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 به نام خدا

 

 1399آذر  20در روز پنج شنبه  «باستان شناسیی مجازی المللبیننشست »پس از برگزاری 

المللی مجازی گردشگری میراث بیننشست »یم، باید برای کردکه طی آن تجارب بسیاری کسب 

دانشگاه های شدیم. حمایتمی آذر آماده 21یعنی جمعه  ،درست یک روز بعد از آن «فرهنگی

خصوصا حوزه ریاست، معاونت پژوهش و فناوری، مدیریت مرکز مجازی دانشگاه و 

ی که همواره ما را مورد لطف خویش قرار دادند، چنان انرژی به برگزار کنندگان کنندگانشرکت

ند که روز موعد با توان مضاعف کار با تالوت آیاتی چند از کالم هللا مجید، کردنشست تزریق 

ام جناب آقای دکتر پی ،در پی آن ری اسالمي، سرود دانشگاه سیستان و بلوچستان وسرود جمهو

 مؤسسهمحترم  رئیسمحترم دانشگاه و پیام پروفسور آدریانو روسی غالمرضا رضایی، رئیس 

 . شدایتالیایی ایزمئو آغاز 

ردشگری مرکز گبه نمایندگی از  البته نباید از نقش بارز جناب آقای دکتر صدرا عمویی مهم:

حامی این نشست  عنوان  به کشور جهاد دانشگاهیوابسته به فرهنگی دانشجویان ایران  - علمی

 غافل شد. 

 13:50تا  10که نشست صبح بین ساعات  شداین نشست در دو بخش صبح و عصر برگزار 

محقق در  11در مجموع . شدبرگزار  21تا  16به طول انجامید. بخش عصر نیز از ساعت 

 8ن ایرانی های محققاسهم سخنرانی ،دبه ایراد سخنرانی پرداختند که از این تعداپنل  4طی

به تشریح تجارب خویش در  سخنران از کشورهای انگلیس، ایتالیا و مکزیک 3بود و مورد 

. با توجه به اینکه در هر جلسه سخنرانی به طور گردشگری میراث فرهنگی پرداختند زمینۀ
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 275 در مجموع بین کنندگانشرکتشرکت کننده حضور داشتند، تعداد  40تا  25متناوب بین 

 نفر برآورده شده است. 440تا 

 

 :هست به شرح زیرشامل موضوعاتی گنجند که می محور 4 درها موضوعات سخنرانی

است که در این پنل  گفتنیسخنران ) 4با  «گردشگریشناسی مبانی نظری و روش»  -

سفانه به دلیل مشکالت فنی سیستم أریزی شده بود که متبرنامه ارزشمند سخنران 6برای 

از ارائه ارزشمند آنها محروم شدیم. در اینجا تاسف خویش را  ،تن از ارائه دهندگان 2

توان از جناب آقای دکتر می شاخص این پنلهای داریم(. از چهرهمی مجدد اعالم

مدیره انجمن ایرانی همکاری با یونسکو و هیئتعامل و رئیس رضا مجیدی مدیرمحمد

حیدر در یونسکو و جناب آقای دکتر غالمسفیر و نماینده سابق جمهوری اسالمی ایران 

علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و رئیس هیئتابراهیم بای سالمی عضو 

وبی شروع خ م برد. تجارب ارزشمند این عزیزاننجمن علمی گردشگری ناا مدیرههیئت

بت شور و اشتیاق چند نباید به حق از احساس شعفی که بارا برای این نشست رقم زد. هر

ها دکتر مهدیه شهرابی فراهانی و دکتر مهنا دهندگان از جمله خانمعلمی سایر ارائه

با  مسئولیت این پنل. شدند، غافل کردق کنندگان این نشست تزریبین به برگزارنیک

فرهنگی دانشجویان ایران  - ردشگری علمیمرکز گاز درا عمویی جناب آقای دکتر ص

 .بود کشور جهاد دانشگاهیوابسته به 

 

با دو  «گردشگری میراث فرهنگی در استان سیستان و بلوچستان»پنل دوم با موضوع  -

های دهندگان آن بود، پتاسیلبتنی بر تجارب نظری و عملی ارائهسخنرانی که م

. جناب آقای دکتر جهانیان کردبیان درستی هگردشگری استان سیستان و بلوچستان را ب

رئیس  عنوان  بهبا تجربه چندین ساله در زمینه مدیریت و تدریس در حوزه گردشگری 
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مدیره انجمن علمی ی دانشگاه علم و فرهنگ، عضو هیئتدانشکده علوم گردشگر

گردشگری ایران و رئیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار گردشگری با اشاره 

دشگری استان سیستان و بلوچستان، راه کارهای مناسبی برای توسعه گرهای به پتانسیل

گردشگری استان را ارائه دادند. عالوه بر آن، جناب آقای مهندس محمد حیدری، رئیس 

شناسی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان طرحی مناسب مرکز باستان

مطالعات میدانی خویش  در توسعه گردشگری استان بر اساسشناسی از نقش باستان

را بدرستی به سمت درک  کنندگانشرکتهمراه با سخنرانی ماقبل  که کردارائه 

 ند. کردگردشگری استان هدایت 

با مسئولیت سرکار خانم دکتر فاطمه  «شگری میراث فرهنگی در شمال ایرانگرد»پنل  -

موضوعات مرتبط که به رستمی از همکاران گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان 

مناسبی از  ، تصویرهای گیالن و مازندران پرداخت، با سه سخنران با تجربهبا استان

بحث قرار گرفته بودند. آقای دکتر ند که در نوع خود کمتر موردکرد این دو استان ارائه

خوبی رابطه دانشگاه گیالن بهشناسی عباس پناهی و خانم نادیا ره از پژوهشکده گیالن

انسان و محیط در این استان که خروجی آن محصول گردشگری میراث فرهنگی  بلمتقا

بود را به نمایش گذاشتند. آقای محمد کشاورز دیوکالیی از دانشگاه ساپینزا و ایزمئو به 

همراه تعدادی از همکاران ایتالیایی نقش غارهای باستانی در توسعه گردشگری سوادکوه 

 گذاشتند. از استان مازندران را به نمایش 

را از کشورهای انگلیس و ها آخرین سخنران «گردشگری میراث فرهنگی جهانی»پنل  -

استاد دانشگاه دورهام انگلیس  عنوان  به. آقای دکتر رابین کانینگهام کردمکزیک معرفی 

و نماینده این کشور در یونسکو، منافع حاصله از گردشگری را بر اساس مطالعات 

. آخرین سخنران کردمیدانی خویش برای مخاطبان آن در کشورهای جنوب آسیا ترسیم 

آقای دکتر املیانو گاالگا از دانشگاه مکزیکو در مکزیک بود که تجارب خویش از 
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بیان  کنندگانشرکتبرای تها و گردشگری میراث فرهنگی کشور مکزیک را مطالعه سن

 . کرد

 

 

ن در طی همدا بوعلی سینا محترم دانشگاه ، رئیسفرحضور جناب آقای دکتر یعقوب محمدی

لعات در نشست حاضر و طی دقایقی کوتاه به تشریح نقش مطادو نشست بسیار بارز بود. ایشان 

 علوم انسانی پرداختند.میان رشته ای در حوزه 

این نشست اختتامیه آن بود که با حضور ریاست محترم دانشگاه، های ترین ویژگییکی از مهم

ریاست محترم ایزمئو ایتالیا و همکاران ایشان، نماینده سابق جمهوری اسالمی ایران در 

ی در . جناب آقای دکتر رضایشدیونسکو، برخی از فعاالن علمی حوزه گردشگری برگزار 

طی سخنانی آمادگی دانشگاه سیستان وبلوچستان در حمایت از مطالعات گردشگری در سطح 

رغم مشغله در نشست رضا مجیدی علیند. جناب آقای دکتر محمدکردالم اع ی راالمللبینملی و 

اختتامیه نشست گردشگری میراث  مراسم مجازی روابط ایران و ارمنستان با شرکت در

فرهنگی نشان دادند که حامی خوبی برای گردشگری میراث فرهنگی جنوب شرق کشور 

روند برگزاری نشست، حمایت خویش  تأییدجناب آقای دکتر آدریانو روسی با  ،هستند. در ادامه

زایی رئیس محترم لند. در خاتمه جناب آقای دکتر علیرضا جالکردهای آینده را اعالم از فعالیت

اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان ضمن بیان 

 ی توسط این اداره در آینده خبر دادند. المللهای بینگردشگری از برگزاری نشستهای پتانسیل

 ی بیشتر در آیندهالمللهای بینو کنفرانسها به امید برگزاری نشست
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In the Name of God 

After holding the "International Virtual Event of Archeology" on Thursday, 

December 10, 2020, during which we gained a lot of experiences; we must prepare 

for the "International Virtual Event of Cultural Heritage Tourism" exactly one day 

later, on Friday, December 11, 2020. The support of the university, especially the 

Presidency, the Vice-President for Research and Technology, the director of the 

university's virtual centre, and the participants who have always favored us, 

transferred so much energy to the event organisers. By receiving all this supports, 

the event was opened, on Friday 11 December at 10:00 am, with the Words of God 

(Quran), the anthem of the Islamic Republic of Iran, the anthem of the University of 

Sistan and Baluchestan, and with a warm message and full support of the President 

of the University of Sistan and Baluchestan, Professor Gholamreza Rezaei. Given 

the support of the Italian institute of ISMEO, the message from the president of this 

important institute, Professor Adriano Rossi was also encouraging.  

IMPORTANT: The prominent role of Dr. Sadra Amouie on behalf of the Iranian 

Students Tourism & Travelling Agency as a sponsor of this event should not be 

overlooked. 

 

The event was held in two parts, morning and evening; the morning event lasted 

between 10: 00 and 13:50 hours, and the evening event was also held from 16:00 to 

21:00 hours. A total of 11 researchers gave presentations in 4 panels, of which 8 

were Iranian researchers, and 3 presenters from the United Kingdom, Italy and 

Mexico explained their experiences in the field of Cultural Heritage Tourism. Due 
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to the fact that between 25 and 40 participants attended in each presentation, the total 

number of participants was estimated between 275 and 440. 

The sessions are divided into 4 areas of interest, including the following topics: 

- "Cultural Heritage Tourism: Theory & Method" with 4 speakers (This session 

was planned for 6 speakers, which unfortunately due to technical problems of 

the virtual system of 2 presenters, we were deprived of their valuable 

presentation, once again, we are so sorry for that). Prominent presenters in 

this panel include Professor Mohammad Reza Majidi, chairman of the board 

of the Iranian Association for Cooperation with UNESCO, and former 

Ambassador and Representative of the Islamic Republic of Iran to UNESCO; 

and Dr. Gholam Haidar Ebrahimbai Salami, academic member of the Faculty 

of Entrepreneurship of the University of Tehran and the chairman of the board 

of the Scientific Tourism Association. The valuable experiences of these 

presenters marked a good start for the event. However, one should not ignore 

the feeling of joy that the scientific motivations of other presenters, including 

Dr. Mahdieh Shahrabi Farahani and Dr. Mahna Nikbin, transferred to the 

organisers of this event. This session was co-chaired by Dr. Sadra Amouie 

from the Iranian Students Tourism & Travelling Agency.  

 

 - The second session on "Cultural Heritage Tourism in Sistan and 

Baluchestan Province" had two presenters with high potential of theory and 

practice. They explained the tourism potential of Sistan and Baluchestan 

Province. Dr. M.Jahanian with many years of experiences in teaching in the 

field of tourism, as the Dean of the Faculty of Tourism Sciences at the 

University of Science and Culture, a member of the Board of the Iranian 

Scientific Tourism Association suggested suitable solutions for the 
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development of tourism in Sistan and Baluchestan province. In addition, Mr. 

Mohammad Heidari, Head of the Archaeological Center for Cultural Heritage, 

Tourism and Handicrafts Organisation of the province, presented an 

appropriate plan of the role of archaeology in the development of tourism in 

the province. Based on his field studies, along with the previous presentation, 

he guided the understanding of the tourism mechanism in the province. 

 

- "Cultural Heritage Tourism in Northern Iran" as the third session co-chaired 

by Dr. Fatemeh Rostami, a colleague of the Department of History of the 

University Sistan and Baluchestan. This session, which dealt with the issues 

related to Gilan and Mazandaran Provinces, with three experienced speakers, 

presented a good picture of the two provinces. Dr. Abbas Panahi and Ms. 

Nadia Rah from the Institute of Gilan Studies of the University of Gilan 

showed well Human-Environment Interaction in this province, the final 

output of which was the product of Cultural Heritage Tourism. Mr. 

Mohammad Keshavarz Divoklaee from Sapienza University and ISMEO, 

along with a number of Italian colleagues, demonstrated the role of ancient 

caves in the development of Savadkuh tourism in Mazandaran province. 

 

- "World Cultural Heritage Tourism" session introduced the latest speakers 

from the United Kingdom and Mexico. Dr. Robin Cunningham, a professor 

at Durham University in the United Kingdom and a UNESCO Representative, 

outlined the benefits of tourism for his audience in South Asia based on his 

field studies. The last speaker was Dr. Emiliano Gallaga, a professor at the 

Faculty of Tourism Management of the National Autonomous University of 

Chiapas (UNACH), Mexico, who shared his experiences of studying the 

traditions and tourism of Mexico's cultural patrimony. 
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Dr. Yaghoub Mohammadifar, the president of Bu Ali Sina University in 

Hamadan, accompanied us during the two events. In the present event, he 

briefly explained the role of interdisciplinary studies in the field of 

humanities. 

 

Finally, the closing session was co-chaired by Professor. Gholamreza Rezaei, 

the President of the University of Sistan and Baluchestan, Professor Adriano 

Rossi, the President of ISMEO and Professor Mohammad Reza Majidi the 

former representative of the Islamic Republic of Iran in UNESCO. Professor 

Rezaei announced the readiness of the University of Sistan and Baluchestan 

to support tourism studies at the national and international levels. Professor 

Mohammad Reza Majidi, despite being busy in the virtual meeting of Iran-

Armenia relations, by attending the closing session of the Cultural Heritage 

Tourism event, showed that he is a very strong sponsor of the cultural heritage 

tourism in the southeast of the country. Professor Adriano Rossi confirmed 

the successful holding of the event and expressed his support for future 

activities. Dr. Alireza Jalazaei, Head of the Cultural Heritage, Tourism and 

Handicrafts Organisation of Sistan and Baluchestan Province, while 

expressing the potential of tourism, announced the holding of an international 

meetings by this organisation in the future. 

 

Hoping to hold more international events and conferences in the future. 
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 منتخبی از تصاویر نشست

 

A selection of the event images  
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