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 1364، ات محض دانشگاه اراكیاضیکارشناس ر
 1372، تهران ییارشد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبا یکارشناس
 UKM ،1389 يمالز ی) دانشگاه ملریزي اقتصاد (برنامه دکتراي

 
 سوابق اجرایی

 

 هاي اجراییها و فعالیتمسئولیت
 عضو شوراي پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور  •
 1394سال آوري عضو کمسیون ارزشیابی مدارك خارجی وزارت علوم تحقیقات و فن •
 عضو کمیته گردشگري شوراي برنامه ریزي آموزش عالی  •
  هاي علوم انسانی و گردشگري دانشگاه علم و فرهنگ، مدیریت گردشگري، دانشکدهMBAهاي عضو هیئت علمی گروه •
 معاون پشتیبانی دانشگاه علم و فرهنگ  •
  هاي مختلف دانشگاه علم و فرهنگعضو شوراي دانشگاه، شوراي  •
 و مدیریت گردشگري  MBAعضو شوراي گروههاي آموزشی  •
  کشور مشاور رئیس جهاد دانشگاهی •
 مجلس شوراي اسالمی ششمین دوره نماینده مردم اراك در •
 فرماندار اراك •
 معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه اراك، عضو هیئت رئیسه و شوراي دانشگاه •
 رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان مرکزي •
 فرهنگی و دبیر شوراي جهاد دانشگاهی اراكمعاون  •
 حرکت انقالب فرهنگیدرو فعال دانشگاه اراك عضو انجمن اسالمی دانشجویان  •

 
 پژوهشی آموزشی وسوابق 

 

هاي صنعت و کشاورزي و خدمات در مجري طرح تهیه و تدوین آمار و اطالعات به منظور مطالعات اجتماعی و اقتصادي از بخش •
 منظور ایجاد زمینه براي تدوین سومین برنامۀ توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي جمهوري اسالمی ایراناستان مرکزي به 

 طرح پژوهشی مطالعات روند سرمایه گذاري در بخش صنعتی استان مرکزي مسئول  •
 همکار اصلی طرح ارزیابی عملکرد وزارت علوم تحقیقات و فناوري •
 تأسیس وزارت علوم تحقیقات و فناوريهمکار اصلی طرح بررسی و تصویب قانون  •
 همکار اصلی طرح پیش بینی نیروي انسانی ماهر مورد نیاز براي توسعۀ نیروي انسانی در ایران  •
 مشارکت فعال در ارزیابی، بررسی و تصویب برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران •
  1391واره برند در گردشگري آبان ماه عضو کمیته علمی سومین سمینار و جشن •
 تدریس دروس متنوع اقتصاد در مقاطع مختلف دانشگاهی •
 راهنمائی؛ مشاوره و داوري پایان نامه هاي دوره دکتري و کارشناسی ارشد •
 1391نامه سال دانشجویی گروه علوم سیاسی شاخه اقتصادي داوري علمی جشنواره پایان •
 1392دانشجویی گروه علوم انسانی شاخه اقتصاد داوري علمی جشنواره کتاب سال  •
 گردشگرياقتصاد و محقق در حوزه تحقیقات  •
مورد نیاز به منظور تبدیل منطقه معدنی و صنعتی گل گهر به منطقه ویژه اقتصادي و همکاري، پیگیري  هايهمکاري انجام پژوهش •

 و اخذ مجوزهاي الزم



 مریوان-0تی بانه مجري امکان سنجی ایجاد منطقه آزاد تجاري صنع •
 مجري طرح پژوهشی امکان سنجی ایجاد منطقه ویژه اقتصادي نیشابور •
 صنعتی ماکو -همکاري انجام طرح تهیه سند راهبردي منطقه آزاد تجاري •
 همکاري امکان سنجی ایجاد منطقه ویژه اقتصادي چاف و چمخاله  •
ه در خصوص تهیه طرح جامع منطقه ویژه اقتصادي زرندیه همکاري ارائه خدمات پژوهشی، تحقیقاتی، مطالعات توجیهی و مشاور •

 ایرانیان
 مجري انجام طرح پژوهشی امکان سنجی تبدیل مناطق ویزه اقتصادي سرخس و دوغارون به منطقه آزاد اقتصادي •

 

 مقاالت منتشر شده

 )، تخصیص بهینه اعتبارات در آموزش و پرورش عمومی کشور، روزنامه همشهري 1374حسنی، علی، ( •
تحلیل اثر صنعت گردشگري به عنوان یک عامل کشنده در توسعه اقتصادي و )، 1391حسنی، علی، حاجی غالم سریزدي، علی، ( •

 ، تهران 93 خردادالمللی توریسم اقتصاد بدون نفت، ، کنفرانس بیناشتغال با استفاده از رویکرد سیستم داینامیک
، توسعه هاي برنامه در نفت وندب اقتصاد صادرات تجاري کارکرد)، 1391(حسنی، علی، ثاقبی سعیدي، فاطمه، عباسی، دینا،  •

 ، تهران91المللی توریسم اقتصاد بدون نفت، شهریور کنفرانس بین
 ، ارومیه، ایران94) داوري علمی مقاالت کنفرانس، همایش ملی تبیین حقوق شهروندي، اسفند 1394علی حسنی، ( •
)، تأثیر معیار اوانز بر رشد گردشگري و توسعه اقتصادي شهر اصفهان، اولین کنفرانس ملی 1395علی حسنی، محبوبه زرگري، ( •

 ، تهران1395ریزي، معماري و شهرسازي، توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه
المللی س بینهاي مدیریتی نوین، اولین کنفرانهاي معنویت در گردشگري خالق، راهبرديمولفهنگار، بستهعلی حسنی، مهرنوش  •

 1395 آبان 16گردشگري و معنویت، 
بازرگان، احسان نیرومند، مروري بر تصور برند در مقصدهاي گردشگري و بررسی روشهاي سیدجالل موسويعلی حسنی،  •

 ، ایران1394گیري آنها، فصلنامه گردشگري علم و فرهنگ شماره سوم، اندازه
 المللی بین قش تجارت الکترونیک در اقتصاد جهانی با نگاهی به ایران ، کنفرانس، ن ابراهیم نبیونی ، زینب صمیمی ، علی حسنی •

 ، ایران1394مالی ،  هاي سامانه و اقتصاد مدیریت،
مرکزي  البرز شده حفاظت منطقه بومگردشگري، گردشگري، طبیعی سایتهاي اقتصادي، نگار ، ارزشیابیعلی حسنی، مهرنوش بسته •

 ، ایران1393اندازها ،  چشم و ها چالش ایران، اسالمی جمهوري گردشگري توسعه راهبردي علمی المللی بین همایش اولین ، 
 بین المللی اردبیل ، همایش استان اشتغال بر سالمت گردشگري توسعه ، تاثیر علیزاده ژیال ، مهر افشار حامد ، حسنی علی •

 ، ایران1396وابسته ،  نمایشگاه و ایران گردشگري
پورزرندي ، علی حسنی ، ناصر امینیان ، عوامل موثر بر برند شهري و اولویت بندي آنها از دیدگاه گردشگران بین حسین محمد  •

 ، ایران1395،  14المللی (مطالعه موردي برج میالد)، نشریه اقتصاد و مدیریت شهري ،  شماره 
یامعنویتی راهبردي در توسعه گردشگري خالق ، راهبردي معنوي -علی حسنی (نویسنده مسئول) ، مهرنوش بسته نگار، رواداري •

 ، ایران1397 ، 15شماره  نشریه باغ نظر ،
مهرنوش بسته نگار ،علی حسنی ،مرتضی خاکزار بفروئی ،طراحی مدل مفهومی گردشگري خالق ،نشریه گردشگري و توسعه ، شماره  •

 ، ایران1396،  11
پژوهشی گردشگري شهري  –گردشگري در شهر تهران ،  فصلنامه علمی علی حسنی ، معصومه رحیم زاده  ، آینده نگاري صنعت  •

 دانشگاه تهران 
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