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 مشخصات عمومی: -الف

 شهری و دانشجوی دکترا مدیریتریزی شهری برنامه  کارشناسی ارشد  محمد حسین تجلی

 اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان مند رسمی: کاروضعیت استخدام

 09133410470همراه:  تماس شماره

 tajali1396@gmail.com   ایمیل:

 :مدارک رسمی -ب 

 (1374ارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان)ک -1

 (1378نشگاه تهران)ی ارشد برنامه ریزی شهری داکارشناس -2

بوجه  ،یو اجتما ع یاقتصاد یزیرنامه ربخدمت از جمله  نیح یآموزش یاگذراندن دوره ه - 3

 کیتروندولت الک ،یتحول ادار ،یاستاندارد ساز ارانه،ی ،یسیزبان انگل ،یعمران یطرح ها ،یزیر

 ساعت. 1400به  کینزد یو حسابدار یمال یو دورهها یدتیو عق

 1390 رماهیت ه،یرکتاستامبول  یشهر داریو توسعه پا یگردشگر یشرکت در دوره آموزش -4

Interdisciplinary Themes Journal(2009)       

 5- "The City: Culture, Society, Technology”, Simon Fraser University, 

6th -7th November 2009, Vancouver, Canada 

 1393بابلسر ،  یبانک کشاورز یشدر مجتمع آموز یگذار هیگذراندن دوره کامفار و سرما -6

 

 سوابق اجرایی: -پ

 1396ز امعاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان کرمان  -1

 97شهریورتا
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و  یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م یو اقتصاد مقاومت یزیحوزه برنامه ر ریمد -2

 1396تا  1395استان کرمان از  یگرشگر

 یو گرشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م یزیو برنامه ر یگذار هیمعاون سرما -3

 1395تا  1394استان کرمان از 

د استان کرمان از اسفن یو گرشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م یمعاون گردشگر -4

 1394تا 1389

 استان یو گرشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م یتحول ادار یها تهیکم ریدب -5

 1392تا 1390کرمان سال 

اد ماه خرد 28استان کرمان از  یو گرشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیقائم مقام اداره کل م -6

 1392تا  1390

محترم از  نژاد استاندار یدکتر رئوف یاستان کرمان با حکم جناب آقا شیمطالعات آما ریمد  -7

 1387تا  1385سال 

 و تیریو انتصابات سازمان مد یتحول ادار ،ید سازاستاندار ،یبهرور یها تهیعضو کم -8

 1385تا 1381استان کرمان از سال  یزیبرنامه ر

 1380ز سال استان کرمان ا یزیو برنامه ر تیریو پژو هش سازمان مد قاتیتحق تهیکمرییس  -9

 (یمیمهندس کر یتوسط  استاندار وقت )جناب آقا ریو تقد 1384تا 

 و تیریو انتصابات سازمان مد یتحول ادار ،یاستاندارد ساز ،یبهرور یها تهیعضو کم -10

 1385تا 1381استان کرمان از سال  یزیبرنامه ر

 یه امنطق یو حساب ها قاتیگروه تحق سیو رئ یمنطقه ا یزیو برنامه ر شیگروه آما سیرئ -11

 1389تا  1385کرمان از  یاستاندار یزیمعاونت برنامه ر

 رمان ازاستان ک یزیو برنامه ر تیریسازمان مد یمنطقه ا یزینامه رو بر شیگروه آما سیرئ -12

 1385تا  1380سال 

 1379 استان کرمان از سال یو جهانگرد یرانگردیسازمان ا یزیو برنامه ر قاتیتحق ریمد -13

 1380تا 

 

 : یپژوهش  مقاالت -ت
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شهرستان  کرمان    یجهانگرد  یها لیپتانس  یبررس"تحت  عنوان   یپژوهش - یمقاله علم -1

 (1379) زییدا نشگاه تهران پا یو علوم انسان اتیدانشکد ه ادب هی، نشر"آن  ییو  اثرات درآمدزا

Investigating the Tourism Potentials of Kerman City and It’s Fundraising 

Effects, Journal of Faculty of Literature and Human Science, 2001 

شهرستان کرمان  یانگردجه یها لیپتانس یبررس"تحت عنوان  یپژوهش - یممقاله عل -2

ا ن دا نشگاه تهران زمست یو علوم انسان اتیدانشکد ه ادب هی، نشر"آن ییواثرات اشتغال زا

(1379) 

Investigating the Tourism Potentials of Kerman City and It’s Effects on 

Employment, Journal of Faculty of Literature and Human Science, 2001 

 

 نیدر دوم  "یسعه صنعت جهانگرددر تو ییایجغرا ف یدهایاثر پد"ارائه مقاله تحت عنوان   -3

 (1382جهان ، اسالم تهران) دانانیجغراف یالملل نیکنگره ب

The Effects of Geographical Phenomena in Development of Tourism 

Industry 

2nd International Congress of geographers of Islamic World, Tehran 

,2003 

س ارائه در کنفران "وسعهتاول تا سوم  یبخش تعاون در برنامه ها گاهیجا "مقاله تحت عنوان -4

 (1384، )  زدیتعاون واشتغال، دانشگاه 

Studying the Role of Cooperation in First to Third National Developing 

Policy 

National Conference of Cooperation and Employment, University of Yazd, 

2005 

 

 "وم توسعه کشوراول تا س یدر برنامه ها یجهانگرد گاهیجا یبررس"مقاله تحت عنوان -5

 (.1382استان کرمان ) یزیو برنا مه ر تیریکاوش سازمان مد هینشر

Studying the Role of Tourism in First to Third National Developing Policy 

Kavosh Journal, Planning and Management Organization of Province of 

Kerman 2003 



 4 

ارائه در "رانیا نیرزمسدر پهنه  تیجمع عیعوامل اثر گذار بر توز لیتحل"مقاله تحت عنوان -6

 1385 -نیسرزم شیآما یمرکز مل -نیسرزم شیآما شیهما نیاول

Analysis of Effective Factors on Population Distribution in Territory of 

Iran 

First Symposium of Territorial Planning, National Center of  Territorial 

Planning, Management and Planning Organization 

در جهت  یاسالم یورهاکش یتماعاج ،یاقتصاد تیشناخت وضع "ارائه مقاله تحت عنوان -7

صفها انان جها ن اسالم  دایجغرا ف یالمل نیکنگره ب نیدر سوم "آن ها نیدر ب ییهمگرا تیتقو

 (1385ن )

Studying the economic-social situation of Islamic Countries  

)مطالعه  یفرهنگ راثیم یازسباززنده  یبرا یراهکار یجهانگرد "ارائه مقاله تحت عنوان -8 

 (1385رمان )ک -رانیدر ا یهفتاد سال مردم شناس یالملل نیدر کنگره ب"استان کرمان(  یمورد

ر د" Study of Urban Spaces Problems in City of Kerman, Iran "ارائه مقاله -9

 ناداونکوور ، کا زر،یفر مونی،دانشگاه س یلژوشهر: فرهنگ ،جامعه و تکن یالملل نیکنفرانس ب

 2009نوامبر  7و6 ،یتجل نیو محمد حس یالیف :دکتر نگین مینائ،ت

 در: یعلم ئتیبه عنوان عضو ه یهمکار -10

 باهنر کرمان دیـ دانشگاه شه 1383زلزله در سال  یالمل نیـ کنفرانس ب الف

باهنر  دیدانشگاه شه 1384زنان در سال  یاجتماع یشناس بیآس یالملل نیب ـ کنفرانس ب 

 کرمان

 یقاتیتحق یها هپروژ -ث

 نیبا شرکت مهندس انیازمورج یاقتصاد ژهیمنطقه و یابیمطالعات مکان  یقاتیپروژه تحق -1

  1382ماه بهشتیارد ،یتجل نیمحمد حس ند،یمشاور شرق آ

 

مربوط به  یجهانگرد یتیریمد و یمطالعات مربوط به ساختار اقتصاد هیته یقاتیپروژه تحق -2

  1384 ،یتجل نیمان ، محمد حساستان کر یطرح جامع جهانگرد

مشاور فرازان  نیرکت مهندسششهر ماهان با  یگردشگر یمطالعات راهبرد یقاتیپروژه تحق -3

 1389تا خرداد  1388بهمن  ،یتجل نیو محمد حس ینائیم نیکرمان ، دکتر نگ
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قم با شرکت  ریالغد یتاز شهرک صنع اجتماعی – یمطالعات اقتصاد یقاتیپروژه تحق -4

   1389ماه  ری،تیتجل نیمشاور گارنو، محمد حس نیسمهند

 یجهت گسترش فضاها ینو ف یمیو اقل اجتماعی – یمطالعات اقتصاد یقاتیپروژه تحق -5

،  یتجل نیمشاور گارنو، محمد حس نیکرمان با شرکت مهندس تکیمرکز ها یو خدمات یمذهب

 1389خرداد 

 :یدانشگاه سوابق-ج 

هنر به صورت دانشگاه با یگروه پژوهش یعلم اتیصورت  عضو ه مجوزاستخدام به افتیدر  -1

 1384 بهشتیارد12 خیبه تار یآموزش عال یابیکل دفتر نظارت و ارز ریاز مد یمانیپ

  نهیدر زم  یگرو گردش یفرهنگ راثیسازمان م  یبا مرکز آموزش  جهانگرد یهمکار  -2

 یدانتورگر اتیعمل - یجهانگرد یایجغرا ف  - یچون: شناخت صنعت جهانگرد  یدروس سیتدر

 تا کنون.1379ملل از سال  اتیشناخت روح   -

 یدروس  سیتدر نهیباهنر کرمان  در  زم دیدانشگاه شه یبا  بخش  علوم  اجتماع   یهمکار -3

 یانسان یشناس طیمح - یو اجتماع  یاقتصاد یزیبر نامه ر اتیکل  - یشهر یچون جامعه شناس

 , ,Teaching : Urban Sociology. 1385تا  1382عصر حاضراز سال  ییایمسائل جغرا ف -

Economic and Social Planning, Human Ecology, Contemporary 

Geographical Issues 

چون :  یدروس سیتدر نهیباهنر کرمان در زم دیدانشگاه شه یبا  بخش جهانگرد یهمکار -4

 .1386تا  1382ملل از سال  اتیرو ح - یجهانگرد یایجغراف -یشناخت صنعت جهانگرد

چون  یدروس  سیتدر نهیزم واحد کرمان در یکاربرد -یبا دانشگاه  جامع علم  یهمکار -5

حمل و  یایجغراف  - یقشه و نقشه خوانن  - یجهانگرد یایجغرا ف -ی:شناخت صنعت جهانگرد

 .1389تا  1383از سال یتورگردان اتینقل، عمل

 ،یون : زبان تخصصچ یدروس سیتدر نهینور در زم امیدانشگاه پ یایفبا بخش جغرا یهمکار -6

 1389تا  1385از سال  یا هیناح یزی، برنامه ر یاقتصاد یای، جغراف یشهر یایجغراف

تا  1385از سال  یزیردروس بر نامه  نهیدر زم یبا دفترآموزش و پژوهش استاندار یهمکار -7

 کنون.
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 سیتدر نهیدر زم واحد کرمان یدانشگاه آزاد اسالم یاربا دانشکده هنر و معم یهمکار -8

 یکالبد یزیبرنامه ر یو مبان یشهر یفضاها لی،تحل1386از سال "رانیا یشهرها خیتار"واحد

 یدر رشته مهندس یشهر یایو جغراف یشهر یو دروس جامعه شناس یمعمار یدر رشته مهندس

 1394تا 1388از سال  یشهرساز

 :زیرتبه ها و جوا  -چ

به "مانبر توسعه استان کر یاثرات جهانگرد یچگونگ"با عنوان یقام پژوهشگر برتر  استانم -1

 ( 1378مناسبت هفته پژوهش )

The best researcher in province of Kerman,  

بر  یستیتور یها لینقش پتانس یبررس"با عنوان 1379سال  یانتخاب پژوهش برترفرهنگ -2

سال  یپژوهش فرهنگ یدوره معرف نیبه مناسبت پنجم "ن کرماندر شهرستا یتوسعه جهانگرد

 نیبرتر یدوره معرف نیالملل هفته پژوهش و سوم نیب یپژوهش فرهنگ یمعرف یدوره  نیو سوم

 Studying the(1379)  یوزارت فر هنگ و  ارشاد  اسالم یسال  از سو یفرهنگ یپژوهشها

role of touristic potentials on tourism development in City of Kerman 
  رانیمرکز آمار ا یابیبا ارز 1388در سال  یقه امنط یگروه حساب ها سیکسب رتبه نمونه رئ -3

    رانیمرکز آمار ا یابیبا ارز 1387در سال  یه امنطق یگروه حسابها سیکسب رتبه نمونه رئ -4

 نیاستان در ب یزینامه رو بر تیریسب رتبه دوم معاونت آمار و اطالعات سازمان مدک -4

ه معاونت برنام یمنطقه ا یگروه حسابها استیر یدر زمان تصد 1387کشور در سال  یاستانها

 رانیمرکز آمار ا یابیاستان کرمان با ارز یزیر

 یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیسازمان م ینامه از معاون محترم گردشگر رتقدی – 5

 استان کرمان90نوروز  التیثر در ستاد تسهمستر و مو تیکشور به سبب فعال

 یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیسازمان م ینامه از معاون محترم گردشگر رتقدی –6

 استان کرمان91نوروز  التیمستر و موثر در ستاد تسه تیکشور به سبب فعال

 یگردشگرو  یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیسازمان م ینامه از معاون محترم گردشگر ریتقد -7

 92کشور در سال  یمستر و موثر در حوزه گردشگر تیکشور به سبب فعال


