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 برگزاری
 عنوان مصوبه عنوان دستور کار

1 27/3/94 

اظهار نظر پیرامون برنامه کمیسیون  -

 در سال جاری.

انتخاب نائب رئیس  و دبیر  -

 کمیسیون.

 

 آقای محمد علی خلیلی بعنوان نائب رئیس کمیسیون انتخاب  .1

 سرکار خانم ساسانی بعنوان دبیر کمیسیون از سوی اعضاء انتخاب شد. .2

مقرر گردید با همکاری استانداری خوزستان از دست اندرکارن بخش گردشگری کشور عراق  .3

کمیسیون دعوت )دفاتر خدمات مسافرت هوایی و...(  در جلسات آتی   استانهای العماره و بصره

 بعمل آید.

با عنایت به اهمیت تبلیغات در رونق و توسعه گردشگری استان پیشنهاد شد بخشی از هزینه های  .4

 قانون بودجه تأمین اعتبار گردد. 27مرتبط با تبلیغات از محل پیش بینی شده در تبصره 

بلیغاتی استان پیشنهاد شد همۀ دست اندر کاران در بخش خصوصی و دولتی در نشر پکیج های ت .5

 مشارکت داشته باشند.

و با توجه به اهمیت  2017در سال  خوزستاناز  راهنمایان گردشگریبا عنایت بازدید فدراسیون  .6

گردشگری مناطق مورد بازدید پیشنهاد شد همه  اشتراك دانش و اطالعاتراهنمایان در نشر و 

فعاالن در این حوزه)دولتی،خصوصی(همکاری الزم را جهت بهره گیری مناسب از این فرصت 

  داشته باشند

2 25/5/1394  

بحث و بررسی پیرامون آموزش نیروی انسانی  -

 در حوزه گردشگری.

دریافت نقطه نظرات پیرامون نحوه همکاری  -

مسافرت هوایی خوزستان  آژانس های خدمات

 با کشور عراق.

 

با توجه به اینکه سند برنامه ششم کشور در حال تدوین است، لذا پیشنهاد شد بخش خصوصی نظرات خود  -1

را پیرامون برنامه ها و زیر ساخت های مورد نیاز گردشگری استان ارائه دهد، تا از مراجع ذیربط مورد 

 پیگیری قرار گیرد.

مهارت های اثربخش، کارایی و  امل اصلی در توسعه بخش گردشگری است تخصص،نیروی انسانی یک ع -2

رعایت احترام به هنگام ارائه خدمت از جمله چیزهایی نیستند که در خال رخ دهند بلکه نتیجه سرمایه 

گردشگری .لذا احداث مرکز آموزش گذاریهایی هستند که در زمینه آموزش و پرورش افراد ایجاد می شود

 ن با توجه به ظرفیت استان بسیار ضروری است.در استا

در راستای اهمیت باالی آموزش در حوزه گردشگری پیشنهاد شد اتاق و مسئولین دولتی ذیربط علی  -3

الخصوص استانداری خوزستان پیگیری الزم را جهت ورود رشته گردشگری در کلیه دانشگاه های مرتبط 

 بعمل آورند.

  1394در سال  جلسات برگزار شده کمیسیون گردشگری و خدمات



 

 

 

 

 

 

 

 

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان نسبت به تعیین نقاط هدف مقرر گردید سازمان اداره کل  -4

 گردشگری استان جهت بازدید تورهای داخلی و خارجی اقدام نماید.

 راهنمایان فدراسیون با عنایت به نقش تبلیغات و اطالع رسانی در توسعه گردشگری استان و بازدید -5

 اطالعات و دانش اشتراك و نشر در راهنمایان اهمیت به توجه با و 2017 سال در خوزستان از گردشگری

مناطق مقرر گردید در جلسات آتی در خصوص چگونگی اصالح کتاب گردشگری خوزستان و  گردشگری

 نحوه همکاری دست اندر کاران گردشگری در نشر کتاب مذکور هماهنگی و همفکری بعمل آید. 

شگری از نماینده -6 سیون گرد سات کمی سیون  مقرر گردید در جل ضو کمی شهرداری مرکزی بعنوان ع

 دعوت بعمل آید.

برای کمیسیون گردشگری کمیته هایی به شرح زیر پیشنهاد گردید و مقرر شد کمیته های مطرح  -7

 شده در جلسه آتی به تصویب کلیه اعضاء  برسد.

 .کمیته دفاتر خدمات مسافرت هوایی 

 کمیته مراکز اقامتی 

 کمیته صنایع دستی 

  سالمتکمیته گردشگری 

 کمیته تبلیغات و برند سازی 

 کمیته گردشگری آبی 

 

 

3 6/8/1394 

 بررسی مسائل و مشکالت گردشگری در استان -

دریافت نقطه نظرات پیرامون کمیته های زیر  -

  مجموعه کمیسیون گردشگری.

بررسی چگونگی برند سازی صنایع دستی در  -

 .استان

 

 مصوبه نداشته



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


