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بررسی راهکارهای تجارت الکترونیک در گسترش گردشگری سالمت در 
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 چکیده

 های مختلفگیری از مزایای آن در زمینهزمان با گسترش استفاده از اینترنت در جوامع مختلف، بهرههم

 ای اقتصادی واقتصادی و اجتماعی نیز رشد روز افزونی یافته است. صنعت گردشگری نیز به عنوان پدیده

ن با موج زمامند شود. همسته است از مزایای اینترنت و تجارت الکترونیکی به اشکال مختلف بهرهاجتماعی توان
های اخیر، مدیریت و توسعة ورود گردشگران سالمت از کشورهای همسایه به استان خراسان رضوی در سال

ت هم یادی که اینترنتواند با توجه به کاربران زگردشگری سالمت بسیار ضروری است. تجارت الکترونیک می

در میان گردشگران بالقوة سالمت در کشورهای مبدأ و هم در میان مراکز گردشگری سالمت دارد، یکی از 

راهکاری بسیار مهم برای رشد و گسترش این صنعت در استان باشد. در این مقاله، ابتدا با بررسی خدمات قابل 
بررسی ابعاد مختلف گردشگری سالمت، فرآیندهایی که  ارائة تجارت الکترونیک در حوزة گردشگری و سپس با

ی شود. در انتها با بررسی وضعیت کنونبه کمک تجارت الکترونیک امکان گسترش و پیشرفت دارد، بررسی می

گردشگری سالمت در استان از منظر تجارت الکترونیک، کمبودهای قابل جبران و پیشنهادات عملیاتی تجارت 

دو با مطالعة پژوهش  شود. ایندست آمده، آورده میند مطالعه، مشاوره و مشاهده بهالکترونیک که در فرآی
 یهادادهی و آورجمع مصاحبه و نامهپرسش یقاز طر یهاول اطالعات .انجام شده است یهو ثانو یهاول ةمجموعه داد

 ه است. خراج شداست ای و با مطالعة مقاالت، کتب و مجالت مربوط به موضوعیه به روش کتابخانهثانو

 

 تجارت الکترونیک، گردشگری سالمت، اینترنت، درمان.  :های کلیدیواژه
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