دورههای آموزش بینالمللی دکترای تخصصی و مهارتی پژوهشی
مدیریت گردشگری و مدیریت

معرفی سازمان بینالمللی سیتیوان
سازمان بینالمللی سیتیوان ( )SITI1 International Organizationعضو وابستۀ سازمان جهانی
گردشگری ( ،)UNWTO-World Tourism Organizationزیر نظر سازمان ملل و دارای ثبت
جهانی به شمارۀ « »3125131در سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO - World Intellectual
) Property Organizationمیباشد.
سیتیوان تنها سازمانی است که ،بر اساس مجوزهای بینالمللی ،در  11شاخه ،دارای صالحیت گواهیکردن
و صدور پروانۀ استاندارد محصول (صدور گواهینامۀ بینالمللی استاندارد محصوالت و خدمات،
استانداردهای  39911 ،36275و  ،)36212در حوزههای کیفیت ،سالمت ،حلیت و اصالت ،در جهان
میباشد.
سازمان بینالمللی سیتیوان ،بهعنوان تنها سازمان بینالمللی علمی و پژوهشی در حوزۀ استاندارد ،توسط
اتحادیۀ بینالمللی رؤسای دانشگاهها (IAUP- International Association of University
) ،Presidentsبه تمام اعضای اتحادیۀ  IAUPاعالم شده است.
سیتیوان عضو رسمی و قانونی شورای اجرایی  IAUPبوده و درحالحاضر با بیش از سیصد دانشگاه
بینالمللی در جهان تعامل و همکاری دارد .این سازمان ریاست منطقهای خاورمیانه و آسیای مرکزی
 IAUPرا بر عهده دارد.

آموزش بینالمللی دکترای تخصصی و مهارتی پژوهشی مدیریت گردشگری و مدیریت
دورههای دکترای مدیریت و مدیریت گردشگری از دورههای تحصیلی آموزش عالی بینالمللی میباشند.
هدف از ایجاد این دورهها آموزش نیروی انساااانی متخصااار و مورد نیاز حوزههای مدیریت ،اقتصااااد و
گردشگری میباشد که با ارائۀ بینشهای علمی الزم جهت ادارۀ اثربخش و کارآمد سازمانهای مرتبط با
این حوزهها همراه است .در این دورهها ،که کامالا بهشکل کاربردی ،مهارتی و پژوهشی ارائه میگردند،
دانشپذیران با یافتههای نوین مدیریت گردشاااااگری و اقتصااااااد ،بهعنوان یک مقولۀ علمی مساااااتقل ،آشااااانا
خواهند شد.
اتحادیۀ بین المللی روساااااای دانشاااااگاه ها و دانشاااااگاه کاکاساااااوس گرجساااااتان تنها برگزارکنندۀ دورههای
کوتاهمدت و دورههای تخصاااصااای دکتری مهارتی ،بهصاااورت رسااامی و انحصااااری ،در جهت توساااعۀ
آموزش عالی حوزۀ گردشگری و مدیریت میباشند.
این دورههای تکمیلی با مجوز انحصااااری از اتحادیۀ بینالمللی رؤساااای دانشاااگاهها ) )IAUPو دانشاااگاه
کاکاساااااوس ،با همکاری مؤساااااساااااه آموزش عالی قشااااام و مرکز آموزش مدیریت دولتی ایران ،در ایران
برگزار میگردند.
دانشپذیران دورههای دکتری تخصاااصااای و مهارتی پژوهشااای از آموزشهای تخصاااصااای اسااااتید مجر
بینالمللی در حوزۀ کسااا وکار بهره مند خواهند شاااد و ،پس از اتمام دوره ،از اتحادیه و دانشاااگاه مزبور
مدرک رسمی بینالمللی دریافت خواهند نمود.
به دلیل معتبربودن این دورهها در سطح بینالمللی ،فارغالتحصیالن میتوانند از امتیاز آن در سطح جهانی
جهت جذ و همکاری در شرکتهای فراملیتی بهرهمند گردند.

معرفی شاخههای دکتری مدیریت گردشگری سازمان بینالمللی سیتیوان
























حوزۀ دفاتر خدمات مسافرتی
حوزۀ راهنمایان تور
حوزۀ مواد غذایی و آشامیدنی
حوزۀ دارویی
حوزۀ لوازم آرایشی و بهداشتی
حوزۀ آرایشگاهها
حوزۀ بیمارستانها و مراکز درمانی
حوزۀ پوشاک و منسوجات
حوزۀ رستورانها
حوزۀ کشتارگاهها
حوزۀ حملونقل هوایی
حوزۀ حملونقل دریایی
حوزۀ حملونقل ریلی
حوزۀ حملونقل جادهای
حوزۀ فروشگاههای زنجیرهای
حوزۀ صنایع دستی
حوزۀ خدمات بیمه
حوزۀ خدمات بانکداری
حوزۀ هتلها و مراکز اقامتی
حوزۀ اماکن تفریحی
حوزۀ کافیشاپها
حوزۀ خدمات دندانپزشکی
و سایر رشتههای مرتبط.

ادارۀ کل آموزش و پژوهش سازمان بینالمللی سیتیوان (شرح وظایف و مسئولیتها)



ادارۀ کلیۀ امور آموزشی و پژوهشی و اتخاذ تصمیم در حوزۀ آموزش و پژوهش.



نظارت بر اجرای مقررات و آییننامههای آموزشی.



تدوین و پیشنهاد اصول اجرایی امور آموزش و پژوهش.



تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی ،شورای تحصیالت تکمیلی و شورای پژوهشی.



برنامهریزی امور آموزشی ،تحصیالت تکمیلی و شورای پژوهشی.



نظارت بر حسن اجرای برنامهها و فعالیتهای آموزشی و دورههای تخصصی و ارزیابی آن و

ارائۀ گزارشهای الزم.


ارزیابی عملکرد آموزشی دانشپذیران ،انعکاس آن به ریاست سازمان ،و اعالم نتیجۀ ارزیابی به

اعضای هیئت علمی.


اجرای دورههای کوتاهمدت آموزشی و تخصصی.



برنامهریزی گسترش دورههای تحصیالت تکمیلی.



اداره و نظارت بر امور و مقررات آموزشی دورههای تحصیالت تکمیلی.



برنامهریزی در امور پژوهشی و فناوری و نظارت بر پایگاه اطالعرسانی و شبکۀ اینترنت.



انجام بررسیهای الزم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیتهای پژوهشی.



انجام مطالعات الزم در زمینۀ ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی ساالنه.



تماس با مؤسسات داخلی و خارجی بهمنظور همکاری در امور پژوهشی و مبادلۀ خدمات علمی و

پژوهشی.


ادارۀ امور واحدهای پژوهشی.



همکاری با سایر حوزههای سازمان در ارائۀ خدمات علمی ،آموزشی و پژوهشی ،و برگزاری

سمینارها و کنفرانسهای علمی.


اجرای کلیۀ امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین دانشگاهها و سایر مؤسسات.

ساختار سازمانی آموزش و پژوهش سازمان بینالمللی سیتیوان

معاونت آموزشی
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مجوزها و تفاهم نامه ها:
 مجوز انحصاری اتحادیۀ رؤسای دانشگاهها ( )IAUPبه سازمان بینالمللی سیتیوان در خصور
برگزاری و صدور مدرک دورههای آموزشی دکتری تخصصی و مهارتی پژوهشی در  11شاخۀ
مدیریت گردشگری

 تفاهمنامۀ سازمان بینالمللی سیتیوان با دانشگاه کاکاسوس گرجستان

تفاهم نامه همکاری های علمی پژوهشی و آموزشی اتحادیه بین المللی روسای دانشگاهها ( )IAUPو
دانشگاه کاکاسوس گرجستان با مرکز آموزش مدیریت دولتی

تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی سازمان بین المللی
سیتی وان و مرکز آموزش مدیریت دولتی

 تفاهمنامۀ چندجانبه فیمابین سازمان بینالمللی سیتیوان ،اتحادیۀ بینالمللی رؤسای دانشگاه ها،
دانشگاه کاکاسوس ،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ،دانشگاه پیام نور ،مؤسسۀ آموزش عالی
قشم ،و مجمع تشخیر مصلحت نظام

)IAUP( اتحادیۀ بینالمللی رؤسای دانشگاهها

THE

INTERNATIONAL

ASSOCIATION

OF

UNIVERSITY

PRESIDENTS (IAUP)
IAUP, is an association of university chief executives from higher education
institutions around the world. The IAUP was founded in 1964 in Oxford.
Membership is limited to those individuals who serve as presidents, rectors
or vice-chancellors at regionally accredited colleges or universities. The
primary purpose is to strengthen the international mission and quality of
education of higher education institutions around the world. IAUP's mission
includes providing a worldwide vision of higher education, sponsoring
effective networking between university leaders, and promoting peace and
international understanding through education. The IAUP partners with the
American Association of State Colleges and Universities, the American
Council on Education, the Association of Commonwealth Universities, the
Association of Universities of Asia and the Pacific, the World Academy of Art
and Science, the European Universities Association, the International
Association of Universities, the United Nations Department of Public
Information, the World Bank Research Alliance for Development, the
UNESCO, the Union of Mediterranean Universities, and Universities
Australia.
The President of Caucasus University, Professor Dr. Kakha Shengelia was
elected the President of the International Association of University
Presidents (IAUP) on July 8, 2017.
https://www.iaup.org/about-iaup/iaup-brochure/Download IAUP Brochure
(PDF)

اتحادیۀ بینالمللی روسای دانشگاه ها ( )IAUPمتشکل از مدیران ارشد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
از سراسر جهان است .عضویت در این اتحادیه محدود به افرادی است که بهعنوان رئیس یا معاون
دانشگاهها و کالجهای معتبر و برتر دنیا خدمت میکنند .هدف و مأموریت اصلی این اتحادیه تقویت و
باالبردن کیفیت آموزش وپرورش مؤسسات آموزش عالی در سراسر جهان است .همچنین مأموریت IAUP
شامل ارائۀ دیدگاه جهانی در مورد آموزش عالی ،حمایت از شبکههای مؤثر بین رؤسای دانشگاهها ،و
ترویج صلح و درک بینالمللی از طریق آموزش است.
از شرکای  IAUPمیتوان به این موارد اشاره کرد :انجمنهای دانشگاهی و کالجهای ایاالتمتحدۀ آمریکا،
شورای آموزشوپرورش ایاالتمتحدۀ آمریکا ،انجمن دانشگاههای مشترکالمنافع ،انجمن دانشگاههای آسیا
و اقیانوس آرام ،آکادمی هنر و علم جهانی ،انجمن دانشگاههای اروپا  ،انجمن بینالمللی دانشگاهها ،وزارت
اطالعات عمومی سازمان ملل متحد ،اتحادیۀ بانک جهانی تحقیق برای توسعه ،یونسکو ،اتحادیۀ دانشگاههای
مدیترانهای و دانشگاههای استرالیا.
رئیس دانشگاه کاکاسوس گرجستان ،پروفسور کاخا شنگلیا ،در تاریخ هشتم ژوئیه سال  1236بهعنوان
رئیس اتحادیۀ  IAUPمنصو شده است.

اعضای هیئتمدیرۀ اتحادیۀ بینالمللی رؤسای دانشگاهها
IAUP Board of Directors











Nicholas D. J. Baldwin - United Kingdom
Shawn Chen - P.R. China
Nicolette DeVille Christensen - United States of America
Fernando Galvan Reula - Spain
Fernando Leon Garcia - Mexico
Gerald Reisinger - Austria
Alvaro Romo - United States of America
Toyoshi Satow - Japan
Kakha Shengelia - Georgia
Ichiro Tanioka - Japan

Gerald Reisinger, Austria
IAUP Secretary General
President, FH Upper Austria

Nicolette DeVille Christensen,
USA
IAUP Treasurer

Alvaro Romo, Mexico
IAUP Secretary General Emeritus
Special Advisor to the President of
Osaka University of Commerce,
Japan

Kakha Shengelia, Georgia
IAUP President
President, Caucasus University

Ichiro Tanioka, Japan
IAUP Treasurer Emeritus
President, Osaka University of
Commerce and Chancellor,
Tanioka Gakuen Educational
Foundation

Nicholas D.J. Baldwin, UK
IAUP Member of the Board
Dean, Wroxton College of FDU

Shawn Chen, China
IAUP Treasurer Elect
President, SIAS University

Fernando Galvan Reula,
Spain
IAUP Secretary General Elect
President, University of Alcala

Toyoshi Satow,
Japan
Chairman
Chancellor, J.F. Oberlin
University

Fernando Leon Garcia, Mexico
IAUP President Elect
President, CETYS University

اعضای کمیتۀ اجرایی اتحادیۀ بینالمللی رؤسای دانشگاههای جهان
Executive Committee Members of IAUP
Kakha Shengelia - Georgia
Gerald Reisinger - Austria
Nicolette DeVille Christensen - USA
Toyoshi Satow - Japan
Alvaro Romo - USA
Ichiro Tanioka - Japan
Fernando Leon Garcia - Mexico
Fernando Galvan Reula - Spain
Shawn Chen - China
Joseph T. Isaac - Africa
David Atkinson - Canada
Donald Betz - USA
Thandwa Zizwe Mthembu - South
Africa
Antonio Leaño Reyes - Mexico
Eda Coutinho Barbosa Machado de
Souza - Brazil
Janjira Wongkhomthong - Thailand
Mustafa Babanli - Azerbaijan
George Sharvashidze - Georgia
Tim Brailsford - Australia
Roger C. Y. Chen - Taiwan

Mohammad Sharif Malekzadeh Iran
Neal King - USA
Jason Scorza - USA
Carmen Lamagna - Bangladesh
Yoshiro Tanaka - Japan
Tatsuro Tanioka - Japan
Hiroaki Hatayama - Japan
Nicholas D. J. Baldwin - UK
Pedro Alejandro Basualdo Argentina
Christopher Capuano - USA
Inwon Choue - Korea
Constantine W. Curris - USA
Hassan Diab - Lebanon
Eunjoo Lee - Korea
Daniel Ricardo Pizzi - Argentina
James Roach - USA
Gulsun Saglamer - Turkey
David James Schmidly - USA
Elizabeth Davis-Russell - USA
Pablo Guzmán Stein - Costa Rica
Kuniko Tanioka - Japan

رؤسای منطقهای اتحادیۀ بینالمللی رؤسای دانشگاهها
IAUP Regional Chairs
North-West Africa

Joseph T. Isaac

Africa

North America

David Atkinson

Canada

Canada Region)

Donald Betz

USA

Central-Eastern- Southern-

Thandwa Zizwe

South Africa

Africa

Mthembu

Central America

Antonio Leaño

(USA Region

Mexico

Reyes

South America

Pablo Guzmán Stein

Costa Rica

Eda Coutinho

Brazil

Barbosa Machado
de Souza
West-South Asia

Janjira

Thailand

Wongkhomthong
Middle East, Caucasus &

Mustafa Babanli

Azerbaijan

Mohammad Sharif

Iran

Central Asia (Caucasus, CIS
Countries)
Middle East & Central Asia

Malekzadeh

Europe

Fernando Galvan

(Western Europe)

Reula

Eastern Europe

George

Spain

Georgia

Sharvashidze
Russia

Russia

East Asia

Roger C. Y. Chen

Taiwan

Oceania

Tim Brailsford

Australia

Japan

Kuniko Tanioka

Japan

China

Shawn Chen

China

زندگینامۀ دبیرکل اتحادیۀ بینالمللی رؤسای دانشگاهها

Gerald Reisinger, Austria
IAUP Secretary General
President,
FH Upper Austria

9/2004 - dato

10/2012 - 10/2012

University of Applied Sciences Upper Austria,
President, leading Upper Austria University of
Applied Sciences
Caucasus University, Honorary Doctor

6/2010 - 6/2010

Kharkiv National University of Economics, Title
of honorary Professor, conferred by the Kharkiv
National University of Economics

2/1998 - 8/2004

Personalberatung, partner and member of the
supervisory bord

2/1995 - 1/1998

Immobilienbranche, CEO, CEO

2/1987 - 1/1995

Personalberatung , CEO, business manager

1/1977 - 12/1987

Ministry of Defence and Sports , regular officer

زندگینامۀ رئیس اتحادیۀ بینالمللی رؤسای دانشگاهها
Kakha Shengelia
President-elect of International Association of
University Presidents – IAUP & President of
Caucasus University Tbilisi, Georgia




















Kakha Shengelia is a president of Caucasus University.
He holds MA degree from Tbilisi State; MBA degree in
Management from the University of Hartford (Hartford,
USA) and PhD Degree from Georgian Technical
University (Georgia)
Apart from his administrative responsibilities, he teaches
courses in Management Concept and History of
Georgia.
Kakha Shengelia was a Member of Parliament of
Georgia, Deputy Chairman of Committee of Education,
Science, Sport and Culture and Committee of Foreign
Affairs.
He was a Vice-Mayor of Tbilisi in Social Affairs.
2000-2002 – Dean of the Caucasus School of Business.
1999-2000 - Head of the representative Office in
Caucasus of U.S.A. Company Orbitel Inc.
1998-1999 - Project Manager of U.S.A. Company Orbitel
Inc.
1995-1997-Graduate Assistant at Marketing Department
of University of Hartford, Hartford, CT
1996-1998 – MBA in Management at University of
Hartford, Hartford, CT, USA
1992-1993 - Deputy Editor-In-Chief and International
News Editor at International Newspaper, "Resonance".
1991-1992 - Assistant to the General Director at
Georgian International Economic Institute, Tbilisi,
Georgia 1989-1993 - BA in Business Organization and
Management at Tbilisi High Business School, Tbilisi,
Georgia
1987-1993 - Degree in World History at Tbilisi State
University, Tbilisi, Georgia
He is a President of International Association of
University Presidents (IAUP);

















2014-2017 Dr. Shengelia was a
President-elect
of
International
Association of University Presidents –
IAUP
Member of Steering Committee of
NISPAcee (The Network of Institutes
and Schools of Public Administration
in Central and Eastern Europe);
Governor, Member of the Board of
Governors,
New
Westminster
College (Canada);
Member of Board of Directors of
EPLO
(European
Public
Law
Organisation) and Member of Council
of Representatives of European Law
and Governance School (ELGS)
Dr. Shengelia is awarded the
Presidential Order of Excellence by
the President of Georgia and the Ring
of Honor by the University of Applied
Sciences Upper Austria.
He is awarded by the Government of
France for the popularization of
French Language and Culture
Dr. Shengelia is a Honorable Doctor
of Tallinn University of Technology
(Estonia)
and
University
of
Guadalajara (Mexico)
He is fluent in English, French,
Russian and Turkish.

دانشگاه کاکاسوس گرجستان

ABOUT CAUCASUS UNIVERSITY
Caucasus University is an accredited higher education institution for
students seeking a superior education. It curriculum is supported by
participation in international programmes and by visiting professors.
Engaging teaching methods are used, and these are buttressed with
professional experience programs and exchange programmes for both
students and scholars. Courses are delivered by internationally qualified
lecturers which ensures the preparation of highly-qualified specialists in
various spheres. CU consists of various schools: Business, Law, Media,
Technology, Humanities and Social Sciences, Governance, Tourism,
Medicine and HealthCare, New Cinema and Economics Schools. The
university has the legal right to award standard and diplomacy specialist
qualifications based on Georgian legislation: bachelors, masters and PhD
degrees. There are also various certificate programs available at CU,
including short study courses. Caucasus University has well-established
relations with many of the top European, American and Asian universities.
Students are thus afforded the opportunity to participate in two way
exchange programs. Students from other countries also learn with CU as
regular and exchange students.
The President of Caucasus University, Professor Dr. Kakha Shengelia was
elected the President of the International Association of University
Presidents (IAUP) on July 8, 2017.
https://www.cu.edu.ge/en

دانشگاه کاکاسوس گرجستان
دانشگاه قفقاز (کاکاسوس) از دانشگاههای موفق در عرصۀ علمی بینالمللی است که برنامههای درسی این
دانشگاه با مشارکت اساتید طراز اول و برجستۀ بینالمللی اجرا میشود .هدف دانشگاه تربیت متخصصان
در زمینههای مختلف علمی است .این دانشگاه شامل مدارس و دانشکدههای کس وکار ،قانون ،رسانه،
فناوری ،علومانسانی و علوماجتماعی ،حکومتداری ،گردشگری ،پزشکی و بهداشتودرمان ،سینما ،و
اقتصاد است .دانشگاه کاکاسوس دارای مقاطع تحصیلی کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری در 55
رشته میباشد و هماکنون از اکثر کشورهای جهان دانشجویانی در این دانشگاه در حال تحصیلاند که بیشتر
آنها متعلق به کشورهای اروپایی و آمریکایی هستند .دانشگاه کاکاسوس با بسیاری از دانشگاههای اروپایی،
آمریکایی و آسیایی تعامل و همکاری دارد و برای دانشجویان خود فرصت حضور در برنامههای مبادلۀ
دوطرفه را فراهم ساخته است .دانشگاه کاکاسوس ،در میان دانشگاههای جهان و بر اساس رده بندی
 ،Financial Timesدر رشتۀ  MBAرتبۀ پنجاه وسوم را دارد.
رئیس دانشگاه کاکاسوس گرجستان ،پروفسور کاخا شنگلیا ،در تاریخ هشتم ژوئیۀ سال  ،1236بهعنوان
رئیس اتحادیۀ بینالمللی رؤسای دانشگاهها منصو شده است.

