
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ادزتوتولو تیااشوا ننیوننیوراز ز ومشو ور و یاگ وجنذا ع وگارشییایوانوزطفانر وز وانایا ویو وجهنت و وتوطیوزصیانت و وفانت وز ویااز ورانگی وم وتیااوزراز ور وطی مویگ   وو

ر وزرنوننیوا وادز وانایا ننیورنروشد وننیورانگی وفو  یگدیوز وجگا  وزرجنروزشفغنلور ومگن واها ز  آ  یواازیو شدوتولادوتنخنلصورزخی ووا وجه زصیا و و رانیوصیگنردورطیف وووو

ووشوتد.یحسوبوی وخنت   ز ت

ننیور ل وااوزطنسو طنل و21/6/2931یو خوو71727 وشمن  ط وتنیجمهو وانوعگنر وا وتصیور وانتو وتشیلا و  ز تویااز ورانگی گوگارشییایو وصیگنردورطیف گو حارویحفا وووووو

رطف و زوزاالغوتمورتدو وعال  وااویلیفوتمور و  راویحفا ویاگ وااوز زح وااتنی وا و  راویحفا ویااز ورانگی گوگارشیایو وصگنرد زوننیوزاالغ و  وز لور ننیوپاشر ز رن و وچنلش

ین ورکوان وو6توطی وزرشن گوطن ین وااتنی و واورج و زویوتفوتمورتدوتنوناووننیوزاالغوشید ووننو وز لور گاایین و وتوج ورااقوا وجه و1توتح ویدرار وتافویدوخنت   ز تزجازر و

وو.ننو زوز زح وتمنردزیوز وپاشار و وتح قوز لور گزز شوی نرس 

ننیوااتنی عاانوتپروز وننیوتخصص واخشگوگور و زطفنیوزجازیوزرنوتلیافگوانونملن یومیا وفو  رطف صگنرد وورانگی گوگارشیاییااز و  ز تیعن ت وتوطیع ویدرار وو رزیو واورج وررفاوااتنی 

گزز شوو.مورتیشخصوااگ و وپاشوتعاانوشید ور وانتو وااتنی وشش وتوطع وننیوندفااوپنر وزجازیوعمیانتواخشی وو زوجه ووخنت   ز تننیوعمیانت وااتنی ننیوزاالغ و وز لور زجازر گوز تانطواانو

وو.انشدی آ وپاشار و وتین توااوگذز و ینت ویو روتیاوانتو ننیویاگنر واازیوز زر وگزز شوعمیلارور وان  وگ"دستيو صنايع میراث فرهنگي، گردشگری وزارتبرنامه اجرايي "فنضاوتح وعگوز و

و

و
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 های ابالغي رياست محترم جمهوریاولويتر مبتني بو صنايع دستي  میراث فرهنگي، گردشگری وزارت عملیاتي های برنامه

 های اختصاصي()شاخصهای ابالغي رئیس جمهور اولويت

 هدف کلي اولويت ابالغيمتن  بند

وننو ویعضالتوانتوت ویاتا وانو  ز تویااز ورانگی گوگارشیایو وصگنردورطف تگ امواوزتانو وشگنطنر وفاا شگنط گوآطا  1بند 

ورنرف ویاری فانت و وصانت وز ویااز وطااع و ورانگی وییموسو وتنییموسوانویشن م وطن ین و-
ورطف ومشو فاظو وز ت نءوصگنردو-
وزلمیی و وررپیمنط ورانگی ر آیدننیوز  یومشو گوزرجنروزشفغنلو وت ور وتعنیالتواانوزرززرشوطه وگارشیایور وتولادوتنخنلصورزخی گو-
وزطفانر وز وتارا وگارشیایورزخی ور وت ور و وتحلا ونماسفی و وزتسجن ویی و-

 2بند 
فو  تدوخا جوز ورویی گوتواننیوانتوت ونمچو وتعاانوتلیافوتانر رزیور وجه وتعاانوتلیافواوزتانویااز ورانگی و وشگنطنر وفاا ااتنی 

  و وننو ورنوجازر ویااوطوا وانچنقوعفاننگوفان یننیویو  اگدیوزشانوتن رخ ورانگی گوتها ورهاط وز وزشانگوطنینتدن وزتان و وگگجاگ ثا گوطا  
و.ننیویااز ورانگی و وفقومشفو وصنر زتو و ز رزتمنال

ورنرف ویاری تنییموسوانویشن م وطن ین فانت و وصانت وز ویااز وطااع و ورانگی وییموسو و

 3بند 
 .زتدز و وزجازیوآ ور وااتنی وشش وتوطع ننیو زنااریو وااتنی وجنیدوتوطع وگارشیایوی ناقوطگدوچش تد رنوتهنر وزصولوطانط 

و

وزلمیی و وررپیمنط ورانگی اانزرززرشوطه وگارشیایور وتولادوتنخنلصورزخی گور آیدننیوز  یومشو گوزرجنروزشفغنلو وت ور وتعنیالتوو-
وزطفانر وز وتارا وگارشیایورزخی ور وت ور و وتحلا ونماسفی و وزتسجن ویی و-

 4بند 
 .ننیوگارشیایوتوط واخشوخصوص  رزیور وجه وتسها وتوطع و راطنخ ااتنی 

و

وزلمیی و وررپیمنط ورانگی ت ور وتعنیالتواانزرززرشوطه وگارشیایور وتولادوتنخنلصورزخی گور آیدننیوز  یومشو گوزرجنروزشفغنلو وو-
وزطفانر وز وتارا وگارشیایورزخی ور وت ور و وتحلا ونماسفی و وزتسجن ویی و-

 5بند 
 . ننیوجهنتاارز یوز وآین ور وط وفو  ویااز ورانگی گوصگنردورطف و وگارشیایواازطنسوزطفنتدز رننیوتولادو واها طازف و وطنینتدن وتین 

و

ورنرف ویاری فانت و وصانت وز ویااز وطااع و ورانگی وییموسو وتنییموسوانویشن م وطن ین و-
ورطف ومشو فاظو وز ت نءوصگنردو-
وزرززرشوطه وگارشیایور وتولادوتنخنلصورزخی گور آیدننیوز  یومشو گوزرجنروزشفغنلوو-
وزتسجن ویی زطفانر وز وتارا وگارشیایورزخی ور وت ور و وتحلا ونماسفی و وو-

 6بند 
ننیوندفوجذبوگارشیایوخن ج و ویعار وننیوگارشیایوزراز ور وان ز تها و وز زر واسف وتایاغنتو وان ز رنا وا ویگیو وز ت نیوتصوراوجنذا 

 .یگنطقوممفاوشگنخف وشد ور وط مورزخی 

و

وزلمیی و وررپیمنط ورانگی زشفغنلو وت ور وتعنیالتواانزرززرشوطه وگارشیایور وتولادوتنخنلصورزخی گور آیدننیوز  یومشو گوزرجنروو-
وزطفانر وز وتارا وگارشیایورزخی ور وت ور و وتحلا ونماسفی و وزتسجن ویی و-

 7بند
ایوننواازیوشلورنر وگارشیننیوآ زلمیی واز گور و یاگ وصگع وگارشیایو وزطفانر وز وتارا ننیویشن  واانزرززرشوتعنیالتوانوشام 

و.زراز 

وزلمیی و وررپیمنط ورانگی زرززرشوطه وگارشیایور وتولادوتنخنلصورزخی گور آیدننیوز  یومشو گوزرجنروزشفغنلو وت ور وتعنیالتواانو-
وزطفانر وز وتارا وگارشیایورزخی ور وت ور و وتحلا ونماسفی و وزتسجن ویی و-

 8بند 
خنت گویدراز وم وزطفنت و ویدراز وننیویدرار ور و  ز تجه وتصدیوپس وتد رنوطن و ومن یوشانفو ومن آیدواازیوزتفخنبوزرازروشنرسف 

)من یگدز وآ و  ز ت(گومن شگنطن ووخنت   ز تننیویاتا و)خااتین ز وآ و  ز ت(گوادت وننیوتخصص گو طنت ننوانوجی ویشن م وطمنشهاطفن 

و.فو  وآ وزتفانع و وصگا و–زیوننیوفار تاسفگد(و وتشل وخنت   ز تااا ت و)زطفنرز و ویفخصصن وم ولز ینًوجز و

ورنرف ویاری فانت و وصانت وز ویااز وطااع و ورانگی وییموسو وتنییموسوانویشن م وطن ین و-
ورطف ومشو فاظو وز ت نءوصگنردو-
وزطفانر وز وتارا وگارشیایورزخی ور وت ور و وتحلا ونماسفی و وزتسجن ویی و-

 9بند 
ننوانوتوج وا وننیوعمی واازیوفاظو وصانت وز وآ ر ان  و ضعا ویااز ورانگی ومشو گویوز رثور ویعاضوخ او و زنلن ز زر وگزز ش وجنیدو

و.تجن بو ویگنادورزخی و وخن ج ویوجور
ورنرف ویاری فانت و وصانت وز ویااز وطااع و ورانگی وییموسو وتنییموسوانویشن م وطن ین 



 

 های ابالغي رياست محترم جمهوریاولويتر مبتني بو صنايع دستي  میراث فرهنگي، گردشگری وزارت عملیاتي های برنامه

 هدف کلي اولويت ابالغيمتن  بند

 11بند 
ننر ومم و وماا ورااقو وز زر وننیویااز ورانگی گوگارشیییایو وصییگنردورطییف ومشییو وانوشیینخصووور وفو  وخنت   ز تتد رنوزندزفورااقو

و.ننیو ینت ویشخصننر واازیورطفانا وا وآ وزندزفور وان  ااتنی 

ورنرف ویاری فانت و وصانت وز ویااز وطااع و ورانگی وییموسو وتنییموسوانویشن م وطن ین و-
ورطف ومشو ز ت نءوصگنردفاظو وو-
وزرززرشوطه وگارشیایور وتولادوتنخنلصورزخی گور آیدننیوز  یومشو گوزرجنروزشفغنلوو-
وزطفانر وز وتارا وگارشیایورزخی ور وت ور و وتحلا ونماسفی و وزتسجن ویی و-

ورنرف ویاری فانت و وصانت وز ویااز وطااع و ورانگی وییموسو وتنییموسوانویشن م وطن ین و.زتدا وزتجن و طنتد شگنط ومشو وانویشن م ویفخصصاگ وم ویافی وز لوزرنوطاحو زوتلما وطاحوت ش وانطفن  11بند 

 12بند 
زیوننو وز زر وااتنی وااننو وز زر وااتنی وجه وز ت نیوعمیلاروآ ننیورگ وزطییفن ز  رنا ورااقوعمیلارویدرار وپژ نشییین ویااز ورانگی و وشییو ز

و.آ اهاورو ضعا و
ورنرف ویاری فانت و وصانت وز ویااز وطااع و ورانگی وییموسو وتنییموسوانویشن م وطن ین 

 13بند 
وخنت   ز تخنت گوپامنتلن ز ونملن وننیوادرم گوزیالکو ویسفغالتوتح وتمیکو  ز تننگوخنت ا و   طین یو وزعال وعموی وانتکوزطالعنت ویو  و

 .ننیوجهنت گویی و وزطفنت یدرارف و ویگنادوزتسنت وپنرین طن یو ضعا وینل و وزرز یگو وشانف
ورنرف ویاری فانت و وصانت وز ویااز وطااع و ورانگی وییموسو وتنییموسوانویشن م وطن ین 

 14بند 
 وزرنوضنا  وصالفااگدیوزفصنوشد و وز زر ومن تنی ومن یو وجیوگاایوز وتأرادواد  وننیویایف و وزعضنیوآ واازطنسور ج تها ورهاط وشام 

و.ننو وزرازرورعنلور وزرنوفو  شام 
ورنرف ویاری فانت و وصانت وز ویااز وطااع و ورانگی وییموسو وتنییموسوانویشن م وطن ین 

ورنرف ویاری طن ین وفانت و وصانت وز ویااز وطااع و ورانگی وییموسو وتنییموسوانویشن م و.ننننیویو  ی نای وانوانچنقویااز ورانگی و ورز زر  15بند 

ورنرف ویاری فانت و وصانت وز ویااز وطااع و ورانگی وییموسو وتنییموسوانویشن م وطن ین و.ننیوعمازت ی نای وانوتخار ویااز ورانگی ور وجارن وزتجن وپا ژ  16بند 

ورنرف ویاری فانت و وصانت وز ویااز وطااع و ورانگی وییموسو وتنییموسوانویشن م وطن ین و.29انتوت وزرازرویشمولواگدوننو و تنرفوننیویاتا وانوتعاانوصالفا تد رنولوزرموانتوت ورنورطفو زلعم  17بند 

 18بند 
و وا تدز شهویلفسا وف وقو عنر وانوز  شمگدوننیانر وفاظواازیوفدزمثایوتالشو وننشهاورانگی و–ننیوتن رخ وتد رنو وزاالغوفار وانر 

و.عمازت وننیپا ژ وزتجن وجارن ور ورانگی ویااز وتخار وانوی نای وچیوتی وتنی آرانوتها 
ورنرف ویاری فانت و وصانت وز ویااز وطااع و ورانگی وییموسو وتنییموسوانویشن م وطن ین 

 19بند 
)یایف (وزفانو ...گوصگنردورطف و وننیویااز ورانگی و وتین توااوتحو ونزرگ ومارور وفو  وخنت   ز تتد رنوتین وااتنی ویحو ور واورج و

و.گارشیایوانوزخذوگزز شوپاشار ورازرل 

ورنرف ویاری فانت و وصانت وز ویااز وطااع و ورانگی وییموسو وتنییموسوانویشن م وطن ین و-
ورطف ومشو فاظو وز ت نءوصگنردو-
وزلمیی و وررپیمنط ورانگی فغنلو وت ور وتعنیالتواانزرززرشوطه وگارشیایور وتولادوتنخنلصورزخی گور آیدننیوز  یومشو گوزرجنروزشو-
وزطفانر وز وتارا وگارشیایورزخی ور وت ور و وتحلا ونماسفی و وزتسجن ویی و-

 21بند 
گایو وفانتف وا وننیوتین ت گوتصدیننیوزتجن وشد و وزیلن وطگج و زگذز یوااخ وز ورعنلا شگنط و ضعا و زگذز یاا ط و وآطا 

 وااتنی وشش ؛ور وناوفنلوز لور وفاظویااز ورانگی ور ونننیو زاع وخصوص و وذرگاعن وزرنوفو  وی ناقوانوزفلیار وتهنرگواخشننیوطن ین 
و.انرس ور وتیاوگارف وشورزرنویوضوعوی 

ورنرف ویاری فانت و وصانت وز ویااز وطااع و ورانگی وییموسو وتنییموسوانویشن م وطن ین و-
ورطف ومشو فاظو وز ت نءوصگنردو-
وزلمیی و وررپیمنط ورانگی زرززرشوطه وگارشیایور وتولادوتنخنلصورزخی گور آیدننیوز  یومشو گوزرجنروزشفغنلو وت ور وتعنیالتواانو-
وزطفانر وز وتارا وگارشیایورزخی ور وت ور و وتحلا ونماسفی و وزتسجن ویی و-

و.ر لف وا واخشوخصوص وننو وزیوزلزادز ویؤثاور و یاگ و زگذز یواگین  21بند 
ورطف ومشو فاظو وز ت نءوصگنردو-
وزلمیی و وررپیمنط ورانگی زرززرشوطه وگارشیایور وتولادوتنخنلصورزخی گور آیدننیوز  یومشو گوزرجنروزشفغنلو وت ور وتعنیالتواانو-
وزطفانر وز وتارا وگارشیایورزخی ور وت ور و وتحلا ونماسفی و وزتسجن ویی و-
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 عنوان سیاست عنوان راهبرد عنوان اهداف کلي رديف

1 

حفاظت و صیانت از میراث طبیعي و فرهنگي 

ه يافتسازمانملموس و ناملموس با مشارکت 

 مردمي

ورنرف ن ین طانویشن م وواارز یوز واگنننیوتن رخ و ورانگی صانت گوفانت گوپژ نشگویای گویعار و واها وتوطع ومم و وماا 
ویاری 

ف وا ورلپن چ گومن آیدو ویفل وااویشیین م وجنیع وذرگاعن ور واخشویااز ورانگی وو-توطییع وتین ویدرارف 
الی وزطو-ننیویی ورطف و وگارشیایویفل وااوزصولوزخالا گوز  شگوصیگنردو)ییموسو وغااییموس(گوطااع 

و ویگ اقوااویعان ننیوعیم گورگ و وی فضانتوجغازرانر گوتن رخ و ورانگی ومشو 

وننیوزجازر یافگ وااوذخنراورانگی و وتن رخ و ونور وزرازت و وتعنی وانورطفین وزلمیی اانر وط مویی و وجنرین واخشووز ت نء
وذراا 

ننیوننو وتمد تارنو وتأثااگذز تارنورانگگتارنگومهنعگوز ورل وز وغگ رطفانا وا وجنرین وزراز ور وجهن وا 
وزلمیی اخشور وعاص واانتیااو وااخو رز وز وتعنیی وطن تد و وزلهن ننیوطااع وم اشایوانو رژگ 

وصانت گو :شنیوطااع و ورانگی ویااز وننیرعنلا وتوطع و ویاری ورنرف طن ین ویشن م وزرززرشواازیویگنط واسفاننیوزرجنر
ورانگی و وتن رخ واگنننیوز واارز یاها و ویعار ویای گوپژ نشگوفانت گ

ف وا ورلپن چ گومن آیدو ویفل وااویشیین م وجنیع وذرگاعن ور واخشویااز ورانگی وو-توطییع وتین ویدرارف 
الی و وزطو-ننیویی  وگارشیایویفل وااوزصولوزخالا گوز  شرطف و)ییموسو وغااییموس(گوطااع گوصگنرد

ویگ اقوااویعان ننیوعیم گورگ و وی فضانتوجغازرانر گوتن رخ و ورانگی ومشو 

ونور و وتن رخ و ورانگی وذخنراوااویافگ ویحی و وزییی گویگ   وط مور وزیتوطع وزلیوننیوتد رنور وطن تد وت شوزرانی
وذراا وزجازر وننیرطفین وانوتعنی و وزرازت 

ف وا ورلپن چ گومن آیدو ویفل وااویشیین م وجنیع وذرگاعن ور واخشویااز ورانگی وو-توطییع وتین ویدرارف 
الی و وزطو-ننیویی رطف و وگارشیایویفل وااوزصولوزخالا گوز  ش)ییموسو وغااییموس(گوطااع گوصگنرد

ویگ اقوااویعان ننیوعیم گورگ و وی فضانتوجغازرانر گوتن رخ و ورانگی ومشو 

ومیی زلنور ویی و واانزلمیی وانوتنمادوااوفاظوذخنراورانگی و وت ور وتعنی وندرمگدو وطن تد واانوزلمیی اانو ویی وط مور وزرازت وتمد و ورانگی وننی رژگ ویعار و وفانت و زطفنیور وزلمیی اانویشن م وجی 

 دستي کشورصنايع ارتقاءحفظ و  2

تن رخ وزراز ووی و گرطفانا وا وشگنخ وجنیدوز وگسفا وجغازرانر گوران وورطف ور وتولادوتنخنلصویی ومشو ز ت نءوطه وصگنرد
ورطف و ونگاننیوطگف ر فو  وصگنرد

وزلمیی ط مویی و واانرطف ور وتوطع وتین ورازگااو ومن آیدوتولادو وتو ردوصگنرد

وی وپاشلسوتن ونگاورطف و ونگاننیوطگف شگنطنر گوت ور و وپا  شوخالاا و وزادزعنتونگایگدز و وصگعفیاز وصگنرد

ورطف شگنطنر گوت ور و وپا  شوزطفعدزرونگایگدز و وصگعفیاز وصگنرد وننو وجوزیدویحی خصوص گوتعن ت پذراور واخشوتوطع وتارا ویگنادوزتسنت ورزتشوپنر گوینناو ویسئولا 

ورطف وانویحصوالتویشنا وخن ج ننیوتولادو و انا وپذرامار ویحصوالتوصگنردزصالحوشاو 

نو ویگنطقونرطف وانوزطفانر وز ویشن م وفدزمثایورعنال وزرنواخشو وانوز لور ورعنلا ننیویاتا وانوصگنردتوطع و راطنخ 
وزلمیی رطف ور وط مویی و واانرازگااو ومن آیدوتولادو وتو ردوصگنردوتوطع وتین ورز زیویزر وتسا 

ورطف ور وتوطع وپنردز رطف وا ویگیو وز ت نءوتولادو وصنر زتوصگنردگذز ز و ورعنال وصگنردیشن م و وجذبوطاینر 

وزلمیی رطف ور وط مویی و واانتولادو وتو ردوصگنردتوطع وتین ورازگااو ومن آیدووننوا ویگیو وشگنطنر وان ز ننتوطع وی نلعنتو وپژ نش



 

 های ابالغي رياست محترم جمهوریاولويتر مبتني بو صنايع دستي  میراث فرهنگي، گردشگری وزارت عملیاتي های برنامه

 عنوان سیاست عنوان راهبرد عنوان اهداف کلي رديف

3 

افزايش سهم گردشگری در تولید ناخالص 

داخلي، درآمدهای ارزی کشور، ايجاد 

المللي و اشتغال و تقويت تعامالت بین

 ديپلماسي فرهنگي

زر وننیوزجاتعنی وانورطفین ر وط مویی و ویحی ویافگ وااوذخنراورانگی و وتن رخ و ونور وزرازت و و ت نءوجنرین واخشوز

وذراا 

ننیوننو وتمد تارنو وتأثااگذز تارنورانگگتارنگومهنعگوز ورل وز وغگ رطفانا وا وجنرین وزراز ور وجهن وا 

وزلمیی اخشور وعاص واانتیااو وااخو رز وز وتعنیی وطن تد و وزلهن ننیوطااع وم اشایگوانو رژگ 

ووطع وگارشیایا وعگوز وعنیی واازیوتفاظو ویعار وتگوعورانگی و
ننیوتسییا ورانگی و وتن رخ و ویعار وجنرین و وتوطییع وگارشیییایورانگی وانوفاظوذخنراویگ اقوااویزر 

وطه وزراز ور ورانگگو وتمد واشای

وتوطع وپنردز وصگع وگارشیایومشو ویی وتنخنلصوتولادور وگارشیایوطه وز ت نء

وطگف ونگاننیو ورطف صگنردوگارشیایگوتوطع ویگیو وا وزراز وتن رخ و ورانگی وجغازرانر گوگسفا وز وجنیدوشگنخ وا ورطفانا 
ز وواارز ی واها وءزطالی و وفانت گوزفانو-شیگنخ وجنیدو وعماقوز وگسیفا وجغازرانر و وتن رخ وتمد وزرازت وو

ورطف ومشو یااز ورانگی و)ییموسو وتنییموس(گوطااع گونگاننیوطگف و وصگنرد

وز زح وزلیوننیواهاگ وتوطع ورضنیوگارشیایوااوزطنسوآینرشوطا یان
ننیویااز ورانگی و)ییموسو وتنییموس(گوطااع گونگاو وننیویوجورور و یاگ ننو وز ت نءوانایا توطع وتارا 

ورطف و وگارشیایرزتشوطگف و ورگن  یواوی گوصگنرد

واخش وا وگارشیاز وخن ج فدزمثایو وتگوعوننیورانگی و وتن رخ ومشو واازیوجذبتوج وا ویزر 
ننیوگارشییایوجهنت وز وطارقوتوطع ومم و وماا گوتگوعویحصولووز ت نءوجنرین ومشیو واعگوز ورل وز وا  و

وز ت نءومااا و وزطفنتدز رطن یوخدینتوگارشیایو وتسها وطاا

ورنرفنوا وجنرین وااتاور ویگ   شد و ورط طالی وانوز زح وخدینتوزطفنتدز رویگدیوز وتارا وگارشیایاها ومشو ور وزرنوفو  وننیننوانوتوج وا ویزر طنینتدن وگارشیاز وفو  وطالی و وجذبوتینیگدوآ 

وگارز ننیوطااع و ورانگی ومشو واازیوجذبوگارشیاز ورانگی و وطااع تایاغو وتا رجویزر 
مااا و وزطفنتدز رطن یوخدینتوگارشیایو ویگدیوز وتارا وگارشییایورانگی ومشیو وز وطارقوز ت نءووواها 

وتسها وطاا

4 
استفاده از ظرفیت گردشگری داخلي در 

 تقويت و تحکیم همبستگي و انسجام ملي

ین و ویعار وجنرننیوتسییا ورانگی و وتن رخ و وتوطییع وگارشیییایورانگی وانوفاظوذخنراویگ اقوااویزر ووطع وگارشیایفاظو ویعار وتگوعورانگی وا وعگوز وعنیی واازیوت

وطه وزراز ور ورانگگو وتمد واشای و   ش و وگاریطااع وطالی گوی دسگوررنعو رن تگورانگی گوتن رخ گوعیم گوگارشیایوتوطع 

ویی ونور وت ور واازیوعنیی وعگوز وا ورانگی وتگوعویعار و وفاظ
ننیوعموی واازیوزرززرشوطاینر وآگنن وننیوطااع و ورانگی و وز ت نءت ور و زا  وجنیع وانویوز رثو ورز زر 

وزجفمنع واخشویااز ورانگی و)ییموسو وتنییموس(گوطااع 

وتوطع وپنردز وصگع وگارشیایومشو ویی وتنخنلصوتولادور وگارشیایوطه وز ت نء

وطگف ونگاننیو ورطف صگنردوگارشیایگوتوطع ویگیو وا وزراز وتن رخ و ورانگی وجغازرانر گوگسفا وز وجنیدوشگنخ وا ورطفانا 
ز وواارز یزطالی و وفانت گوزفانو واها و-شیگنخ وجنیدو وعماقوز وگسیفا وجغازرانر و وتن رخ وتمد وزرازت ووو

ورطف ومشو یااز ورانگی و)ییموسو وتنییموس(گوطااع گونگاننیوطگف و وصگنرد

وز زح وزلیوننیواهاگ وتوطع ورضنیوگارشیایوااوزطنسوآینرشوطا یان
ننیویااز ورانگی و)ییموسو وتنییموس(گوطااع گونگاو وننیویوجورور و یاگ ننو وز ت نءوانایا توطع وتارا 

ورطف و وگارشیایرزتشوطگف و ورگن  یواوی گوصگنرد



و

و
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 گیریواحد اندازه عنوان هدف کمي عنوان هدف کلي
 سال پايه 

 (1395)عملکرد 

 های برنامه ششمسال

1396 1397 1398 1399 1411 

حفاظت و صیانت از میراث طبیعي و فرهنگي 

يافته ملموس و ناملموس با مشارکت سازمان

ومردمي

 233 213 233 322 372 342 موزه هاي فعال در سازمانتعداد موزه

 133 113 28 77 26 24 موزه هاي فعال خصوصيتعداد موزه

 313 336 186 126 176 177 موزه تخصصي هاي اجراييهاي تخصصي دستگاهتعداد موزه

 233 663 633 463 433 483 اثر ثبت شده مليار منقول ثبت شده در فهرست آثار تعداد آث

 22833 22333 22333 23233 23133 342 اثر ثبت شده تعداد آثار غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملي

 1333 223 733 623 443 21 تعداد تعداد آثار طبیعي ثبت شده در فهرست آثار ملي

 3283 3383 1223 1213 1423 313 تعداد میراث ناملموس ثبت شده در فهرست آثار مليتعداد آثار 

 برداري  شده و قابل بهرهتاريخي مرمت –تعداد آثار غیرمنقول فرهنگي

 ها و بخش خصوصي()در اختیار سازمان، ساير دستگاه
 تعداد ملي

283 

733 713 716 733 736 

 برداري  تاريخي مرمت شده و قابل بهره –تعداد آثار غیرمنقول فرهنگي 

 ها و بخش خصوصي()در اختیار سازمان، ساير دستگاه
 823 823 843 833 833 تعداد استاني

 41 28 27 26 22 شاخص جديد تعداد ثبت آثار در فهرست میراث جهاني )غیرمنقول، طبیعي، ناملموس(

 22 22 24 23 23 شاخص جديد پايگاه هاي جهانيتعداد پايگاه

 132 133 83 26 77 شاخص جديد پايگاه هاي میراث فرهنگي مليتعداد پايگاه

 3333 3333 1233 1733 1233 شاخص جديد اثر مرمت شده تعداد بناهاي مرمت شده در طول سال

 26333 23333 36333 33333 17333 شاخص جديد شيء مرمت شده تعداد اشیاء تاريخي فرهنگي مرمت شده در طول سال

 64 42 22 23 33 شاخص جديد بنا برداريتعداد بناهاي تحت بهره

 226 383 346 183 146 شاخص جديد تعداد هاي شهري و روستايي مرمت شدهبافت

 1633 1633 1633 1633 1633 1832 تعداد فرهنگي در دست بخش دولتي -مرمت اشیاء تاريخي

 163 163 163 163 163 شاخص جديد تعداد تجهیز موزه به سیستم حفاظت الکترونیک

 132333 132333 132333 132333 132333 127233 تعداد فرهنگي -ساماندهي و مستندسازي اموال منقول تاريخي

 233 363 333 173 123 شاخص جديد کاوش شناسي در سالهاي باستانتعداد کاوش

 23 63 43 23 36 شاخص جديد حوزه نگاري(تعداد حوزه مستندسازي شده مردم شناسي )مردم 

 23 63 43 23 36 شاخص جديد حوزه تعداد حوزه مستندسازي شده زبان و گويش

 23 63 43 23 36 شاخص جديد حوزه تعداد حوزه مستندسازي شده هنرهاي سنتي
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 عنوان هدف کمي عنوان هدف کلي
واحد 

 گیریاندازه

 سال پايه 

 (1395)عملکرد 

 های برنامه ششمسال

1396 1397 1398 1399 1411 

حفظ و ارتقاء 

 دستي کشورصنايع

و-و67و-و07و-و27 تشن  زصنل (زلمیی ویاغواا ومنالو)یهاوتشن واان

و077و-و077و-و977و- تشن  تشن ویی ویاغواا ومنال

و0و0و0و0و0و19 ر صد  رطف وا وم وشنغیانورز زیویجوررد واخشوصگنردتسا وشنغیانوآیو ش شدوطنلانت و

و92و92و92و92و92وشنخصوجدرد تعدزرور وطنل رطف گنردصننیوان  تد وطن یوشد ور وفو  ونگاننیوطگف و و شف 

و93و92و10و26و27وشنخصوجدرد  شف  ر وطنلورطف ااتدطن یور وفو  وصگنرد

و92و92و92و92و92وشنخصوجدرد تعدزرو وطنلروننیویااوطوا وف وقوینللا ویعگویو وثا وآثن یسفگدتین یو وتلما وپا تد 

و21و27و26و20و20و23 تمنرشین  مشو وننیورزخی تمنرشین تعدزرو

و9و9و9و9و9وشنخصوجدرد طاحور وطنل رطف زرجنرو وتوطع ویازمزوعاض و ورا شورزح ویحصوالتوصگنردوفمنر وز 

و2769و2777و766و010و007وشنخصوجدرد یایاو ورال  رطف وا وزتضمن و رو آالتوطگف صنر زتوصگنرد

و17777و23777و21777و27777و26777و90361 تعدزر/ر ا  ننیوتولادوزتاازریوصنر وشد پا زت 

و707و777و607و677و007و2797 ر ا /تعدزر ننیوتولادومن گنن وصنر وشد پا زت 

و0777و0777و0777و0777و0777وشنخصوجدرد تاا شدگن وتسهاالتور وطنلاام 

و977و907و977و107و977وشنخصوجدرد من گن  زعفان یوننیورگ و زع نیوممک

و90377و16177و23177و29777و3177و1969وتااوصد  ومن توشگنطنر واازیونگایگدز و وشنغیان

و27 27 27 27 27وشنخصوجدردوتعدزرورطف ننیورزحم وصگنردزرجنروان ز چ 

 

و
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 گیریواحد اندازه عنوان هدف کمي عنوان هدف کلي
 سال پايه

 (1395)عملکرد  

 های برنامه ششمسال

1396 1397 1398 1399 1411 

استفاده از ظرفیت 

گردشگری داخلي 

در تقويت و تحکیم 

همبستگي و 

وانسجام ملي

 133  116 113 132 132 شاخص جديد میلیون نفر داخلي گردشگران تعداد

 1733 1233 1633 1433 1233 1162 باب هاي کشورتعداد هتل

 323 363 333 183 173 142 باب ستاره 6و  4هاي تعداد هتل

 643333 423333 433333 223333 213333 172322 تخت هاي اقامتي کشورتعداد تخت

 6.2 6.2 6.2 2 2.3 8.3 میلیون نفر خروجي از کشور تعداد گردشگران

 14633 13633 13633 8333 7733 4811 هزار نفر تعداد گردشگران ورودي به کشور

 31333 12333 16333 13233 13133 7263 میلیون دالر درآمد حاصل از گردشگران ورودي

 

و
و



 

 های ابالغي رياست محترم جمهوریاولويتر مبتني بو صنايع دستي  میراث فرهنگي، گردشگری وزارت عملیاتي های برنامه
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 ابالغي رياست محترم جمهوری عمومي های اولويتهای اجرائي مرتبط با برنامه

 واحد متولي عنوان برنامه اجرائيواولويت ابالغي عمومي شماره

1 

طیالی وتین وزرز یگوشانرا وینل گواهاورورطفاط ونمینت وا وووءز ت ن

زطالعنتگورازن وآ  ر وراصییی واازااگوفانت وز وزیوزلور لف و ویعان و

وااز رزر وانتو ور ونم وزیو 

 ز زح وتمنر ومی گوجنیدگویاتا گوا ویوادو ویسفگدوز و ضعا و وعمیلاروینل  .2

زیور ل و وز زح و  شییینوااآ  روز لا واورج ااگ وینل و)ااویاگنیوزندزفواگدیو وپاشاورجی و .1
 یگنادو ویصن فوا وصو توجنیدگوا ویوادو ویعفاا(

ننیوزیو وینل و وزطماگن وز وییدراری و وتحیای وینل و)یدرار گوتحیا و وزرشییینو رسیییکووو .9
 گاایوینل (ونمننگی وزثااخشوتصما 

ویدرار ور آیدو وتخصاصویگنادو .0

 توسعه مديريت

وننیوزر ز یو)ط وینن (وا ویعن ت وزیو ویجیرو رنط وجمهو یوتها وگزز ش .2
 خنت   ز تزخذو وتیهدز یوزطگنروینللا ومیا وزیوزلوغاایگ ولو .1

وزجازیوانتو ومنرزطفاو .9

 گذاري، امور حقوقي و مجلسسرمايه

آیو شوتخصییصیی و)فانت ورازرل گوپاطییگی و وزطییگنرگوتحو وااخو روانوزتوزعوتخیانتو ووو .2
 پاشیاایوز وآ وانو عنر وآرزبوزطالی و وفاظومازی وزتسنت وزرازر(

ووطفنریو و زفدننیوصا وشگنط آطا  .1

 حراست

طنال یوا وعگوز وتگهنویعان وزتفخنبونملن ز و ویدرار وزعمنلوشنرسف  2

وننو وزتفصنانتننگو زگذز یگاایتعن ضویگنردور وتصما 

 حراست یفاوعوخنت   ز تر ووپاشگهنریوجه وپاطگ ننیواا ط وپس 

زتدز یوطیینینت ویدراز ورارزوا ویگیو وزفصیینءوزشییخنموتوزتمگدو وانوتجاا و وتسییها ور و ز  .2
 زتفخنبویدراز وز واانوزرازروشنرسف و

وزرازرورز زیوتوزتنر و ویسفعدووشگنطنح  .1

 توسعه مديريت

ویگشیییو وف وقوشیییها تییدی»یالکوااز ورزر و 3  ووخیینتیی ر و  ز ت«

وننیویاتا وانوف وقوعموی ننیوتناع وا و رژ ور وفو  رطفین 

 گردشگريوwww.tourism.ichto.ir وزتدز یو وتلما وطنینت وزللفا تال وگارشیایوا وآر س: ز 

 توسعه مديريتو وزجازیوآ وخنت ر و  ز ت«ویگشو وف وقوشها تدی»یحو ر و
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وننننو وطانطفیذز ی رزیااتنی توج وا وفانت وز ویحا و رس ور و 4

 ا وفدزا و طنتد وچنپومنغذیوزتفشن زتو .2

 اازیوفانت وز ویگنادو وت ور ومشن   یواوی و"طاحویااز ومشن   ی"زجازیو .1

ننو ومننشوننیو رسییی ویحا  ویو  اازیوزت انقوانوتارا " طاحویو  وطیییازو"وااتنی  .9
 ننیورسای وجور ور وزتاژینزرگ و وصار 

ننیوانوفم و وننیوغااضا  یوا و رژ وینیو ر  طینتد وفم و وت  و وینیو ر وا وفدزا و .0
وت  ونوزح 

پژوهشگاه میراث فرهنگي و 

 گردشگري 

زصییولوتوطییع وپنردز و وفانت وز ویحا و رسیی وا وعگوز ورل وز وزصییولوز  رنا و ووطیین یپانر 

واگدیوتنطاسنتوگارشیایور ونگین وتد رنو واا   طنت وضوزا ر ج 
 گردشگري

وننیو ز ر (وننو وتنی منغذ رزر ومار و)آ شاووزللفا تال ور خوزط  .2
وزللفا تال ومار وراآرگدننیوصد  ویجو ننو .1
و طنت وتو ردوزللفا تال وپوطفاننیوزطالع .9
وتغاااوطاسف وتیاطگج ومنغذیوا وطاسف وتیاطگج وآتالرن .0
ا ووDVDطییین یور ونینیوتولایدیوز وذخاا وونینو وعلروطییین یورای تغاااوتحو وذخاا و .0

وطن یور ونن رننیوزللفا تال وانوتارا وانالذخاا 

 روابط عمومي

زیو/آینرشوننیوجنیدوعماز /وتنفا فازر وآثن ور وطاحوننو تیدااقو وجینگیذز یوعاصییی ووو .2
 زییگ   

یگیو وزرجنرواوزتانو وضییوزا ون وو وتعنی وانوطیین ین ویحا و رسیی وا ووتنی تد رنوتانن  .1
 پوشن ور وفانت وز وفار ویگیایو وفانتف و)چش وزتدز وتن رخ (و رس ویحا وطااع 

 ننیوتن رخ وازرانر وآثن و یحوط تها وطاسف وزطالعنتوجغ .9

وووووووو وآثن وهاطییشییگنطیینر گوتها وپا تد و وثا وآثن ویااز وطااع و ویگنتاورانگی ومشییو ور ور .0

وننیااز وجهنت وروتسلوو وفانت و وصانت وز وآ 

 میراث فرهنگي
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ننوا ویار و ورازن وآ  ر و یاگ ویشیین م وناوز لور و زگذز یورعنلا  5

وچ وااشفاواخشوخصوص 

 ننیوزجفمنع ور وطنخفن ورین وفانت وننیویاری وانوت ور واخشویشن م جی ونملن ی .2

وان وزرفخن یوانوجنیعا وطازطایوز زح وطاحو وتد رنورطفو زلعم ویااز  .1
 يگان حفاظت

وننیرطیییف و وگارشییییایواازیوزرجنرو یاگ ننیویااز ورانگی گوصییگنردویعار وتارا  .2
 ننیومن آرارگ من آرارگ و ومس و ومن وز وطارقوشام ور وتمنرشین و وتشس 

ننیوطن یومن گن نگاننیوطگف گوطاحوموچکشد گوآیو شوزفانیونگاننیوطیگف ورازیوشو .1
 ننیونگاننیوطگف طن یوپژ نشنگاننیوطگف وخنتی گومن ااری

ننیویااز وننیورزتشواگان و وزطیییفن آپواازیورعنلا ور و یاگ جی ویشییین م وشیییام  .9
ورطف و وانوزطفانر وز ورطفن  رننیوپژ نش وپژ نشین رانگی گوگارشیایو وصگنرد

نیونگاریوا وجنیوطییینراوگزرگ نیوگارشییییایور وانل ویازمزواو نطاحوجنریزرگ واگین  .0
 ننیوطا یاگ وپانزرگ و وتنیفگنط وانوتارا 

وننیوتح وپوششآپتلما و وت ور وز لانویامزوتوآ  یوپژ نشین وانوزطفن ت .0
وننآپننیوزجازح ویوتا وا وزطفن ت زگذز یورعنلا  .6
ننیوفو  ویااز ورانگی گوگارشیایو وآپتد رنورطیفو زلعم وصید  ویجو واازیوزطفن توو .7

ورطف وصگنرد
 ننیوفو  ویااز ورانگی ننوز وطارقوز زح وپژ نشآپت ور وزطفن ت .1

پژوهشگاه میراث فرهنگي و 

وگردشگري

 گاریوا واخشوخصوص و وغاار لف وننیواو  زگذز یوزانیفین  .2

زیوگارشیایوطالی ور وننیوفار زیور وانل وزتجمنننیوفار تشیل ووزتدز یزرجنرو و ز  .1
 زیوگارشیایوطالی ننو وجنیع وفار زطفن 

  طنت ورزخی  ز وزتدز یو وفمنر وز ورعنلا ویازمزوزطالع .9

تنی وزرجنرگوزصالحو ور و زطفنیو زگذز یوآحانو10زیویوضوعوینر وننیوفار فمنر وز وتشل  .0

وور و یاگ ویشن م واخشوخصوص ننو ورازن وتمرعنلا 

 گردشگري

 ننیوخصوص زتدز یویو  فمنر وز و ز  .2

ننیو وتدز  ویشیین م ور وانل وممکو11 وینر و17ننیوینر و ز وزتدز یوطیینینت و زگذز ی .1
ورگ و وتسهاالت ور ویای وزاگا ورز زیوینلکوخصوص 

 میراث فرهنگي
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 اناف ور ومگن وتح وننو وااااز مار ورضییینیوتوج وا و ردوزتحصییین  6

وننیوزتحصن ییگدومار وفو  مگفالوااز ورزر و وانعد 

ننیوعمازت وننیوپژ نش گویشن م ور وزجازیوطاحزرززح وانوطنراورطفین ز ت نءوطی مون و .2
اخش وآثن وتن رخ ور وننگویخناازتو و ز و وشهاطن یواازیوتجنتانو  ز توتاا گوشیهارز یو

 زیومشو ننیوتوطع طاح

 ننیوزخفصنص وپژ نش وا وتخاین وطاحوز جنع .1

ننیوپژ نشیی و ورنرف و زت وااوااز رزرننیوطاحتهنرطیین یواازیوتین تو ومگفالوطیین ین  .9
 زلزفم وخدینتوااوشاحوتاضای غاا وااوزطنسوااآ  روفق

نوشگنط ومشو وتننیویادزت وانطفن ننو ویوطیسینتوپژ نش ور ورعنلا وویشین م ورزتشیین وو .0
وطنالت پگجن ور صدورعنلا و

پژوهشگاه میراث فرهنگي و 

 گردشگري

وگاریور ویگنطقننیواو زرجنرورضییینیو اناف ور و زا  وانوزانیفین انووجیوگاایوز وزتحصییین  .2
   طفنر و ور وااخ وز ویوز رور وشهاننو

وگاریوعشنرایننیواو تد رنوضوزا و ویعان ننیوزرجنروزانیفین  .1

 گردشگري

 میراث فرهنگيوزجازر ویای ومشو تها و وتد رنوتین ورگ و و

وزعمنلوز لور و رژ وااوزطف از ور ل وزللفا تاکور وفو  وتح ویدرار  7
جه وز زح وخدینتوزللفا تاکووخنت   ز تزتدز یویازوخدی وزللفا تاکو وپگجا و زفدوخدینتو ز 

 انا وز زح وز وطارقوپاتنل
 توسعه مديريت

8 

 تن و وشها تدزت وز وزاوز و ویذزن وا ومن گاایوناوچ وااشفاوجوزتن گو

ر وطی وحویدرارف و ومن شیگنط ور وط وحویخفیفوزرز یو وپانازوز ووو

وعننیویفاوالن گاایوخورشن تدز ور ویگنص ورطفین 

مگفالو وتین تورااقوااوتمنی وپاطیگ و ویدراز وانو عنر وزصی وفاظومازی وزتسیینت و وزعمنلووو

 وبشنرسف وطنال یواازیوتصدیوناگوت وپس ویص
 حراست

و00طنلوتنوپنرن وااتنی وشش و)ن وزمگو وو93مننشویانتیانوطگ ویدراز و  ز تویفاوعوا و .2
 انشد(طنلوی 

وانشد(ی و%11ز وم ویدراز وتنوپنرن وااتنی وشش و)ن وزمگو وو%02زرززرشویدراز و  وا و .1

تین تور وخصیوموپانازوز والن گاایوخورشن تدز ور ویگنص ورطفین وز وطارقوزطفعال وز وو .9
ویازجدوذرصالحو

 توسعه مديريت
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وزادز وجدیور و زطفنیویان   وانورسنروزرز ی 9

ز وطارقوو ورینوز زحی وخدینتوووخینتی وو  ز تجیوگاایوز واا  وتخیفور و  تیدوصییید  ویجو نینیووو

 شنی :وو2933تنوزتفهنیوطنلورز مار ومیا وخدینتوشگنط 

 ننیوفم و وت  وگارشیایصد  و وتمدردویجو وشام  -

 صد  ورنوتمدردومن تو زنگمنرن وگش  -

 زا نلومن تو زنگمنرن وگش  -

 تغاااومن تو زنگمنرن وگش  -

 زیوگارشیایوطالی صد  وگوزناگنی وفار  -

 تن رخ ومشو و-ننو وزینمنورانگی وتمنرشویجن یویو   -

 تن رخ و-ننو وزینمنورانگی وصوت ویو  ز زح و زنگمنیو -

 ننیوزجازر ننیوتخصص ورطفین صد  ویجو وتنطارویو   -

 صد  ویجو وتنطارویو  وخصوص  -

 رطف ننیورزخی وصگنردصد  ویجو وااگزز یوتمنرشین  -

 رطف ننیوخن ج وصگنردصد  ویجو وااگزز یو ویشن م ور وتمنرشین  -

 رطف ننیوتولادزتوصگنرد اگدیو وز زح وگوزن ومااا ومن گنر ج  -

 رطف ننیوصگنردزیوز ومن گن فمنر واام  -

 رطف تین توااوپا زت وزتاازریوصگنرد -

 رطف تنرادویشنغ وخنتی وصگعفیاز وصگنرد -

 رطف وا واام تنی وجه وصگعفیاز وصگنردز زح ویعار  -

 رطف ننیوتولادیوصگنردزع نیوتسهاالتوا ومن گن  -

 ننیوتن رخ وا واخشوخصوص یشن م ور ویای وزاگا زع نیوتسهاالتو ورن زت و -

 ننیویی و وجهنت زع نیوتسهاالتو ورن زت واازیوفانت و ویای وپنرین  -

 تن رخ و-اارز ز وآثن ورانگی وننیورگ و وزعفان یوا وینللانو واها زع نءوممک -

 زع نیوتسهاالتویشن مف ور ویای وزاگا وتن رخ وا واخشوخصوص  -

 اطنخف وا وتنطاسنتوگارشیایزع نیوزعفان زتو ر -

 رطف ننیویار وتهنرور و یاگ وگارشیایگویااز ورانگی و وصگنردآیو شو وتوزتمگدطن یوتشل  -

 صد  ویوزر فگنی وتنطارویگنطقوتموت وگارشیای -

 رطف ننیوآیو شوتخصص و رژ وشنغیانوصگنردیجو وااگزز یور   صد  و -

 رطف صد  ومن تویااایایوصگنرد -
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وزادز وجدیور و زطفنیویان   وانورسنروزرز ی 9

 رطف و)زطفن ( وآیو شوتخصص واازیوشنغیانوصگنردصد  وگوزن وتنی -

 رز یننیوآیو ش وتخصص ویو  و ویو  ااگزز یور    -

 پنطخوا وزطفعالینتور وخصوموثا و وفار ویااز ورانگی و وطااع  -

انگی ورو-ننو وفازح وآثن وتن رخ وعاص و–پنطیخوا وزطفعالینتوانتوت ور وخصوموضوزا وفانتف و وزفانر وو -
 ن رخ گویحوط وانطفنت ننیوت وانر 

 ننیویی و وجهنت پنطخوا وزطفعالینتور ویحد ر وعاص و وفار وپنرین  -

پنطیخوا وزطیفعالینتور وخصوموتنطاسنتو ویوطسنتوگارشیایو)یجو ویننوز  گوزینمنگو  ز توخن ج گوتنجنگووو -
 ننواازیوتغاااوتن (تعزرازتو وثا وشام 

 رطف و وگارشیاینرور وفو  ویااز ورانگی گوصگنردننیویار وتهننیوتخصص وتشل پنطخوا وزطفعال  -

 رطف و وگارشیای طادگ وا وشلنرنتوفو  ویااز ورانگی گوصگنرد -

 رطف ننیویوا وعاض و ورا شوصگنردصد  ویجو وااگزز یوان ز چ  -

 رطف ننیورزحم وصگنردصد  ویجو وزرجنرگوزصالحو ورنوتجهازوان ز چ  -

 رطف صگنردصد  ویجو وااگزز یوفازج و -

 رطف ننیوصگنردصد  وجوز وتنطارگو وپا زت ورعنلا ورا شین  -

 صد  ویجو ویای و وزفانءواگنننیوتن رخ  -

 صد  ویجو وتغاااومن اایو و زگذز یوزاگا وتن رخ ون وشن وزثا -

 صد  ویجو وی نلعنتوانطفن وشگنط  -

 اارز یوزاگا و زگذز یوشد صد  ویجو واها  -

 تن رخ و-ننو وزاگا ورانگی یدرارف ویحوط صد  ویجو ورعنلا ویوطسنتو -

 تن رخ و-ننو وزاگا ورانگی ننو ویوطسنتویای ویحوط صد  ویجو ورعنلا ومن گن  -

 صد  ویجو ورعنلا ویوطسنتوخدینتویشن    -

 اگدیو وصد  وگوزناگنی وتنطاسنتوگارشیایر ج  -

 صد  ویجو وز  رنان و ویدراز ورگ وطاحوت ااقوتنطاسنتوگارشیای -

 ننیوطاحوت ااقوتنطاسنتوگارشیاییجو ورعنلا وشام صد  و -

 ننو وعوزی وز  رنا وطاحوت ااقوتنطاسنتوگارشیایتین توااوعمیلاروشام  -

 زیوگارشیایننیوفار صد  ویجو ورعنلا وتشل  -

 زیوگارشیایننیوفار تین توااورعنلا وتشل  -

و
و
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زافلین وعمی ور وتحو و وتوعورعینلای وآ ورطیییفیین واازیوی ینایی وانوووووووو 11

وننیوتنلمنت تحار 

ننیوپژ نشلد وفانت و ویای وا ویگیو وجیوگاایوز وخا جوز  وتنش وز وت ور وآ ینرشین  .2
 طن یولوز  وآ ینرشینن ننیوآ ینرشینن وا وخن جوز ومشو و ویشنا ز طنلوتموت 

 ننیورزخی وتولادزتوشام فمنر وز و .1

 ننیویاتا واگان ور وفو  ننیورزتشننو وشام آپفمنر وز وزطفن ت .9

ااگزز یو  ردزرننیورانگی و ویعار وجهن وزرازت وا ویگیو وشییگنطیینر و ویعار ورانگگوو .0
وزیغگ وزرازت وزطالی ور وط موجهن و وجی وفمنر ویگ   

پژوهشگاه میراث فرهنگي و 

 گردشگري

زلزز وزطییفانر وز وتولادزتورزخی و وا وخصییومواوی و ویحی ور وزرجنرگویدرار و وپذرازر و .2
 گاریوننیواو زانیفین 

وننیوگارشیایوطالی وجذبواامن ز وز ومشو ننیوندفوز وطارقوز زح واسف  .1

 گردشگري

ویعنرا وررنتاوخدینتویسنرات وز وپارزخ وینلانتوااوز  شوزرز ر  .2

ننیوننیوف وا و وپا تد ننور وتمن ورعنلا اا طییی و وزعال ومیای وآثین وتنشییی وز وتحار وو .1
وزلمیی وواان

 گذاري، امور حقوقي و مجلسسرمايه

 گاایوز وتوز ورزتشورگ ویایف ورزخی و ورزتشینن وت ور و واها  .2

وصد  وخدینتوتخصص ویای وا ومشو وننیویگ    .1
 میراث فرهنگي

 زتیازیاسد و  تدننیوزصالحو ورسنروننیگیوگن وشگنطنر  .2

 وتخصص وفو  وط ور ورطفین وزادزینتوااوتحار وزثازتواا ط و وزفصنء .1

 خنت   ز تمگفالو وتین توااوفضو وزتانعوخن ج ور و .9

مگفالوصیالفا وپاطگ وزعززی وا وخن جوز ومشو و وتوجا وفانتف وزرشن و وزخذوگزز شو وو .0
  ویأیو ر ویصنفا وانوآتن وپروز وزتجن

فاینتی وز وزطالعینتوررجافینل و ومگفالوزیو ورگین  یوزطالعنتوا وجه وپاشییییاایوز ووووووو .0
 زیو ونلاننننیو زرنت آطا 

ننیویاری وا ویگیو وپاشیاایوز واا  وناگوت وخی وزرجنروطیاسیف ومن آیدور رنر وگزز شوو .6
 خنت ر وفو  ورعنلا و  ز ت

شید وا وجه وعد ورطیفاط وااینتین وا وووواگدییازاا و وفانت وز وزطیگنرو ویدز کوطا  و .7
وننآ 

وحراست
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زافلین وعمی ور وتحو و وتوعورعینلای وآ ورطیییفیین واازیوی ینایی وانوووووووو 11

وننیوتنلمنت تحار 

نوننیوتایاغنت واخگث ومار وتایاغینتوطیییوءوعیا وجمهو یوزطیییالی وزراز و)زرجنروممپانو .2
وزلمی (ننیوااننملن یو طنت 

وننییعار وچها و زاع وزراز وا وجهن و وزرززرشوآگنن واخشییی و زاع و وممکوا وممپان .1
 ننیواخشوخصوص وجه وتایاغنت و وزطفانر وز وتارا 

ننیوزیوزراز و وزطییفانر وز ورضیینننیوتایاغنت وآتالرنور وممپانننیو طیینت ی نای وانوتخار  .9
وننیورضنیوطنرااوننیوااتدطن یو وراص گاایوز وتلگاکتایاغنت و واها 

 روابط عمومي

11 
ننیور ل و وننیوزطیییفنت وا ویگیو وزجازیوااتنی زنفمین وای وطیییااوو

وننیویار پنطخیور ویسف ا وا وتان 
 توسعه مديريتوگزز شویاتا زطفن ومشو و وان رردوز وزرز زتوم و وتها وو92فضو ویسفماور و

12 

ننگوتاراو ررنعوز ویوزضیییدور ل و وپنطیییخیور وا وشیییاهنت وم ور و

نیویجن یوتسییا وا ورطییفین ویفاوعورنور ل وی احوضییننو ور طیینت 

و.شوری 

ر وطی موصیفو وطفنروا ووووخنت   ز تننیورانگی گوعیم و و...ومگفالو وتین توااوتمنی وااتنی 

وجه وجیوگاایوز وتخار وچها وتین و ور ل 
 حراست

زیوانوخااتین ز و وزصحنبو طنت ور وطن یو طنت طین یو وشال وجیوگاایوز ورضینیوشینرع وو .2
و وزرجنروراص وتو ردویحفوزیوخاایورااقووخنت   ز تننیوط وگنت وفو  

نیونخگث ومار وزثاوشیینرعنتو وشییاهنتو وتشییلا وطییفنروتایاغنتورضیینیویجن یگوآیو ش .1
وننوزیوا و   وا وزعضنیوطفنرور ومیا وزطفن  طنت 

ننیوخاایو ور وزخفان وااز رزر وزخان وا و   و ویگنادوطن یو وااگزز یوتشس مننشوشینرع و .9
وزطالعنت ورااقو

آ زروا وزطالعنتو وت ور و وتسها ورطفانا وپنطیخوا وطوزالتوی ا ف ور وطنینت ورطفاط وو .0
وا وراآرگدنن

 روابط عمومي

13 
ننیوطن تد وتسا وا و ردویشلالتویوجوروز زر وپاشگهنرو وزجازیوطاح

و وزیادآرارگ وتسا وا وآرگد ومشو 

وی نلعنتویار وتین یور وط مویی واورژ ور وت نطواحازت  .2

وت ور وتشنطوزجفمنع ننیویار وشگنط وانوتنمادوااوی نلعنتوطاح .1

ننو ویشلالتومشو وا وخصومور وننیوپژ نشی ومن ااریور و زطفنیو ردوتان وزجازیوطاح .9
گاایوز وتجاا وننیویهم وچو وآبگومشیین   یگویعمن یو وشییهاطیین یو و...وانواها وفو  

 تن رخ ومشو 

وپژ ن ور ویعن ت ورگن  یوزتدز یویامزوطانط وپژ نش و وآرگد  ز  .0

میراث فرهنگي و پژوهشگاه 

 گردشگري
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13 
ننیوطن تد وتسا وا و ردویشلالتویوجوروز زر وپاشگهنرو وزجازیوطاح

و وزیادآرارگ وتسا وا وآرگد ومشو 

 زتدز یوزتوزعوتنطاسنتوگارشیایننیویخفیفوجه وزرجنرو و ز مننشوزطفعال  .2

 زتدز یوچن چوبوجنیدوگارشیایوطالی ومشو وزرجنرو و ز  .1

و رزیوشد و)طنب(وزجازیوطاحوطااننیوآطن و وااتنی  .9

 گردشگري

 گذاري، امور حقوقي و مجلسسرمايهوخنت ننیویخفیفورعنلا و  ز تتلما و وان تیایواوزتانو وی ا زتوفو  

زیو وننیویخفیفورانگی وزع وز وجشییگوز  و وتمنرشییین ور وطیی مویگ   ووااگزز یوااتنی  .2
وزلمیی وانو  رلاروزیادآرارگ و وزرجنروراص واازیونگایگدز و وا و رژ وجوزتن واان

 خنت   ز ت طنت و وپوششور خو وعمیلاروجه وزطالعزیویگنط واازیوعمیانتو طنت  .1

وخنت طن تد و وزیادآرارنو  ز تننیوزیوطاحطن یو طنت ااجسف  .9

 روابط عمومي

 ننیوفانتف و ویایف یشن م ویحو یورعنلا  .2

ضییوعنتوفانت گویای گوزفانءو وگازر و وطییها وتمور وآفنروجنیع ور ویوفرویی ت ور و .1

واارز یوز وآثن وتن رخ وواها 

 میراث فرهنگي
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1 
وت وننو ویعضالتوانتشیگنط گوتگ امواوزتانو وشگنطنر وفاا وآطیا و

ورطف یاتا وانو  ز تویااز ورانگی گوگارشیایو وصگنرد
وننیوتخصص تگ امگوان تیایواوزتانو وی ا زتوفو  وآطا وشگنط گ .2
وخنت ننیو  ز تیاتا وانوفو  اوزتانوتد رنو .1

 گذاري، امور حقوقي و مجلسسرمايه

2 

ر وجه وتعاانوتلیافواوزتانویااز ورانگی و وشگنطنر و رزیوااتنی 

نینیوایینتوت ونمچو وتعاانوتلیافوتاینررویی گوتوافو  تییدوووفاا 

اگدیوزشیییانوتن رخ ورانگی گوتها ورهاطییی وز وخا جوز وثا گوطا  

ننو ورنوجازر وننگوفان یننیویو  زشیییانگوطییینینتدن وزتان و وگگجاگ 

یااز ورانگی و وفقومشیییفو وننیویااوطوای وانچنقوعفا  و ومنالو

وصنر زتو و ز رزت

وjaam.mcth.ir وا وآر سوختن رو- وجنیدوزیوزلویگ ولورانگیو اینتکوزطالعنتواا   طییینت و

http://توسعه مديريتوو 

رین وفانت و  ز تویفاوعو وررفاونملن یوننیوانچنقوانوزتدز یوطنینت ویااوطوا وپا تد  ز  .2
ورگن  یوزطالعنتو

و وفقوزللشفوتوط وپاطگ ومنشفرطفو زلعم ویااوطوا ور رنرتد رنو .1

 گذاري، امور حقوقي و مجلسسرمايه

 وتها ورهاط وزشانء وزیوننیویو  طنینتدن وزتان و وگگجاگ ااتنی و .2
واوزتان - ویحد رر وزرجنرو ویمگوعا وانتو وگجارم وپارزخ وانتو وفذفو وانچنقوفان ز وانوااخو روتحو :

وت  طنزطالعو ومشیفووفقوا ویااوطوی ا زتو واوزتانوطین یوشیانفوو وان تیایگوریزرنبورا شو وخاردواازی
و  شمگدزوجوزرز)وتشور  و وفمنرف واوزتانوتصور و وانتوت وننیفمنر وشد وانر و ومشو وط مور وعموی 

 مشو وط مور (ویگ ولوغااو ویگ ول)وآثن ورناگدگن واازی(وت دیوننیپارزخ و 

و و یطدطنوطن یگو ز و رژ وا وتوطع وننیطاحوا ویااوطواوزتانوتین ت و وزجازر وز زر وضوزا و واا   طینت و -
وهدز یتیویعار گوی نلع گوجه ور ورانگی گویااز وانویجابوننیرطفین وتعنی وندفوانو رااگنر وتنطیاسنتو

و وآ واخش وتجنتوزص الحوا ورنوفذفوجنیوا وننپا ژ وزرنویسااور ورانگی وآثن وز ویگنطی وواارز یاها و 
 ینل وفمنر ونمچگان

وننیانر و وننیجموع وننگیحوط و رژ وا وآثن گوتن رخ وفازر و وعاصیی وتعاانوضییوزا و واوزتانوان تیای -
 (تن رخ ویورانگی وزتدز وچش )وشد و    وا وتعن رفوانوتن رخ 

ویااز وطن ین وتن وا وزثاوف وا وثا وزیلن وآ  یورازن وندفوانوتن رخ وآثن وثا وا ویااوطواوزتانوان تیای -
 ف وا و وف ا  و وتصافو ورخ وز وپاشیاایواازیورانگی 

وتحو و (وننیحوط و رژ وا )وتن رخ وآثن وانویجن  ومشیین   یوننی یانوینللا وا ویااوطواوزتانوان تیای -
 ویعض وزرنوانوااخو ر

 یشنا ویوز رو ویعوضو یانوا ویااوطواوزتانوتلما ورنوتصحاموان تیایگ -

 میراث فرهنگي
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ور ووطع تویحد رر وزرجنرواازیواوزتانوتصحامورنوتصور و و  طیفنر وو وشیهایووتوطیع وواوزتانور وان تیای -
و ونملن یوجذبوگارشیایگوننی راطنخ وتوطع وفمنرف گواوزتانوجنریزرگ و وتن رخ و  طفنننیو وشهانن
 فمنرف وزیلنتنتوفدزمثاوزرجنروانواوی وجنرین ور وخصوص واخشویشن م 

وگ ااپاشو ومشییو وطیی مور وننرزتشییین ویدز سگوآیو شو ویعار وننیااتنی وااگزز یواازیوفمنرف واوزتان -
وآیو ش وننیر   وااگزز یوا ویااوطواوزتانونمچگانورانگی گویااز وز وفانت و وشگنخ وا ویااوطور  س
وننخنت   ز تو وخصوص و ور لف وتهنرننیوننگز گن ور ورازگاا

وتخصص ونینتشلا ومماف و واوزتانوضوزا گوزرجنر:ورانگی وز ویگیاوفانتف و-وتن رخ وزشیانیوواگدیطا   -
و وایگدیدتو رزیااتنی وندفوانورانگی و-تن رخ وغاایگ ولوآثن واگدیطا  و واگدیرطیییف ویگیو وای و

  زگذز یو ویگنط واارز یاها وننی راطنخ وزرجنرویای گوفانت گویگنط وگاایجه 

زصالحو وزلحنقوانتوت وا ویگیو ویشمولا وعاص و وفار ویااز وطااع ور ویوضوعواوزتانویجن زتوپاشیگهنروو -
والی ر ورص وته ومفنبوپگج وانتو ویجن زتوزط

3 
ننیو زنااریو وااتنی وجنیدوتوطییع وتد رنوتهنر وزصییولوطییانطیی 

وزتدز و وزجازیوآ ور وااتنی وشش وتوطع گارشیایوی ناقوطگدوچش 

 ر ونائ ور ل گارشیایومشو وتوطع وطگدو زنااریوتصور و .2

 وز ویح وتین وم واخشننیوتوطع و  طفنر وانویشن م ویجمدوتشخاصویصتد رنوطانط  .1
 ایو  طفنر وی وانشد.یشآ وفو  وگار

 طازف و وزرجنروااتدویی وگارشیایوزراز  .9

جهنت وطییین ین وواین تیایوااتینیی ویی وتوطیییعی وگارشییییایوانونملن یو ویشییین م ووووو .0
و(ط وطنل وانت  وااتنی وعمیوتد رنویفد لوژی)وUNESCOو وروتسلوو UNWTOگارشیای

 گردشگري

4 
ننیوگارشیایوتوط و رزیور وجه وتسها وتوطع و راطنخ ااتنی 

واخشوخصوص 

 گاریاو وننیزانیفین واگدیر ج و وز  رنا واارز یگواها وزاالغوضوزا تد رنو و .2

وننیویخفیفوپزشل ور ین و ر واخشی وتایاغنت وگارشییایوطالوتها و وتد رنواا شیو وو .1

 یعار وزیلنتنتو وخدینتواازیوجذبوگارشیاز وخن ج 

وانتو وااتنی وشش وتوطع وو277تنی ویصاحور وتاصا واگدوزلفوینر وتها و وتد رنوآران .9

 گردشگري

یعنرا وررنتاوخدینتویسییینرات وز وپارزخ وینلانتوااوز  شوزرز ر وپایاایوز ومماسیییاو و .2

 زافصنریویجیروشو زیوزطالی و

انتو وااتنی وشش وو277تنی ویصیاحور وتاصا واگدوزلفوینر وونملن یور ووتها و وتد رنوآران .1

ووتوطع 

 گذاري، امور حقوقي و مجلسسرمايه
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5 

اارز یوز وآین ور وطییی وتولادو واها ننیوطازف و وطییینینتدن وتین 

رطیییف و وگارشییییایواازطییینسووفو  ویااز ورانگی گوصیییگیینرد

وننیوجهنت زطفنتدز ر

 طنینت وانتکوزطالعنتوآین وطن ین و) رسفن(ووان طازف  .2

وطازف وطنینت وانتکوزطالعنتوآین یوااوزطنسوزطفنتدز رننیوجهنت و .1

 خنت ننیو  ز ت وپشفاانت وانتکوزطالعنت ورعنلا واا   طنت  .9

 خنت ت ز طنلگنی وآین یو و وتد رنوتها  .0

 عمیلاریوزطالعنتولاد چوگزز شنت وتد رنووتها  .0

 زجازیوتلنلافوااتنی ویی وتوطع وآین  .6

خنت ور و زطفنیوااتنی ویی وننیوتخصص و  ز تننیوفو  تها و وتد رنوشیگنطیگنی وشینخصووو .7
وتوطع وآین ومشو 

 مديريت توسعه

تین وآین وگارشییایور ور واخشوزصی وتین وجنیدوآین یو ووتد رنوشیاحوخدینتو وزجازیوطاحوو

وخنت گویامزوآین وزراز و وانتکویامزیوزامن یوگارشیایوانونملن یوزرنو  ز تفسنبواخشو
 گردشگري

6 

تهای و وز زری واسیییف وتایاغنتو وان ز رنا وا ویگیو وز ت نیوتصیییوراووو

ننیوندفوجذبوگارشییییایوان ز وننیوگارشییییایوزراز ور جنذا 

وخن ج و ویعار ویگنطقوممفاوشگنخف وشد ور وط مورزخی 

ویحا  ( وواصایو-زیوخن ج و)یلفوبگوطمع تایاغنتو طنت  .2

ور لف وگارشیایور وجذبوگارشیاز رعنلانوغااوفمنر وز  .1

وننیویاتا وانوگارشیایشام و وننننگوررنتاگونف ننگوزتجمنتشل فمنر وز و .9

وننو وخدینتوگارشیایی نلعنتوتخصص و راطنخ زتجن و .0

 وی نلعنتوتخصص وان ز رنا و وتایاغنتوگارشیای .0

وندفوان ز ومشو ننیوانویشفاکوننینملن یو وتعنیالت .6

 گردشگري

7 

زلمیی واز گور و یاگ وننیویشییین  واانزرززرشوتعنیالتوانوشیییام 

ننواازیوشییلورنر وننیوآ صیگع وگارشییایو وزطیفانر وز وتارا ووو

وگارشیایوزراز 

و وگوUNWTOوگارشیایوجهنت وطن ین ویشین م وو ونملن یوانویی وااتنی وان تیایوپا ژ  .2

 وUNESCOوروتسلو

وننینملن یوآژزترویشفاکونملن یوانو«مشو وغابوشمنلوگارشیایوتوطیع ووطاح»وزجازی .1

 (طنل وط وعمیانت(و)JICA)وجنرلنو–وژزپنور ل وزلمیی اان

وجهنت وطن ین و وزراز .ز.جوتجن توتوطع وطن ین ونملن یوانوگارشیایوصنر زتوتوطع وز ت نء .9

و(وITC)وتجن توتوطع 

 گردشگري
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8 

تد رنوطن و ومن یوشانفو ومن آیدواازیوزتفخنبوزرازروشنرسف وجه و

خنت گویدراز وم وزطییفنت و وننیویدرار ور و  ز تتصییدیوپسیی و

ننیوتخصییصیی گووننوانوجی ویشیین م وطییمنویدراز وشییهاطییفن و

)من یگدز ووخنت   ز تننیویاتا و)خااتین ز وآ و  ز ت(گوادت و طنت 

آ و  ز ت(گومن شیگنطن وااا ت و)زطفنرز و ویفخصصن وم ولز ینًوجز وو

و فو وآ وزتفانع و وصگا -زیننیوفار تاسفگد(و وتشل وخنت   ز ت

زتدز یوطینینت ویدراز ورارزوجه وزرجنروانتکوزطالعنت وز وزشییخنمو زجدوشازر ووطازف و و ز  .2
و وتسها وزتفخنبوزرازروشنرسف وتصدیویشنغ ویدرارف 

 وزرجنروزیلن ووزیننیوفار ننگومن شیگنطن وااا ت و وتشل وننگو طینت وجی ویشین م وطیمنووو .1
    روزطالعنتوتوط ویازجدویذمو وا ویگیو وزطفانر وز وزطفعدزرو وتارا وآتن و

ننیویصوا وشمن  و وزت انقوانوشینخصووصیالفا و وتوزتنح وزرازرورز زیوزتفخنبویدراز وز واانو .9
ووو زیوزرز یشو2/0/30یو خوو073730

 توسعه مديريت

9 

ز زر وگزز ش وجنیدور ان  و ضعا ویااز ورانگی ومشو گویوز رثور و

ننوانونینیوعمی واازیوفاظو وصیییانت وز وآ ویعاضوخ او و زنلین و

وتوج وا وتجن بو ویگنادورزخی و وخن ج ویوجور

دااقوتشگنط وتوط وپژ نشین ویااز ورانگی و وگارشیایو وتها و وتلما وزطیروانطفن  .2
 زیو ویلنت وآثن ور وپا تد وزللفا تاکویلن ویاگنءعاص 

ننو وگوانر  وطیینین واخشیی وانتکوزطالعنتواگنننشیید وتها ورهاطیی وجنیدوآثن وشییگنطیینر  .1
وننیوتن رخ وانو  رلاروفانت گویای و وزفانءیحوط 

 ننیوتن رخ گذز یوفازر ویحوط تها و وتد رنوزلیویورلپن چ وطنینتدن و وتشنت  .9

آثن وانوممکورین وفانت و و رزیور ویو روزرنورهاطییی وآثین ور وخ او وآغن وااتنی وای ووته .0
 یاری وننیگزز ش

ننو وننگوانر یگیو وتمامز رزر ور وراآرگدوثا واگنااگزز یوشیییو زنینیوثای وزطیییفینت وای وووو .0
 ننیوتن رخ ویحوط 

ننیوزر ز یو وگزز شننیویااز ویی و وجهنت و وز زح وپینرشویسیییفماوآثن ویوجورور وپنرین و .6
 ننیوفانتف تها وطاحو وزجازیورعنلا 

ننیوعمی و ضعا ویااز ورانگی ومشو گویوز رثور ویعاضوخ او و زنلن "تد رنوگزز ش .7

و"ننوانوتوج وا وتجن بو ویگنادورزخی و وخن ج ویوجوراازیوفاظو وصانت وز وآ 

 میراث فرهنگي

11 

یااز ورانگی گوونیینیر وفو  وخیینتیی   ز تتیید رنوزنییدزفورااقو

اقوننر ومم و وماا ورارطف ومشو وانوشنخصگارشییایو وصگنردو

ننیو ینت وننر واازیورطیییفانا وا وآ وزندزفور وان   وز زری وااتنی و

ویشخص

 رطف وننیویااز ورانگی گوگارشیایو وصگنردتد رنوزندزفوفو   .2

 وننیوزخفصیینصیی ویااز ورانگی گوگارشیییایوووشیینخصوتحیا و صییدگوتین تگوز  رنا و  .1
 ورطف صگنرد

 شد وننیو ینت ویشخصرطفانا وا وزندزفور وان  وجه وز زر وااتنی  .9

وننیوتخصص وطن ین ور وانل وگزز شز  رنا وعمیلارو .0

 توسعه مديريت



 

 های ابالغي رياست محترم جمهوریاولويتر مبتني بو صنايع دستي  میراث فرهنگي، گردشگری وزارت عملیاتي های برنامه

 واحد متولي عنوان برنامه اجرائيواولويت ابالغي تخصصي شماره

11 
 وشگنط ومشو وانویشن م ویفخصصاگ ومتلما وطاحوت شی وانطفن و

وزتدا وزتجن و طنتد یافی وز لوزرنوطاحو زو

ننیواا ط گوشگنطنر و ویسفگدطن یور وپهگ ومشو وانونملن یو زفدننیوزطفنت وزجازیوااتنی  .2
 ا ویگیو وتلما وت ش وانطفن وشگنط ومشو و

 زتدز یوطنینت وتح و بوت ش وانطفن وشگنط ومشو و ز  .1

ننیوشنی وزطیر   روزطالعنتو وتلما وزطیروجنیدویااز ورانگی ور وانل وطیینینت وطنتازو .9
 وننیور  ز وانطفن و ور  زننیوتن رخ گو ان وشیگنطی گومفاا ووانطیفن وشیگنطی گوزاگا و وانر ووو

وزطالی ونگاننیوطگف 

پژوهشگاه میراث فرهنگي و 

 گردشگري 

12 

ننیوز  رنا ورااقوعمیلارویدرار وپژ نشین ویااز ورانگی و وشو ز

ننو وز زر وااتنی وعمیلاروآ ننو وز زر وااتنی وجه وز ت نیورگ وزطفن 

واازیواهاورو ضعا وآ 

  رزیوااویاگنیوعمیلارطن یوتین واورج پانر  .2

زتدز یوطیینینت ورطییفن  رننیوپژ نشییین وا ویگیو وز  رنا وو ز  ووزجازیوتین ویدرار وعمیلار .1
 رااقوعمیلاروپژ نشین 

 ان ااگ وطگدو زنااریوپژ نشین  .9

وننیوعمیانت وطنالت تد رنوااتنی  .0

پژوهشگاه میراث فرهنگي و 

 گردشگري 

13 

ننیوننگوخنت    طییین یو وزعال وعموی واینتیکوزطالعینت ویو  وووای و

خنت گوپامنتلن ز وایدرم گوزیالکو ویسیییفغالتوتحی وتمیکو  ز توو

طین یو ضعا وینل و وزرز یگویدرارف و وو وشیانفووخنت   ز تنملن و

وننیوجهنت گویی و وزطفنت یگنادوزتسنت وپنرین 

 ننوانتکوزطالعنت ویو  وتها  .2

 تها ورای وزللفا تال ور وطنینت ویااز ورانگی /وینللا و ویسفغالت .1

 تها وتین ورگ و وزجازر ویای وانونملن یوطن ین وااتنی واورج  .9

 تها وانتکوررجافنلوتعاانوعاص و وفازح وآثن وتن رخ و وطااع گوآثن وتمیکوشد و .0

 ز ت نءوانتکوررجافنل وثا وآثن وتن رخ وغاایگ ولگویگ ولگوطااع و وتنییموسور وطنینت وجن و .0

 ننیویااز ویی و وجهنت ت وپنرین  طنت وزطالعنتویگنادوزتسن   ا  .6

و

 میراث فرهنگي

14 

اگدیوننیویایف و وزعضنیوآ واازطنسور ج تها ورهاطی وشیام وو

جیوگاایوز وتأرادواد  وضیینا  وزفصیینوشیید و وز زر ومن تنی ومن یو و

وننو وزرازرورعنلور وزرنوفو  صالفا وزرنوشام 

 زتدز یوطنینت ویشن  ز و وپامنتلن ز گوزطفنرمن ز ویای و ویعمن ز وطگف و ز 

وتلما ورهاط واهنءویای واگنننیوتن رخ 
 میراث فرهنگي
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وننننیویو  ی نای وانوانچنقویااز ورانگی و ورز زر  15
)ر لف و وخصییوصیی (وانتکووورانگی و–و ویسییفگدطیین یوزیوزلویگ ولوتن رخ طیینینتدن و .2

 تن رخ وجن و-زطالعنت وزیوزلویگ ولورانگی 

وننننیویو  انچنقویااز ورانگی و ورز زر جیوگاایو وی نای وانو .1

 میراث فرهنگي

وننیوعمازت ی نای وانوتخار ویااز ورانگی ور وجارن وزتجن وپا ژ  16

رانگی و ویشییین م وو-ننیوتن رخ انر واینتو وفمینر وز ویای و وزفانءووو0ر وزجازیویینو .2
آ  یو وآیو شو پا  شور و زطفنیویعار ویفاوعوانو  ز توعیو گوتح ا نتو وورنوخنت   ز ت

 ننیویاتا ننیوتن رخ و ویهن توآیو ی وآیو شوفانت وز واگنننو وانر 

 زتدز یوطنینت ویجو ننو وزطفعالینتوآثن ورانگی  ز  .1

 طاحورعن یوعیا ویفجن  رنوا وف وقویااز ورانگی ور ویحنم واضنر  .9

وننیوعمازت  زتد من ز وپا ژواخش گوتا رجو وگافیووانورط یشن م گوآگنن  .0

 میراث فرهنگي

17 
ننو وننیویاتا وانوتعاانوصالفا تد رنولوزرموانتوت ورنورطفو زلعم 

و29 تنرفوانتوت وزرازرویشمولواگدو

 ننیوتن رخ رطفو زلعم وزجازر وانتو وفمنر وز ویای وانر تها وچهن و .2

ننیوزخفصیینصیی وفانت گویای گوطیینینتدن و ووتنی ننو وشییاو تد رنواوزتانگورطییفو زلعم  .1
 ننیوتن رخ اارز یوز واگنننو ویحوط اها 

 و ذز یگیگیو وتشیورقواخشوخصوص وجه وطاینر وپاشیگهنروتاصیا ور واورج وطینلانت وا ووو .9
وزیاوفانت ویشن م وینل 

 میراث فرهنگي

18 

وتالشو وننشییهاورانگی و–ننیوتن رخ وتد رنو وزاالغوفار وانر 

ویلفسییا وف وقو عنر وانوز  شییمگدوننیانر وفاظواازیوفدزمثای

وانگی رویااز وتخار وانوی نای وچیوتی وتنی آرانوتها و وشها تدز 

وعمازت وننیپا ژ وزتجن وجارن ور 

 و  طفنیوشنخصو97تن رخ وشنخصو ووشهاو97تها وضوزا وزخفصنص وو .2

رانگی وجه ونملن یوو-ننیوتن رخ انر وانتو وفمنر وز ویای و وزفانءو9 و1زجازیوینر و .1
 البوتوننیو ز و وشهاطن یگومشو گواگانرویسلنو وزت البوزطالی گواگانرویسلنخنت انو  ز ت

ننیو رژ ویااز ورانگی و وزجازیوطاحصانت وز واروانو  رلننوزطالی وانونملن یوشهارز ی
وننیوتن رخ فانت و وزفانءویحد ر وانر 

 میراث فرهنگي

19 

 وتین توااوتحو ووخنت   ز تتید رنوتیین وااتینیی ویحو ور واورج ووووو

وفو  ووو ور  ومیار و ...گونیزریگیی  وزفایین نیینیویااز ورانگی و)یایف (

ورازرل رطف و وگارشیایوانوزخذوگزز شوپاشار وصگنرد

و رزیویافگ وااوعمیلاروزتدز یو وزجازیوطاسف واورج  ز  .2

 وتها واورج وتاصای واازیوزینمنوناأتوزیگنر وشد و .1

ازت وطیین ین وننیوعمننو وپا ژ تنی وطیینینت وپنرشگوز  رنا گوتین تو ومگفالوطاحتها وتین  .9

ورطف و وگارشیایویااز ورانگی گوصگنرد

 توسعه مديريت
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21 

ننیوزتجن وشیید و و و زگذز یشییگنطیی و ضییعاووآطییا اا طیی و و

وگایو ننیوتین ت گوتصییدیطییگج و زگذز یوااخ وز ورعنلا زیلن 

ننیو زاع وخصییوصیی و وننیویار وتهنرگواخشفانتف وا وطیین ین 

 وااتنی وشیشی ؛ور وناوفنلوز لور ووونذرگاعن وزرنوفو  وی ناقوانوزفل

ویاوگارف وشورانرس ور وتزرنویوضوعوی ور فاظویااز ورانگی و

ننیواخشوخصییوصیی ور وگایوا وتشییل تها ورطییفو زلعم وزجازر وتحو و زگذز یوزیو وتصییدی

و26/0یو خوو20160/311277چین چوبواخشیییگینی وشیییمن  ووو   راویحفا ویااز ورانگی گوو31/

ورطف گارشیایو وصگنرد

 گردشگري

 توسعه مديريتو(1انتو وزلحنقو)و(17ننیوتن رخ وا واخشوغاار لف وااوزطنسوینر و) زگذز یوممپو وخنت 

 ننفثگنوتمور وتانررویی وز و زگذز یزط .2

وزع نیومن اایوننیون وشن وزثاوا وآثن ور وشافو زگذز ی .1
 میراث فرهنگي

21 
نیینو وزیوزلور لف وایی واخشوزاییدز ویؤثاور و یاگیی و زگییذز یواگییین 

وخصوص 
وخصییوصیی وواخشوا وطیینلانت وزجن  و-11وینر و و17وینر وننی زگذز یوطیینینت وزتدز یو ز و.2

ویحد روگذز یطاینر و وBOLTوگ BOTوطگج زیلن 
 میراث فرهنگيتوسعه مديريت و 

 

و


