صیانت و وفانت وز ویااز ورانگی وم وتیااوزراز ور وطی مویگ وزیو وجهنت و وتوطیوع وگارشییایوانوزطفانر وز وانایا وننیوراز ز ومشو ور و یاگ وجنذا ننیوا تیااشو وتولادزتو
زصیا و و رانیوصیگنردورطیف وا وجه وز آ یواازیو شدوتولادوتنخنلصورزخی و وزرجنروزشفغنلور ومگن واها یگدیوز وجگا ننیورانگی وفو ننیورنروشد وز وانایا ننیوا وادر وزرنو
ز تخنت ویحسوبوی شوتد.و و
انوعگنر وا وتصیور وانتو وتشیلا و ز تویااز ورانگی گوگارشییایو وصیگنردورطیف گو حارویحفا وجمهو وط وتنی وشمن 71727ویو خو2931/6/21وااوزطنسو طنل ننیور ل و
ر ز رن و وچنلشننیوپاش وز لور ننیوزاالغ و زوا و راویحفا ویااز ورانگی گوگارشیایو وصگنرد رطف و زوزاالغوتمورتدو وعال وااویلیفوتمور و راویحفا ویاگ وااوز زح وااتنی و
زجازر و ز تخنت وتح ویدرار وتافویدتو 1وین و وتوج ورااقوا وجه گاای ننو وز لور ننیوزاالغوشید وتوطی وزرشن گوطن ین وااتنی و واورج و زویوتفوتمورتدوتنوناو6وین ورکوان و
گزز شوی نرس زیوز وپاشار و وتح قوز لور ننو زوز زح وتمنرد.و و
ررفاوااتنی رزیو واورج ویعن ت وتوطیع ویدرار و ز تویااز رانگی گوگارشیای و وصگنردرطف گور و زطفنیوزجازیوزرنوتلیافگوانونملن یومیا وفو ننیوتخصص واخشگوپروز وتعاانوااتنی ننیو
زجازر گوز تانطواانوز لور ننیوزاالغ و وااتنی ننیوعمیانت و ز تخنت و زوجه وزجازیوعمیانتواخشی وااوپنر وندفننیوتعاانوشید ور وانتو وااتنی وشش وتوطع و وپاشااگ و ویشخصوتمور.وگزز شو
فنضاوتح وعگوز و"برنامه اجرايي وزارت میراث فرهنگي ،گردشگری و صنايعدستي"گویاگنر واازیوز زر وگزز شوعمیلارور وان ننیو ینت ویو روتیاوانتو گذز و وتین توااوپاشار وآ وی انشد.و و
و
و
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برنامههای عملیاتي وزارت میراث فرهنگي ،گردشگری و صنايع دستي مبتني بر اولويتهای ابالغي رياست محترم جمهوری

اولويتهای ابالغي رئیس جمهور (شاخصهای اختصاصي)

بند

متن اولويت ابالغي

هدف کلي

بند 1

آطا شگنط گوتگ امواوزتانو وشگنطنر وفاا ننو ویعضالتوانتوت ویاتا وانو ز تویااز ورانگی گوگارشیایو وصگنردورطف و

وفانت و وصانت وز ویااز وطااع و ورانگی وییموسو وتنییموسوانویشن م وطن ین رنرف ویاری ووفاظو وز ت نءوصگنردرطف ومشو ووزرززرشوطه وگارشیایور وتولادوتنخنلصورزخی گور آیدننیوز یومشو گوزرجنروزشفغنلو وت ور وتعنیالتواانزلمیی و وررپیمنط ورانگی و-وزطفانر وز وتارا وگارشیایورزخی ور وت ور و وتحلا ونماسفی و وزتسجن ویی و

بند 2

ااتنی رزیور وجه وتعاانوتلیافواوزتانویااز ورانگی و وشگنطنر وفاا ننیوانتوت ونمچو وتعاانوتلیافوتانررویی گوتوافو تدوخا جوز و
ثا گوطا اگدیوزشانوتن رخ ورانگی گوتها ورهاط وز وزشانگوطنینتدن وزتان و وگگجاگ ننیویو ننگوفان یننو ورنوجازر ویااوطوا وانچنقوعفا و و
منالننیویااز ورانگی و وفقومشفو وصنر زتو و ز رزت .و

فانت و وصانت وز ویااز وطااع و ورانگی وییموسو وتنییموسوانویشن م وطن ین رنرف ویاری و

بند 3

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

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

بند 4

ااتنی رزیور وجه وتسها وتوطع و راطنخ ننیوگارشیایوتوط واخشوخصوص .
و

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

بند 5

طازف و وطنینتدن وتین ننیوتولادو واها اارز یوز وآین ور وط وفو ویااز ورانگی گوصگنردورطف و وگارشیایواازطنسوزطفنتدز رننیوجهنت .
و

وفانت و وصانت وز ویااز وطااع و ورانگی وییموسو وتنییموسوانویشن م وطن ین رنرف ویاری ووفاظو وز ت نءوصگنردرطف ومشو ووزرززرشوطه وگارشیایور وتولادوتنخنلصورزخی گور آیدننیوز یومشو گوزرجنروزشفغنلو و-وزطفانر وز وتارا وگارشیایورزخی ور وت ور و وتحلا ونماسفی و وزتسجن ویی و

بند 6

تها و وز زر واسف وتایاغنتو وان ز رنا وا ویگیو وز ت نیوتصوراوجنذا ننیوگارشیایوزراز ور وان ز ننیوندفوجذبوگارشیایوخن ج و ویعار و
یگنطقوممفاوشگنخف وشد ور وط مورزخی .
و

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

بند7

زرززرشوتعنیالتوانوشام ننیویشن واانزلمیی واز گور و یاگ وصگع وگارشیایو وزطفانر وز وتارا ننیوآ ننواازیوشلورنر وگارشیایو
زراز  .و

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

بند 8

تد رنوطن و ومن یوشانفو ومن آیدواازیوزتفخنبوزرازروشنرسف وجه وتصدیوپس ننیویدرار ور و ز تخنت گویدراز وم وزطفنت و ویدراز و
شهاطفن ننوانوجی ویشن م وطمنننیوتخصص گو طنت ننیویاتا و(خااتین ز وآ و ز ت)گوادت و ز تخنت و(من یگدز وآ و ز ت)گومن شگنطن و
ااا ت و(زطفنرز و ویفخصصن وم ولز ینًوجز و ز تخنت وتاسفگد)و وتشل ننیوفار زیو–وصگا و وزتفانع وآ وفو  .و

وفانت و وصانت وز ویااز وطااع و ورانگی وییموسو وتنییموسوانویشن م وطن ین رنرف ویاری ووفاظو وز ت نءوصگنردرطف ومشو و-وزطفانر وز وتارا وگارشیایورزخی ور وت ور و وتحلا ونماسفی و وزتسجن ویی و

بند 9

ز زر وگزز ش وجنیدور ان و ضعا ویااز ورانگی ومشو گویوز رثور ویعاضوخ او و زنلن ننیوعمی واازیوفاظو وصانت وز وآ ننوانوتوج وا و
تجن بو ویگنادورزخی و وخن ج ویوجور .و

فانت و وصانت وز ویااز وطااع و ورانگی وییموسو وتنییموسوانویشن م وطن ین رنرف ویاری و
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بند

متن اولويت ابالغي

هدف کلي

بند 11

وفانت و وصانت وز ویااز وطااع و ورانگی وییموسو وتنییموسوانویشن م وطن ین رنرف ویاری وتد رنوزندزفورااقو ز تخنت ور وفو ننیویااز ورانگی گوگارشیییایو وصییگنردورطییف ومشییو وانوشیینخصوننر ومم و وماا ورااقو وز زر و -وفاظو وز ت نءوصگنردرطف ومشو و
وزرززرشوطه وگارشیایور وتولادوتنخنلصورزخی گور آیدننیوز یومشو گوزرجنروزشفغنلو وااتنی ننر واازیورطفانا وا وآ وزندزفور وان ننیو ینت ویشخص .و
-وزطفانر وز وتارا وگارشیایورزخی ور وت ور و وتحلا ونماسفی و وزتسجن ویی و

بند 11

تلما وطاحوت ش وانطفن شگنط ومشو وانویشن م ویفخصصاگ وم ویافی وز لوزرنوطاحو زوا وزتجن و طنتد زتد .و

فانت و وصانت وز ویااز وطااع و ورانگی وییموسو وتنییموسوانویشن م وطن ین رنرف ویاری و

بند 12

ز رنا ورااقوعمیلارویدرار وپژ نشییین ویااز ورانگی و وشییو زننیورگ وزطییفن ننو وز زر وااتنی وجه وز ت نیوعمیلاروآ ننو وز زر وااتنی واازیو
اهاورو ضعا وآ  .و

فانت و وصانت وز ویااز وطااع و ورانگی وییموسو وتنییموسوانویشن م وطن ین رنرف ویاری و

بند 13

ا و طین یو وزعال وعموی وانتکوزطالعنت ویو وننگوخنت ننیوادرم گوزیالکو ویسفغالتوتح وتمیکو ز تخنت گوپامنتلن ز ونملن و ز تخنت و
وشانفطن یو ضعا وینل و وزرز یگویدرارف و ویگنادوزتسنت وپنرین ننیوجهنت گویی و وزطفنت .

فانت و وصانت وز ویااز وطااع و ورانگی وییموسو وتنییموسوانویشن م وطن ین رنرف ویاری و

بند 14

تها ورهاط وشام ننیویایف و وزعضنیوآ واازطنسور ج اگدیوزفصنوشد و وز زر ومن تنی ومن یو وجیوگاایوز وتأرادواد وضنا وصالفا وزرنو
شام ننو وزرازرورعنلور وزرنوفو  .و

فانت و وصانت وز ویااز وطااع و ورانگی وییموسو وتنییموسوانویشن م وطن ین رنرف ویاری و

بند 15

ی نای وانوانچنقویااز ورانگی و ورز زر ننیویو نن .و

فانت و وصانت وز ویااز وطااع و ورانگی وییموسو وتنییموسوانویشن م وطن ین رنرف ویاری و

بند 16

ی نای وانوتخار ویااز ورانگی ور وجارن وزتجن وپا ژ ننیوعمازت  .و

فانت و وصانت وز ویااز وطااع و ورانگی وییموسو وتنییموسوانویشن م وطن ین رنرف ویاری و

بند 17

تد رنولوزرموانتوت ورنورطفو زلعم ننیویاتا وانوتعاانوصالفا ننو و تنرفوانتوت وزرازرویشمولواگدو .29و

فانت و وصانت وز ویااز وطااع و ورانگی وییموسو وتنییموسوانویشن م وطن ین رنرف ویاری و

بند 18

تد رنو وزاالغوفار وانر ننیوتن رخ و–ورانگی وشهاننو وتالشوفدزمثایواازیوفاظوانر ننیوز شمگدوانو عنر وف وقویلفسا وشها تدز و و
تها وآرانتنی وچیوتی وی نای وانوتخار ویااز ورانگی ور وجارن وزتجن وپا ژ ننیوعمازت  .و

فانت و وصانت وز ویااز وطااع و ورانگی وییموسو وتنییموسوانویشن م وطن ین رنرف ویاری و

بند 19

تد رنوتین وااتنی ویحو ور واورج و ز تخنت و وتین توااوتحو ونزرگ ومارور وفو ننیویااز ورانگی و(یایف )وزفانو ...گوصگنردورطف و و
گارشیایوانوزخذوگزز شوپاشار ورازرل  .و

وفانت و وصانت وز ویااز وطااع و ورانگی وییموسو وتنییموسوانویشن م وطن ین رنرف ویاری ووفاظو وز ت نءوصگنردرطف ومشو ووزرززرشوطه وگارشیایور وتولادوتنخنلصورزخی گور آیدننیوز یومشو گوزرجنروزشفغنلو وت ور وتعنیالتواانزلمیی و وررپیمنط ورانگی و-وزطفانر وز وتارا وگارشیایورزخی ور وت ور و وتحلا ونماسفی و وزتسجن ویی و

بند 21

اا ط و وآطا شگنط و ضعا و زگذز یننیوزتجن وشد و وزیلن وطگج و زگذز یوااخ وز ورعنلا ننیوتین ت گوتصدیگایو وفانتف وا و
طن ین ننیویار وتهنرگواخشننیو زاع وخصوص و وذرگاعن وزرنوفو وی ناقوانوزفلن وااتنی وشش ؛ور وناوفنلوز لور وفاظویااز ورانگی ور و
زرنویوضوعوی انرس ور وتیاوگارف وشور .و

وفانت و وصانت وز ویااز وطااع و ورانگی وییموسو وتنییموسوانویشن م وطن ین رنرف ویاری ووفاظو وز ت نءوصگنردرطف ومشو ووزرززرشوطه وگارشیایور وتولادوتنخنلصورزخی گور آیدننیوز یومشو گوزرجنروزشفغنلو وت ور وتعنیالتواانزلمیی و وررپیمنط ورانگی و-وزطفانر وز وتارا وگارشیایورزخی ور وت ور و وتحلا ونماسفی و وزتسجن ویی و

بند 21

زادز ویؤثاور و یاگ و زگذز یواگین ننو وزیوزلور لف وا واخشوخصوص  .و

وفاظو وز ت نءوصگنردرطف ومشو ووزرززرشوطه وگارشیایور وتولادوتنخنلصورزخی گور آیدننیوز یومشو گوزرجنروزشفغنلو وت ور وتعنیالتواانزلمیی و وررپیمنط ورانگی و-وزطفانر وز وتارا وگارشیایورزخی ور وت ور و وتحلا ونماسفی و وزتسجن ویی و
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رديف

عنوان اهداف کلي

حفاظت و صیانت از میراث طبیعي و فرهنگي
1

عنوان راهبرد

عنوان سیاست

توطع ومم و وماا وصانت گوفانت گوپژ نشگویای گویعار و واها اارز یوز واگنننیوتن رخ و ورانگی وانویشن م وطن ین رنرف و
یاری و

توطییع وتین ویدرارف -وف وا ورلپن چ گومن آیدو ویفل وااویشیین م وجنیع وذرگاعن ور واخشویااز ورانگی و
(ییموسو وغااییموس)گوطااع گوصیگنردورطف و وگارشیایویفل وااوزصولوزخالا گوز شننیویی و-وزطالی و
ویگ اقوااویعان ننیوعیم گورگ و وی فضانتوجغازرانر گوتن رخ و ورانگی ومشو و

ز ت نءوجنرین واخشور وط مویی و واانزلمیی ویافگ وااوذخنراورانگی و وتن رخ و ونور وزرازت و وتعنی وانورطفین ننیوزجازر و
ذراا و

رطفانا وا وجنرین وزراز ور وجهن وا عگوز ورل وز وغگ تارنگومهنتارنو وتأثااگذز تارنورانگگننو وتمد ننیو
اشایوانو رژگ ننیوطااع وم تیااو وااخو رز وز وتعنیی وطن تد و وزلهن اخشور وعاص واانزلمیی و

زرجنرواسفاننیویگنط واازیوزرززرشویشن م وطن ین رنرف ویاری و وتوطع ورعنلا ننیویااز ورانگی و وطااع وشنی :وصانت گو
فانت گوپژ نشگویای گویعار و واها اارز یوز واگنننیوتن رخ و ورانگی و

توطییع وتین ویدرارف -وف وا ورلپن چ گومن آیدو ویفل وااویشیین م وجنیع وذرگاعن ور واخشویااز ورانگی و
(ییموسو وغااییموس)گوطااع گوصگنردرطف و وگارشیایویفل وااوزصولوزخالا گوز شننیویی -وزطالی و و
یگ اقوااویعان ننیوعیم گورگ و وی فضانتوجغازرانر گوتن رخ و ورانگی ومشو و

ملموس و ناملموس با مشارکت سازمانيافته
مردمي

زرانیوت شوطن تد ور وتد رنوزلیوننیوتوطع زیور وط مویی گویگ
زرازت و وتعنی وانورطفین ننیوزجازر وذراا و

زیو ویحی ویافگ وااوذخنراورانگی و وتن رخ و ونور و

توطییع وتین ویدرارف -وف وا ورلپن چ گومن آیدو ویفل وااویشیین م وجنیع وذرگاعن ور واخشویااز ورانگی و
(ییموسو وغااییموس)گوطااع گوصگنردرطف و وگارشیایویفل وااوزصولوزخالا گوز شننیویی -وزطالی و و
یگ اقوااویعان ننیوعیم گورگ و وی فضانتوجغازرانر گوتن رخ و ورانگی ومشو و

جی ویشن م واانزلمیی ور و زطفنیوفانت و ویعار و رژگ ننیورانگی و وتمد وزرازت ور وط مویی و واانزلمیی و

تعنی وندرمگدو وطن تد واانزلمیی وانوتنمادوااوفاظوذخنراورانگی و وت ور ونور ویی و واانزلمیی و

ز ت نءوطه وصگنردرطف ور وتولادوتنخنلصویی ومشو و ورطفانا وا وشگنخ وجنیدوز وگسفا وجغازرانر گورانگی و وتن رخ وزراز و
ر فو وصگنردرطف و ونگاننیوطگف و

توطع وتین ورازگااو ومن آیدوتولادو وتو ردوصگنردرطف ور وط مویی و واانزلمیی و

شگنطنر گوت ور و وپا شوخالاا و وزادزعنتونگایگدز و وصگعفیاز وصگنردرطف و ونگاننیوطگف و وپاشلسوتن ونگای و
توطع وتارا ویگنادوزتسنت ورزتشوپنر گوینناو ویسئولا پذراور واخشوخصوص گوتعن ت ننو وجوزیدویحی و
2

حفظ و ارتقاء صنايعدستي کشور

شگنطنر گوت ور و وپا شوزطفعدزرونگایگدز و وصگعفیاز وصگنردرطف و

زصالحوشاو ننیوتولادو و انا وپذرامار ویحصوالتوصگنردرطف وانویحصوالتویشنا وخن ج و
توطع و راطنخ ننیویاتا وانوصگنردرطف وانوزطفانر وز ویشن م وفدزمثایورعنال وزرنواخشو وانوز لور ورعنلا ننو ویگنطقو
رز زیویزر وتسا و

توطع وتین ورازگااو ومن آیدوتولادو وتو ردوصگنردرطف ور وط مویی و واانزلمیی و

یشن م و وجذبوطاینر گذز ز و ورعنال وصگنردرطف وا ویگیو وز ت نءوتولادو وصنر زتوصگنردرطف ور وتوطع وپنردز و
توطع وی نلعنتو وپژ نشننوا ویگیو وشگنطنر وان ز نن و

توطع وتین ورازگااو ومن آیدوتولادو وتو ردوصگنردرطف ور وط مویی و واانزلمیی و

برنامههای عملیاتي وزارت میراث فرهنگي ،گردشگری و صنايع دستي مبتني بر اولويتهای ابالغي رياست محترم جمهوری

رديف

عنوان اهداف کلي

عنوان راهبرد
ز ت نءوجنرین واخشور وط مویی و ویحی ویافگ وااوذخنراورانگی و وتن رخ و ونور وزرازت و وتعنی وانورطفین ننیوزجازر و

رطفانا وا وجنرین وزراز ور وجهن وا عگوز ورل وز وغگ تارنگومهنتارنو وتأثااگذز تارنورانگگننو وتمد ننیو

ذراا و

اشایگوانو رژگ ننیوطااع وم تیااو وااخو رز وز وتعنیی وطن تد و وزلهن اخشور وعاص واانزلمیی و

فاظو ویعار وتگوعورانگی وا وعگوز وعنیی واازیوتوطع وگارشیای و
ز ت نءوطه وگارشیایور وتولادوتنخنلصویی ومشو و
افزايش سهم گردشگری در تولید ناخالص
3

داخلي ،درآمدهای ارزی کشور ،ايجاد
اشتغال و تقويت تعامالت بینالمللي و

رطفانا وا وشگنخ وجنیدوز وگسفا وجغازرانر گورانگی و وتن رخ وزراز وا ویگیو وتوطع وگارشیایگوصگنردرطف و ونگاننیوطگف و
ز زح وزلیوننیواهاگ وتوطع ورضنیوگارشیایوااوزطنسوآینرشوطا یان و

ديپلماسي فرهنگي
توج وا ویزر ننیورانگی و وتن رخ ومشو واازیوجذبوفدزمثایو وتگوعاخش وا وگارشیاز وخن ج و
طنینتدن وگارشیاز وفو وطالی و وجذبوتینیگدوآ ننوانوتوج وا ویزر ننیومشو ور وزرنوفو و
تایاغو وتا رجویزر ننیوطااع و ورانگی ومشو واازیوجذبوگارشیاز ورانگی و وطااع گارز و

4

تقويت و تحکیم همبستگي و انسجام ملي

توطییع وگارشیییایورانگی وانوفاظوذخنراویگ اقوااویزر ننیوتسییا ورانگی و وتن رخ و ویعار وجنرین و و
طه وزراز ور ورانگگو وتمد واشای و
توطع وپنردز وصگع وگارشیای و
شیگنخ وجنیدو وعماقوز وگسیفا وجغازرانر و وتن رخ وتمد وزرازت و-وزطالی و وفانت گوزفانءو واها اارز یوز و
یااز ورانگی و(ییموسو وتنییموس)گوطااع گونگاننیوطگف و وصگنردرطف ومشو و
توطع وتارا ننو وز ت نءوانایا ننیویوجورور و یاگ ننیویااز ورانگی و(ییموسو وتنییموس)گوطااع گونگاو و
رزتشوطگف و ورگن یواوی گوصگنردرطف و وگارشیای و
ز ت نءوجنرین ومشیو واعگوز ورل وز وا وننیوگارشییایوجهنت وز وطارقوتوطع ومم و وماا گوتگوعویحصولو
ز ت نءومااا و وزطفنتدز رطن یوخدینتوگارشیایو وتسها وطاا و
اها یگدیوز وتارا وگارشیایوطالی وانوز زح وخدینتوزطفنتدز رشد و ورط رنرفنوا وجنرین وااتاور ویگ

و

اها یگدیوز وتارا وگارشییایورانگی ومشیو وز وطارقوز ت نءومااا و وزطفنتدز رطن یوخدینتوگارشیایو و
تسها وطاا و

فاظو ویعار وتگوعورانگی وا وعگوز وعنیی واازیوتوطع وگارشیای و

توطییع وگارشیییایورانگی وانوفاظوذخنراویگ اقوااویزر ننیوتسییا ورانگی و وتن رخ و ویعار وجنرین و و

توطع وگارشیایورانگی گوتن رخ گوعیم گو رن تگوررنعوی دسگوطالی گوطااع گاریو و ش و

طه وزراز ور ورانگگو وتمد واشای و

فاظو ویعار وتگوعورانگی وا وعگوز وعنیی واازیوت ور ونور ویی و
استفاده از ظرفیت گردشگری داخلي در

عنوان سیاست

ز ت نءوطه وگارشیایور وتولادوتنخنلصویی ومشو و
رطفانا وا وشگنخ وجنیدوز وگسفا وجغازرانر گورانگی و وتن رخ وزراز وا ویگیو وتوطع وگارشیایگوصگنردرطف و ونگاننیوطگف و

ز زح وزلیوننیواهاگ وتوطع ورضنیوگارشیایوااوزطنسوآینرشوطا یان و

ت ور و زا وجنیع وانویوز رثو ورز زر ننیوطااع و ورانگی و وز ت نءوآگنن ننیوعموی واازیوزرززرشوطاینر و
زجفمنع واخشویااز ورانگی و(ییموسو وتنییموس)گوطااع و
توطع وپنردز وصگع وگارشیای و
شیگنخ وجنیدو وعماقوز وگسیفا وجغازرانر و وتن رخ وتمد وزرازت و-وزطالی و وفانت گوزفانو واها اارز یوز و
یااز ورانگی و(ییموسو وتنییموس)گوطااع گونگاننیوطگف و وصگنردرطف ومشو و
توطع وتارا ننو وز ت نءوانایا ننیویوجورور و یاگ ننیویااز ورانگی و(ییموسو وتنییموس)گوطااع گونگاو و
رزتشوطگف و ورگن یواوی گوصگنردرطف و وگارشیای و

و
و

برنامههای عملیاتي وزارت میراث فرهنگي ،گردشگری و صنايع دستي مبتني بر اولويتهای ابالغي رياست محترم جمهوری

عنوان هدف کمي

عنوان هدف کلي

واحد اندازهگیری

سالهای برنامه ششم

سال پايه
(عملکرد )1395

1396

1397

1398

1399

1411

تعداد موزههاي فعال در سازمان

موزه

342

372

322

233

213

233

تعداد موزههاي فعال خصوصي

موزه

24

26

77

28

113

133

تعداد موزههاي تخصصي دستگاههاي اجرايي

موزه تخصصي

177

176

126

186

336

313

تعداد آثار منقول ثبت شده در فهرست آثار ملي

اثر ثبت شده

483

433

463

633

663

233

تعداد آثار غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملي

اثر ثبت شده

342

23133

23233

22333

22333

22833

تعداد آثار طبیعي ثبت شده در فهرست آثار ملي

تعداد

21

443

623

733

223

1333

تعداد آثار میراث ناملموس ثبت شده در فهرست آثار ملي

تعداد

313

1423

1213

1223

3383

3283

733

713

716

733

736

تعداد آثار غیرمنقول فرهنگي– تاريخي مرمتشده و قابل بهرهبرداري
(در اختیار سازمان ،ساير دستگاهها و بخش خصوصي)
تعداد آثار غیرمنقول فرهنگي – تاريخي مرمت شده و قابل بهرهبرداري

تعداد ملي
283

833

833

843

823

823

حفاظت و صیانت از میراث طبیعي و فرهنگي

ثبت آثار در فهرست میراث جهاني (غیرمنقول ،طبیعي ،ناملموس)

تعداد

شاخص جديد

22

26

27

28

41

ملموس و ناملموس با مشارکت سازمانيافته

تعداد پايگاههاي جهاني

پايگاه

شاخص جديد

23

23

24

22

22

تعداد پايگاههاي میراث فرهنگي ملي

پايگاه

شاخص جديد

77

26

83

133

132

تعداد بناهاي مرمت شده در طول سال

اثر مرمت شده

شاخص جديد

1233

1733

1233

3333

3333

شيء مرمت شده

شاخص جديد

17333

33333

36333

23333

26333

بنا

شاخص جديد

33

23

22

42

64

بافتهاي شهري و روستايي مرمت شده

تعداد

شاخص جديد

146

183

346

383

226

مرمت اشیاء تاريخي -فرهنگي در دست بخش دولتي

تعداد

1832

1633

1633

1633

1633

1633

تجهیز موزه به سیستم حفاظت الکترونیک

تعداد

شاخص جديد

163

163

163

163

163

ساماندهي و مستندسازي اموال منقول تاريخي -فرهنگي

تعداد

127233

132333

132333

132333

132333

132333

تعداد کاوشهاي باستانشناسي در سال

کاوش

شاخص جديد

123

173

333

363

233

تعداد حوزه مستندسازي شده مردم شناسي (مردم نگاري)

حوزه

شاخص جديد

36

23

43

63

23

تعداد حوزه مستندسازي شده زبان و گويش

حوزه

شاخص جديد

36

23

43

63

23

تعداد حوزه مستندسازي شده هنرهاي سنتي

حوزه

شاخص جديد

36

23

43

63

23

(در اختیار سازمان ،ساير دستگاهها و بخش خصوصي)

مردمي و

تعداد اشیاء تاريخي فرهنگي مرمت شده در طول سال
تعداد بناهاي تحت بهرهبرداري

تعداد استاني

برنامههای عملیاتي وزارت میراث فرهنگي ،گردشگری و صنايع دستي مبتني بر اولويتهای ابالغي رياست محترم جمهوری

عنوان هدف کلي

حفظ و ارتقاء
صنايعدستي کشور

عنوان هدف کمي

اندازهگیری

(عملکرد )1395

1396

1397

1398

1399

1411

تشن واانزلمیی ویاغواا ومنالو(یهاوزصنل )

تشن

 27و

-و

 07و

-و

 67و

-و

تشن ویی ویاغواا ومنال

تشن

-و

 977و

-و

 077و

-و

 077و

شدوطنلانت وتسا وشنغیانوآیو شررد واخشوصگنردرطف وا وم وشنغیانورز زیویجو

ر صد

 19و

0و

0و

0و

0و

0و

شف ننیوان تد وطن یوشد ور وفو ونگاننیوطگف و وصگنردرطف ر وطنل و

تعدزر

شنخصوجدرد و

 92و

 92و

 92و

 92و

 92و

ااتدطن یور وفو وصگنردرطف ور وطنل

شف

شنخصوجدرد و

 27و

 26و

 10و

 92و

 93و

یسفگدتین یو وتلما وپا تد ننیویااوطوا وف وقوینللا ویعگویو وثا وآثن ور وطنل و

تعدزر

شنخصوجدرد و

 92و

 92و

 92و

 92و

 92و

تمنرشین

 23و

 20و

 20و

 26و

 27و

 21و

فمنر وز وزرجنرو وتوطع ویازمزوعاض و ورا شورزح ویحصوالتوصگنردرطف

طاحور وطنل

شنخصوجدرد و

9و

9و

9و

9و

9و

صنر زتوصگنردرطف وا وزتضمن و رو آالتوطگف

یایاو ورال

شنخصوجدرد و

 007و

 010و

 766و

 2777و

 2769و

پا زت ننیوتولادوزتاازریوصنر وشد

تعدزر/ر ا

 90361و

 26777و

 27777و

 21777و

 23777و

 17777و

پا زت ننیوتولادومن گنن وصنر وشد

تعدزر/ر ا

 2797و

 007و

 677و

 607و

 777و

 707و

تاا

شنخصوجدرد و

 0777و

 0777و

 0777و

 0777و

 0777و

من گن

شنخصوجدرد و

 977و

 107و

 977و

 907و

 977و

صد ومن توشگنطنر واازیونگایگدز و وشنغیان و

تاا و

 1969و

 3177و

 29777و

 23177و

 16177و

 90377و

زرجنروان ز چ ننیورزحم وصگنردرطف و

تعدزر و

شنخصوجدرد و

27

27

27

27

 27و

تعدزروتمنرشین ننیورزخی ومشو

اام شدگن وتسهاالتور وطنل
زع نیوممکننیورگ و وزعفان ی

و

واحد

سال پايه

سالهای برنامه ششم

برنامههای عملیاتي وزارت میراث فرهنگي ،گردشگری و صنايع دستي مبتني بر اولويتهای ابالغي رياست محترم جمهوری

عنوان هدف کمي

عنوان هدف کلي

گردشگری داخلي
در تقويت و تحکیم
همبستگي و
انسجام ملي و

و
و

سال پايه
(عملکرد )1395

1396

1397

1398

1399

1411

میلیون نفر

شاخص جديد

132

132

113

116

133

تعداد هتلهاي کشور

باب

1162

1233

1433

1633

1233

1733

تعداد هتلهاي  4و  6ستاره

باب

142

173

183

333

363

323

تعداد تختهاي اقامتي کشور

تخت

172322

تعداد گردشگران داخلي

استفاده از ظرفیت

واحد اندازهگیری

سالهای برنامه ششم

643333 423333 433333 223333 213333

تعداد گردشگران خروجي از کشور

میلیون نفر

8.3

2.3

2

6.2

6.2

6.2

تعداد گردشگران ورودي به کشور

هزار نفر

4811

7733

8333

13633

13633

14633

درآمد حاصل از گردشگران ورودي

میلیون دالر

7263

13133

13233

16333

12333

31333

برنامههای عملیاتي وزارت میراث فرهنگي ،گردشگری و صنايع دستي مبتني بر اولويتهای ابالغي رياست محترم جمهوری

برنامههای عملیاتي وزارت میراث فرهنگي ،گردشگری و صنايع دستي مبتني بر اولويتهای ابالغي رياست محترم جمهوری

برنامههای اجرائي مرتبط با اولويتهای عمومي ابالغي رياست محترم جمهوری
شماره

عنوان برنامه اجرائي

اولويت ابالغي عمومي و
.2
.1
.9

1

ز ت نءو طیالی وتین وزرز یگوشانرا وینل گواهاورورطفاط ونمینت وا و
.0
زطالعنتگورازن وآ ر وراصی ی واازااگوفانت وز وزیوزلور لف و ویعان و
.2
ااز رزر وانتو ور ونم وزیو و
.1
.9
.2
.1

ز زح وتمنر ومی گوجنیدگویاتا گوا ویوادو ویسفگدوز و ضعا و وعمیلاروینل
اورجی واگدیو وپاشااگ وینل و(ااویاگنیوزندزفواورج زیور ل و وز زح و شییینوااآ روز لا و
یگنادو ویصن فوا وصو توجنیدگوا ویوادو ویعفاا)
توسعه مديريت
ییدراری و وتحیای وینل و(یدرار گوتحیا و وزرشییینو رسیییکوننیوزیو وینل و وزطماگن وز و
نمننگی وزثااخشوتصما گاایوینل )و
یدرار ور آیدو وتخصاصویگنادو و
تها وگزز شننیوزر ز یو(ط وینن )وا ویعن ت وزیو ویجیرو رنط وجمهو یو و
سرمايهگذاري ،امور حقوقي و مجلس
زخذو وتیهدز یوزطگنروینللا ومیا وزیوزلوغاایگ ولو ز تخنت
زجازیوانتو ومنرزطفاو و
آیو شوتخصییصیی و(فانت ورازرل گوپاطییگی و وزطییگنرگوتحو وااخو روانوزتوزعوتخیانتو و
حراست
پاشیاایوز وآ وانو عنر وآرزبوزطالی و وفاظومازی وزتسنت وزرازر)
آطا شگنط و زفدننیوصا و وطفنریو و

اا ط وپس ننیوپاشگهنریوجه وپاطگ ور و ز تخنت ویفاوع
2

3

زعمنلوشنرسف طنال یوا وعگوز وتگهنویعان وزتفخنبونملن ز و ویدرار و  .2ز زتدز یوطیینینت ویدراز ورارزوا ویگیو وزفصیینءوزشییخنموتوزتمگدو وانوتجاا و وتسییها ور و
تعن ضویگنردور وتصما گاایننگو زگذز یننو وزتفصنانت و
زتفخنبویدراز وز واانوزرازروشنرسف و
 .1شگنطنح وزرازرورز زیوتوزتنر و ویسفعدو و
یالکوااز ورزر و«یگشیییو وف وقوشیییها تییدی» ور و ز تخیینتی و و
رطفین ننیوتناع وا و رژ ور وفو ننیویاتا وانوف وقوعموی و

واحد متولي

ز زتدز یو وتلما وطنینت وزللفا تال وگارشیایوا وآر س:و www.tourism.ichto.irو
یحو ر و«یگشو وف وقوشها تدی»ور و ز تخنت و وزجازیوآ و

حراست
توسعه مديريت

گردشگري
توسعه مديريت

برنامههای عملیاتي وزارت میراث فرهنگي ،گردشگری و صنايع دستي مبتني بر اولويتهای ابالغي رياست محترم جمهوری

شماره

عنوان برنامه اجرائي

اولويت ابالغي عمومي و

 .2ا وفدزا و طنتد وچنپومنغذیوزتفشن زتو
 .1زجازیو"طاحویااز ومشن ی"واازیوفانت وز ویگنادو وت ور ومشن یواوی
 .9ااتنی و"طاحویو وطیییازو" اازیوزت انقوانوتارا ننیو رسییی ویحا ویو ننو ومننشو
نزرگ و وصار جور ور وزتاژیننیورسای و
 .0ا وفدزا و طینتد وفم و وت و وینیو ر وننیوغااضا یوا و رژ وینیو ر ننیوانوفم و و
ت ونوزح و
پانر طیین یوزصییولوتوطییع وپنردز و وفانت وز ویحا و رسی وا وعگوز ورل وز وزصییولوز رنا و و
ر ج اگدیوتنطاسنتوگارشیایور ونگین وتد رنو واا طنت وضوزا و

4

توج وا وفانت وز ویحا و رس ور وااتنی رزیننو وطانطفیذز ینن و

.2
.1
.9
.0
.0

منغذ رزر ومار و(آ شاووزللفا تال ور خوزط ننو وتنی ننیو ز ر )و و
زللفا تال ومار وراآرگدننیوصد ویجو ننو و
تو ردوزللفا تال وپوطفاننیوزطالع طنت و و
تغاااوطاسف وتیاطگج ومنغذیوا وطاسف وتیاطگج وآتالرن و
وتغاااوتحو وذخاا طییین یورای نینو وعلرونینیوتولایدیوز وذخاا وطییین یور وDVDوا و

واحد متولي

پژوهشگاه میراث فرهنگي و
گردشگري

گردشگري

روابط عمومي

ذخاا طن یور ونن رننیوزللفا تال وانوتارا وانال و

.2
.1
.9
.0

تیدااقو وجینگیذز یوعاصییی وننو وفازر وآثن ور وطاحننیوجنیدوعماز /وتنفا زیو/آینرشو
یگ زی
تد رنوتانن تنی و وتعنی وانوطیین ین ویحا و رسیی وا ویگیو وزرجنرواوزتانو وضییوزا ون و
پوشن ور وفانت وز وفار ویگیایو وفانتف و(چش وزتدز وتن رخ )و رس ویحا وطااع
تها وطاسف وزطالعنتوجغازرانر وآثن و یحوط ننیوتن رخ و
شییگنطیینر گوتها وپا تد و وثا وآثن ویااز وطااع و ویگنتاورانگی ومشییو ور ورهاط ی وآثن ووووووووو
یااز وجهنت وروتسلوو وفانت و وصانت وز وآ نن و

میراث فرهنگي

برنامههای عملیاتي وزارت میراث فرهنگي ،گردشگری و صنايع دستي مبتني بر اولويتهای ابالغي رياست محترم جمهوری

شماره

عنوان برنامه اجرائي

اولويت ابالغي عمومي و
.2
.1
.2
.1
.9
.0

5

.0
ز لور و زگذز یورعنلا ننوا ویار و ورازن وآ ر و یاگ ویشیین م وناو .6
.7
چ وااشفاواخشوخصوص و
.1
.2
.1
.9
.0

جی ونملن یننیویاری وانوت ور واخشویشن م ننیوزجفمنع ور وطنخفن ورین وفانت و
ز زح وطاحو وتد رنورطفو زلعم ویااز ان وزرفخن یوانوجنیعا وطازطایو و
یعار وتارا ننیویااز ورانگی گوصییگنردورطیییف و وگارشییییایواازیوزرجنرو یاگ ننیو
من آرارگ و ومس و ومن وز وطارقوشام ور وتمنرشین و وتشس ننیومن آرارگ
زفانیونگاننیوطیگف ورازیوشوشد گوآیو شونگاننیوطگف گوطاحوموچکطن یومن گن ننیو
نگاننیوطگف وخنتی گومن ااریطن یوپژ نشننیونگاننیوطگف
جی ویشییین م وشیییام ننیورزتشواگان و وزطیییفن آپواازیورعنلا ور و یاگ ننیویااز و
رانگی گوگارشیایو وصگنردرطف و وانوزطفانر وز ورطفن رننیوپژ نش وپژ نشین و
طاحوجنریزرگ واگین ننیوگارشییییایور وانل ویازمزواو گاریوا وجنیوطییینراوگزرگ ننیو
پانزرگ و وتنیفگنط وانوتارا ننیوطا یاگ و
تلما و وت ور وز لانویامزوتوآ یوپژ نشین وانوزطفن تآپننیوتح وپوشش و
زگذز یورعنلا ننیوزجازح ویوتا وا وزطفن تآپنن و
تد رنورطیفو زلعم وصید ویجو واازیوزطفن توآپننیوفو ویااز ورانگی گوگارشیایو و
صگنردرطف و و
ت ور وزطفن تآپننوز وطارقوز زح وپژ نشننیوفو ویااز ورانگی
زگذز یوزانیفین ننیواو گاریوا واخشوخصوص و وغاار لف و
زرجنرو و ز زتدز یوتشیل وننیوفار زیور وانل وزتجمنننیوفار زیوگارشیایوطالی ور و
زطفن ننو وجنیع وفار زیوگارشیایوطالی
ز وزتدز یو وفمنر وز ورعنلا ویازمزوزطالع طنت ورزخی
فمنر وز وتشل ننیوفار زیویوضوعوینر و10وآحانتنی وزرجنرگوزصالحو ور و زطفنیو زگذز یو

واحد متولي
يگان حفاظت

پژوهشگاه میراث فرهنگي و
گردشگري و

گردشگري

رعنلا ننو ورازن وتمور و یاگ ویشن م واخشوخصوص و
 .2فمنر وز و ز زتدز یویو ننیوخصوص
 .1ز وزتدز یوطیینینت و زگذز یننیوینر و 17وینر و11و وتدز ویشیین م ور وانل وممکننیو
رگ و وتسهاالت ور ویای وزاگا ورز زیوینلکوخصوص و

میراث فرهنگي
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شماره

عنوان برنامه اجرائي

اولويت ابالغي عمومي و
.2

.1
.9
6

توج وا و ردوزتحصییین ننو وااااز مار ورضییینیو اناف ور ومگن وتح و
مگفالوااز ورزر و وانعد یگدومار وفو ننیوزتحصن ی و

.0
.2
.1

ز ت نءوطی مون وزرززح وانوطنراورطفین ننیوپژ نش گویشن م ور وزجازیوطاحننیوعمازت و
انو ز توتاا گوشیهارز یوننگویخناازتو و ز و وشهاطن یواازیوتجنت اخش وآثن وتن رخ ور و
طاحننیوتوطع زیومشو
ز جنعوطاحننیوزخفصنص وپژ نش وا وتخاین و
تهنرطیین یواازیوتین تو ومگفالوطیین ین رنرف و زت وااوااز رزرننیوطاحننیوپژ نشیی و و
غاا وااوزطنسوااآ روفقزلزفم وخدینتوااوشاحوتاضای
یشین م ورزتشیین وننو ویوطیسینتوپژ نش ور ورعنلا وننیویادزت وانطفن شگنط ومشو وتنو
پگجن ور صدورعنلا وطنالت و
جیوگاایوز وزتحصییین وانوزرجنرورضییینیو اناف ور و زا وانوزانیفین ننیواو گاریور ویگنطقو
طفنر و ور وااخ وز ویوز رور وشهاننو
تد رنوضوزا و ویعان ننیوزرجنروزانیفین ننیواو گاریوعشنرای و

تها و وتد رنوتین ورگ و وزجازر ویای ومشو و
7

زعمنلوز لور و رژ وااوزطف از ور ل وزللفا تاکور وفو وتح ویدرار و

ز زتدز یویازوخدی وزللفا تاکو وپگجا و زفدوخدینتو ز تخنت وجه وز زح وخدینتوزللفا تاکو
انا وز زح وز وطارقوپاتنل
مگفالو وتین تورااقوااوتمنی وپاطیگ و ویدراز وانو عنر وزصی وفاظومازی وزتسیینت و وزعمنلو
شنرسف وطنال یواازیوتصدیوناگوت وپس ویصوب

8

ا ومن گاایوناوچ وااشفاوجوزتن گو تن و وشها تدزت وز وزاوز و ویذزن و  .2مننشویانتیانوطگ ویدراز و ز تویفاوعوا و93و طنلوتنوپنرن وااتنی وشش و(ن وزمگو و00و
ر وطی وحویدرارف و ومن شیگنط ور وط وحویخفیفوزرز یو وپانازوز و
طنلوی انشد)
الن گاایوخورشن تدز ور ویگنص ورطفین ننیویفاوع و
 .1زرززرشویدراز و وا و%02وز وم ویدراز وتنوپنرن وااتنی وشش و(ن وزمگو و%11وی انشد) و
 .9تین تور وخصیوموپانازوز والن گاایوخورشن تدز ور ویگنص ورطفین وز وطارقوزطفعال وز و
یازجدوذرصالحو و

واحد متولي

پژوهشگاه میراث فرهنگي و
گردشگري

گردشگري
میراث فرهنگي
توسعه مديريت
حراست

توسعه مديريت

برنامههای عملیاتي وزارت میراث فرهنگي ،گردشگری و صنايع دستي مبتني بر اولويتهای ابالغي رياست محترم جمهوری

شماره

عنوان برنامه اجرائي

اولويت ابالغي عمومي و

واحد متولي

جیوگاایوز واا وتخیفور و تیدوصییید ویجو نینیو ز تخینتی و و ورینوز زحی وخدینتووز وطارقو
شگنط رز مار ومیا وخدینتوتنوزتفهنیوطنلو2933وشنی :و
-

9

زادز وجدیور و زطفنیویان وانورسنروزرز ی و

-

صد و وتمدردویجو وشام ننیوفم و وت وگارشیای
صد ورنوتمدردومن تو زنگمنرن وگش
زا نلومن تو زنگمنرن وگش
تغاااومن تو زنگمنرن وگش
صد وگوزناگنی وفار زیوگارشیایوطالی
تمنرشویجن یویو ننو وزینمنورانگی و-وتن رخ ومشو
ز زح و زنگمنیوصوت ویو ننو وزینمنورانگی و-وتن رخ
صد ویجو وتنطارویو ننیوتخصص ورطفین ننیوزجازر
صد ویجو وتنطارویو وخصوص
صد ویجو وااگزز یوتمنرشین ننیورزخی وصگنردرطف
صد ویجو وااگزز یو ویشن م ور وتمنرشین ننیوخن ج وصگنردرطف
ر ج اگدیو وز زح وگوزن ومااا ومن گن ننیوتولادزتوصگنردرطف
فمنر واام زیوز ومن گن ننیوصگنردرطف
تین توااوپا زت وزتاازریوصگنردرطف
تنرادویشنغ وخنتی وصگعفیاز وصگنردرطف
ز زح ویعار تنی وجه وصگعفیاز وصگنردرطف وا واام
زع نیوتسهاالتوا ومن گن ننیوتولادیوصگنردرطف
زع نیوتسهاالتو ورن زت ویشن م ور ویای وزاگا ننیوتن رخ وا واخشوخصوص
زع نیوتسهاالتو ورن زت واازیوفانت و ویای وپنرین ننیویی و وجهنت
زع نءوممکننیورگ و وزعفان یوا وینللانو واها اارز ز وآثن ورانگی و-وتن رخ
زع نیوتسهاالتویشن مف ور ویای وزاگا وتن رخ وا واخشوخصوص
زع نیوزعفان زتو راطنخف وا وتنطاسنتوگارشیای
آیو شو وتوزتمگدطن یوتشل ننیویار وتهنرور و یاگ وگارشیایگویااز ورانگی و وصگنردرطف
صد ویوزر فگنی وتنطارویگنطقوتموت وگارشیای
صد ویجو وااگزز یور ننیوآیو شوتخصص و رژ وشنغیانوصگنردرطف
صد ومن تویااایایوصگنردرطف

توسعه مديريت

برنامههای عملیاتي وزارت میراث فرهنگي ،گردشگری و صنايع دستي مبتني بر اولويتهای ابالغي رياست محترم جمهوری

شماره

عنوان برنامه اجرائي

اولويت ابالغي عمومي و
-

9

زادز وجدیور و زطفنیویان وانورسنروزرز ی و

-

و
و

صد وگوزن وتنی وآیو شوتخصص واازیوشنغیانوصگنردرطف و(زطفن )
ااگزز یور ننیوآیو ش وتخصص ویو و ویو رز ی
پنطخوا وزطفعالینتور وخصوموثا و وفار ویااز ورانگی و وطااع
پنطیخوا وزطفعالینتوانتوت ور وخصوموضوزا وفانتف و وزفانر و–وعاص ننو وفازح وآثن وتن رخ و-ورانگی و
وانر ننیوتن رخ گویحوط وانطفنت
پنطخوا وزطفعالینتور ویحد ر وعاص و وفار وپنرین ننیویی و وجهنت
پنطیخوا وزطیفعالینتور وخصوموتنطاسنتو ویوطسنتوگارشیایو(یجو ویننوز گوزینمنگو ز توخن ج گوتنجنگو
تعزرازتو وثا وشام ننواازیوتغاااوتن )
پنطخوا وزطفعال ننیوتخصص وتشل ننیویار وتهنرور وفو ویااز ورانگی گوصگنردرطف و وگارشیای
طادگ وا وشلنرنتوفو ویااز ورانگی گوصگنردرطف و وگارشیای
صد ویجو وااگزز یوان ز چ ننیویوا وعاض و ورا شوصگنردرطف
صد ویجو وزرجنرگوزصالحو ورنوتجهازوان ز چ ننیورزحم وصگنردرطف
صد ویجو وااگزز یوفازج وصگنردرطف
صد وجوز وتنطارگو وپا زت ورعنلا ورا شین ننیوصگنردرطف
صد ویجو ویای و وزفانءواگنننیوتن رخ
صد ویجو وتغاااومن اایو و زگذز یوزاگا وتن رخ ون وشن وزثا
صد ویجو وی نلعنتوانطفن وشگنط
صد ویجو واها اارز یوزاگا و زگذز یوشد
صد ویجو ورعنلا ویوطسنتویدرارف ویحوط ننو وزاگا ورانگی -وتن رخ
صد ویجو ورعنلا ومن گن ننو ویوطسنتویای ویحوط ننو وزاگا ورانگی -وتن رخ
صد ویجو ورعنلا ویوطسنتوخدینتویشن
ر ج اگدیو وصد وگوزناگنی وتنطاسنتوگارشیای
صد ویجو وز رنان و ویدراز ورگ وطاحوت ااقوتنطاسنتوگارشیای
صد ویجو ورعنلا وشام ننیوطاحوت ااقوتنطاسنتوگارشیای
تین توااوعمیلاروشام ننو وعوزی وز رنا وطاحوت ااقوتنطاسنتوگارشیای
صد ویجو ورعنلا وتشل ننیوفار زیوگارشیای
تین توااورعنلا وتشل ننیوفار زیوگارشیای

واحد متولي

توسعه مديريت
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اولويت ابالغي عمومي و
.2
.1
.9
.0
.2
.1
.2
.1

11

زافلین وعمی ور وتحو و وتوعورعینلای وآ ورطیییفیین واازیوی ینایی وانو
تحار ننیوتنلمنت و

ت ور وآ ینرشین ننیوپژ نشلد وفانت و ویای وا ویگیو وجیوگاایوز وخا جوز وتنش وز و
ز طنلوتموت ننیوآ ینرشینن وا وخن جوز ومشو و ویشنا طن یولوز وآ ینرشینن
فمنر وز وتولادزتوشام ننیورزخی و
فمنر وز وزطفن تآپننو وشام ننیورزتشاگان ور وفو ننیویاتا و
ااگزز یو ردزرننیورانگی و ویعار وجهن وزرازت وا ویگیو وشییگنطیینر و ویعار ورانگگو
غگ وزرازت وزطالی ور وط موجهن و وجی وفمنر ویگ زی و

.0
.6
.7

پژوهشگاه میراث فرهنگي و
گردشگري

زلزز وزطییفانر وز وتولادزتورزخی و وا وخصییومواوی و ویحی ور وزرجنرگویدرار و وپذرازر و
گردشگري
زانیفین ننیواو گاریو
جذبواامن ز وز ومشو ننیوندفوز وطارقوز زح واسف ننیوگارشیایوطالی و و
یعنرا وررنتاوخدینتویسنرات وز وپارزخ وینلانتوااوز شوزرز ر و
اا طییی و وزعال ومیای وآثین وتنشییی وز وتحار وننور وتمن ورعنلا ننیوف وا و وپا تد ننیو سرمايهگذاري ،امور حقوقي و مجلس
اانزلمیی و و

 .2ت ور و واها گاایوز وتوز ورزتشورگ ویایف ورزخی و ورزتشینن و
 .1صد وخدینتوتخصص ویای وا ومشو وننیویگ و
.2
.1
.9
.0

واحد متولي

شگنطنر وگیوگن ننیورسنرو وزصالحو تدننیویاسد زتیاز
زفصنءو واا ط وزثازتوتحار وااوزادزینتورطفین ور وط وفو وتخصص و
مگفالو وتین توااوفضو وزتانعوخن ج ور و ز تخنت
مگفالوصیالفا وپاطگ وزعززی وا وخن جوز ومشو و وتوجا وفانتف وزرشن و وزخذوگزز شو و
یصنفا وانوآتن وپروز وزتجن ویأیو ر و
فاینتی وز وزطالعینتوررجافینل و ومگفالوزیو ورگین یوزطالعنتوا وجه وپاشییییاایوز وو
آطا ننیو زرنت زیو ونلانن
زرجنروطیاسیف ومن آیدور رنر وگزز شوننیویاری وا ویگیو وپاشیاایوز واا وناگوت وخی و
ر وفو ورعنلا و ز تخنت
یازاا و وفانت وز وزطیگنرو ویدز کوطا واگدیوشید وا وجه وعد ورطیفاط وااینتین وا و
آ نن و
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11

عنوان برنامه اجرائي

اولويت ابالغي عمومي و

 .2خگث ومار وتایاغینتوطیییوءوعیا وجمهو یوزطیییالی وزراز و(زرجنروممپانوننیوتایاغنت وانو
نملن یو طنت ننیواانزلمی ) و
زافلین وعمی ور وتحو و وتوعورعینلای وآ ورطیییفیین واازیوی ینایی وانو  .1یعار وچها و زاع وزراز وا وجهن و وزرززرشوآگنن واخشی ی و زاع و وممکوا وممپانننیو
تحار ننیوتنلمنت و
تایاغنت و وزطفانر وز وتارا ننیواخشوخصوص وجه و
 .9ی نای وانوتخار ننیو طیینت زیوزراز و وزطییفانر وز ورضیینننیوتایاغنت وآتالرنور وممپانننیو
تایاغنت و واها گاایوز وتلگاکننیوااتدطن یو وراص ننیورضنیوطنرااو و
زنفمین وای وطیییااوننیوزطیییفنت وا ویگیو وزجازیوااتنی ننیور ل و و فضو ویسفماور و92وزطفن ومشو و وان رردوز وزرز زتوم و وتها وگزز شویاتا و
پنطخیور ویسف ا وا وتان ننیویار و
مگفالو وتین توااوتمنی وااتنی ننیورانگی گوعیم و و...و ز تخنت ور وطی موصیفو وطفنروا و
جه وجیوگاایوز وتخار وچها وتین و ور ل و

12

.2

جیوگاایوز ورضینیوشینرع وطین یو وشال وطن یو طنت زیوانوخااتین ز و وزصحنبو طنت ور و
فو ننیوط وگنت و ز تخنت و وزرجنروراص وتو ردویحفوزیوخاایورااقو و
خگث ومار وزثاوشیینرعنتو وشییاهنتو وتشییلا وطییفنروتایاغنتورضیینیویجن یگوآیو شننیو
طنت زیوا و وا وزعضنیوطفنرور ومیا وزطفن ننو و
مننشوشینرع وطن یو وااگزز یوتشس ننیوخاایو ور وزخفان وااز رزر وزخان وا و و ویگنادو
زطالعنت ورااقو و
پنطیخوا وطوزالتوی ا ف ور وطنینت ورطفاط وآ زروا وزطالعنتو وت ور و وتسها ورطفانا و
ا وراآرگدنن و

.2
.1
ز زر وپاشگهنرو وزجازیوطاحننیوطن تد وتسا وا و ردویشلالتویوجورو .9
وزیادآرارگ وتسا وا وآرگد ومشو و

ی نلعنتویار وتین یور وط مویی واورژ ور وت نطواحازت و
ی نلعنتوطاحننیویار وشگنط وانوتنمادوااوت ور وتشنطوزجفمنع و
زجازیوطاحننیوپژ نشی ومن ااریور و زطفنیو ردوتان وننو ویشلالتومشو وا وخصومور و
فو ننیویهم وچو وآبگومشیین یگویعمن یو وشییهاطیین یو و...وانواها وگاایوز وتجاا و
تن رخ ومشو
ز زتدز یویامزوطانط وپژ نش و وآرگد پژ ن ور ویعن ت ورگن یو و

ررنعوز ویوزضیییدور ل و وپنطیییخیور وا وشیییاهنت وم ور وتاراو ننگو
طیینت ننو ورضیینیویجن یوتسییا وا ورطییفین ویفاوعورنور ل وی احو .1
ی شور .و

.9
.0

13

.0
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عنوان برنامه اجرائي

اولويت ابالغي عمومي و

 .2مننشوزطفعال ننیویخفیفوجه وزرجنرو و ز زتدز یوزتوزعوتنطاسنتوگارشیای
 .1زرجنرو و ز زتدز یوچن چوبوجنیدوگارشیایوطالی ومشو و
 .9زجازیوطاحوطااننیوآطن و وااتنی رزیوشد و(طنب)و و
تلما و وان تیایواوزتانو وی ا زتوفو ننیویخفیفورعنلا و ز تخنت و
13

ز زر وپاشگهنرو وزجازیوطاحننیوطن تد وتسا وا و ردویشلالتویوجورو .2
وزیادآرارگ وتسا وا وآرگد ومشو و

.1
.9
.2
.1

ااگزز یوااتنی ننیویخفیفورانگی وزع وز وجشییگوز و وتمنرشییین ور وطیی مویگ وزیو و
اانزلمیی وانو رلاروزیادآرارگ و وزرجنروراص واازیونگایگدز و وا و رژ وجوزتن و و
عمیانتو طنت زیویگنط واازیوجه وزطالع طنت و وپوششور خو وعمیلارو ز تخنت
ااجسف طن یو طنت زیوطاحننیوطن تد و وزیادآرارنو ز تخنت و
یشن م ویحو یورعنلا ننیوفانتف و ویایف
ت ور وفرویی گازر و وطییها وتمور وآفنروجنیع ور ویوضییوعنتوفانت گویای گوزفانءو و
اها اارز یوز وآثن وتن رخ وو و

واحد متولي
گردشگري
سرمايهگذاري ،امور حقوقي و مجلس

روابط عمومي
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برنامههای اجرائي مرتبط با اولويتهای اختصاصي ابالغي رياست محترم جمهوری
شماره
1

عنوان برنامه اجرائي

اولويت ابالغي تخصصي و

آطیا وشیگنط گوتگ امواوزتانو وشگنطنر وفاا وننو ویعضالتوانتوت و  .2آطا وشگنط گوتگ امگوان تیایواوزتانو وی ا زتوفو ننیوتخصص و
یاتا وانو ز تویااز ورانگی گوگارشیایو وصگنردرطف و
 .1تد رنواوزتانویاتا وانوفو ننیو ز تخنت و
اا طییینت واینتکوزطالعنتو وجنیدوزیوزلویگ ولورانگی و-وتن رخ وا وآر سوjaam.mcth.irو

http://و و

ااتنی رزیور وجه وتعاانوتلیافواوزتانویااز ورانگی و وشگنطنر و
فاا نینیوایینتوت ونمچو وتعاانوتلیافوتاینررویی گوتوافو تییدو
2

خا جوز وثا گوطا اگدیوزشیییانوتن رخ ورانگی گوتها ورهاطی ی وز و
زشیییانگوطییینینتدن وزتان و وگگجاگ ننیویو ننگوفان یننو ورنوجازر و
یااوطوای وانچنقوعفا و ومنالوننیویااز ورانگی و وفقومشیییفو و
صنر زتو و ز رزت و

واحد متولي
سرمايهگذاري ،امور حقوقي و مجلس
توسعه مديريت

 .2ز زتدز یوطنینت ویااوطوا وپا تد ننیوانچنقوانونملن یورین وفانت و ز تویفاوعو وررفاو
سرمايهگذاري ،امور حقوقي و مجلس
رگن یوزطالعنتو و
 .1تد رنورطفو زلعم ویااوطوا ور رنر وفقوزللشفوتوط وپاطگ ومنشف و
 .2ااتنی وطنینتدن وزتان و وگگجاگ ننیویو زیو وتها ورهاط وزشانءو
-

-

-

اوزتان:وتحو وااخو ر وان وفان ز وانچنق و وفذف وانتو وپارزخ وجارم گ وانتو ویمگوعا و وزرجنر ویحد رر و
اازیوخاردو ورا شوریزرنبگوان تیایو وشیانفوطین یوواوزتانو وی ا زتویااوطوا وفقومشیفوو وزطالع طنت و
عموی ور وط مومشو و وانر وشد وفمنر ننیوانتوت و وتصور واوزتانوفمنرف و وتشور و(جوزرزوز شمگدو
وپارزخ ننیوت دی)واازیورناگدگن وآثن و(یگ ولو وغااویگ ول)ور وط مومشو
اا طینت وو وز زر وضوزا وزجازر و وتین ت واوزتانویااوطوا وطاحننیوتوطع وا و رژ و ز وطن یگوطدطن یو و
تنطیاسنتوو رااگنر وانوندفوتعنی ورطفین ننیویجابوانویااز ورانگی گور وجه وی نلع گویعار گوتیهدز یو
واها اارز یویگنطی ووز وآثن ورانگی ور ویسااوزرنوپا ژ ننوا وجنیوفذفورنوا وزص الحوتجنتواخش وآ و و
نمچگانوفمنر وینل
ان تیای واوزتان و وضییوزا وتعاان وعاصیی و وفازر وتن رخ وآثن گ وا و رژ ویحوط ننگ ویجموع نن و وانر ننیو
تن رخ وانوتعن رفوا و وشد و(چش وزتدز ورانگی ویوتن رخ )
ان تیایواوزتانویااوطوا وثا وآثن وتن رخ وانوندفورازن وآ یوزیلن وثا وف وا وزثاوا وتن وطن ین ویااز و
رانگی واازیوپاشیاایوز ورخ و وتصافو وف ا و وف وا
ان تیای واوزتان ویااوط وا وینللا و یانننی ومشیین ی ویجن وان وآثن وتن رخ و(ا و رژ ویحوط نن)و وتحو و
ااخو روانوزرنویعض و
ان تیایگوتصحامورنوتلما واوزتانویااوطوا و یانویعوضو ویوز رویشنا
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عنوان برنامه اجرائي

اولويت ابالغي تخصصي و
-

-

-

-

3

تد رنوتهنر وزصییولوطییانط ی ننیو زنااریو وااتنی وجنیدوتوطییع و

.2
.1

گارشیایوی ناقوطگدوچش زتدز و وزجازیوآ ور وااتنی وشش وتوطع و .9
.0
.2

ان تیایور واوزتانوتوطیع ووشیهایوو و طیفنر وو وتصور ورنوتصحامواوزتانواازیوزرجنرویحد رر وتوطع ور و
شهاننو و طفنننیوتن رخ و وجنریزرگ واوزتانوفمنرف گوتوطع و راطنخ ننیوگارشیایگوجذبونملن یو و
یشن م واخشوخصوص ور وجنرین واوی وانوزرجنروفدزمثاوزیلنتنتوفمنرف
اوزتانوفمنرف واازیوااگزز یوااتنی ننیویعار و وآیو شویدز سگورزتشییین ننور وطی مومشییو و وپاشااگ و
ر سویااوطوا وشگنخ و وفانت وز ویااز ورانگی گونمچگانواوزتانویااوطوا وااگزز یور ننیوآیو ش و
رازگااور وز گن ننگوتهنرننیور لف و وخصوص و و ز تخنت نن و
طا اگدیوزشیانیووتن رخ و-ورانگی وز ویگیاوفانتف :وزرجنروضوزا گواوزتانو وتشلا ومماف ننیوتخصص و
ای و ویگیو ورطیییف اگدی و وطا اگدی وآثن وغاایگ ول وتن رخ  -ورانگی وان وندف وااتنی رزی وایگدیدت و و
جه گاایویگنط وفانت گویای گوزرجنرو راطنخ ننیواها اارز یویگنط و و زگذز ی
پاشیگهنروزصالحو وزلحنقوانتوت وا ویگیو ویشمولا وعاص و وفار ویااز وطااع ور ویوضوعواوزتانویجن زتو
ر ورص وته ومفنبوپگج وانتو ویجن زتوزطالی و

تصور وطگدو زنااریوتوطع وگارشیایومشو ور ونائ ور ل
تد رنوطانط ننیوتوطع و طفنر وانویشن م ویجمدوتشخاصویصیح وتین وم واخش وز و
آ وفو وگارشیایو طفنر وی وانشد.
طازف و وزرجنروااتدویی وگارشیایوزراز
این تیایوااتینیی ویی وتوطیییعی وگارشییییایوانونملن یو ویشییین م و وطییین ین وجهنت و
گارشیای UNWTOو وروتسلووUNESCOو(تد رنویفد لوژیو وااتنی وعمیانت وط وطنل ) و
تد رنو وزاالغوضوزا واها واارز یگوز رنا و ور ج اگدیوزانیفین ننیواو گاری

 .1تها و وتد رنواا شیو وتایاغنت وگارشییایوطالوی ور واخشننیویخفیفوپزشل ور ین و و
یعار وزیلنتنتو وخدینتواازیوجذبوگارشیاز وخن ج
4

واحد متولي

گردشگري

گردشگري

ااتنی رزیور وجه وتسها وتوطع و راطنخ ننیوگارشیایوتوط و  .9تها و وتد رنوآرانتنی ویصاحور وتاصا واگدوزلفوینر و277وانتو وااتنی وشش وتوطع و و
 .2یعنرا وررنتاوخدینتویسییینرات وز وپارزخ وینلانتوااوز شوزرز ر وپایاایوز ومماسیییاو و
اخشوخصوص و
زافصنریویجیروشو زیوزطالی و
 .1نملن یور ووتها و وتد رنوآرانتنی ویصیاحور وتاصا واگدوزلفوینر و277وانتو وااتنی وشش و
توطع و و
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5

اولويت ابالغي تخصصي و

عنوان برنامه اجرائي

 .2ان طازف وطنینت وانتکوزطالعنتوآین وطن ین و( رسفن)و
 .1طازف وطنینت وانتکوزطالعنتوآین یوااوزطنسوزطفنتدز رننیوجهنت و و
 .9اا طنت و وپشفاانت وانتکوزطالعنت ورعنلا ننیو ز تخنت
 .0تها و وتد رنوطنلگنی وآین یو ز تخنت
طازف و وطییینینتدن وتین ننیوتولادو واها اارز یوز وآین ور وطییی و
 .0تها و وتد رنوگزز شنتوچلاد وزطالعنتوعمیلاری
فو ویااز ورانگی گوصیییگیینردرطیییف و وگارشییییایواازطییینسو
 .6زجازیوتلنلافوااتنی ویی وتوطع وآین
زطفنتدز رننیوجهنت و
 .7تها و وتد رنوشیگنطیگنی وشینخصوننیوفو ننیوتخصص و ز ت خنت ور و زطفنیوااتنی ویی و
توطع وآین ومشو و
تد رنوشیاحوخدینتو وزجازیوطاحو تین وآین وگارشییایور ور واخشوزصی وتین وجنیدوآین یو و
اخشوفسنبوزامن یوگارشیایوانونملن یوزرنو ز تخنت گویامزوآین وزراز و وانتکویامزیو و

6

7

واحد متولي

توسعه مديريت

گردشگري

 .2تایاغنتو طنت زیوخن ج و(یلفوبگوطمع -واصایو ویحا ) و
تهای و وز زری واسیییف وتایاغنتو وان ز رنا وا ویگیو وز ت نیوتصیییوراو  .1فمنر وز ورعنلانوغاار لف وگارشیایور وجذبوگارشیاز و
جنذا ننیوگارشییییایوزراز ور وان ز ننیوندفوجذبوگارشییییایو  .9فمنر وز وتشل ننگوزتجمنننگوررنتاگونف ننو وشام ننیویاتا وانوگارشیای و
 .0زتجن وی نلعنتوتخصص و راطنخ ننو وخدینتوگارشیای و
خن ج و ویعار ویگنطقوممفاوشگنخف وشد ور وط مورزخی و
 .0ی نلعنتوتخصص وان ز رنا و وتایاغنتوگارشیایو
 .6تعنیالتو ونملن یننیویشفاکوانومشو ننیوان ز وندف و

گردشگري

.2پا ژ وان تیایوااتنی ویی وانونملن یو ویشین م ووطن ین وجهنت وگارشیایوUNWTOوگ و و
زرززرشوتعنیالتوانوشیییام ننیویشییین واانزلمیی واز گور و یاگ و روتسلووUNESCOو
صیگع وگارشییایو وزطیفانر وز وتارا وننیوآ ننواازیوشییلورنر و .1زجازیو«طاحوتوطیع ووگارشیایوشمنلوغابومشو »وانونملن یویشفاکوآژزترونملن یننیو
اانزلمیی ور ل وژزپنو–وجنرلنو()JICAو(عمیانتوط وطنل )
گارشیایوزراز و
.9ز ت نءوتوطع وصنر زتوگارشیایوانونملن ی وطن ین وتوطع وتجن توج.ز.زراز و وطن ین وجهنت و
توطع وتجن تو()ITCو و

گردشگري
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شماره

تد رنوطن و ومن یوشانفو ومن آیدواازیوزتفخنبوزرازروشنرسف وجه و
تصییدیوپسیی وننیویدرار ور و ز تخنت گویدراز وم وزطییفنت و و
8

یدراز وشییهاطییفن وننوانوجی ویشیین م وطییمنوننیوتخصییصیی گو
طنت ننیویاتا و(خااتین ز وآ و ز ت)گوادت و ز تخنت و(من یگدز و
آ و ز ت)گومن شیگنطن وااا ت و(زطفنرز و ویفخصصن وم ولز ینًوجز و
ز تخنت وتاسفگد)و وتشل ننیوفار زی-صگا و وزتفانع وآ وفو و

9

ز زر وگزز ش وجنیدور ان و ضعا ویااز ورانگی ومشو گویوز رثور و
یعاضوخ او و زنلین ونینیوعمی واازیوفاظو وصیییانت وز وآ وننوانو
توج وا وتجن بو ویگنادورزخی و وخن ج ویوجور و

تیید رنوزنییدزفورااقو ز ت خیینتی ور وفو نیینی ویااز ورانگی گو
11

گارشییایو وصگنردورطف ومشو وانوشنخصننر ومم و وماا ورااقو
وز زری وااتنی وننر واازیورطیییفانا وا وآ وزندزفور وان ننیو ینت و
یشخص و

عنوان برنامه اجرائي

واحد متولي

 .2طازف و و ز زتدز یوطینینت ویدراز ورارزوجه وزرجنروانتکوزطالعنت وز وزشییخنمو زجدوشازر و
تصدیویشنغ ویدرارف و وتسها وزتفخنبوزرازروشنرسف و
 .1وجی ویشین م وطیمنوننگو طینت وننگومن شیگنطن وااا ت و وتشل وننیوفار زیو وزرجنروزیلن و
روزطالعنتوتوط ویازجدویذمو وا ویگیو وزطفانر وز وزطفعدزرو وتارا وآتن و
 .9زتفخنبویدراز وز واانوزرازرورز زیوصیالفا و وتوزتنح و و وزت انقوانوشینخصوننیویصوا وشمن و
073730ویو خو30/0/2وشو زیوزرز یو و

توسعه مديريت

 .2تها و وتلما وزطیروانطفن شگنط وتوط وپژ نشین ویااز ورانگی و وگارشیایو وتدااقو
عاص زیو ویلنت وآثن ور وپا تد وزللفا تاکویلن ویاگنء
 .1تها ورهاط ی وجنیدوآثن وشییگنطیینر شیید و وطیینین واخش ی وانتکوزطالعنتواگنننگوانر ننو و
یحوط ننیوتن رخ وانو رلاروفانت گویای و وزفانء و
 .9تها و وتد رنوزلیویورلپن چ وطنینتدن و وتشنت گذز یوفازر ویحوط ننیوتن رخ
 .0تهای ورهاطییی وآثین ور وخ او وآغن وااتنی و رزیور ویو روزرنوآثن وانوممکورین وفانت و و
گزز شننیویاری
 .0ااگزز یوشیییو زنینیوثای وزطیییفینت وای ویگیو وتمامز رزر ور وراآرگدوثا واگنننگوانر ننو و
یحوط ننیوتن رخ و
 .6پینرشویسیییفماوآثن ویوجورور وپنرین وننیویااز ویی و وجهنت و وز زح وگزز شننیوزر ز یو و
تها وطاحو وزجازیورعنلا ننیوفانتف
 .7تد رنوگزز ش" ضعا ویااز ورانگی ومشو گویوز رثور ویعاضوخ او و زنلن ننیوعمی و
اازیوفاظو وصانت وز وآ ننوانوتوج وا وتجن بو ویگنادورزخی و وخن ج ویوجور" و
 .2تد رنوزندزفوفو ننیویااز ورانگی گوگارشیایو وصگنردرطف و
 .1صییدگوتین تگوز رنا و وتحیا وشیینخصننیوزخفصیینصیی ویااز ورانگی گوگارشیییایو و
صگنردرطف و
 .9ز زر وااتنی وجه ورطفانا وا وزندزفور وان ننیو ینت ویشخصوشد
 .0ز رنا وعمیلاروطن ین ور وانل وگزز شننیوتخصص و و

میراث فرهنگي
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اولويت ابالغي تخصصي و

عنوان برنامه اجرائي
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 .2زجازیوااتنی ننیواا ط گوشگنطنر و ویسفگدطن یور وپهگ ومشو وانونملن یو زفدننیوزطفنت و
ا ویگیو وتلما وت ش وانطفن وشگنط ومشو و
تلما وطاحوت شی وانطفن وشگنط ومشو وانویشن م ویفخصصاگ وم و  .1ز زتدز یوطنینت وتح و بوت ش وانطفن وشگنط ومشو و
یافی وز لوزرنوطاحو زوا وزتجن و طنتد زتد و
 .9روزطالعنتو وتلما وزطیروجنیدویااز ورانگی ور وانل وطیینینت وطنتازوشنی وزطیرننیو
انطیفن وشیگنطی گوزاگا و وانر وننیوتن رخ گو ان وشیگنطی گومفاا وننیور ز وانطفن و ور ز و
زطالی ونگاننیوطگف و

12

 .2پانر طن یوتین واورج رزیوااویاگنیوعمیلار
ز رنا ورااقوعمیلارویدرار وپژ نشین ویااز ورانگی و وشو زننیو
 .1زجازیوتین ویدرار وعمیلارو و ز زتدز یوطیینینت ورطییفن رننیوپژ نشییین وا ویگیو وز رنا و
رگ وزطفن ننو وز زر وااتنی وجه وز ت نیوعمیلاروآ ننو وز زر وااتنی و رااقوعمیلاروپژ نشین
اازیواهاورو ضعا وآ و
 .9ان ااگ وطگدو زنااریوپژ نشین
 .0تد رنوااتنی ننیوعمیانت وطنالت و
تها وانتکوزطالعنت ویو ننو
تها ورای وزللفا تال ور وطنینت ویااز ورانگی /وینللا و ویسفغالت
تها وتین ورگ و وزجازر ویای وانونملن یوطن ین وااتنی واورج
تها وانتکوررجافنلوتعاانوعاص و وفازح وآثن وتن رخ و وطااع گوآثن وتمیکوشد و
ز ت نءوانتکوررجافنل وثا وآثن وتن رخ وغاایگ ولگویگ ولگوطااع و وتنییموسور وطنینت وجن و
طنت وزطالعنتویگنادوزتسنت وپنرین ننیویااز ویی و وجهنت
ا

13

.2
ای و طییین یو وزعال وعموی واینتیکوزطالعینت ویو وننگوخنت ننیو .1
ایدرم گوزیالکو ویسیییفغالتوتحی وتمیکو ز توخنت گوپامنتلن ز و .9
نملن و ز تخنت و وشیانفوطین یو ضعا وینل و وزرز یگویدرارف و و .0
.0
یگنادوزتسنت وپنرین ننیوجهنت گویی و وزطفنت و
.6
و

14

تها ورهاطی وشیام وننیویایف و وزعضنیوآ واازطنسور ج اگدیو
زفصیینوشیید و وز زر ومن تنی ومن یو وجیوگاایوز وتأرادواد وضیینا و ز زتدز یوطنینت ویشن ز و وپامنتلن ز گوزطفنرمن ز ویای و ویعمن ز وطگف و
تلما ورهاط واهنءویای واگنننیوتن رخ و
صالفا وزرنوشام ننو وزرازرورعنلور وزرنوفو و

واحد متولي
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عنوان برنامه اجرائي

اولويت ابالغي تخصصي و
.2

15

ی نای وانوانچنقویااز ورانگی و ورز زر ننیویو نن و

16

ی نای وانوتخار ویااز ورانگی ور وجارن وزتجن وپا ژ ننیوعمازت و
.1
.9
.0
.2
تد رنولوزرموانتوت ورنورطفو زلعم ننیویاتا وانوتعاانوصالفا ننو و .1
تنرفوانتوت وزرازرویشمولواگدو 29و
.9

.1
.2

17
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تد رنو وزاالغوفار وانر ننیوتن رخ و– ورانگی وشییهانن و وتالشو .2
فدزمثای واازی وفاظ وانر ننی وز شییمگد وان و عنر وف وق ویلفسییا و .1
شها تدز و وتها وآرانتنی وچیوتی وی نای وانوتخار ویااز ورانگی و
ر وجارن وزتجن وپا ژ ننیوعمازت و

19

تید رنوتیین وااتینیی ویحو ور واورج و ز تخنت و وتین توااوتحو و .2
.1
نیزریگ ی ومیار ور وفو و نیینی ویااز ورانگی و(یایف ) وزفایین و ...گو
.9
صگنردرطف و وگارشیایوانوزخذوگزز شوپاشار ورازرل و

طیینینتدن و ویسییفگدطیین یوزیوزلویگ ولوتن رخ و– ورانگی و(ر لف و وخصییوصیی )وانتکو
زطالعنت وزیوزلویگ ولورانگی -وتن رخ وجن
جیوگاایو وی نای وانوانچنقویااز ورانگی و ورز زر ننیویو نن و
زجازیویینور و 0واینتو وفمینر وز ویای و وزفانءووانر ننیوتن رخ -ورانگی و ویشییین م و
ز تخنت ویفاوعوانو ز توعیو گوتح ا نتو وورنآ یو وآیو شو پا شور و زطفنیویعار و
وآیو شوفانت وز واگنننو وانر ننیوتن رخ و ویهن توآیو یننیویاتا
ز زتدز یوطنینت ویجو ننو وزطفعالینتوآثن ورانگی
طاحورعن یوعیا ویفجن رنوا وف وقویااز ورانگی ور ویحنم واضنر
یشن م گوآگنن اخش گوتا رجو وگافیووانورط وزتد من ز وپا ژ ننیوعمازت و
تها وچهن ورطفو زلعم وزجازر وانتو وفمنر وز ویای وانر ننیوتن رخ
تد رنواوزتانگورطییفو زلعم ننو وشییاو تنی ننیوزخفصیینصیی وفانت گویای گوطیینینتدن و و
اها اارز یوز واگنننو ویحوط ننیوتن رخ
پاشیگهنروتاصیا ور واورج وطینلانت وا ویگیو وتشیورقواخشوخصوص وجه وطاینر وگذز ی و
یشن م وینل وزیاوفانت و
وتها وضوزا وزخفصنص و97وشهاوتن رخ وشنخصو و97و طفنیوشنخصو
زجازیوینر و1و 9وانتو وفمنر وز ویای و وزفانءوانر ننیوتن رخ -ورانگی وجه ونملن یو
انو ز تخنت ننیو ز و وشهاطن یگومشو گواگانرویسلنو وزت البوزطالی گواگانرویسلنوت البو
زطالی وانونملن یوشهارز یننوانو رلاروصانت وز ویااز ورانگی و وزجازیوطاحننیو رژ و
فانت و وزفانءویحد ر وانر ننیوتن رخ و
ز زتدز یو وزجازیوطاسف واورج رزیویافگ وااوعمیلارو و
وتها واورج وتاصای واازیوزینمنوناأتوزیگنر وشد و
تها وتین تنی وطیینینت وپنرشگوز رنا گوتین تو ومگفالوطاحننو وپا ژ ننیوعمازت وطیین ین و
یااز ورانگی گوصگنردرطف و وگارشیایو و

واحد متولي
میراث فرهنگي

میراث فرهنگي

میراث فرهنگي

میراث فرهنگي

توسعه مديريت

برنامههای عملیاتي وزارت میراث فرهنگي ،گردشگری و صنايع دستي مبتني بر اولويتهای ابالغي رياست محترم جمهوری

اولويت ابالغي تخصصي و

شماره

اا طیی و وآطییا شییگنطیی و ضییعاو و زگذز یننیوزتجن وشیید و
زیلن طییگج و زگذز یوااخ وز ورعنلا ننیوتین ت گوتصییدیگایو
فانتف وا وطیین ین ننیویار وتهنرگواخشننیو زاع وخصییوص ی و

21

ذرگاعن وزرنوفو وی ناقوانوزفلن وااتنی وشیشی ؛ور وناوفنلوز لور
فاظویااز ورانگی ور وزرنویوضوعوی انرس ور وتیاوگارف وشور و

عنوان برنامه اجرائي
تها ورطییفو زلعم وزجازر وتحو و زگذز یوزیو وتصییدیگایوا وتشییل ننیواخشوخصییوص ی ور و
و چین چوبواخشیییگینی وشیییمن و311277/20160ویو خو /0/26و31و راویحفا ویااز ورانگی گو
و گارشیایو وصگنردرطف و
و
و زگذز یوممپو وخنت ننیوتن رخ وا واخشوغاار لف وااوزطنسوینر و()17وانتو وزلحنقو( )1و
 .2زطفثگنوتمور وتانررویی وز و زگذز ینن
 .1زع نیومن اایوننیون وشن وزثاوا وآثن ور وشافو زگذز ی و

زاییدز ویؤثاور و یاگی و زگییذز یواگییین نیینو وزیوزلور لف وای واخشو  .2و ز وزتدز ی وطیینینت و زگذز یننی وینر و 17و وینر و -11وزجن وطیینلانت وا واخش وخصییوصیی وو
خصوص و
زیلن طگج و BOTگوBOLTو وطاینر گذز یویحد ر و

21

و
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