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؟گردشگری چیست

.ایرا ن، کشوری زیبا و پهناور است و مناظر طبیعی و آثار تاریخی فراوان دارد

گردشگر کیست ؟

به کسانی که محل کار و اقامت خود را به طور موقت  ترک می کنند و برای استراحت و گردش  و  
دیدن یا مطالعه مکان های تاریخی  و طبیعی  به سفر می روند گردشگر می گویند             



در گذشته، تعداد کسانی که به مسافرت می رفتند بسیار کم بود اما با
؛گذشت زمان، تعداد گردشگران بیشتر شد

به طوری که امروزه میلیون ها نفر از
.مردم جهان در ایام مختلف سال از جایی به جای دیگر سفر می کنند

.در بیست سال اخیر ، در کشور ما نیز تعداد مسافرت های مردم افزایش یافته است

حمل و نقل جاده ای ، هوایی ،ریلی ،دریایی 

:شیوه های حمل و نقل گردشگر 



انواع گردشگری

.اهداف مردم از گردشگری را بنویسید؟ 

استراحت و تفریح بعضی از مردم  به منظور 
.مکانی سفر کنندبه 

مطالعهبعضی برای زیارت اماکن مقدّس یا 
.آثار تاریخی به سفر می روند

دربعضی از افراد برای بازدید از نمایشگاه ها یا حضور 
سفر می کنندگردهمایی های علمی 

برخی از گردشگران صرفا  بخاطر طبیعت گردی به گردش می روند
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• آشنایی با پدیده های زیبای طبیعی ،مکان های مذهبی ،تاریخی و فرهنگی ، 

و آشنایی با آداب و رسوم مکان ها 

• :ایجاد مشاغلی مختلف در ناحیه گردشگری مانند

دستی ، هتل داری ، دفاتر فروش بلیت، دفاتر حمل ونقل، فروش صنایع 
(( گردشگری نقش مهم در افزایش درآمد دارد)) غذاها و شیرینی محلی

ایرانیان براساس فرهنگ و ارزش های دینی خود، با گردشگرانی که از خارج

برخورداحترام و محبّت کشور به ایران سفر می کنند 
و ان ها را با فرهنگ و تمدن ایران آشنا می کنیم



گردشگری و نقشه

یکی از وسایل مهمی که باید برای گردشگری یا انجام 
.نوع سفر از آن استفاده کر د، نقشه استهر 

؟نقشه چه کمکی به ما می کند

مکان های جدید را بهتر پیدا کنیم

.را به آنجا برسانیمسریعترخود و 

؟.نقشه در سفر چه اتفاقی خواهد افتادبدون 
.پیدا کردن یک مکان صرف کنیمرا اشتباه کنیم یا زمان زیادی برایمسیرها ممکن است 

مهمترین وسیله برای گردشگری ؟



راه هانقشه 

؟بر روی نقشه راهها چه اطالعاتی و جود دارد 

جاده های اصلی و فرعی

،رستورا نها

نمازخانههاپمپ بنزین هاتعمیرگاه 



آزمون خودسنجی 

گردشگر کیست ؟: 1
اهداف گردشگری را بیان کنید ؟: 2
سه مورد از اهمیت گردشگری را بنویسید ؟: 3
.داردبر روی نقشه راهها چه اطالعاتی وجود : 4
جاذبه  های گردشگری شهر خود را بنویسید ؟: 5
چه مشاغلی هنگام  ورود گردشگران در شهرتان : 6

ایجاد می شود ؟ 


