
 

 بسمه تعالی

 

 1400 در سالپیشنهادی معاونت گردشگریهای  برنامه

 

 :مذیریت توسعه گردشگری و میراث فرهنگی (الف

 طرح بهسازی و مرمت آثار تاریخی و جاربه های گردشگری  (1

 

یه دٍسُ اًجام ًطذُ سال )آٍاس تشداسی، پیگشدی ٍ واٍش تاستاى ضٌاسی ضْش تاسیخی حشیشُ 

 (1400 ٍ یه دٍسُ دس صهستاى سال 99

 (فاص دٍم)حفاظت پلىاى دستىٌذ تٌذسگاُ ضْش تاسیخی حشیشُ 

 ( دٍسُ دس سال4)هشهت استحفاظی اتٌیِ ٍ آثاس واٍش ضذُ ضْش تاسیخی حشیشُ 

 (دس صهاى واٍش ّا)ساُ اًذاصی ٍ تجْیض واسگاُ هشهت آثاس ضْش حشیشُ 

 (ایجاد ًاوص دس وف ساصُ ٍ طشاحی داخلی)حفاظت ،هشهت تىویلی ٍ احیا، هسجذ هاضِ 

 (99هثتٌی تش تَدجِ سال ) (ع)تىویل هشهت هسجذ حضشت اهیش

 (ضاهل دٍ هَسد اتٌیِ تاسیخی هیشاثی ٍ اتٌیِ دٍسُ هشوَسی)هطالؼات اتٌیِ هیشاث ویص 

 (دس لالة پشٍطُ ّای هطاسوتی)حفاظت، ًگْذاسی ٍ هؼشفی اتٌیِ ٍ هحَطِ ّای هیشاثی ویص 

 ساّاًذاصی ٍ تجْیض هَصُ تاستاًطٌاسی ضْش تاسیخی حشیشُ

ِ ای تاستاى ضٌاسی صیش آب دس جضیشُ ویص  ایجاد پایگاُ هٌطم

 

آموزش و ترویج هنرهای سنتی و صنایع دستی   -
 تشگضاسی ٍ حضَس دس سٍیذاد ّای گشدضگشی هشتثط تا صٌایغ دستی ٍ ٌّش ّای سٌتی 

  ساخت تاصاسچِ دائوی آهَصش، تَلیذ ،ػشضِ ٍ فشٍش صٌایغ دستی ٍ ٌّشّای سٌتی

 (پشٍطُ هطاسوتی)

 تسْیالت ٍ - آهَصش )تَاًوٌذ ساصی تَلیذ ٍ ػشضِ صٌایغ دستی ٍ ٌّشّای سٌتی

 (حوایت اص تَلیذ



  هىطَفِ حشیشُ ، هستٌذ ساصی ٍ تَلیذ وتاتچِ هؼشفی آثاس ضواسش ٍ ثثت آثاس 

 پیگیشی  پشًٍذُ واخ ًخست ٍصیشی تشای ثثت دس ٍصاست هیشاث فشٌّگی 

 تذٍیي طشح جاهغ الذاهات تَهگشدی دس جضیشُ ویص ٍ تشًاهِ تَسؼِ آى 

  تشًاهِ ضة ّای هیشاث فشٌّگی دس ساستای تاصصًذُ ساصی سٌت ّا ٍ هیشاث ًاهلوَع جضیشُ ویص10تشگضاسی  

  تىویل هطالؼات اتٌیِ تا اسصش هشوَسی ٍ تشًاهِ سیضی جْت تىاسگیشی دس چشخِ گشدضگشی 

  تشداضت هیذاًی ٍ هطالؼات ثثت تٌا ّای تا اسصش سفیي لذین ٍ سفیي جذیذ ٍ اتالؽ ضَاتط هشهت ٍ تاصساصی 

  اجشای یه ًوًَِ تاصساصی ٍ هشهت تٌا دس تافت سفیي لذین ٍ تثذیل آى تِ جارتِ گشدضگشی 

  ػمذ تفاّن ًاهِ تا ٍصاست هیشاث فشٌّگی ، صٌایغ دستی ٍ گشدضگشی تا هَضَع ّوىاسی ساُ اًذاصی هَصُ ّا 

  تؼَیض ٍ تشٍص سساًی  تاتلَ ّای اطالع سساًی ٍ هؼشفی سایت ّای تاسیخی ویص 

  صهیٌِ ساصی جْت ّوىاسی ٍ هطاسوت تا ضشوت حاهیاى صٌایغ دستی جْت تَسؼِ صٌایغ دستی ویص 

  ( دٍس5ُحذالل )تشگضاسی سٍیذاد ٍ واسگاُ آهَصش هؼشفی غزاّای تَهی ویص ٍ آهَصش چگًَگی تجاسی ساصی آى 

  تىویل ٍ جوغ آٍسی هطالؼات تاستاى ضٌاسی ویص 

  ایجاد وویتِ تخصصی ساُ اًذاصی هَصُ ّای ویص 

   َاحیا حذالل دٍ گاٍچاُ دس سٍستای تاغ 

 ُاحیا لٌات تاسیخی تاغَ ٍ آب اًثاس ّای سٌتی حشیش 

 ّوىاسی تا ضتاتذٌّذُ سی سَته جْت اخز تسْیالت ون تْشُ دس حَصُ تَم گشدی جضیشُ ویص 

  (چگًَگی فؼالیت لٌج ّای تادتاًی دس خلیج فاسع)تذٍیي ضَاتط ٍ همشسات فؼالیت ّای تَم گشدی دسیایی 

 جایضُ جْاًی هیشاث فشٌّگی ویص 

 

 

 :طرح توسعه تاسیسات و تسهیالت گردشگری﴾2

مطالعات،آموزش و توسعه تاسیسات و تسهیالت گردشگری   -
 تشٍصسساًی ضَاتط ٍ استاًذاسدّای هشاوض خذهات گشدضگشی 

دسحَصُ پزیشایی، آداب هؼاضشت، تَسگشداًی، ویص ضٌاسی ٍ )تَلیذ هحتَای آهَصضی خذهات گشدضگشی

 تَم گشدی

 (پشٍطُ هطاسوتی)تشگضاسی دٍسُ ّای آهَصش گشدضگشی هختص واسوٌاى تاسیسات گشدضگشی 

 هطاسوت دس تشگضاسی سویٌاسّا ٍ سوپَصیَم ّا ٍ سٍیذادّای  گشدضگشی

 (ضٌاسایی هطاٍس ٍ ػمذ لشاسداد)ایجاد سٌذ پیَست تشًاهِ ساّثشدی ساصهاى دس حَصُ تَسؼِ گشدضگشی 

 هطالؼات ٍ حوایت اص تَسؼِ گشدضگشی سالهت

 تىویل هطالؼات ظشفیت تحول خذهات گشدضگشی ویص



 تشٍصسساًی ٍ استماء ساهاًِ آهاسی ٍ تحلیلی گشدضگشی ویص

ضٌاسایی ٍ جزب هطاٍس تیي الوللی توٌظَس دسیافت خذهات هطاٍسُ ای ٍ تؼشیف طشحْای هَضَػی ٍ 

 ( هَسد2حذالل )هَضؼی گشدضگشی 

-تَسؼِ هسیشّای پشٍاصی ویص ٍ اتصال تِ ّاب ّای تیي الوللی تشاًضیت هسافش تا تاویذ تش هسیش ویص

 (پشٍطُ هطاسوتی تا تخص خصَصی)استاًثَل 

  ّای تَسؼِ هٌاتغ اًساًی گشدضگشی ِ  تَلیذ هحتَای آهَصضی خذهات گشدضگشی جْت استفادُ دس تشًاه

  تشگضاسی دٍسُ ّای آهَصش هجاصی گشدضگشی تشای تاسیسات گشدضگشی ویص 

 تىویل پشٍطُ  هطالؼات گشدضگشی خالق دس جضیشُ ویص 

 تىویل پشٍطُ هطالؼات ٍ حوایت اص تَسؼِ گشدضگشی سالهت 

 تىویل پشٍطُ هطالؼات ظشفیت تحول خذهات گشدضگشی ویص 

  ای20تشگضاسی حذالل ِ ِ ّای تَسؼ   دٍسُ ًظش سٌجی ٍ هطالؼات آهاسی تا سٍیىشد ّای تؼشیف ضذُ دس تشًاه

 تٌذی تاسیسات ِ  تىویل هطالؼات ٍ تذٍیي  ضَاتط ٍ استاًذاسدّای هشاوض پزیشایی ٍ آغاص فشآیٌذ ستث

  سیضی تشای ِ اًجام هطالؼات دس صهیٌِ فشصت ّا ٍ ًمص هَثش ویص دس تْشُ تشداسی اص سٍیذاد جام جْاًی لطش ٍ تشًاه

 تحمك هسیش گشدضگشی دس آى ایام

 ای ِ  اتصال هسیشّای دسیایی خلیج فاسع تِ جضیشُ ویص ٍ سایش هماصذ هٌطم

 
 

مذیریت نظارت بر خذمات و مراکس گردشگری  (ب

 تىویل ساهاًِ صذٍس هجَص ّای گشدضگشی  -1

 تىویل ساهاًِ آهاسی ولیِ هشاوض گشدضگشی -2

 تىویل ساهاًِ سسیذگی ٍ پاسخگَیی تِ ضىایات گشدضگشی -3

 ساهاًذّی واًتشّای گشدضگشی دس ّتلْای ویص -4

 ساهاًذّی ٍضؼیت دٍچشخِ ّا ٍ هَتَسّای ضاسطی دس هشاوض ٍ اهاوي گشدضگشی  -5

 تاصدیذ ٍ ًظاست ّای ادٍاسی هشاوض ٍ تاسیسات گشدضگشی -6

 ایجاد ساهاًِ اضتغال تاسیسات گشدضگشی تا ّوىاسی اداسُ واس -7

 

 

مذیریت بازاریابی و تبلیغات  (ج

 .طشاحی ٍ اجشای پیَست ّای گشدضگشی تشای جطٌَاسُ ّای فشٌّگی، ٌّشی ٍ ٍسصضی .1

ػمذ تفاّن ًاهِ ی ّوىاسی تا هذیشاى تاضگاُ هطتشیاى تاًه ّا ٍ سایش ضشوت ّا ٍ هَسسات خصَصی پش جوؼیت ٍ  .2

 .پش هخاطة ٍ تاضگاُ واسوٌاى اداسات ٍ ًْادّای دٍلتی ٍ غیش دٍلتی تا ّذف جزب حذاوثشی گشدضگش تِ ویص صیثا



تِ ٍیظُ وطَسّای اوَ ٍ وطَسّای حَصُ ی خلیج )ساخت تیضسّای تثلیغاتی تا تفىیه هخاطة داخلی ٍ ًیض خاسجی  .3

 . (فاسع

 ( وتاب2 تشٍضَس ٍ 10)تِ سٍص سساًی تشٍضَسّای اطالع سساًی ٍ تثلیغاتی گشدضگشی  .4

تشگضاسی سلسلِ ًطست ّای هجاصی دس صهیٌِ ی گشدضگشی دس ضشایط پسا وشًٍا تا حضَس اساتیذ حَصُ ّای  .5

 .گشدضگشی ٍ تاصاسیاتی ٍ فؼاالى گشدضگشی دس سطح هحلی ٍ هلی

 .تطىیل واسگشٍُ هطَستی تاصاسیاتی ٍ تثلیغات گشدضگشی تا حضَس چْشُ ّای ضاخص حمیمی ٍ حمَلی .6

 (وَتاُ، هیاى ٍ تلٌذ هذت)تذٍیي تشًاهِ ی جاهغ تاصاسیاتی ٍ تثلیغات ٍ گشدضگشی  .7

 (.1400تاتستاى )تشگضاسی جطٌَاسُ ی تضسي وَدن ٍ ًَجَاى دس جضیشُ ی ویص  .8

 (1400صهستاى )تشگضاسی دٍهیي دٍسُ جطٌَاسُ تیي الوللی ًی اًثاى ویص  .9

 .طشاحی ٍ تَلیذ ساهاًِ ی جاهغ اطالع سساًی ٍ تثلیغات گشدضگشی ویص .10

تشًاهِ سیضی تشای جزب حذاوثشی هشدم وطَسّای ػضَ اوَ ٍ وطَسّای حَصُ ی خلیج فاسع تا ّوىاسی هذیشیت  .11

 .تَسؼِ ی گشدضگشی

تطىیل واسگشٍُ تشًاهِ ّا ٍ سٍیذادّای فشٌّگی، ٌّشی، ٍسصضی ٍ گشدضگشی تا حضَس ًوایٌذگاى حَصُ ّای هشتَطِ  .12

 دس ساصهاى ٍ ضشوت ّای تاتؼِ 

 .ساهاى دّی ضشوت ّا ٍ هَسسات تثلیغات گشدضگشی دس جضیشُ ویص .13

 (پشٍطُ هطاسوتی) تا توشوض تش تفشیح ٍ سشگشهی دس ایام تاتستاى1400تشگضاسی جطٌَاسُ تاتستاًی  .14

 تا هَضَػات هختلف (تْاسُ، پاییضُ ٍ صهستاًِ)تشگضاسی جطٌَاسُ ّای فصلی .15

 .تشًاهِ سیضی تشای تَلیذ فیلن ّای سیٌوایی، هستٌذ ٍ سشیال ّای تلَیضیًَی تا هحَسیت گشدضگشی ویص .16

 .تِ سٍصسساًی دسگاُ گشدضگشی سایت ساصهاى هٌطمِ آصاد ویص .17

 .تشًاهِ سیضی تشای تَلیذ ًشم افضاسّای گشدضگشی ویص تا صتاًْای هختلف .18

 .تالش دس جْت فؼالیت حذاوثشی هؼاًٍت گشدضگشی ساصهاى دس پلتفشم ّای هختلف فضای هجاصی .19


