

1396 سال اجرا : 

51

اداره کل میراث فرهنگى ، صنایع دستى و گردشگرى خراسان رضوى





برگزارى تورهاى سیاحتىعنوان طرح : 
و زیارتى بازنشستگان

صندوق بازنشستگى کشورى

ندا رضوى زادهمدیر علمى طرح : 

1397 سال اجرا : 

53

موسسه راهبردهاى بازنشستگى صبا





مطالعات بازار  و امکان سنجىعنوان طرح : 
مالى و اقتصادى

زمین ساختمان هتل واقع در
کوهسنگى مشهد

جواد براتىمدیر علمى طرح : 

1399 سال اجرا : 

55

جهانبخش مهرانفر






