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 تاریخ برگزاری: 1396/ماه آبان/07

 شماره جلســه: 19

 

 رئیس جلسه: یمحمد قانع یآقاجناب  دبیر جلسه: یموریسرکار خانم دکتر ثابت ت ساعت شروع 7:30 ساعت خاتمه: 9:45

        

 دستورکار جلسه: 
 المللی در آذر ماه سال جارینامه ریزی جهت برگزاری همایش بینبر 

 

 

 اهم موارد مطرح شده:

  ادیکنداکتور پیشنهبیان موارد مورد توجه در همایش و اشاره به جلسات با دبیر اتاق و ارائه گزارش آن و ارائه 

 کلیه موارد مرتبط با همایش باید به اتاق ارائه شود 

 نیز با  مانانهتواند به دو قسمت داخلی و خارجی تقسیم شود و مشخص شدن اهداف انتخاب میمی اشاره به اهمیت اهداف همایش که

 شودتوجیه انجام می

 المللید برجسته علمی در سطح بینپیشنهاد دعوت از افرا 

 فهای جانبی با این هدرپایی غرفهگردشگری خراسان رضوی و بهای هاد سوق دادن اهداف همایش به سمت توانمدیپیشن 

 های آموزشی در حاشیه همایشارگاهاشاره به اهمیت فناوری و برگزاری ک 

 رزآوری به ارتباط و ا برقراری ،به عنوان یک هدف داخلی اشاره به بودجه به عنوان مهم ترین عامل برگزاری همایش و بیان کارآفرینی

 عنوان هدف خارجی همایش

   ن کشورهای باط بیبرقراری ارتپبشنهاد ایجاد دبیرخانه دائمی در صورت برنامه ریزی جهت برگزاری ساالنه همایش و یک دفتر جهت

 مدعو

 د تمرکز بیشتر بر حوزه کسب و کاراشاره به اهمیت نزدیکی اهداف همایش به یکدیگر و پیشنها 

 اق نزدیک باشد و نه میراث فرهنگیبیان این نکته که اهداف همایش بیشتر به حوزه فعالیت بخش خصوصی و ات 

 ی از کانون راهنمایان سراری کشورپیشنهاد دعوت تعداد 

 ار در بف و چند نیم روزه با یک هدهای گذشته و پیشنهاد برگزاری همایشهای اشاره به اهمیت آسیب شناسی و بررسی خروجی همایش

 ترمسال با بودجه ک

 ان نسبت به قراردادهای منعقد شدهاشاره به اهمیت تعهد اسپانسرها و حامی 

 ها و هزینهاهش ک( و خروجی مطلوب جهت شوندمی برگزارای با روند کلیشهها کلیه همایشبر بازنگری اصول برگزاری همایش ) تأکید

 هرچه بهتر برگزار شدن

  ویژه و اشاره به اهمیت میهمانان فعاالن گردشگریهای دولتی جهت تصویب قانونی درخواستپیشنهاد دعوت از میهمانان 

 های آموزشیی جهت برگزاری کارگاهپیشنهاد دعوت از اساتید دانشگاه 

 آن هایدهرکت کننشاز میهمانان و یب و دعوت غاشاره به اهمیت عنوان همایش و استفاده از فرصت نمایشگاه گردشگری حالل برای تر 

  برگزاری همایش در آرامگاه فردوسیپیشنهاد 

 ها برای معرفی افراد فعال حوزه خودپیشنهاد اعالم فراخوان اتحادیه 

 یشپیشنهاد ایجاد فضای تعامل مناسب با سایر کشورها جهت عقد قرارداد در حاشیه هما 

  و ایجاد نمایشگاه صنایع دستی خاصپیشنهاد تکیه بر گردشگری خالق در همایش 

 همایش از قبل آنهاها و جمع بندی ییشنهاد تعیین اهداف سخنرانپ 

  رانشگری ایو دالیل عدم توسعه گردبیان موانع توسعه گردشگری در خراسان به عنوان محور همایش جهت آگاهی مسئولین حاضر 

 های اقامتی و گردشگری استانمندیمعرفی توان 

 از نگاه نو با رویکرد بخش خصوصی دهاستفاسنتی و های اشاره به فاصله گرفتن از نگاه 
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  ه چند مصوبه قانونی به عنوان هدفپیشنهاد رسیدن ب 

 رویداد گردشگری در آذرماه 5زاری اشاره به مناسب نبودن تاریخ برگزاری همایش به دلیل برگ 

 ه ریزی کلیه امور مرتبط با همایشی برای برنامگذارپیشنهاد برگزاری شورای سیاست 

  دشگرجذب گر جانبی همایش و ادامه این فرآیند در ایام غیر پیک مانند جزیره کیش جهتهای برگزاری جشنوارهپیشنهاد 

  چگونگی بهره برداری از این فضا جدید و فضای مجازی در گردشگری وهای فناوری تأثیراشاره به 

 پیشنهاد تقسیم بندی همایش در دو روز به دو بخش سخنرانی داخلی و خارجی 

 

  مصوبات جلسه:
 یگروه تلگرام یق، محل و ... از طریبرگزار یخدر خصوص تار ینظرسنجهای محترم در فرم یاعالم نظرات اعضا .1

 یشارد مرتبط با هماوم یینها یریگ یممحترم و تصم ءنظرات اعضا یجهت بررس یگذاریاستگروه س یلتشک .2

 

 
 

 :جلسه نحاضری
 ،یقاسم ،یلیانآج ،یهستاند ،غفران ،ینجف ،یانشوشتر ،شربت دار ،یشهزاهدپ ،زاده یقل ،یشجاع ،یرمحمدیش ،یمیابراه ،زاده یول ،یقانع یان:آقا

 یمنتجب ،یاسد ،عنبران ،ینمائ

 یرستم ،یریدل ،یتیشاه وال ،خندان دل ،یموریثابت ت ها:خانم

 غایبین جلسه:
 ملیمخ ،مرصعی ،تقدیر ،هاشمی ،حصاری نژاد ،فرقانی ،طباطبائی ،سزاوار ،رفیعی ،دوائی ،درهمی ،ترابیان ،قریشیآقایان: 

 میهمانان جلسه:
 آقای نعیمی مدیر هتل هتل میثاق

 صاداقت اییروزنامه دن یغاتمشاور تبل یفیزهره رستگارمقدم شر ،اقتصاد یایراد مشاور دفتر روزنامه دن یمهناز اشراف :ها خانم


