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 دستورکار جلسه: 
 

  یگردشگر و ینیکارآفر ،اشتغال یمل شیهما یبرگزار و یجهانگرد یجهان روز مراسم در یهمکار و حضورچگونگی 

 یشنهادیدر خصوص برنامه پ یقتلف یتهگزارش کم ارائه 

 

  اهم موارد مطرح شده:

 خصوصی و اشاره به نقش مشورتی آن نقش کمیسیون گردشگری به عنوان پارلمان بخش 

  پیشنهادات و راهکارها جهت توسعه گردشگری ارائهاشاره به اهمیت 

 خود یتمرتبط به حوزه فعال یدادهایدر روها یسیوناشاره به حضور فعال کم 

 تسمت دولقو انتخاب سخنرانان مجرب از سه  یسیونکم یتحوربا م یهفته گردشگر یاز روزها یکیدر  یشهما یبرگزار یشنهادپ، 

 هایبر اهداف توسعه هزاره در سخنران تأکیدو مردم و  یبخش خصوص

 ینگردجها یهاندر مراسم روز جآنها از  یرمشهد و تقد یگردشگر یستهانتخاب افراد فعال و شا یبا تهران برا یزنیرا یشنهادپ 

 در آداب محرمآنها نقش  یانمختلف شهر و بهای و استقرار آنها در بخش یانراهنما یهمکار یاعالم آمادگ 

 اد مختلف و ر ابعد یسیونمطرح شدن کم یفرصت برا ینو استفاده از ا یدر هفته گردشگر یشهما یبرگزار یاشاره به کمبود زمان برا

 ...و یسیونکمهای اعالم برنامه یبراها استفاده از رسانه

 یعیطب یطمح یک یپاک با هدف پاکسازهای مهر روز دره 2شرکت در مراسم  یبرا یسیونکم یدعوت از اعضا 

 یآموزش در گردشگر یتاشاره به اهم 

 هوشمند باشند یدبا ینکته که آموزش گردشگر یناشاره به ا 

  خش بولت و گو د شورای گفت واشاره به عقب ماندگی در بخش آموزش گردشگری و امکان پیگیری مطالبات مربوط به آن از طریق

 خصوصی

 شودنمی بیان این نکته که توزیع عمومی مدارک تحصیلی اشتباه است و موجب تربیت نیروی کار ماهر 

 غ التحصیالن بی تجربه و ناکارآمدو فارها اشاره به آموزش ضعیف و متکی به مدرک در دانشگاه 

  شودمی نفر کار ایجاد 6باال گردشگری به ازای هر گردشگر برای  زاییاشتغالاشاره به 

  میسیونکیا همایش در برنامه کاری قاء آموزش در قالب کارگاه تدعوت از اساتید خارج از کشور برای ار مبحثاشاره به 

 روز دنیاهای پیشنهاد تاسیس دانشگاه انحصاری گردشگری جهت آموزش با روش 

 هاآموزشی عملی برای دانشجویان گردشگری جهت ارتقاء مهارتهای پیشنهاد برگزاری کالس 

 باشدمی ذیل یتشکیل تیم اجرایی برای همایش روز جهانی جهانگردی که شامل اعضا: 

 فرقانی ،قانعی ،بافنده ،شوشتریان ،قلی زاده :آقایان 

 خندان دل ،دلیری ،تیموری :هاخانم 

  آنهاپیشنهاد برگزاری تور جهت آشنایی با فعالیت واحدهای اقامتی نمونه و تغییر دیدگاه نسبت به فعالیت 

 وه تلگرامی ریق گرپیشنهاد انتخاب یک نفر از اعضا کمیسیون به عنوان مسیول رویداد برای اطالع رسانی رویدادهای گردشگری از ط

 یون و حتی میهمانان هفته گردشگریکمیس کمیسیون و برگزاری تور طبیعت گردی برای اعضای

 آنهاجوایز به  یپیشنهاد استفاده از مردم برای تبلیغات مشهد به صورت افتخاری و یا اهدا 

 گردشگری و فعالین واقعی این بخشهای فعالیت ،اشاره به معرفی کمیسیون 

  ردشگرفتار با گفرهنگ سازی نحوه رو آنها اشاره به اهمیت شناسایی و تفکیک گردشگران ورودی به مشهد برای آشنایی با فرهنگ 
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  ه عنوان عوامل کوتاه شدن مدت سفربیان تغییر الگوی سفر و عدم برنامه ریزی مناسب جهت پرکردن وقت مسافر ب 

 سالمت یسمدر جهت کمک به فرهنگ و تورآنها  تیدرمان و شفا و اهم یتاشاره به ارتباط و اهم 

 ا ب یز گردشگراستفاده اآمده که با  یشپ یاست فرصت مناسب (یداشتغال و تول ،یاقتصاد مقاومت)مورد که باتوجه به اسم سال  ینا یانب

 اهداف نظام پرداخت یاستان در راستا یگردشگرهای یتظرف یباال به معرف زاییاشتغالکم و  یهبه سرما یازن

 و  یهسرما تیر اهمب تأکیدو  یاپرمخاطب در دن یبه عنوان سه نوع گردشگر یسمو اکوتور یانهماجراجو ،سالمت ینام بردن از گردشگر

 یکار ماهر در گردشگر یروین

 یسیونکم یکشور در جلسه آت یفرهنگ یراثنظارت سازمان م یرکلمد یموریت یاشاره به دعوت از آقا 

  و آموزش و کارگروه گردشگری سالمتاشاره به آغاز فعالیت دو کمیته اصلی تلفیق 

 یقتلف یتهدر کم یوب جهت بررسخود به صورت مکت یشنهاداتنظرات و پ ارائه یبرا ءاز اعضا یسیونمحترم کم یردرخواست دب 

 مصوبات جلسه:  
 ،تو انتخاب سخنرانان مجرب از سه قسمت دول یسیونکم یتبا محور یهفته گردشگر یاز روزها یکیدر  یشهما یبرگزار .1

 هایبر اهداف توسعه هزاره در سخنران تأکیدو مردم و  یبخش خصوص

 در جهت کسب درآمدهای پایدار تمرکز بر دو موضوع گردشگری سالمت و بوم گردشگری به منظور ساختارمند کردن آن .2

 برای استان

کاری های های به روز دنیا در قالب کارگاه یا همایش ذیل برنامهدعوت از اساتید خارج از کشور برای ارتقای آموزش  .3

 کمیسیون

 سازی کارگروه همایش تخصصی گردشگری با حضور اعضای اعالم شده در جلسهفعال .4

 

  :جلسه نحاضری
 ،قریشی ،زادهقلی ،یبراهیما ،شیرمحمدی ،شوشتریان ،قانعی ،زاهدپیشه ،اسدی ،بافنده ،نمائی ،تقدیر ،آجیلیان ،بلبل عنبران ،طباطبایی یان:آقا

 غفران

 خندان دل ،دلیری ،شاه والیتی ،ثابت تیموری ها:خانم

 غایبین جلسه:
 هستانید ،تدارشرب ،حصاری نژاد ،منتجبی ،فرقانی ،قاسمی ،سزاوار ،رفیعی ،دوائی ،شجاعی ،درهمی ،ترابیان ،نجفی ،زادهولیآقایان: 

 میهمانان جلسه:
 ه خبرنگاران نشریه اتاق بازرگانیآقای کوه زاد و خانم چوپان زاد ،آقای رضوی خبرنگار نشریه اقتصاد آسیا


