
  ؛ناريـمد دیـاحخالصه اي از رزومه ي 

  مشاور، سخنران و نویسنده مهارتهاي بازاریابی، فروش و سرمایه گذاري گردشگري و هتلداري

. در شهرستان بجنورد از توابع استان خراسان شمالی به دنیا آمـد  1355 سال احمد دیناري در دوازدهم شهریور ماه
در رشـته   1378تحصیالت مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه را در آن شهرستان پشت سـر گذرانیـد و در سـال    

ریـزي شـهري از   در رشـته جغرافیـا و برنامـه     1380سـال  جغرافیاي انسانی و اقتصادي از دانشگاه فردوسی مشهد و در مهرماه
او در حال حاضر دانشجوي مقطع دکتري رشته مـدیریت گردشـگري گـرایش    . دانشگاه شهید بهشتی تهران فارغ التحصیل شد
  .بازاریابی در دانشگاه علم و فرهنگ تهران است

جهـانگردي  به اسـتخدام سـازمان اسـبق ایرانگـردي و      1381احمد دیناري پس از اتمام دوران خدمت سربازي، در مهرماه سال 
معاون سرمایه گـذاري و تـامین منـابع    (درآمد و در حاضر نیز کارمند رسمی وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی 

  .است) اداره کل خراسان رضوي

، به طور است که در کنار فعالیت هاي ارزنده اجرایی و مدیریتی در وزارت گردشگري کشور از معدود فعاالن حوزه گردشگري او
توانایی هاي ذاتی و مهارتهاي خاص خود در زمینه هاي مشـاوره اي، آموزشـی، رسـانه اي، رویـدادي،     از گیري هره مزمان با به

  . داشته استدر جامعه اقدامات و فعالیت هاي قابل توجه و تاثیرگذاري  ،نویسندگی و سخنرانی هاي انگیزشی و کاربردي

ي ایران، در ادامه به گزیـده اي از سـوابق اجرایـی و مـدیریتی، علمـی، آموزشـی و       لذا براي آشنایی بیشتر با این فعال گردشگر
  :افتخارات وي اشاره شده است 

  :سوابق اجرایی و مدیریتی  
 )1385-86(معاون گردشگري اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان خراسان شمالی  -
 )1392-93(شگري استان خراسان رضوي در ستاد اجرایی خدمات سفرجانشین مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گرد -
 )1395اردیبهشت -1397خرداد( رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري شهرستان مشهد -
 )1395بهمن27-1395اسفند3(سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان خراسان رضوي  -
 تا کنون 1397از خرداد  تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی استان خراسان رضويمعاون سرمایه گذاري و  -
 تا کنون 1398رییس مجمع توسعه شهرستان مشهد از آبان ماه  -

  
  : سوابق علمی، آموزشی 

 تا کنون 1387از سال  مدرس دانشگاههاي پیام نور، غیرانتفاعی و علمی کاربردي در رشته گردشگري و هتلداري -
 1397تا  1395گردشگري مرکز علمی کاربردي میراث خراسان در سالهاي آموزشی مدیر گروه  -
 تا کنون 1384مدرس مراکز آموزش گردشگري و هتلداري از سال  -
 کشور مدرس و سخنران آموزشی همایش هاي توانمندسازي مدیران و فعاالن گردشگري و هتلداري -
 رشته مدیریت گردشگريدانشجوي مقطع دکتري  -
 نویسنده شش عنوان کتاب تخصصی در زمینه گردشگري و بازاریابی و فروش -
 طی دوره هاي آموزشی مختلف گردشگري و بازاریابی و فروش -

 
  :سوابق نویسندگی  

 :نویسنده شش عنوان کتاب تخصصی در زمینه گردشگري و بازاریابی و فروش به شرح ذیل  -
 .در سفارتخانه هاي ایران در کشورهاي عربی حوزه خلیج فارس توزیع گردید 1384زبان عربی که در سال راهنماي گردشگري مشهد به  .1
) 1384و  1389(که دو نوبت چاپ و منتشر گردیده است ) در ایران هريش اولین کتاب در زمینه گردشگري( گردشگري شهري در ایران و جهان .2

 انتشارات واژگان خرد
 انتشارات واژگان خرد) 1389و  1390(دو نوبت چاپ و منتشر شده است کشور جهان که  20گردشگري در  .3
 انتشارات واژگان خرد –) 1392(تبات اداري ویژه مدیران و کارمندان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردي کااصول نگارش و م .4
 خردانتشارات واژگان ) 1393(اصول مدیریت دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردي با نگرش بازاریابی  .5
 انتشارات واژگان خرد) دونوبت چاپ و انتشار1398(تکنیکهاي عملی برندسازي شخصی و موفقیت شغلی ! زرافه باش؛ یک سروگردن باالتر از دیگران  .6



 بازاریابی، فروش و سرمایه گذاري گردشگري و هتلداري زمینهنگارش و انتشار دهها یادداشت کوتاه و کاربردي در  -
 گردشگري و هتلداري هايکسب و کار و برنامه بازاریابی و فروش کسب و کارطرح  40نگارش بالغ بر  -

  
  : و مطبوعاتی سوابق رسانه اي 

 1397تا  1391سردبیر نشریه گردشگري و هتلداري سیاحت و سفر از سال  -
 تا کنون 1397ل نشریه گردشگري و هتلداري سیاحت و سفر از سال ئومدیرمس -
 1380ستان قدس رضوي در سال ر آئدبیر سرویس چاووش ماهنامه زا -
 1381همکار اجرایی فصلنامه نصر سپید در سال  -
 عضو خانه مطبوعات و رسانه هاي استان خراسان رضوي -

  
  :سوابق رویدادي  

 موفقیت و توسعه فرديدر زمینه گردشگري، بازاریابی، فروش، ) کارگاه آموزشی، سمینار و همایش(رویداد 100طراحی و برگزاري بالغ بر  -
 Ted Tourismخالق و صاحب امتیاز رویداد  -
 کارگاه آموزشی، سمینار و همایش 200سخنرانی در بالغ بر  -

  
  :افتخارات  

 و در جشنواره برترین هاي گردشگري ایران 1387دریافت دیپلم افتخار کارمند نمونه گردشگري کشور در سال  -
 1396خسرو در سال  کسب عنوان مدیر و نویسنده برتر گردشگري در جشنواره ملی ناصر -
 1396کسب عنوان نویسنده برتر گردشگري در هفته بزرگداشت گردشگري سال  -
 خدمات ارزنده در حوزه گردشگريارائه دریافت دهها لوح تقدیر و سپاس از مدیران سطوح ملی و استانی به پاس  -

  
  :عضویت در مجامع، تشکل ها و انجمن ها  

 بی ایرانپیوسته انجمن علمی بازاریا عضو رسمی و -
 عضو رسمی خانه مطبوعات و رسانه هاي استان خراسان رضوي -
 عضو انجمن هنرهاي تجسمی استان خراسان رضوي -
 عضو کانون اهل قلم ایران -

 
  :اهم مهارت ها  و توانایی ها  

اصـول سـرمایه گـذاري در کسـب و کارهـاي گردشـگري و        –نویسندگی  –طراحی و برگزاري رویداد  –نامه نگاري تجاري و اداري موثر 
زبـان   –رایانه و نـرم افزارهـاي رایانـه اي     –و مطبوعات  ها آشنایی با رسانه –طراحی و نقاشی  –اصول سخنرانی و سخنوري  –هتلداري 
تهیـه   –آموزش هـاي مهـارتی    -همشاور –قوانین و مقررات گردشگري و هتلداري  –ه ساده مطلب ئارا –تند نویسی  –) متوسط(انگلیسی

  روابط عمومی –زبان بدن  –تشریفات  –برنامه بازاریابی و فروش 
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