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 :تعداد صفحــات 1
و خدمات کمیسیون گردشگری صورتجلسه  

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی   

 

 تاریخ برگزاری: 1396/ماه مهر/06

 شماره جلســه: 17

 

 رئیس جلسه: یمحمد قانع یآقاجناب  دبیر جلسه: یموریسرکار خانم دکتر ثابت ت ساعت شروع 13:30 ساعت خاتمه: 15:50

        

 دستورکار جلسه: 
 چگونگی مشارکت در برگزاری همایش بررسی 

 

 اهم موارد مطرح شده:
  معرفی سخنرانان و قرائت رزومه آنها برای اعضا محترم و بیان دالیل انتخاب این افراد به عنوان سخنران و موضوعات سخنرانی 

 برنامه ریزی و تصمیم گیری در خصوص کنداکتور برنامه که شامل: 

 زمان شروع برنامه .1

 ...مقدار زمان هر سخنران و برنامه آئینی و .2

 امه و مدت زمان پیشنهادیبرنزمان دقیق استراحت بین  .3

 ....و .4

 بل رویداد برای اطالع رسانی بهترپیشنهاد برگزاری نشست خبری ق 

 آنهاه در هر صنف برای تقدیر از درخواست دبیر محترم کمیسیون از اعضا برای شناسایی و معرفی افراد شایست 

 شرکت کنندگانز دید پیشنهاد توزیع برگه نظرسنجی در همایش جهت آگاهی از کیفیت همایش ا 

 و یستز یطمح یبرا آنها یانز یلبدل یراییممکن در پذ یمصرف تا جا یکبارعدم استفاده از ظروف  یشنهادپ... 

 

  مصوبات جلسه:
 ی به عنوان دبیر اجرایی همایش رانتخاب سرکارخانم دکتر ثابت تیمو .1

  08:30ساعت شروع برنامه  .2

 انتخاب آقای جوان به عنوان مجری .3

 انتخاب هتل پارس به عنوان محل برگزاری همایش .4

قع در او یاتاق بازرگان یکدر محل ساختمان شماره  18تا  16ساعت  10/7/96در روز دوشنبه مورخ  ینشست خبر یبرگزار .5

 ینیخمامام  یابانخ

 

 :جلسه نحاضری
 زاده، دوائی، نجفی، ابراهیمی قلی ،شربت دار ،شیرمحمدی ،قانعی یان:آقا

 ثابت تیموری، دلیری، خندان دل ها:خانم

 غایبین جلسه:
 ،حصاری نژاد ،منتجبی ،فرقانی ،غفران ،طباطبایی ،قاسمی ،سزاوار ،زاهدپیشه ،شوشتریان ،شجاعی ،درهمی ،ترابیان ،عنبران ،قریشی ،آجیلیانآقایان: 

 مرصعی ،تقدیر ،دهستانی ،اسدی ،هاشمی ،نمائی

 شاه والیتی :هاخانم

 میهمانان جلسه:
جوان  ،صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی ،جانشین معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگیبیدخوری  ،مافی دبیر کمیسیون معدن :آقایان

 علوی مدیرعامل هلدینگ علوی ،انسخنگو و عضو جامعه معلولین ایر


