اخذ مجوز فصلنامه گیلگمش و اعالم شادباش با عنوان "مجلهای برای همه ما"
رونمایی از اولین شماره فصلنامه گیلگمش فارسی در گردهمایی نهم انجمن صنفی راهنمایان گردشگری سراسر
کشور

آبان ۱۳۹۴
بهمن ۱۳۹۴

انتشار ویژه نامه انگلیسی کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری سال ۲۰۱۷

بهمن ۱۳۹۵

گشایش رسمی دفتر جریان فرهنگی و فصلنامه میراث و گردشگری گیلگمش
بزرگداشت روز خبرنگار و رونمایی از کارت خبرنگاری گیلگمش
برگزاری کارگاه گردشگری تندرستی به مناسبت روز پزشک
برگزاری سلسله نشستهای از کوره راه تا شاهراه با جهانگردان ایرانی در گالری آس
حضور در نشست خبری "شهر گردشگر" در سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
برگزاری ویژهبرنامه "قصه پری ایران " با حضور بانو پری زنگنه و کودک شاهنامهخوان ،یکتا عسگری ،در
آستانه روز جهانی گردشگری
رونمایی از فصلنامههای شماره۶فارسی و ۲انگلیسی در فروشگاه فرهنگ تهران
حضور در ویژه برنامه "موزه و توسعه گردشگری" ،به مناسبت سالگرد تأسیس موزه برادران امیدوار ،در
مجموعه فرهنگی-تاریخی سعدآباد
رونمایی از دوچرخه گیلگمش همزمان با ۹۸امین هفته از سهشنبههای بدون خودرو در کافه تهروون
حضور در همایش "گردشگری پایدار" در پردیس دانشگاه عالمه طباطبایی
انتشار ویژه نامه "سفر به هفت شهر عشق"
انعقاد پیمان همکاری بین جریان فرهنگی گیلگمش و هاستل کوژین

اول مرداد۱۳۹۶
شهریور۱۳۹۶
شهریور۱۳۹۶
شهریور۱۳۹۶
مهر ۱۳۹۶
مهر ۱۳۹۶

شرکت در نمایشگاه گردشگری لندن)travel market

)world

برگزاری ویژهبرنامه "آداب پاتوق" در زورخانه شیرافکن
حضور در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات کشور

حضور در کنفرانس خبری رویداد Travel Show

Tehranدر پردیس ملت

آغاز فروش فصلنامه بینالمللی گیلگمش در سایت آمازون
برگزاری تور آشنایی با گنجینه موزه ملی ایران برای راهنمایان تور با حضور استاد فرانسوا دسه ،باستانشناس
و راهنمایتور فرانسوی
حضور در مراسم روز فرهنگی ژاپن در سرای عامریهای کاشان
معرفی فصلنامههای فارسی و انگلیسی گیلگمش در سایت شعار سازمان جهانی جهانگردی در سال ۲۰۱۷

مهر ۱۳۹۶
مهر۱۳۹۶
مهر۱۳۹۶
مهر۱۳۹۶
آبان۱۳۹۶
آبان۱۳۹۶
آبان ۱۳۹۶
آبان ۱۳۹۶
آبان ۱۳۹۶
آذر ۱۳۹۶
آبان ۱۳۹۶
آذر ۱۳۹۶
آذر ۱۳۹۶
آذر ۱۳۹۶

http://www.tourism4development2017.org/solutions/gilgameshquarterly-magazine/
حضور در مراسم رونمایی "کتابهای نیلی" با عنوان "اهمیت راه و سفر برای نوجوانان"
حضور در یازدهمین نمایشگاه بینالمللی تهران و نشست خبری آن
انتشار ویژه نامه گیلگمش نوجوان
حضور در همایش لست سکند در هتل اسپیناس پالس تهران
حضور در نشست "نقش نخبگان در کارآفرینی مرتبط با صنعت گردشگری و صنایع دستی"
برگزاری سمینار معرفی جاذبههای گردشگری شهرستان ابرکوه در سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی
برگزاری مراسم رونمایی از خانواده گیلگمش(شماره ۶فارسی ،شماره ۳انگلیسی و ویژهنامه نوجوان) در دانشگاه
صنعتی شریف
حضور در چهارمین رویداد استارتآپ ویکند "شروع کن"
حضور در نشست تخصصی گنجینه آب و کارگاه آموزشی ضرورت حفاظت و نگهداری از سازههای آبی
تاریخی(به مناسبت روز جهانی بناها و محوطههای تاریخی) در اهواز
شرکت در رویداد تبریز ،پایتخت گردشگری کشورهای اسالمی
رونمایی از مجله شماره ۴انگلیسی در خانه فرهنگ رایزن
رونمایی از طرح جلد و اعالم خبر شروع فرآیند انتشار کتاب " ۱۰۰دلیل برای دیدن ایران"
آغاز سفر دوچرخه گیلگمش
شرکت در نمایشگاه گردشگری اصفهان
برگزاری جشنواره سفرنگاری ماکو(ماکوکرام) با همکاری منطقه آزاد ماکو(ایده تا اجرا)
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خرداد ۱۳۹۷
خرداد ۱۳۹۷
تیر و مرداد ۱۳۹۷

