
و برنامه )جغرافیای گردشگری( وتوریسمئژاستاد ،پروفسور احسان بلوط  باعلمی و پژوهشی، نشست در

 :ترکیه  کشور ریزی شهری

نژاد محمد، معاون توسعه مدیریت  -*

 و منابع انسانی استانداری اردبیل:

استانداری اردبیل ومجموعه های 

دولتی این استان، آماده ی هرگونه 

دانشگاه ها ومراکز همکاری با 

مطالعاتی خارج ازکشوربه ویژه 

 کشورهمسایه ومسلمان ترکیه است

مدیر کل د مهدی جوادی، دکتر سی   -*

برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری 

 استانداری اردبیل:

پتانسیل های توسعه  از،استان اردبیل  

صنعت  ی ی فراوان به ویژه درزمینه

شرط  و است توریسم برخوردار

گری استان  صنعت گردشی توسعه 

برنامه ریزی بر اساس نظرات ،

تخصصی و فعالیت های دقیق علمی 

 است

 ریزی شهری کشورترکیه:پروفسور احسان بلوط ،استاد ژئوتوریسم )جغرافیای گردشگری( و برنامه -*

 برخورداراست ،ازپتانسیل های توسعه ی فراوان به ویژه درزمینه ی صنعت توریسم ،استان اردبیل

*** 

داری استانداری نوسازی و تحول ا مدیر کل برنامه ریزی،  منابع و نیز توسعه مدیریت ودرنشست معاون 

سترش روابط دانشگاه ها و گترکیه، ضمن استقبال طرفین از دانشگاه صنعت گرشگری اساتید اردبیل با یکی از

ی مراکز علمی و پژوهشی میان دو کشور همسایه و مسلمان، بر تالش بیش از پیش جهت برقراری و توسعه 

 مناسبات علمی و فرهنگی این دو کشور تاکید شد.

استان دربخش های با اشاره به وجود زمینه های مهم توسعه ی  معاون توسعه مدیریت و منابع،دراین نشست،

استعدادها وپتانسیل های موجود دراستان دربخش گردشگری ،و... مختلف علمی،پژوهشی،کشاورزی،صنعت

علمی وپژوهشی ازاین استعدادها برضرورت شکوفایی وبهره برداری های الزم  با تاکیدرا بسیارمهم دانست و

دولتی این استان، استانداری اردبیل ومجموعه های گفت: دراستان بیش ازپیش صنعت توریسم  ی درتوسعه

آماده ی هرگونه همکاری با دانشگاه ها ومراکز مطالعاتی خارج ازکشوربه ویژه کشورهمسایه ومسلمان ترکیه 

 .است

اردبیل و  استان کنونی با اشاره به جایگاه مهم تاریخی مدیر کل برنامه ریزی، جوادی،مهدی  سیددکتر درادامه،

برنامه ریزی و توجه به ،آن مختلف نواحی در گردشگری  صنعتتاریخی درتوسعه ی وجود جاذبه های متعدد

 ،گردشگری عنوان نمودند. ایشانصنعت پایدار  ی فعالیت های دقیق علمی و پژوهشی را از الزمه های توسعه

تاریخی شناساندن جاذبه ها و پتانسیل های ،صنعت گردشگری  ی که از ضروریات توسعه با اشاره به این

مجموعه های الزم شامل اولویت بندی جاذبه های تاریخی ،تدوین  :، تاکید کردنداستگردشگری درصنعت 

به تفکیک شهرستان های استان واعالم آن به مسئوالن پیرامون این جاذبه ها  عمومی وتخصصی  اطالعات



 تربیت وآموزش  دادن دربرنامه ریزی های شهرستانی ونیز،قرارشهرستانی جهت اختصاص اعتبار و

معرفی  برای با تسلط بر زبان های روز دنیا  استان شهرستان های درسطح  ها مرتبط با این حوزه نمتخصصا

ایجاد شبکه های اجتماعی و سایت های  بی گمان، و .ارد مورد توجه در این امر استاز مو ،ها جاذبهاین 

می تواند در شناساندن دنیا ه به چندین زبان ماطالعات گردشگری با ترجهای حاوی تی و چاپ بروشورینترنا

 گشا باشد. راه استان نواحی مختلف در جاذبه و جذب توریسم

، که نخستین بار از استان استاد جغرافیای گردشگری،لوط پروفسور احسان بدر این نشست علمی و پژوهشی، 

وجود زمینه های کند، ضمن ابراز خوشحالی و قدردانی از انجام این دیدار و با اشاره به اردبیل دیدن می

صنعت توریسم در استان اردبیل، برای هرگونه همکاری های علمی و فنی  ی مختلف جغرافیایی و توسعه

دانشجوی اردبیلی با موضوع " ی پایان نامه  مشاورهمقام استاد  اعالم آمادگی کرد و از پذیرشدراین زمینه 

د و بر تداوم ارائه ی پایان نامه های دانشجویان کر ابراز رضایت ،تاثیر ژئوتوریسم بر توسعه ی شهر اردبیل"

نزدیک با از و افزود: من  نمودشاغل به تحصیل این استان در آن دانشگاه با موضوعات استان اردبیل تاکید 

استان اردبیل ،وبی گمان به ویژه درصنعت توریسم شناخت پیدا کردم استان اردبیل،پتانسیل های موجود در

 . صنعت توریسم برخورداراستی پتانسیل های توسعه ی فراوان به ویژه درزمینه از

ی کشور های دیگر در توسعه ی که اردبیل می تواند از تجربه  این، در ادامه، با اشاره به پروفسور بلوط

اقداماتی مثل معاف کردن این صنعت از مالیات، برنامه ریزی :صنعت گردشگری  استفاده کند، تاکید کردند

به روز رسانی  وهدفدار برای تمام فصول و گسترش زیر ساخت ها، انجام فعالیت های دقیق علمی و پژوهشی 

 باشد. ترمی تواند در توسعه صنعت گردشگری منطقه موثر،منابع حاوی اطالعات گردشگری

 یکی ازدانشجویان استانی مقطع دکتری مشغول به تحصیل درداور صابر،آقای دعوت  با ،همچنین،این سفر

برای ازاساتید این صنعت دردانشکاه های ترکیه  وی ودرادامه ی دعوت های قبلی ترکیهدانشگاه آتاتورک 

استاد خویش وبرنامه  سوابق علمی پیراموندراین نشست،،صابر دکتر.انجام گرفت حضوردراستان اردبیل،

 برای دیدارازاستان اردبیل گفت:دعوت از اساتید دانشگاه های ترکیه 

ادبیات و  ی آنتالیا و رئیس دانشکده )آق دنیز(از اعضای هیات علمی دانشگاه آکدنیز ،پروفسور احسان بلوت

 ریزی شهری و شهرسازی گردشگری)ژئوتوریسم( و برنامه ی جغرافیای دانشگاه و از اساتید و نخبگان رشته

تا به .ایشان جغرافیای آتاتورک در ارزروم بودند  ی کشور ترکیه است و زمانی هم مدیر گروه دانشکده در

دانشجوی  اینجانب  و مقاله علمی در مورد گردشگری در کشورهای مختلف ارائه داده اند90بیش از  ، حال

تاثیر ژئوتوریسم بر توسعه "با عنوان پایان نامه و دکتری در رشته جغرافیای فیزیکی با گرایش توریسم شهری

پروفسور  نتا به حال در دانشگاه آتاتورک در محضر اساتید بزرگواری همچو93از سال  ،"شهر اردبیل 

پروفسور ابراهیم کوپار و پروفسور محمت زمان و دیگر اساتید برجسته دانشگاه های ترکیه  ،احسان بلوت 

وازاین یافته های  م که بر اندوخته های علمی خود بیفرایمه ارت و همت سعی نمودکسب علم نموده و با تمام قد

دو  دراین راستا،. وبهره را داشته باشم داکثراردبیل ح ی استان خود درتوسعه ،علمی وفرصت های پیش آمده

زنی های شبانه دوتن از اساتید خود به نام احسان بلوت و ابراهیم کوپار را با رای ،98و 97سال متوالی یعنی 

ستان در گردشگری ا علمی و روزی به اردبیل آورده ام تا در جلسات اداری و کنفرانس ها و همایش های

اساتید دانشگاهی سخنرانی های علمی هم درجمع دانشجویان ونموده و اداری شرکتمراکز علمی ودانشگاهی و

با معاونت محترم اقتصادی و مسول و مدیریت پژوهش و  این راستا، ولین استانی داشته باشند و درو مسئ

تحوالت اداری استانداری هم جلساتی را برگزار کردیم تا از راهکارهای علمی آنها استفاده های الزم را در 

از محققین ،استقبال گرم و علمی دکتر جوادی  بی گمان،برده باشیم و اردبیلگردشگری استان  ی جهت توسعه

باعث شده که اساتید فوق اعالم آمادگی نمایند تا در صورت برگزاری جلسات ،اردبیل  استان ی برجسته

دوباره در اردبیل حضور داشته و راهکارهای علمی الزم  ،راهبردی و همایش ها و کنفرانس های گردشگری

پروفسور  ه ِویژه هم از طرف اساتید مدعو ب، خود وظیفه می دانمبر بدین ترتیببنده نیز و را ارائه نمایند

 انسانی  توسعه مدیریت و منابع  محترم  تمعاوناز لطف و محبت بی پایان  ،جمع دانشجویان احسان بلوت و 



 مدیرکل دفتر برنامه ریزی استانداری اردبیل وهمکاران ایشان دراین دفترخصوص ه ب ،اردبیل استانداری

 نمایم.م اعال،

برخی ازمجریان طرح های پژوهشی هنری استان ونیز، دانشگاهی وحوزه ی روسای جهادپایان، در

ژه کشورترکیه ونقش یبه وِ  توسعه ی روابط استان با مراکزدانشگاهی کشورهای همجواراستانداری،پیرامون 

 ،به ارائه ی دیدگاه های خویش پرداختند. پژوهشی -تقویت رشته های مختلف علمی در آن

 

 

 

 


