
 

 

 باشد.  یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

پرسشنامه   نیاکامل  ل یفا افتیو در دیخر ی برا

 .دیمراجعه نما تیبه داخل سا

 

 

 پرسشنامه گردشگری سالمت 
 

 

 می باشد؛ "مشهد  شهر در خارجی برگردشگران تکیه با سالمت گردشگری ارتقا بر موثر عوامل تبیین "

تا با استعانت از نظرات شما وضع موجود و مطلوب کالن شهر مشهد در زمینه ی گردشگری سالمت و پتانسیل   

و پیشنهادات ارزشمند    های این شهر و جایگاه آن در سطح ملی و منطقه ای شناسایی شود، در این راستا از نظرات

 شما بهره گرفته خواهد شد. لذا خواهشمند است نظر خود را در ارتباط با سواالت زیر ارائه نمایید.

 

 

 قسمتی از سواالت:

  ند یبه م  جم  یسووتم د دسوو  سوو یخدمات گ دشوو   یعامل) بها  طیشوو   ی: به طلر کل1سوول    

  یو...( در کتن شوه  مهوهد جه  ج گ گ دشو   ن خارج  یو درمان  یپزشو   نیبه م خصوصو  یدسو  سو

 د؟یکن یم هنهادی م  پ نیجه  بهبلد   یهنهاد تیچه ر ه ارها و پ د؟یکن یم یابیر  چ لنه  رز

در صوولرت ملجلد توا چوه میز ن می   ش  یط تقاضا  ب رسی وضعی  ملجلد 

تل ند در گسو    گ دشو  ی سوتم   

 تاثی گ  ر باشد؟



 

 

بسیار  مطلوبمتوسط نامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

در سطح بین  . گسترش تقاضا1

 المللی

خیلی  

خیلی  زیاد م لسط کم کم

 زیاد 

بسیار  مطلوبمتوسط نامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

تقاضا در سطح   . گسترش  2

 کشورهای منطقه 

خیلی  

خیلی  زیاد م لسط کم کم

 زیاد 

بسیار  مطلوبمتوسط نامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

. میزان  معرفی میراث  11

 فرهنگی و تاریخی شهر مشهد 
خیلی  

خیلی  زیاد م لسط کم کم

 زیاد 

بسیار  مطلوبمتوسط نامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

. وجود وب سایتها، بروشورها، 12

و بازاریابی جهت جذب  

 گردشگران سالمت در مشهد  

خیلی  

خیلی  زیاد م لسط کم کم

 زیاد 

گ دش   ن : به طلر کلی باز ریابی و  طتع رسانید میز ن تقاضا و تل نایی پاسخ لیی کتن شه  مههد جه  ج گ 2سل   

 ستم  و تبدیل شدن به قدرت منطقه  ی ر  چ لنه  رزیابی می کنید و چه ر ه ارها و پیهنهاد تی د رید؟

 

 

  

 

در صوولرت ملجلد توا چوه میز ن می   رقاب  پ ی ی  بررسی وضعیت موجود 

تل ند در گسو    گ دشو  ی سوتم   

 تاثی گ  ر باشد؟

.  میزان کاهش انحصارات در  1 

جهت تقویت رقابت و حمایت  

 بخش خصوصی 

 

 



 

 

بسیار  مطلوبمتوسط نامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

خیلی  

خیلی  زیاد م لسط کم کم

 زیاد 

بسیار  مطلوبمتوسط نامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

.  میزان رقابت میان خدمات 2

 دهندگان سالمت در شهر مشهد

خیلی  

خیلی  زیاد م لسط کم کم

 زیاد 

بسیار  مطلوبمتوسط نامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

هزینه های رقابتی درمانی   . 3

پزشکی و سالمت در مقایسه با 

 کشورهای دیگر

خیلی  

خیلی  زیاد م لسط کم کم

 زیاد 

 ===========================  ========================== ========================== 

بسیار  مطلوبمتوسط نامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

میزان رقابت میان خدمات  . 7

وابسته و پشتیبان سالمت در  

شهر مشهد و در مقایسه با  

   کشورهای رقیب

خیلی  

خیلی  زیاد م لسط کم کم

 زیاد 

خدمات  قام ی و جاذبه های :  به طلر کلی کیفی  خدمات درمانی و پزش ید خدمات پس  ز درمان و کیفی   3سل   

گ دش  ی در مههد ر  در مقایسه با سای  کهلرهای رقیب در سطح منطقه و بین  لمللی چ لنه  رزیابی می کنید و چه  

 ر ه ارها و پیهنهاد نی د رید؟ 

 

 

  

 

در صلرت ملجلد تا چه میز ن می   صنایع په یبان و و بس ه  بررسی وضعیت موجود 

گ دش  ی ستم   تل ند در گس    

 تاثی گ  ر باشد؟ 

 ابعاد مدل پورتر



 

 

بسیار  مطلوبمتوسط نامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

خدمات تفریحی برای   . میزان 1

 بیماران و همراهان 

خیلی  

خیلی  زیاد م لسط کم کم

 زیاد 

بسیار  مطلوبمتوسط نامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

مشارکت بین آژانس های   . 2

 خدماتی و مراکز درمانی 

خیلی  

خیلی  زیاد م لسط کم کم

 زیاد 

بسیار  مطلوبمتوسط نامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

خدمات بیمه سالمت به افراد   . 3

 خارجی

خیلی  

خیلی  زیاد م لسط کم کم

 زیاد 

بسیار  مطلوبمتوسط نامطلوبسیارنامطلوب

 مطلوب

. وجود کارت های اعتباری  7

 مورد استفاده 

خیلی  

خیلی  زیاد م لسط کم کم

 زیاد 

بسیار  مطلوبمتوسط نامطلوبسیارنامطلوب

 مطلوب

. کیفیت هماهنگی جهت  8

درمان)تنظیم زمان بری سفر،  

 ارز، پرداخت اولیه و...( 

خیلی  

خیلی  زیاد م لسط کم کم

 زیاد 

 =========================  ================ ========================== 

بسیار  مطلوبمتوسط نامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

. وجود جاذبه های  10

 گردشگری و تفریحی در مشهد 

خیلی  

خیلی  زیاد م لسط کم کم

 زیاد 

  م  کز و خدماتی  های آژ نس بین مهارک  : به طلر کلی خدمات گ دش  ی ستم د خدمات بیمه ی ستم  و 4سل   

 درمانی در مههد ر  چطلر  رزیابی می کنید و چه ر ه ارهایی ب  ی بهبلد و  رتقا وضع ملجلد پیهنهاد می کنید؟ 



 

 

 

 

  بعاد مد  پلرت  

وجود تا چه میزان می  در صورت  دول   ب رسی وضعی  ملجلد 

تواند در گسترش گردشگری  

 سالمت تاثیرگذار باشد؟

بسیار مطللگ م لسط نامطللگ بسیارنامطللگ 

 مطللگ

بین    . میزان همکاری 1

 سفارتخانه ها و مراکز درمانی 

خیلی  

خیلی  زیادمتوسط کمکم

 زیاد

بسیار مطللگ م لسط نامطللگ بسیارنامطللگ 

 مطللگ

تعرفه های متغیر در  . وضع 2

خصوص گردشگری سالمت و  

 شفافیت در این خصوص 

خیلی  

خیلی  زیادمتوسط کمکم

 زیاد

 =================================== ========================  ========================= 

بسیار مطللگ م لسط نامطللگ بسیارنامطللگ 

 مطللگ

. میزان کمک ها و مشوق  8

مالی دولت از جمله،  های 

مزایای مالیاتی به سرمایه  

 گذاران

خیلی  

خیلی  زیادمتوسط کمکم

 زیاد

بسیار مطللگ م لسط نامطللگ بسیارنامطللگ 

 مطللگ

. تعریف انواع روشهای  9

پرداخت برای گردشگران  

 وتسهیل فرآیندها  

خیلی  

خیلی  زیادمتوسط کمکم

 زیاد

تسهیتت و  قد مات دول  ر  در جه  گس    گ دش  ی ستم  چ لنه  رزیابی می کنید  و چه  : به ط  کلی 5سل   

 ر ه ارهایی ب  ی بهبلد و  رتقا وضع ملجلد پیهنهاد می کنید؟ 



 

 

 

 

  

 

در صوولرت ملجلد توا چوه میز ن می   ف هنگ  بررسی وضعیت موجود 

گسو    گ دشو  ی سوتم   تل ند در 

 تاثی گ  ر باشد؟

بسیار  مطلوبمتوسط نامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

کاهش تضاد   .1

فرهنگی)غربت و  

 خارجی بودن( 

خیلی  

خیلی  زیاد م لسط کم کم

 زیاد 

بسیار  مطلوبمتوسط نامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

همبستگی اجتماعی  .2

فرهنگی)آداب و رسوم،  

 ارزش ها، سنت ها(  

خیلی  

خیلی  زیاد م لسط کم کم

 زیاد 

========================  ===============  ======================= 

بسیار  مطلوبمتوسط نامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

مهمان نوازی و نحوه ی   .3

 برخورد با گردشگران
خیلی  

خیلی  زیاد م لسط کم کم

 زیاد 

بسیار  مطلوبمتوسط نامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

احترام به زنان،   .4

سالمندان، معلوالن،  

 کودکان

خیلی  

خیلی  زیاد م لسط کم کم

 زیاد 

: به طلر کلی  وضعی  ف هنگ م دمی و به خصلص ف هنگ  ستمی در مههد ر  چ لنه  رزیابی می کنید و  و چه 6سل   

 ر ه ارهایی ب  ی بهبلد و  رتقا وضع ملجلد پیهنهاد می کنید؟ 

 


