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 استاى آرربایجاى شرقی –چکیذُ برًاهِ تَسعِ گردشگری ایراى 

 

 

 

 

 

 ًام استاى
 آرربایجاى شرقی

 چشن اًذاز

ایٗ . ؿٛد ٔی ؿٙاختٝ إِّّی ٌشدؿٍشی ایشاٖ تیٗ ٞای لغة ٔشاوش التلادی ٚ تشیٗ ٟٔٓ اص یىی« ٞاؿٟش اِٚیٗ»آرستایزاٖ ؿشلی تا ٔحٛسیت تثشیض ، 

إِّّی ٚ داخّی اػت وٝ تشای تاصدیذ اص أاوٗ تاسیخی، تٟشٜ تشدٖ اص عثیؼت ٚ ٕٞچٙیٗ اػتفادٜ اص  اػتاٖ پزیشای تؼذاد صیادی اص ٌشدؿٍشاٖ تیٗ

 .وٙٙذ خذٔات دسٔا٘ی ٚ تاصسٌا٘ی تٝ ایٗ اػتاٖ ػفش ٔی

  4141ػاَ  افق طرح 

 فرادستاّن اسٌاد 
 عشح آٔایؾ ػشصٔیٗ                                        4141ػٙذ چـٓ ا٘ذاص            (وٙؼِٛت تٛسیؼت4531) ایشاٖ رٟاٍ٘شدی تٛػؼٝ رأغ عشح     

 وـٛس  تش٘أٝ ؿـٓ تٛػؼٝ          ٌشدؿٍشی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙاعك                               ایشاٖ ٌشدؿٍشی تٛػؼٝ ٚ ٔذیشیت رأغ عشح     

 إِّّی                                             ّٔی تیٗ      ًَع قطب

 1دسرٝ                                                4دسرٝ       درجِ قطب

 زیرساخت حول ٍ ًقل

 .ٙذو پزیشایی ٚسٚدی إِّّی تیٗ پشٚاص 41حذالُ سٚصا٘ٝ اص  تایذ  فشٚدٌاٜ تثشیض :َّایی

 .ذتاؿ داؿتٝ خاٚسٔیا٘ٝ وـٛسٞای ٚ اسٚپا دس ٔتٙٛع ٔماكذ تٝ سٚصا٘ٝ ٔؼتمیٓ پشٚاصٞای تثشیض تایذ  فشٚدٌاٜ

 .ؿٛد ا٘ذاصی ساٜ تٟشاٖ -تثشیض ٔؼیش دس اِؼیش ػشیغ ٚ تشلی آٞٗ ساٜ خظ :ریلی

ٞای ٘یٕٝ تٕاْ  تىٕیُ پشٚطٜ ،دسٖٚ اػتا٘ی آرستایزاٖ ؿشلیٞا، تٛػؼٝ ٚ ایزاد خذٔات تیٗ ساٞی اػتا٘ذاسد دس ٔؼیشٞای  تٛػؼٝ آصادساٜ :ای جادُ

 .ای دس حٛصٜ حُٕ ٚ ٘مُ رادٜ

 ٘ذاسد :دریایی

 (.٘یاص تٝ تفىیه ٘ٛع ٞتُ دس ٌضاسؽ ٔٛرٛد اػتٔیضاٖ دلیك تخت ٔٛسد )سؿذ داؿتٝ تاؿذ % 194ػاَ آیٙذٜ تایذ حذٚد  44ٞای الأتی دس  تؼذاد تخت زیرساخت اقاهتی

 ِضْٚ تذٚیٗ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ آرستایزاٖ ؿشلی بازاریابی ٍ تبلیغات

 ّای گردشگری اّن جاربِ

 الوللی بیي

   (اوٛتٛسیؼٓ) ٌشدی تاصسٌا٘ی                     صیاستی                           ػالٔت                            عثیؼت     

 ػشٌشٔی               ٚسصؿی ٚ فشٍٞٙی               تفشیح آٔٛصؽ                       تاسیخی     

 ّای گردشگری اّن جاربِ 

 هلی 

    (اوٛتٛسیؼٓ) ٌشدی تاصسٌا٘ی                    صیاستی                            ػالٔت                           عثیؼت      

 ػشٌشٔی                 ٚسصؿی ٚ فشٍٞٙی                تفشیح آٔٛصؽ                      تاسیخی     

 پیشٌْادات 

 تٟیٝ عشح ػّٕیاتی ٌشدؿٍشی اػتاٖ  -

 تٟیٝ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ آرستایزاٖ ؿشلی -

 تٟیٝ عشح ػأا٘ذٞی أاوٗ الأتی اػتاٖ  -

 ٞای تٛػؼٝ صیشػاخت ٞای حُٕ ٚ ٘مُ تٟیٝ تش٘أٝ -

 تٟیٝ تش٘أٝ تٛػؼٝ لغة رّفا -
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 استاى آرربایجاى غربی –چکیذُ برًاهِ تَسعِ گردشگری ایراى 

 

 

 

 

 

 

 

 آرربایجاى غربی استاىًام 

 چشن اًذاز
ٌشدؿٍشی عثیؼی ٚ ٟٔٓ ، تا داؿتٗ دسیاچٝ اسٚٔیٝ دس لّة خٛد، ٔملذ تاسیخی ٚ عثیؼی ٌشدؿٍشی ٞای رارتٝ دس تٙٛعاػتا٘ی تا  آرستایزاٖ غشتی

 .ای ٚ ٔحّی اػت تاسیخی دس ػغح  ّٔی ٚ ٔٙغمٝ

 4141ػاَ  افق طرح 

 اّن اسٌاد فرادست
 عشح آٔایؾ ػشصٔیٗ                                       4141ػٙذ چـٓ ا٘ذاص             (وٙؼِٛت تٛسیؼت4531) ایشاٖ رٟاٍ٘شدی تٛػؼٝ رأغ عشح     

 وـٛس  تش٘أٝ ؿـٓ تٛػؼٝ          ٌشدؿٍشی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙاعك                              ایشاٖ ٌشدؿٍشی تٛػؼٝ ٚ ٔذیشیت رأغ عشح     

 إِّّی                                             ّٔی تیٗ      ًَع قطب

 1دسرٝ                                                4دسرٝ       درجِ قطب

 زیرساخت حول ٍ ًقل

 ٞای فشٚدٌاٞی دس اػتاٖ ٛػؼٝ صیشػاختإِّّی، ت ٞای تیٗ تٛػؼٝ پشٚاصٞای داخّی تٝ لغة :َّایی

  ٔشص ساصی -ٔشاغٝ –ساٜ آٞٗ اسٚٔیٝ  احذاث :ریلی

 حُٕ ٞای صیشػاخت ٚ ٞا رادٜ اص  تشداسی تٟشٜ ،دسٖٚ اػتا٘یٞا، تٛػؼٝ ٚ ایزاد خذٔات تیٗ ساٞی اػتا٘ذاسد دس ٔؼیشٞای  تٛػؼٝ آصادساٜ :ای جادُ

 .دس حاَ احذاث ای رادٜ ٘مُ ٚ

 ٘ذاسدفؼال  :دریایی

 (.ٔیضاٖ دلیك تخت ٔٛسد ٘یاص تٝ تفىیه ٘ٛع ٞتُ دس ٌضاسؽ ٔٛرٛد اػت)سؿذ داؿتٝ تاؿذ % 21ػاَ آیٙذٜ تایذ حذٚد  44ٞای الأتی دس  تؼذاد تخت زیرساخت اقاهتی

 ِضْٚ تذٚیٗ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ آرستایزاٖ غشتی بازاریابی ٍ تبلیغات

 ّای گردشگری اّن جاربِ

 الوللی بیي

     (اوٛتٛسیؼٓ) ٌشدی ػالٔت                            عثیؼت       صیاستی                                  تاصسٌا٘ی            

 ػشٌشٔی               ٚسصؿی ٚ تفشیح            فشٍٞٙی      تاسیخی         آٔٛصؽ                  

 ّای گردشگری اّن جاربِ 

 هلی 

     (اوٛتٛسیؼٓ) ٌشدی ػالٔت                           عثیؼت                    صیاستی                          تاصسٌا٘ی        

 ػشٌشٔی                 ٚسصؿی ٚ فشٍٞٙی                تفشیح آٔٛصؽ                      تاسیخی     

 پیشٌْادات

 تٟیٝ عشح ػّٕیاتی ٌشدؿٍشی اػتاٖ  -

 تٟیٝ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ آرستایزاٖ غشتی -

 تٟیٝ عشح ػأا٘ذٞی أاوٗ الأتی اػتاٖ  -

 ٞای حُٕ ٚ ٘مُ ٞای تٛػؼٝ صیشػاختتٟیٝ تش٘أٝ -

 تٟیٝ تش٘أٝ تٛػؼٝ ٔٙغمٝ آصاد ٔاوٛ -
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 استاى اردبیل –چکیذُ برًاهِ تَسعِ گردشگری ایراى 

 

 

 

 

 

 

 

 اردبیل استاىًام 

 چشن اًذاز
ٚ تافت تاسیخی  تا ػیٕایی چـٓ ٘ٛاص إِّّی ٌشدؿٍشی ایشاٖ ٞای تیٗ یىی اص لغة ؿاخق،اسدتیُ خاػتٍاٜ تـیغ، تا ٞٛیت تاسیخی فشٍٞٙی 

 .اػت ػشػثض ٚ آتاد تا رایٍاٜ تشتش تٛسیؼتی ٚ ٌشدؿٍشی دس ػغح وـٛسعثیؼتی الّیٕی وٓ ٘ظیش، اسصؿٕٙذ، 

 4141ػاَ  افق طرح 

 اّن اسٌاد فرادست
 عشح آٔایؾ ػشصٔیٗ                                       4141ػٙذ چـٓ ا٘ذاص            ( وٙؼِٛت تٛسیؼت4531) ایشاٖ رٟاٍ٘شدی تٛػؼٝ رأغ عشح     

 وـٛس  تش٘أٝ ؿـٓ تٛػؼٝ           ٌشدؿٍشی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙاعك                               ایشاٖ ٌشدؿٍشی تٛػؼٝ ٚ ٔذیشیت رأغ عشح     

 إِّّی                                             ّٔی تیٗ      ًَع قطب

 1دسرٝ                                               4دسرٝ       درجِ قطب

 زیرساخت حول ٍ ًقل

 .ای داؿتٝ تاؿذٞای ٔٙغمٝ ٞابفشٚدٌاٜ اسدتیُ تایذ پشٚاصٞای سٚصا٘ٝ تٝ . ٞای فشٚدٌاٞی دس اػتاٖ تىٕیُ صیشػاخت  :َّایی

 .شع ٚلت كٛست ٌیشدػٔیا٘ٝ دس ا –تشداسی اص ساٜ آٞٗ اسدتیُ  تىٕیُ ٚ تٟشٜ :ریلی

 ٞای صیشػاخت ٚ ٞا رادٜاص  تشداسی تٟشٜ ،یُ ٞا، تٛػؼٝ ٚ ایزاد خذٔات تیٗ ساٞی اػتا٘ذاسد دس ٔؼیشٞای ٔٙتٟی تٝ اسدت تٛػؼٝ آصادساٜ :ای جادُ

 .دس حاَ احذاث ای رادٜ ٘مُ ٚ حُٕ

 ٘ذاسد :دریایی

 (.ٔیضاٖ دلیك تخت ٔٛسد ٘یاص تٝ تفىیه ٘ٛع ٞتُ دس ٌضاسؽ ٔٛرٛد اػت)سؿذ داؿتٝ تاؿذ % 13ػاَ آیٙذٜ تایذ حذٚد  44ٞای الأتی دس  تؼذاد تخت زیرساخت اقاهتی

 ِضْٚ تذٚیٗ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ اسدتیُ بازاریابی ٍ تبلیغات

 ّای گردشگری اّن جاربِ

 الوللی بیي

     (اوٛتٛسیؼٓ) ٌشدی تاصسٌا٘ی                     صیاستی                           ػالٔت                            عثیؼت     

 ػشٌشٔی               ٚسصؿی ٚ فشٍٞٙی               تفشیح آٔٛصؽ                       تاسیخی     

 ّای گردشگری اّن جاربِ 

 هلی 

     (اوٛتٛسیؼٓ) ٌشدی تاصسٌا٘ی                    صیاستی                            ػالٔت                           عثیؼت      

 ػشٌشٔی                 ٚسصؿی ٚ فشٍٞٙی                تفشیح آٔٛصؽ                      تاسیخی     

 پیشٌْادات

 تٟیٝ عشح ػّٕیاتی ٌشدؿٍشی اػتاٖ  -

 تٟیٝ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ اسدتیُ -

 تٟیٝ عشح ػأا٘ذٞی أاوٗ الأتی اػتاٖ  -

 ٚ ٘مُٞای حُٕ  ٞای تٛػؼٝ صیشػاختتٟیٝ تش٘أٝ -
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 استاى اصفْاى –چکیذُ برًاهِ تَسعِ گردشگری ایراى 

 

 

 

 

 

 

 اصفْاى ًام استاى

 چشن اًذاز
تا اتىاء تش   ػتاٖا ایٗ. اػت التلادی پایذاس ٚ ػشیغ سؿذ تا ٕٞشاٜ فٙاٚسی، ٚ ػّٓ تش ٔثتٙی وـٛس، دس التلادی تشتش رایٍاٜتا  ػتا٘یاكفٟاٖ، ا

إِّّی ٌشدؿٍشی وـٛس، ٔملذ تؼیاسی اص ٌشدؿٍشاٖ  ٞای تیٗ خٛد تٝ ػٙٛاٖ یىی اص ٟٕٔتشیٗ لغة عثیؼیٞٙشی ٚ تاسیخی،  ،ٔٙاتغ فشٍٞٙی

 .إِّّی ٚ داخّی اػت تیٗ

  4141ػاَ  افق طرح 

 اّن اسٌاد فرادست
 عشح آٔایؾ ػشصٔیٗ                                       4141ػٙذ چـٓ ا٘ذاص         (    وٙؼِٛت تٛسیؼت4531) ایشاٖ رٟاٍ٘شدی تٛػؼٝ رأغ عشح     

 وـٛس  تش٘أٝ ؿـٓ تٛػؼٝ         ٌشدؿٍشی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙاعك                               ایشاٖ ٌشدؿٍشی تٛػؼٝ ٚ ٔذیشیت رأغ عشح     

 ّٔی                        إِّّی                      تیٗ      ًَع قطب

 1دسرٝ                                                4دسرٝ       درجِ قطب

 زیرساخت حول ٍ ًقل

 .ذوٙ پزیشایی ٚسٚدی إِّّی تیٗ پشٚاص 41حذالُ سٚصا٘ٝ اص  تایذ  اكفٟاٖ فشٚدٌاٜ: ٞٛایی

 .ذتاؿ داؿتٝ خاٚسٔیا٘ٝ وـٛسٞای ٚ اسٚپا دس ٔتٙٛع ٔماكذ تٝ سٚصا٘ٝ ٔؼتمیٓ پشٚاصٞای اكفٟاٖ  تایذ  فشٚدٌاٜ

 .ؿٛد ا٘ذاصی ساٜ تٟشاٖ -اكفٟاٖ ٔؼیش دس اِؼیش ػشیغ ٚ تشلی آٞٗ ساٜ خظ: سیّی

 ٚ ٞا رادٜ تشداسی تٟشٜ ٚ احذاث ،ذاسد دس ٔؼیشٞای ٔٙتٟی تٝ اكفٟاٖٞا، تٛػؼٝ ٚ ایزاد خذٔات تیٗ ساٞی اػتا٘ تٛػؼٝ آصادساٜ: ای رادٜ

 . ای رادٜ ٘مُ ٚ حُٕ ٞای صیشػاخت

 ٘ذاسد: دسیایی

 (.ٔیضاٖ دلیك تخت ٔٛسد ٘یاص تٝ تفىیه ٘ٛع ٞتُ دس ٌضاسؽ ٔٛرٛد اػت)سؿذ داؿتٝ تاؿذ % 144ػاَ آیٙذٜ تایذ حذٚد  44تؼذاد تخت ٞای الأتی دس  زیرساخت اقاهتی

 اكفٟاِٖضْٚ تذٚیٗ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ  بازاریابی ٍ تبلیغات

 ّای گردشگری اّن جاربِ

 الوللی بیي

     (اوٛتٛسیؼٓ) ٌشدی تاصسٌا٘ی                     صیاستی                           ػالٔت                            عثیؼت     

 ٚسصؿی          ػشٌشٔی      ٚ فشٍٞٙی               تفشیح آٔٛصؽ                       تاسیخی     

 ّای گردشگری اّن جاربِ 

 هلی 

     (اوٛتٛسیؼٓ) ٌشدی تاصسٌا٘ی                    صیاستی                            ػالٔت                           عثیؼت      

 ٚسصؿی                ػشٌشٔی  ٚ فشٍٞٙی                تفشیح آٔٛصؽ                      تاسیخی     

 پیشٌْادات 

 تٟیٝ عشح ػّٕیاتی ٌشدؿٍشی اػتاٖ  -

 تٟیٝ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ اكفٟاٖ -

 تٟیٝ عشح ػأا٘ذٞی أاوٗ الأتی اػتاٖ  -

 ٞای حُٕ ٚ ٘مُ ٞای تٛػؼٝ صیشػاخت تٟیٝ تش٘أٝ -

 تٟیٝ تش٘أٝ تٛػؼٝ كٙایغ دػتی -

 تٟیٝ تش٘أٝ احیا ٚ حفؼ آحاس تاسیخی   -
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 استاى البرز –چکیذُ برًاهِ تَسعِ گردشگری ایراى 

 

 

 

 

 

 

 البرز ًام استاى

 چشن اًذاز
واٖ٘ٛ ٕٞضیؼتی الٛاْ ٌٛ٘اٌٖٛ ایشاٖ ٚ دس ٔزاٚست پایتخت وـٛس، تا داؿتٗ ٔٙاعك ییاللی ٚ ٕٞچٙیٗ ٚاحذٞای « ایشاٖ وٛچه»اِثشص، تٝ ؿٟشت 

 .ای ٚ ٔحّی اػت ٔٙغمٝكٙؼتی دس ػغح  ّٔی،  -ثیؼی ٚ تزاسیكٙؼتی ػظیٓ، یه ٔملذ ٌشدؿٍشی ع

 4141ػاَ  افق طرح 

 اّن اسٌاد فرادست
 عشح آٔایؾ ػشصٔیٗ                                       4141ػٙذ چـٓ ا٘ذاص             (وٙؼِٛت تٛسیؼت4531) ایشاٖ رٟاٍ٘شدی تٛػؼٝ رأغ عشح     

 وـٛس  تش٘أٝ ؿـٓ تٛػؼٝ          ٌشدؿٍشی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙاعك                               ایشاٖ ٌشدؿٍشی تٛػؼٝ ٚ ٔذیشیت رأغ عشح     

 إِّّی                                             ّٔی تیٗ      ًَع قطب

 1دسرٝ                                                4دسرٝ       درجِ قطب

 زیرساخت حول ٍ ًقل

  ---  :َّایی 

 ای  تٛػؼٝ حُٕ ٚ ٘مُ سیّی حٛٔٝ: ریلی

 ٚ ٞا رادٜاص  تشداسی تٟشٜ ،وشد، تٛػؼٝ ٚ ایزاد خذٔات تیٗ ساٞی اػتا٘ذاسد دس ٔؼیشٞای ٔٙتٟی تٝ وشد-تٟشاٖتٛػؼٝ آصادساٜ  :ای جادُ

 .دس حاَ احذاث تٛیظٜ ادأٝ تضسٌشاٜ خشاصی ای رادٜ ٘مُ ٚ حُٕ ٞای صیشػاخت

 ٘ذاسد :دریایی

 (.ٔیضاٖ دلیك تخت ٔٛسد ٘یاص تٝ تفىیه ٘ٛع ٞتُ دس ٌضاسؽ ٔٛرٛد اػت)سؿذ داؿتٝ تاؿذ % 12ػاَ آیٙذٜ تایذ حذٚد  44ٞای الأتی دس  تؼذاد تخت زیرساخت اقاهتی

 ِضْٚ تذٚیٗ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ اِثشص  بازاریابی ٍ تبلیغات

 ّای گردشگری اّن جاربِ

 الوللی بیي

     (اوٛتٛسیؼٓ) ٌشدی تاصسٌا٘ی                     صیاستی                           ػالٔت                            عثیؼت     

 ػشٌشٔی                 ٚسصؿی ٚ فشٍٞٙی               تفشیح آٔٛصؽ                       تاسیخی     

 ّای گردشگری اّن جاربِ 

 هلی 

     (اوٛتٛسیؼٓ) ٌشدی تاصسٌا٘ی                    صیاستی                            ػالٔت                           عثیؼت      

 ٚسصؿی          ػشٌشٔی       ٚ تفشیح             فشٍٞٙی     آٔٛصؽ                      تاسیخی     

 پیشٌْادات

 تٟیٝ عشح ػّٕیاتی ٌشدؿٍشی اػتاٖ  -

 تٟیٝ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ اِثشص -

 تٟیٝ عشح ػأا٘ذٞی أاوٗ الأتی اػتاٖ  -

 ٘مُ ٞای حُٕ ٚ ٞای تٛػؼٝ صیشػاخت تٟیٝ تش٘أٝ -
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 استاى ایالم –چکیذُ برًاهِ تَسعِ گردشگری ایراى 

 

 

 

 

 

 

 ایالم ًام استاى

 چشن اًذاز
ٔزٞثی دس ػغح  -غٙی یه ٔملذ ٌشدؿٍشی عثیؼی ٚ فشٍٞٙی عثیؼتیٚ  ، احاستاسیخیایالْ دسٚاصٜ ٚسٚد تٝ ػتثات ػاِیات ٚ تا ؿشایظ الّیٕی

 .ای ٚ ٔحّی اػت ّٔی، ٔٙغمٝ

 4141ػاَ  افق طرح 

 اّن اسٌاد فرادست
 عشح آٔایؾ ػشصٔیٗ                                       4141ػٙذ چـٓ ا٘ذاص            ( وٙؼِٛت تٛسیؼت4531) ایشاٖ رٟاٍ٘شدی تٛػؼٝ رأغ عشح     

 وـٛس  تش٘أٝ ؿـٓ تٛػؼٝ         ٌشدؿٍشی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙاعك                               ایشاٖ ٌشدؿٍشی تٛػؼٝ ٚ ٔذیشیت رأغ عشح     

 إِّّی                                             ّٔی تیٗ      ًَع قطب

 1دسرٝ                                                4دسرٝ       درجِ قطب

 زیرساخت حول ٍ ًقل

 ٞای فشٚدٌاٞی دس اػتاٖ صیشػاخت ٛػؼٝتٛػؼٝ پشٚاصٞای داخّی تٝ لغة ٞای تیٗ إِّّی، ت :َّایی

 وشتال -ٟٔشاٖ، تٛػؼٝ ساٜ آٞٗ ٟٔشاٖ  -ایالْ –ساٜ آٞٗ حٕیُ  ا٘ذاصی ساٜ :ریلی

 حُٕ ٞای صیشػاخت ٚ ٞا رادٜاص  تشداسی تٟشٜ ،ٞا، تٛػؼٝ ٚ ایزاد خذٔات تیٗ ساٞی اػتا٘ذاسد دس ٔؼیشٞای ٔٙتٟی تٝ ایالْ تٛػؼٝ آصادساٜ :ای جادُ

 .دس حاَ احذاث ای رادٜ ٘مُ ٚ

 ٘ذاسد :دریایی

 (.ٔیضاٖ دلیك تخت ٔٛسد ٘یاص تٝ تفىیه ٘ٛع ٞتُ دس ٌضاسؽ ٔٛرٛد اػت)سؿذ داؿتٝ تاؿذ % 544ػاَ آیٙذٜ تایذ حذٚد  44ٞای الأتی دس  تؼذاد تخت زیرساخت  اقاهتی

 ِضْٚ تذٚیٗ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ ایالْ بازاریابی ٍ تبلیغات

 گردشگری ّای اّن جاربِ

 الوللی بیي

     (اوٛتٛسیؼٓ) ٌشدی تاصسٌا٘ی                     صیاستی                           ػالٔت                            عثیؼت     

 ػشٌشٔی                 ٚسصؿی ٚ فشٍٞٙی               تفشیح آٔٛصؽ                       تاسیخی     

 ّای گردشگری اّن جاربِ 

 هلی 

     (اوٛتٛسیؼٓ) ٌشدی تاصسٌا٘ی                    صیاستی                            ػالٔت                           عثیؼت      

 ٚسصؿیػشٌشٔی                  ٚ فشٍٞٙی                تفشیح آٔٛصؽ                      تاسیخی     

 پیشٌْادات

 تٟیٝ عشح ػّٕیاتی ٌشدؿٍشی اػتاٖ  -

 تٟیٝ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ ایالْ -

 تٟیٝ عشح ػأا٘ذٞی أاوٗ الأتی اػتاٖ  -

 ٞای حُٕ ٚ ٘مُ   تٟیٝ تش٘أٝ ٞای تٛػؼٝ صیشػاخت -

 تٛػؼٝ ٔٙغمٝ ٚیظٜ التلادی ٟٔشاٖ -
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 استاى بَشْر –چکیذُ برًاهِ تَسعِ گردشگری ایراى 

 

 

 

 بَشْر ًام استاى

 چشن اًذاز

ٞای ٌشدؿٍشی ّٔی دس ػٛاحُ رٙٛتی وـٛس  تشیٗ تٙادس ایشاٖ، تٝ ػٙٛاٖ یىی اص لغةای وٟٗ ٚ دس تشداس٘ذٜ لذیٕیاػتاٖ تٛؿٟش تا تاسیخچٝ

تاصسٌا٘ی تٝ ایٗ ٞای  ِیتفؼاٞای عثیؼی ٚ تاسیخی ایٗ اػتاٖ ٚ یا ا٘زاْ  ٔٙذی اص رارتٝ اص ٌشدؿٍشاٖ اػت وٝ تا ٞذف تٟشٜ پزیشای رٕغ صیادی

إِّّی ٌشدؿٍشی دس دسٖٚ وـٛس ٚ دس ػغح  ٞای ّٔی ٚ تیٗ ای تا ػایش لغة غة ٌشدؿٍشی داسای تؼأالت ٌؼتشدٜایٗ ل. وٙٙذ اػتاٖ ٔشارؼٝ ٔی

 . ٔٙغمٝ اػت

 4141ػاَ  افق طرح 

 اّن اسٌاد فرادست
 عشح آٔایؾ ػشصٔیٗ                                       4141ػٙذ چـٓ ا٘ذاص            ( وٙؼِٛت تٛسیؼت4531) ایشاٖ رٟاٍ٘شدی تٛػؼٝ رأغ عشح     

 وـٛس  تش٘أٝ ؿـٓ تٛػؼٝ          ٌشدؿٍشی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙاعك                               ایشاٖ ٌشدؿٍشی تٛػؼٝ ٚ ٔذیشیت رأغ عشح     

 ّٔی                                    إِّّی          تیٗ      ًَع قطب

 1دسرٝ                                               4دسرٝ       درجِ قطب

 زیرساخت حول ٍ ًقل

 ٞای فشٚدٌاٞی دس اػتاٖ صیشػاخت ٛػؼٝإِّّی، ت ٞای تیٗ تٛػؼٝ پشٚاصٞای داخّی تٝ لغة :َّایی

 تٙذسػثاع-احذاث خظ آٞٗ تٛؿٟش :ریلی

 ٞای صیشػاخت ٚ ٞا رادٜاص  تشداسی تٟشٜ ،ٞا، تٛػؼٝ ٚ ایزاد خذٔات تیٗ ساٞی اػتا٘ذاسد دس ٔؼیشٞای ٔٙتٟی تٝ تٛؿٟش  تٛػؼٝ آصادساٜ :ای جادُ

 .ی دس حاَ احذاثا رادٜ ٘مُ ٚ حُٕ

 ا٘ذاصی وـتی وشٚص ِٛیت ساٜاٚتٛػؼٝ ٌشدؿٍشی دسیایی تا  :دریایی

 (.ٔیضاٖ دلیك تخت ٔٛسد ٘یاص تٝ تفىیه ٘ٛع ٞتُ دس ٌضاسؽ ٔٛرٛد اػت)سؿذ داؿتٝ تاؿذ % 134ػاَ آیٙذٜ تایذ حذٚد  44ٞای الأتی دس  تؼذاد تخت زیرساخت اقاهتی

 ِضْٚ تذٚیٗ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ تٛؿٟش  بازاریابی ٍ تبلیغات

 ّای گردشگری اّن جاربِ

 الوللی بیي

     (اوٛتٛسیؼٓ) ٌشدی تاصسٌا٘ی                     صیاستی                           ػالٔت                            عثیؼت     

 ػشٌشٔی                 ٚسصؿی ٚ فشٍٞٙی               تفشیح آٔٛصؽ                       تاسیخی     

 ّای گردشگری اّن جاربِ 

 هلی 

     (اوٛتٛسیؼٓ) ٌشدی تاصسٌا٘ی                    صیاستی                            ػالٔت                           عثیؼت      

 ػشٌشٔی                 ٚسصؿی ٚ فشٍٞٙی                تفشیح آٔٛصؽ                      تاسیخی     

 پیشٌْادات

 تٟیٝ عشح ػّٕیاتی ٌشدؿٍشی اػتاٖ  -

 تٟیٝ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی تٙذس تٛؿٟش -

 تٟیٝ عشح ػأا٘ذٞی أاوٗ الأتی اػتاٖ  -

 ٞای حُٕ ٚ ٘مُ ٞای تٛػؼٝ صیشػاخت تٟیٝ تش٘أٝ -

 تٟیٝ تش٘أٝ ػّٕیاتی تٛػؼٝ ٌشدؿٍشی دسیایی تٝ وـٛسٞای ٕٞزٛاس  -

 ٞای ٚسصؿیٜٚتٟیٝ عشح رزب تٛسیؼٓ ٚسصؿی تٛیظٜ آٔادٜ ػاصی ٌش -

 ٞای ٔٛلت تشای تٛسیؼٓ ٚسصؿی  تٟیٝ تش٘أٝ ػّٕیاتی الأتٍاٜ -

 ٞای ٌشدؿٍشی ػؼّٛیٝ تٟیٝ عشح تٛػؼٝ الأتٍاٜ -
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 استاى تْراى –چکیذُ برًاهِ تَسعِ گردشگری ایراى 

 

 

 

 

 

 تْراى ًام استاى

 چشن اًذاز

ٞای ّٔی ٚ رٟا٘ی ٚ التلادی ٔذسٖ ٚ تا ػّٕىشد ای فشأٙغمٝ ای ٚ تٙیاٖ، تا رایٍاٜ ٚیظٜ ٔٙغمٝ تٟشاٖ رٟا٘ـٟشی اػت فشٍٞٙی، دا٘ؾ

ٞای ٔختّف تاسیخی، تاصسٌا٘ی، ػالٔت،  اػتاٖ تٟشاٖ تٝ ػثة تشخٛسداسی اص رارتٝ .وـٛس ػغح دس ػیاػی ٚ پظٚٞـی -فشٍٞٙی أٛس ٔشوضیت

ایشاٖ اػت ٚ ٔثذا ٚسٚد تؼذاد تؼیاس صیادی اص إِّّی ٌشدؿٍشی  ٞای تیٗ ٚسصؿی، صیاستی، تفشیحی، عثیؼی ٚ آٔٛصؿی یىی اص ٟٕٔتشیٗ لغة

 .سٚد ٌشدؿٍشاٖ تٝ وـٛس تٝ ؿٕاس ٔی

  4141ػاَ  افق طرح 

 اّن اسٌاد فرادست
 عشح آٔایؾ ػشصٔیٗ                                       4141ػٙذ چـٓ ا٘ذاص             (وٙؼِٛت تٛسیؼت4531) ایشاٖ رٟاٍ٘شدی تٛػؼٝ رأغ عشح     

 وـٛس تش٘أٝ ؿـٓ تٛػؼٝ          ٌشدؿٍشی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙاعك                               ایشاٖ ٌشدؿٍشی تٛػؼٝ ٚ ٔذیشیت رأغ عشح     

 إِّّی                                             ّٔی تیٗ      ًَع قطب

 1دسرٝ                                                4دسرٝ       درجِ قطب

 زیرساخت حول ٍ ًقل

إِّّی ٚسٚدی حأُ  پشٚاص تیٗ 444وـٛس تایذ سٚصا٘ٝ حذالُ پزیشای إِّّی  تیٗػٙٛاٖ تضسٌتشیٗ فشٚدٌاٜ  فشٚدٌاٜ أاْ خٕیٙی تٝ :َّایی

 .تاؿذ داؿتٝ رٟاٖ لاسٜ 3 دس ٔتٙٛع ٔماكذ تٝ سٚصا٘ٝ ٔؼتمیٓ پشٚاصٞای تایذ خٕیٙی أاْ فشٚدٌاٜ. ٌشدؿٍشاٖ تاؿذ

 .ؿٛد ا٘ذاصی ساٜ تٟشاٖ -تثشیض ٚ تٟشاٖ -ٌشٌاٖ ٔـٟذ، -تٟشاٖ اكفٟاٖ، -تٟشاٖ ٔؼیشٞای دس اِؼیش ػشیغ ٚ تشلی آٞٗ ساٜ خظ :ریلی

 ٚ ٞا رادٜ تشداسی تٟشٜ ٚ احذاث ،تٛػؼٝ آصادساٜ ٞا، تٛػؼٝ ٚ ایزاد خذٔات تیٗ ساٞی اػتا٘ذاسد دس ٔؼیشٞای ٔٙتٟی تٝ تٟشاٖ :ای جادُ

 .ای رادٜ ٘مُ ٚ حُٕ ٞای صیشػاخت

 ٘ذاسد :دریایی

 (.تخت ٔٛسد ٘یاص تٝ تفىیه ٘ٛع ٞتُ دس ٌضاسؽ ٔٛرٛد اػتٔیضاٖ دلیك )سؿذ داؿتٝ تاؿذ % 93ػاَ آیٙذٜ تایذ حذٚد  44ٞای الأتی دس  تؼذاد تخت زیرساخت اقاهتی

 ِضْٚ تذٚیٗ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ تٟشاٖ بازاریابی ٍ تبلیغات

 ّای گردشگری اّن جاربِ

 الوللی بیي

     (اوٛتٛسیؼٓ) ٌشدی تاصسٌا٘ی                     صیاستی                           ػالٔت                            عثیؼت     

 ػشٌشٔی               ٚسصؿی ٚ فشٍٞٙی               تفشیح آٔٛصؽ                       تاسیخی     

 اّن جاربِ ّای گردشگری 

 هلی 

     (اوٛتٛسیؼٓ) ٌشدی تاصسٌا٘ی                    صیاستی                            ػالٔت                           عثیؼت      

 ػشٌشٔی                 ٚسصؿی ٚ فشٍٞٙی                تفشیح آٔٛصؽ                      تاسیخی     

 پیشٌْادات 

 تٟیٝ عشح ػّٕیاتی ٌشدؿٍشی اػتاٖ  -

 تٟیٝ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ تٟشاٖ -

 تٟیٝ عشح ػأا٘ذٞی أاوٗ الأتی اػتاٖ  -

 ٞای حُٕ ٚ ٘مُٞای تٛػؼٝ صیشػاخت تٟیٝ تش٘أٝ -
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 استاى چْارهحال ٍ بختیاری –چکیذُ برًاهِ تَسعِ گردشگری ایراى 

 

 

 

 

 

 

 

 چْارهحال ٍ بختیاری ًام استاى

 اًذازچشن 
ایٗ اػتاٖ  .اػت ای ٚ اػتا٘ی یه ٔملذ ٌشدؿٍشی عثیؼت ٔحٛس دس ػغح ّٔی ٚ ٌشدؿٍشی تاسیخی دس ػغح ٔٙغمٝچٟاسٔحاَ ٚ تختیاسی اػتاٖ 

 .وٙذ إِّّی اكفٟاٖ تخـی اص ٌشدؿٍشاٖ ایٗ اػتاٖ سا ٘یض تٝ خٛد رّة ٔی تٝ ػثة ٘ضدیىی تٝ لغة تیٗ

 4141ػاَ  افق طرح 

 اّن اسٌاد فرادست
 عشح آٔایؾ ػشصٔیٗ                                       4141ػٙذ چـٓ ا٘ذاص          (   وٙؼِٛت تٛسیؼت4531) ایشاٖ رٟاٍ٘شدی تٛػؼٝ رأغ عشح     

 وـٛس  تٛػؼٝ تش٘أٝ ؿـٓ         ٌشدؿٍشی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙاعك                               ایشاٖ ٌشدؿٍشی تٛػؼٝ ٚ ٔذیشیت رأغ عشح     

 إِّّی                                             ّٔی تیٗ      ًَع قطب

 1دسرٝ                                               4دسرٝ       درجِ قطب

 زیرساخت حول ٍ ًقل

 فشٚدٌاٞی دس اػتاٖٞای  صیشػاخت ٛػؼٝإِّّی، ت ٞای تیٗ تٛػؼٝ پشٚاصٞای داخّی تٝ لغة :َّایی

 ؿٟشوشد-اكفٟاٖساٜ آٞٗ  احذاث :ریلی

 ٞای صیشػاخت ٚ ٞا رادٜ اص تشداسی تٟشٜ ،ؿٟشوشدٞا، تٛػؼٝ ٚ ایزاد خذٔات تیٗ ساٞی اػتا٘ذاسد دس ٔؼیشٞای ٔٙتٟی تٝ  تٛػؼٝ آصادساٜ :ای جادُ

 .دس دػت احذاث ای رادٜ ٘مُ ٚ حُٕ

 ٘ذاسد :دریایی

 (.ٔیضاٖ دلیك تخت ٔٛسد ٘یاص تٝ تفىیه ٘ٛع ٞتُ دس ٌضاسؽ ٔٛرٛد اػت)سؿذ داؿتٝ تاؿذ % 464ػاَ آیٙذٜ تایذ حذٚد  44ٞای الأتی دس  تؼذاد تخت زیرساخت اقاهتی

 ِضْٚ تذٚیٗ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ  چٟاسٔحاَ ٚ تختیاسی بازاریابی ٍ تبلیغات

 ّای گردشگری اّن جاربِ

 الوللی بیي

     (اوٛتٛسیؼٓ) ٌشدی تاصسٌا٘ی                     صیاستی                           ػالٔت                            عثیؼت     

 ػشٌشٔی                 ٚسصؿی ٚ فشٍٞٙی               تفشیح آٔٛصؽ                       تاسیخی     

 ّای گردشگری اّن جاربِ 

 هلی 

     (اوٛتٛسیؼٓ) ٌشدی تاصسٌا٘ی                    صیاستی                            ػالٔت                           عثیؼت      

 ػشٌشٔی                 ٚسصؿی ٚ فشٍٞٙی                تفشیح آٔٛصؽ                      تاسیخی     

 پیشٌْادات

 تٟیٝ عشح ػّٕیاتی ٌشدؿٍشی اػتاٖ  -

 تٟیٝ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ چٟاسٔحاَ ٚ تختیاسی -

 ٞای حُٕ ٚ ٘مُ ٞای تٛػؼٝ صیشػاخت تٟیٝ تش٘أٝ -
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 استاى خراساى جٌَبی –چکیذُ برًاهِ تَسعِ گردشگری ایراى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خراساى جٌَبی ًام استاى

 چشن اًذاز
ٍشی عثیؼی ٚ تاسیخی دس ػغح یه ٔملذ ٌشدؿ وٛٞؼتا٘ی-وٛیشی یآحاس تاسیخی اسصؿٕٙذ، تا الّیٕخشاػاٖ رٙٛتی ػشصٔیٗ وٟٗ ٚ داسای 

 .ای ٚ ّٔی اػت ٔٙغمٝ

 4141ػاَ  افق طرح 

 اّن اسٌاد فرادست
 عشح آٔایؾ ػشصٔیٗ                                       4141ػٙذ چـٓ ا٘ذاص             (وٙؼِٛت تٛسیؼت4531) ایشاٖ رٟاٍ٘شدی تٛػؼٝ رأغ عشح     

 وـٛس  تش٘أٝ ؿـٓ تٛػؼٝ         ٌشدؿٍشی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙاعك                               ایشاٖ ٌشدؿٍشی تٛػؼٝ ٚ ٔذیشیت رأغ عشح     

 ّٔی                      إِّّی                        تیٗ      ًَع قطب

 1دسرٝ                                                4دسرٝ       درجِ قطب

 زیرساخت حول ٍ ًقل

 ، تٛػؼٝ أىا٘ات فشٚدٌاٞیفشٚدٌاٜ تیشرٙذ إِّّی داخّی اص تیٗ ٞای تٛػؼٝ پشٚاصٞای داخّی تٝ لغة :َّایی

 ٔـٟذ -تیشرٙذ -صاٞذاٖساٜ آٞٗ احذاث  :ریلی

 ٚ حُٕ ٞای صیشػاخت ٚ ٞا رادٜاص  تشداسی تٟشٜ ،دسٖٚ اػتا٘یٞا، تٛػؼٝ ٚ ایزاد خذٔات تیٗ ساٞی اػتا٘ذاسد دس ٔؼیشٞای  تٛػؼٝ آصادساٜ :ای جادُ

  دس دػت احذاث ای رادٜ ٘مُ

 ٘ذاسد                        :دریایی

 (.ٔیضاٖ دلیك تخت ٔٛسد ٘یاص تٝ تفىیه ٘ٛع ٞتُ دس ٌضاسؽ ٔٛرٛد اػت)سؿذ داؿتٝ تاؿذ % 564ػاَ آیٙذٜ تایذ حذٚد  44تؼذاد تخت ٞای الأتی دس  زیرساخت اقاهتی

 ِضْٚ تذٚیٗ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ خشاػاٖ رٙٛتی بازاریابی ٍ تبلیغات

 ّای گردشگری اّن جاربِ

 الوللی بیي

     (اوٛتٛسیؼٓ) ٌشدی ػالٔت                            عثیؼت          صیاستی                           تاصسٌا٘ی                

 ٚسصؿی       ػشٌشٔی          ٚ تفشیح       فشٍٞٙی           تاسیخی        آٔٛصؽ                  

 ّای گردشگری اّن جاربِ 

 هلی 

     (اوٛتٛسیؼٓ) ٌشدی تاصسٌا٘ی                    صیاستی                            ػالٔت                           عثیؼت      

 ػشٌشٔی                 ٚسصؿی ٚ فشٍٞٙی                تفشیح آٔٛصؽ                      تاسیخی     

 پیشٌْادات

 تٟیٝ عشح ػّٕیاتی ٌشدؿٍشی اػتاٖ  -

 تٟیٝ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ خشاػاٖ رٙٛتی  -

 ٞای حُٕ ٚ ٘مُ ٞای تٛػؼٝ صیشػاخت تٟیٝ تش٘أٝ -
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 خراساى رضَی –چکیذُ برًاهِ تَسعِ گردشگری ایراى 

 

 

 خراساى رضَی ًام استاى

 چشن اًذاز
ٞای ٌشدؿٍشی ٔزٞثی دس  تشیٗ لغة ٔؼٙٛی رٟاٖ اػالْ ؿٙاختٝ ؿذٜ اػت ٚ تٝ یىی اص ٟٔٓخشاػاٖ سضٛی تا ٔشوضیت ٔـٟذ تٝ ػٙٛاٖ پایتخت 

 .إِّّی ٔؼّٕاٖ ٚسٚدی تٝ وـٛس اػت دسكذ ٌشدؿٍشاٖ تیٗ 04ایٗ اػتاٖ پزیشای تیؾ اص  .إِّّی تثذیُ خٛاٞذ ؿذ ػغح تیٗ

  4141ػاَ  افق طرح 

 اّن اسٌاد فرادست
 عشح آٔایؾ ػشصٔیٗ                                       4141ػٙذ چـٓ ا٘ذاص             (وٙؼِٛت تٛسیؼت4531) ایشاٖ رٟاٍ٘شدی تٛػؼٝ رأغ عشح     

 وـٛس  تش٘أٝ ؿـٓ تٛػؼٝ           ٌشدؿٍشی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙاعك                               ایشاٖ ٌشدؿٍشی تٛػؼٝ ٚ ٔذیشیت رأغ عشح     

 إِّّی                                             ّٔی تیٗ      ًَع قطب

 1دسرٝ                                                4دسرٝ       درجِ قطب

 زیرساخت حول ٍ ًقل

 .إِّّی داؿتٝ تاؿذ تیٗپشٚاص  54إِّّی ٞٛایی ایشاٖ  تایذ حذالُ سٚاص٘ٝ  تیٗ ٞای لغةتؼٙٛاٖ یىی اص فشٚدٌاٜ ٔـٟذ،   :َّایی

 دس اِؼیش ػشیغ ٚ تشلی آٞٗ ساٜ ا٘ذاصی خظ ساٜ ،تٙٛع تخـی تٝ ا٘ٛاع لغاسٞای ٔٙتٟی تٝ ٔـٟذ اص ؿٟشٞای ٟٔٓ وـٛس ٚ وـٛسٞای ٕٞؼایٝ :ریلی

  .ٔـٟذ -تٟشاٖ ٔؼیش

 ٞای صیشػاخت ٚ ٞا رادٜ تشداسی تٟشٜ ،ٔـٟذ ٔمذعٞا، تٛػؼٝ ٚ ایزاد خذٔات تیٗ ساٞی اػتا٘ذاسد دس ٔؼیشٞای ٔٙتٟی تٝ  تٛػؼٝ آصادساٜ :ای جادُ

 ٘مّی ٚ حُٕ ٞای ػیؼتٓ اص اػتفادٜ تا ٚ ای ؿثىٝ كٛست تٝ ؿٟشی حٛٔٝ ٚ دسٖٚ ػٕٛٔی ٘مُ ٚ حُٕ، استما دس دػت ػاخت ای رادٜ ٘مُ ٚ حُٕ

 .ٔتٙٛع

 ٘ذاسد                        :دریایی

 (.ٔیضاٖ دلیك تخت ٔٛسد ٘یاص تٝ تفىیه ٘ٛع ٞتُ دس ٌضاسؽ ٔٛرٛد اػت)سؿذ داؿتٝ تاؿذ % 9ػاَ آیٙذٜ تایذ حذٚد  44ٞای الأتی دس  تؼذاد تخت زیرساخت اقاهتی

 ِضْٚ تذٚیٗ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی ؿٟش ٔـٟذ بازاریابی ٍ تبلیغات

 ّای گردشگری اّن جاربِ

 الوللی بیي

     (اوٛتٛسیؼٓ) ٌشدی تاصسٌا٘ی                     صیاستی                           ػالٔت                            عثیؼت     

 ػشٌشٔی               ٚسصؿی ٚ فشٍٞٙی               تفشیح آٔٛصؽ                       تاسیخی     

 اّن جاربِ ّای گردشگری 

 هلی 

     (اوٛتٛسیؼٓ) ٌشدی تاصسٌا٘ی                    صیاستی                            ػالٔت                           عثیؼت      

 ػشٌشٔی                 ٚسصؿی ٚ فشٍٞٙی                تفشیح آٔٛصؽ                      تاسیخی     

 پیشٌْادات 

 تٟیٝ عشح ػّٕیاتی ٌشدؿٍشی اػتاٖ  -

 تٟیٝ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی ؿٟش ٔـٟذ -

 تٟیٝ عشح ػأا٘ذٞی أاوٗ الأتی ؿٟش ٔـٟذ -

 تٟیٝ عشح ٌشدؿٍشی ٔٙغمٝ ٚیظٜ التلادی ػشخغ  -

 تٟیٝ عشح ٌشدؿٍشی ٔٙغمٝ ٚیظٜ التلادی ػثضٚاس -

 تٟیٝ عشح ٌشدؿٍشی ٔٙغمٝ ٚیظٜ التلادی دٚغاسٖٚ -

 ٔٙغمٝ ٚیظٜ التلادی لٛچاٖتٟیٝ عشح ٌشدؿٍشی  -

 ٞای حُٕ ٚ ٘مُ ٞای تٛػؼٝ صیشػاخت تٟیٝ تش٘أٝ -



 

www. Emcoiran.ir                                                          ٝتاؿذ حمٛق ٔادی ٚ ٔؼٙٛی ٔتؼّك تٝ ؿشوت أىٛایشاٖ ٔیوّی.                               info@emcoiran.ir                                   

 
 

 

 استاى خراساى شوالی –چکیذُ برًاهِ تَسعِ گردشگری ایراى 

 

 

 

 

 

 

 

 خراساى شوالی ًام استاى

 چشن اًذاز
ٌشدؿٍشی عثیؼی ٚ تاسیخی دس  ، یه ٔملذایشاٖ خشاػاٖ ؿٕاِی تٛػؼٝ یافتٝ تا رایٍاٜ دْٚ التلادی، ػّٕی ٚ فٙاٚسی دس ٔٙغمٝ ؿٕاَ ؿشلی

 .ای ٚ ّٔی اػت ػغح ٔٙغمٝ

 4141ػاَ  افق طرح 

 اّن اسٌاد فرادست
 عشح آٔایؾ ػشصٔیٗ                                       4141ػٙذ چـٓ ا٘ذاص             (وٙؼِٛت تٛسیؼت4531) ایشاٖ رٟاٍ٘شدی تٛػؼٝ رأغ عشح     

 وـٛس  تش٘أٝ ؿـٓ تٛػؼٝ          ٌشدؿٍشی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙاعك                               ایشاٖ ٌشدؿٍشی تٛػؼٝ ٚ ٔذیشیت رأغ عشح     

 إِّّی                                             ّٔی تیٗ      ًَع قطب

 1دسرٝ                                                4دسرٝ       درجِ قطب

 زیرساخت حول ٍ ًقل

 اص فشٚدٌاٜ تزٙٛسد، تٛػؼٝ أىا٘ات فشٚدٌاٞیإِّّی  ٞای تیٗ تٛػؼٝ پشٚاصٞای داخّی تٝ لغة :َّایی

 ٌشٌاٖ-تزٙٛس-ٔـٟذساٜ آٞٗ  احذاث :ریلی

 ٚ ٞا رادٜ اص تشداسی تٟشٜ ٚ احذاث ،ٞا، تٛػؼٝ ٚ ایزاد خذٔات تیٗ ساٞی اػتا٘ذاسد دس ٔؼیشٞای ٔٙتٟی تٝ خشاػاٖ ؿٕاِی تٛػؼٝ آصادساٜ :ای  جادُ

  ای رادٜ ٘مُ ٚ حُٕ ٞای صیشػاخت

 ٘ذاسد                        :دریایی

 (.ٔیضاٖ دلیك تخت ٔٛسد ٘یاص تٝ تفىیه ٘ٛع ٞتُ دس ٌضاسؽ ٔٛرٛد اػت)سؿذ داؿتٝ تاؿذ % 234ػاَ آیٙذٜ تایذ حذٚد  44ٞای الأتی دس  تؼذاد تخت زیرساخت اقاهتی

 ِضْٚ تذٚیٗ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ خشاػاٖ ؿٕاِی تبلیغاتبازاریابی ٍ 

 ّای گردشگری اّن جاربِ

 الوللی بیي

     (اوٛتٛسیؼٓ) ٌشدی ػالٔت                            عثیؼت        صیاستی                                تاصسٌا٘ی              

 ػشٌشٔی               ٚسصؿی ٚ تفشیح         فشٍٞٙی          تاسیخی       آٔٛصؽ                   

 ّای گردشگری اّن جاربِ 

 هلی 

     (اوٛتٛسیؼٓ) ٌشدی تاصسٌا٘ی                    صیاستی                            ػالٔت                           عثیؼت      

 ػشٌشٔی                 ٚسصؿی ٚ فشٍٞٙی                تفشیح آٔٛصؽ                      تاسیخی     

 پیشٌْادات

 تٟیٝ عشح ػّٕیاتی ٌشدؿٍشی اػتاٖ  -

 تٟیٝ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ خشاػاٖ ؿٕاِی  -

 ٞای حُٕ ٚ ٘مُ ٞای تٛػؼٝ صیشػاخت تٟیٝ تش٘أٝ -
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 استاى خَزستاى –چکیذُ برًاهِ تَسعِ گردشگری ایراى 

 

 

 

 خَزستاى ًام استاى

 چشن اًذاز

ٞای ٟٔٓ  ایٗ اػتاٖ یىی اص لغة .الّیٕی، تاسیخی ٚ فشٍٞٙی اػت ٞا ٚ تٙٛػات خاف تا ٚیظٌیوٟٗ ایشاٖ، خٛصػتاٖ ٟٔذ تٕذٖ ٚ فشًٞٙ 

ٞای عثیؼی، أىا٘ات دسٔا٘ی ٚ تاصسٌا٘ی ٕٞٝ ػاِٝ ٌشدؿٍشاٖ  إِّّی ٌشدؿٍشی وـٛس اػت وٝ تٝ ػثة تشخٛسداسی اص آحاس تاسیخی، رارتٝ تیٗ

 .وٙذ إِّّی ٚ داخّی صیادی سا تٝ خٛد رّة ٔی تیٗ

  4141ػاَ  افق طرح 

 اّن اسٌاد فرادست
 عشح آٔایؾ ػشصٔیٗ                                       4141ػٙذ چـٓ ا٘ذاص             (وٙؼِٛت تٛسیؼت4531) ایشاٖ رٟاٍ٘شدی تٛػؼٝ رأغ عشح     

 وـٛس  تش٘أٝ ؿـٓ تٛػؼٝ           ٌشدؿٍشی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙاعك                               ایشاٖ ٌشدؿٍشی تٛػؼٝ ٚ ٔذیشیت رأغ عشح     

 إِّّی                                             ّٔی تیٗ      ًَع قطب

 1دسرٝ                                                4دسرٝ       درجِ قطب

 زیرساخت حول ٍ ًقل

 .وٙٙذ ییشایپز یإِّّٗ یت یٚسٚد پشٚاص 41 اص حذالُ سٚصا٘ٝ اػتاٖ یٞا فشٚدٌاٜ وٝ یعٛس تٝ اٞٛاص فشٚدٌاٜ ظٜیتٛ اػتاٖ یٞا فشٚدٌاٜ تٛػؼٝ :َّایی

 .ؿٛد یا٘ذاص ساٜ ا٘ٝیخاٚسٔ یا ٔٙغمٝ یٞا ٞاب ٚ اسٚپا دس یٔماكذ تٝ اٞٛاص فشٚدٌاٜ اص سٚصا٘ٝ ٓیٔؼتم یپشٚاصٞا

 .تاؿٙذ داؿتٝ خاٚسٔیا٘ٝ وـٛسٞای ٚ اسٚپا دس ٔتٙٛع ٔماكذ تٝ سٚصا٘ٝ ٔؼتمیٓ پشٚاصٞای تایذ  اٞٛاص  فشٚدٌاٜ

 .اكفٟاٖ-اٞٛاص آٞٗ خظ احذاث، خشٔـٟش-اٞٛاص آٞٗ ساٜ وشدٖ خغٝ دٜٚ، تلش-خشٔـٟش آٞٗ خظ یا٘ذاص ساٜ :ریلی

 ٚ ٞا رادٜ تشداسی تٟشٜ ،دسٖٚ اػتا٘ی، تٛػؼٝ ٚ ایزاد خذٔات تیٗ ساٞی اػتا٘ذاسد دس ٔؼیشٞای اػتاٖ ػغح دس ٞا تٛػؼٝ آصادساٜ :ای جادُ

  .دس حاَ احذاث ای رادٜ ٘مُ ٚ حُٕ ٞای صیشػاخت

 آتاداٖ تٙذس دس وشٚص یشا٘یوـت خظ زادیا :دریایی

 (.ٔیضاٖ دلیك تخت ٔٛسد ٘یاص تٝ تفىیه ٘ٛع ٞتُ دس ٌضاسؽ ٔٛرٛد اػت)سؿذ داؿتٝ تاؿذ % 144ػاَ آیٙذٜ تایذ حذٚد  44ٞای الأتی دس  تؼذاد تخت زیرساخت اقاهتی

 تش٘ذػاصی اػتاٖ خٛصػتاِٖضْٚ تذٚیٗ تش٘أٝ رأغ  بازاریابی ٍ تبلیغات

 ّای گردشگری اّن جاربِ

 الوللی بیي

     (اوٛتٛسیؼٓ) ٌشدی تاصسٌا٘ی                     صیاستی                           ػالٔت                            عثیؼت     

 ػشٌشٔی               ٚسصؿی ٚ تفشیحفشٍٞٙی                آٔٛصؽ                       تاسیخی     

 ّای گردشگری اّن جاربِ 

 هلی 

     (اوٛتٛسیؼٓ) ٌشدی تاصسٌا٘ی                    صیاستی                            ػالٔت                           عثیؼت      

 ػشٌشٔی                 ٚسصؿی ٚ تفشیح    فشٍٞٙی             آٔٛصؽ                      تاسیخی     

 پیشٌْادات 

 تٟیٝ عشح ػّٕیاتی ٌشدؿٍشی اػتاٖ  -

 تٟیٝ تش٘أٝ ٌشدؿٍشی ٔٙغمٝ آصاد اسٚ٘ذ -

 تٟیٝ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ خٛصػتاٖ -

 تٟیٝ عشح ػأا٘ذٞی أاوٗ الأتی اػتاٖ  -

 ٞای حُٕ ٚ ٘مُ ٞای تٛػؼٝ صیشػاخت تٟیٝ تش٘أٝ -

 تٛػؼٝ تٙذس ٔاٞـٟشتٟیٝ تش٘أٝ  -
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 استاى زًجاى –چکیذُ برًاهِ تَسعِ گردشگری ایراى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زًجاى ًام استاى

 چشن اًذاز
تٝ ػالٜٚ ؿٟش ص٘زاٖ دس ٔشوضیت ایٗ اػتاٖ تا پیـتاصی دس . ای ٚ ّٔی اػت ٔحّی، ٔٙغمٝ ذ ٌشدؿٍشی عثیؼی ٚ تاسیخی دس ػغحص٘زاٖ یه ٔمل

 .اػتای كٙایغ دػتی ٔغشح  تٝ ػٙٛاٖ ٔشوض ٔٙغمٝكٙایغ فّضی ٚ ٞٙشٞای دػتی ٔشتٛط تٝ آٖ، 

 4141ػاَ  افق طرح 

 اّن اسٌاد فرادست
 عشح آٔایؾ ػشصٔیٗ                                       4141ػٙذ چـٓ ا٘ذاص             (وٙؼِٛت تٛسیؼت4531) ایشاٖ رٟاٍ٘شدی تٛػؼٝ رأغ عشح     

 وـٛس  تش٘أٝ ؿـٓ تٛػؼٝ         ٌشدؿٍشی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙاعك                                ایشاٖ ٌشدؿٍشی تٛػؼٝ ٚ ٔذیشیت رأغ عشح     

 ّٔی                     إِّّی                         تیٗ      ًَع قطب

 1دسرٝ                                                4دسرٝ       درجِ قطب

 زیرساخت حول ٍ ًقل

 اص فشٚدٌاٜ تزٙٛسد، تٛػؼٝ أىا٘ات فشٚدٌاٞیإِّّی  ٞای تیٗ تٛػؼٝ پشٚاصٞای داخّی تٝ لغة :َّایی

 .ٞا ایؼتٍاٜتٛیظٜ ٞای ساٜ آٞٗ  تٛػؼٝ صیشػاخت :ریلی

 ٚ حُٕ ٞای صیشػاخت ٚ ٞا رادٜاص  تشداسی تٟشٜ ،دسٖٚ اػتا٘یٞا، تٛػؼٝ ٚ ایزاد خذٔات تیٗ ساٞی اػتا٘ذاسد دس ٔؼیشٞای  تٛػؼٝ آصادساٜ :ای جادُ

 .دس دػت احذاث ای رادٜ ٘مُ

 ٘ذاسد :دریایی

 (.ٔیضاٖ دلیك تخت ٔٛسد ٘یاص تٝ تفىیه ٘ٛع ٞتُ دس ٌضاسؽ ٔٛرٛد اػت)سؿذ داؿتٝ تاؿذ % 144ػاَ آیٙذٜ تایذ حذٚد  44ٞای الأتی دس  تؼذاد تخت زیرساخت اقاهتی

 ِضْٚ تذٚیٗ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ ص٘زاٖ بازاریابی ٍ تبلیغات

 ّای گردشگری اّن جاربِ

 الوللی بیي

     (اوٛتٛسیؼٓ) ٌشدی ػالٔت                            عثیؼت             صیاستی                           تاصسٌا٘ی             

 ػشٌشٔی                 ٚسصؿی ٚ تفشیح       فشٍٞٙی           تاسیخی         آٔٛصؽ                 

 ّای گردشگری اّن جاربِ 

 هلی 

     (اوٛتٛسیؼٓ) ٌشدی تاصسٌا٘ی                    صیاستی                            ػالٔت                           عثیؼت      

 ػشٌشٔی                 ٚسصؿی ٚ فشٍٞٙی                تفشیح آٔٛصؽ                      تاسیخی     

 پیشٌْادات

 تٟیٝ عشح ػّٕیاتی ٌشدؿٍشی اػتاٖ  -

 تٟیٝ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ ص٘زاٖ -

 ٞای حُٕ ٚ ٘مُ ٞای تٛػؼٝ صیشػاخت تٟیٝ تش٘أٝ -
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 استاى سوٌاى –چکیذُ برًاهِ تَسعِ گردشگری ایراى 

 

 

 

 

 

 

 سوٌاى ًام استاى

 چشن اًذاز
تاسیخی دس ػغح  ّٔی ٚ  -تاػتا٘ی ؿاخق، یه ٔملذ ٌشدؿٍشی عثیؼی ٚ فشٍٞٙیػٕٙاٖ تا چـٓ ا٘ذاصٞای عثیؼی تی ٘ظیش ٚ آحاس تاسیخی ٚ 

 .ای ٚ ٔحّی اػت ٔٙغمٝ

 4141ػاَ  افق طرح 

 اّن اسٌاد فرادست
 عشح آٔایؾ ػشصٔیٗ                                       4141ػٙذ چـٓ ا٘ذاص          (   وٙؼِٛت تٛسیؼت4531) ایشاٖ رٟاٍ٘شدی تٛػؼٝ رأغ عشح     

 وـٛس  تش٘أٝ ؿـٓ تٛػؼٝ         ٌشدؿٍشی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙاعك                               ایشاٖ ٌشدؿٍشی تٛػؼٝ ٚ ٔذیشیت رأغ عشح     

 ّٔی                         إِّّی                     تیٗ      ًَع قطب

 1دسرٝ                                                4دسرٝ       درجِ قطب

 زیرساخت حول ٍ ًقل

 ٞای اػتاٖ اص فشٚدٌاٜإِّّی  ٞای تیٗ پشٚاصٞای داخّی تٝ لغةتٛػؼٝ   -تٛػؼٝ فشٚدٌاٜ ؿاٞشٚد -تٛػؼٝ فشٚدٌاٜ ػٕٙاٖ :َّایی

 تٙذس أیشآتاد –ا٘ذاصی خظ آٞٗ تشلی ٌشٔؼاس  ساٜ -ػٕٙاٖاػتاٖ ساٜ آٞٗ  ٞای ایؼتٍاٜاستمای  :ریلی

 ٚ ٞا رادٜ تشداسی تٟشٜ ، ، تٛػؼٝ ٚ ایزاد خذٔات تیٗ ساٞی اػتا٘ذاسد دس ٔؼیشٞای ٔٙتٟی تٝ ػٕٙاٖآصادؿٟش-تؼشیض رادٜ ؿاٞشٚد :ای جادُ

 .دس حاَ احذاث ای رادٜ ٘مُ ٚ حُٕ ٞای صیشػاخت

 ٘ذاسد :دریایی

 (.ٔیضاٖ دلیك تخت ٔٛسد ٘یاص تٝ تفىیه ٘ٛع ٞتُ دس ٌضاسؽ ٔٛرٛد اػت)سؿذ داؿتٝ تاؿذ % 534ػاَ آیٙذٜ تایذ حذٚد  44ٞای الأتی دس  تؼذاد تخت زیرساخت اقاهتی

 ػٕٙاٖ ذٚیٗ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاِٖضْٚ ت بازاریابی ٍ تبلیغات

 ّای گردشگری اّن جاربِ

 الوللی بیي

     (اوٛتٛسیؼٓ) ٌشدی تاصسٌا٘ی                     صیاستی                           ػالٔت                            عثیؼت     

 ػشٌشٔی                 ٚسصؿی ٚ فشٍٞٙی               تفشیح آٔٛصؽ                       تاسیخی     

 ّای گردشگری اّن جاربِ 

 هلی 

     (اوٛتٛسیؼٓ) ٌشدی تاصسٌا٘ی                    صیاستی                            ػالٔت                           عثیؼت      

 ػشٌشٔی                 ٚسصؿی ٚ فشٍٞٙی                تفشیح آٔٛصؽ                      تاسیخی     

 پیشٌْادات 

 تٟیٝ عشح ػّٕیاتی ٌشدؿٍشی اػتاٖ  -

 تٟیٝ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ  ػٕٙاٖ -

 تٟیٝ عشح ػأا٘ذٞی أاوٗ الأتی اػتاٖ  -

 ٞای حُٕ ٚ ٘مُ تٟیٝ تش٘أٝ ٞای تٛػؼٝ صیشػاخت -
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 استاى سیستاى ٍ بلَچستاى –چکیذُ برًاهِ تَسعِ گردشگری ایراى 

 

 

 

 

 

 سیستاى ٍ بلَچستاى ًام استاى

 اًذازچشن 
ٞای ؿاخق ٚ ا٘حلاسی، یه ٔملذ ٌشدؿٍشی  ػیؼتاٖ ٚ تّٛچؼتاٖ، تٝ ػٙٛاٖ اػتا٘ی ٔشصی ٚ ٔؼتؼذ تٛػؼٝ تزاست ٚ تاصسٌا٘ی، ٚ تا خشد الّیٓ

 .ای ٚ ٔحّی اػت وـاٚسصی ٚ كٙایغ دػتی دس ػغح ّٔی، ٔٙغمٝ ،تاصسٌا٘ی ،عثیؼی

 4141ػاَ  افق طرح 

 اّن اسٌاد فرادست
 عشح آٔایؾ ػشصٔیٗ                                       4141ػٙذ چـٓ ا٘ذاص            ( وٙؼِٛت تٛسیؼت4531) ایشاٖ رٟاٍ٘شدی تٛػؼٝ رأغ عشح     

 وـٛس  تش٘أٝ ؿـٓ تٛػؼٝ         ٌشدؿٍشی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙاعك                               ایشاٖ ٌشدؿٍشی تٛػؼٝ ٚ ٔذیشیت رأغ عشح     

 إِّّی                                             ّٔی تیٗ      ًَع قطب

 1دسرٝ                                                4دسرٝ       درجِ قطب

 زیرساخت حول ٍ ًقل

 اػتاٖ ٞای اص فشٚدٌاٜإِّّی  ٞای تیٗ تٛػؼٝ پشٚاصٞای داخّی تٝ لغة -تٛػؼٝ فشٚدٌاٜ چاتٟاس :َّایی

 ٔـٟذ -صاٞذاٖ -احذاث خظ آٞٗ چاتٟاس :ریلی

 ٚ حُٕ ٞای صیشػاخت ٚ ٞا رادٜ اص تشداسی تٟشٜ ،دسٖٚ اػتا٘یٞا، تٛػؼٝ ٚ ایزاد خذٔات تیٗ ساٞی اػتا٘ذاسد دس ٔؼیشٞای  تٛػؼٝ آصادساٜ :ای جادُ

 .دس حاَ احذاث ای رادٜ ٘مُ

 چاتٟاس ٚ تٙذسػثاع ٚ ٕٞچٙیٗ وـٛس ػٕاٖا٘ذاصی خغٛط وـتیشا٘ی ٔؼافشی تیٗ تٙذس  ساٜ :دریایی

 (.ٔیضاٖ دلیك تخت ٔٛسد ٘یاص تٝ تفىیه ٘ٛع ٞتُ دس ٌضاسؽ ٔٛرٛد اػت)سؿذ داؿتٝ تاؿذ % 154ػاَ آیٙذٜ تایذ حذٚد  44ٞای الأتی دس  تؼذاد تخت زیرساخت اقاهتی

 تّٛچؼتاِٖضْٚ تذٚیٗ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ  ػیؼتاٖ ٚ  بازاریابی ٍ تبلیغات

 ّای گردشگری اّن جاربِ

 الوللی بیي

     (اوٛتٛسیؼٓ) ٌشدی تاصسٌا٘ی                     صیاستی                           ػالٔت                            عثیؼت     

 ٚسصؿی              ػشٌشٔی    ٚ فشٍٞٙی               تفشیح آٔٛصؽ                       تاسیخی     

 ّای گردشگری اّن جاربِ 

 هلی 

     (اوٛتٛسیؼٓ) ٌشدی تاصسٌا٘ی                    صیاستی                            ػالٔت                           عثیؼت      

 شٔی                 ٚسصؿیػشٌ ٚ فشٍٞٙی                تفشیح آٔٛصؽ                      تاسیخی     

 پیشٌْادات 

 تٟیٝ عشح ػّٕیاتی ٌشدؿٍشی اػتاٖ  -

 تٟیٝ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ ػیؼتاٖ ٚ تّٛچؼتاٖ -

 تٟیٝ عشح ػأا٘ذٞی أاوٗ الأتی اػتاٖ  -

 ٞای حُٕ ٚ ٘مُ  ٞای تٛػؼٝ صیشػاخت تٟیٝ تش٘أٝ -

 تٟیٝ تش٘أٝ تٛػؼٝ ٌشدؿٍشی ٔٙغمٝ آصاد چاتٟاس   -

 تٟیٝ تش٘أٝ تٛػؼٝ ٌشدؿٍشی دسیایی  -
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 استاى فارس –چکیذُ برًاهِ تَسعِ گردشگری ایراى 

 

 

 

 

 

 

 

 فارس ًام استاى

 اًذاز چشن

تشیٗ ٔشاوض رزب ٌشدؿٍشاٖ داخّی ٚ  ، یىی اص 4ٟٓٔإِّّی دسرٝ  تٝ ػٙٛاٖ لغة ٌشدؿٍشی تیٗ ایشاٖ، فشًٞٙ ٚ تٕذٖ ٟٔذ فاسع ػشصٔیٗ

 اص پیؾ تاػتا٘ی آحاس ٚ فشٍٞٙی ٌشدؿٍشی ِحاػ اص وـٛس ٞای اػتاٖ ٟٕٔتشیٗ اص ػٙٛاٖ ٍ٘یٗ ٌشدؿٍشی ایشاٖ، یىی اػتاٖ تٝایٗ . إِّّی اػت تیٗ

 .سٚد ؿٕاس ٔی اػالْ، تٝ

 4141ػاَ  افق طرح 

 اّن اسٌاد فرادست
 عشح آٔایؾ ػشصٔیٗ                                       4141ػٙذ چـٓ ا٘ذاص            (وٙؼِٛت تٛسیؼت4531) ایشاٖ  رٟاٍ٘شدی تٛػؼٝ رأغ عشح     

 وـٛس تش٘أٝ ؿـٓ تٛػؼٝ           ٌشدؿٍشی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙاعك                               ایشاٖ ٌشدؿٍشی تٛػؼٝ ٚ ٔذیشیت رأغ عشح     

 ّٔی                            إِّّی                  تیٗ      ًَع قطب

 1دسرٝ                                               4دسرٝ       درجِ قطب

 زیرساخت حول ٍ ًقل

 .ذوٙ پزیشایی ٚسٚدی إِّّی تیٗ پشٚاص 41حذالُ سٚصا٘ٝ اص  تایذ ؿیشاص فشٚدٌاٜ :َّایی

 اتلاَ سیّی ؿیشاص تٝ تٙادس رٙٛتی وـٛس :ریلی

 ٚ حُٕ ٞای صیشػاخت ٚ ٞا رادٜ تشداسی تٟشٜ ،ٞا، تٛػؼٝ ٚ ایزاد خذٔات تیٗ ساٞی اػتا٘ذاسد دس ٔؼیشٞای ٔٙتٟی تٝ فاسع تٛػؼٝ آصادساٜ :ای جادُ

 .دس دػت احذاث ای رادٜ ٘مُ

 ٘ذاسد :دریایی

 (.دلیك تخت ٔٛسد ٘یاص تٝ تفىیه ٘ٛع ٞتُ دس ٌضاسؽ ٔٛرٛد اػت ٔیضاٖ)سؿذ داؿتٝ تاؿذ % 463ػاَ آیٙذٜ تایذ حذٚد  44تؼذاد تخت ٞای الأتی دس  زیرساخت اقاهتی

 ِضْٚ تذٚیٗ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ فاسع بازاریابی ٍ تبلیغات

 الوللی ّای گردشگری بیي اّن جاربِ
     (اوٛتٛسیؼٓ) ٌشدی عثیؼت    تاصسٌا٘ی                     صیاستی                           ػالٔت                             

 ػشٌشٔی               ٚسصؿی ٚ فشٍٞٙی               تفشیح آٔٛصؽ                       تاسیخی     

 ّای گردشگری هلی اّن جاربِ 
     (اوٛتٛسیؼٓ) ٌشدی تاصسٌا٘ی                    صیاستی                            ػالٔت                           عثیؼت      

 ػشٌشٔی                 ٚسصؿی ٚ فشٍٞٙی                تفشیح آٔٛصؽ                      تاسیخی     

 پیشٌْادات

 تٟیٝ عشح ػّٕیاتی ٌشدؿٍشی اػتاٖ  -

 تٟیٝ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ فاسع -

 تٟیٝ عشح ػأا٘ذٞی أاوٗ الأتی اػتاٖ  -

 ٞای حُٕ ٚ ٘مُ ٞای تٛػؼٝ صیشػاخت تٟیٝ تش٘أٝ -
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 استاى قسٍیي –چکیذُ برًاهِ تَسعِ گردشگری ایراى 

 

 

 

 

 

 قسٍیي ًام استاى

 اًذاز چشن

ػٙٛاٖ  ٔختّف تٝ ٚ دا٘ـٍاٞی ػّٕی ٞای عثیؼی ٚ ٔشاوض ٞای تاسیخی ایشاٖ ٚ تشخٛسداسی اص آحاس تاسیخی، رارتٝ پایتختلضٚیٗ تٝ ػٙٛاٖ یىی اص 

ٞای ٌشدؿٍشی دس ٔمیاع ّٔی ٔغشح اػت وٝ دس ػیٗ رزب ٌشدؿٍشاٖ داخّی پزیشای تؼذاد صیادی اص ٌشدؿٍشاٖ  تشیٗ لغة یىی اص ٟٔٓ

 .تاؿذ خاسری ٘یض ٔی

 4141ػاَ  افق طرح 

 اّن اسٌاد فرادست
 عشح آٔایؾ ػشصٔیٗ                                       4141ػٙذ چـٓ ا٘ذاص         (   وٙؼِٛت تٛسیؼت 4531) ایشاٖ رٟاٍ٘شدی تٛػؼٝ رأغ عشح     

 وـٛس  تش٘أٝ ؿـٓ تٛػؼٝ         ٌشدؿٍشی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙاعك                               ایشاٖ ٌشدؿٍشی تٛػؼٝ ٚ ٔذیشیت رأغ عشح     

 إِّّی                                              ّٔی تیٗ      ًَع قطب

 1دسرٝ                                                4دسرٝ       درجِ قطب

 زیرساخت حول ٍ ًقل

  ---- :َّایی

 سؿت-احذاث خظ آٞٗ لضٚیٗ :ریلی

 ٚ ٞا اص رادٜ تشداسی تٟشٜ ،سؿت، تٛػؼٝ ٚ ایزاد خذٔات تیٗ ساٞی اػتا٘ذاسد دس ٔؼیشٞای ٔٙتٟی تٝ لضٚیٗ -لضٚیٗ  تىٕیُ آصادساٜ :ای جادُ

 ای دس حاَ احذاثٜ  راد ٘مُ ٚ حُٕ ٞای صیشػاخت

 ٘ذاسد :دریایی

 (.ٔیضاٖ دلیك تخت ٔٛسد ٘یاص تٝ تفىیه ٘ٛع ٞتُ دس ٌضاسؽ ٔٛرٛد اػت)سؿذ داؿتٝ تاؿذ % 334ػاَ آیٙذٜ تایذ حذٚد  44ٞای الأتی دس  تؼذاد تخت زیرساخت اقاهتی

 ِضْٚ تذٚیٗ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ لضٚیٗ  بازاریابی ٍ تبلیغات

 ّای گردشگری اّن جاربِ

 الوللی بیي

 (    اوٛتٛسیؼٓ)ٌشدی  تاصسٌا٘ی                     صیاستی                           ػالٔت                            عثیؼت     

 ػشٌشٔی                 ٚسصؿی ٚ فشٍٞٙی               تفشیح آٔٛصؽ                       تاسیخی     

 ّای گردشگری اّن جاربِ 

 هلی 

   (اوٛتٛسیؼٓ)ٌشدی  تاصسٌا٘ی                    صیاستی                            ػالٔت                           عثیؼت      

 ػشٌشٔی                 ٚسصؿی ٚ فشٍٞٙی                تفشیح آٔٛصؽ                      تاسیخی     

 پیشٌْادات

 تٟیٝ عشح ػّٕیاتی ٌشدؿٍشی اػتاٖ  -

 تٟیٝ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ لضٚیٗ -

 تٟیٝ عشح ػأا٘ذٞی أاوٗ الأتی اػتاٖ  -

 ٞای حُٕ ٚ ٘مُ ٞای تٛػؼٝ صیشػاخت تٟیٝ تش٘أٝ -
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 استاى قن –چکیذُ برًاهِ تَسعِ گردشگری ایراى 

 

 

 

 

 

 قن ًام استاى

 چشن اًذاز

 ٚ داخّی صائشاٖ سٚصا٘ٝتٝ ایٗ اػتاٖ تخـیذٜ وٝ  خاف ٚ ٚیظٜ ػاختاسی رٕىشاٖ ٔمذع ٔؼزذ ٚ( ع) ٔؼلٛٔٝ فاعٕٝ حضشت تاسٌاٜ ٚرٛد

 ٔؤحش ٚ ػاص٘ذٜ تؼأُ داسای ٚ پایتخت ػّٕی تـیغ، اػالْ رٟاٖدس  لٓ ؿٟشی ٕ٘ٛ٘ٝ. وٙذ رزب ٔی اػتاٖ ایٗ سا تٝ ٔختّفی ٞای ّٔیت اص خاسری

 . اػت ٌشداٖ عثیؼت ٚ وٛیش٘ٛسداٖ ػالٜٚ تش ٌشدؿٍشی صیاستی، ٔحّی تشای اػتاٖ ایٗ. ٔلّحت اػت ٚ حىٕت ػضت، اكَٛ اػاع تش رٟاٖ تا

 4141ػاَ  افق طرح 

 اّن اسٌاد فرادست
 عشح آٔایؾ ػشصٔیٗ                                       4141ػٙذ چـٓ ا٘ذاص (           وٙؼِٛت تٛسیؼت 4531) ایشاٖ رٟاٍ٘شدی تٛػؼٝ رأغ عشح     

 وـٛس  تش٘أٝ ؿـٓ تٛػؼٝ         ٌشدؿٍشی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙاعك                               ایشاٖ ٌشدؿٍشی تٛػؼٝ ٚ ٔذیشیت رأغ عشح     

 ّٔی                            إِّّی                  تیٗ      ًَع قطب

 1دسرٝ                                                4دسرٝ       درجِ قطب

 زیرساخت حول ٍ ًقل

ٚاصی تٝ ٔملذ ا٘ذاصی ٔؼیشٞای پش ساٜ -ٚ ّٔی إِّّی ٞای تیٗ ا٘ذاصی پشٚاصٞای داخّی تٝ لغة ساٜ -ٞای فشٚدٌاٞی ایزاد صیشػاخت :َّایی

 إِّّی ؿٟشٞای صیاستی تیٗ

 اكفٟاٖ -اِؼیش لٓ احذاث خظ آٞٗ ػشیغ. ٞای ساٜ آٞٗ تٛػؼٝ ایؼتٍاٜ :ریلی

 ٘مُ ٚ حُٕ ٞای صیشػاخت ٚ ٞا رادٜاص  تشداسی تٟشٜ ٚ احذاث ،تٛػؼٝ ٚ ایزاد خذٔات تیٗ ساٞی اػتا٘ذاسد دس ٔؼیشٞای ٔٙتٟی تٝ لٓ :ای جادُ

 . ای دس حاَ احذاث رادٜ

 ٘ذاسد :دریایی

 (.ٔیضاٖ دلیك تخت ٔٛسد ٘یاص تٝ تفىیه ٘ٛع ٞتُ دس ٌضاسؽ ٔٛرٛد اػت)سؿذ داؿتٝ تاؿذ % 04ػاَ آیٙذٜ تایذ حذٚد  44ٞای الأتی دس  تؼذاد تخت زیرساخت اقاهتی

 ِضْٚ تذٚیٗ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ لٓ  بازاریابی ٍ تبلیغات

 ّای گردشگری اّن جاربِ

 الوللی بیي

 (   اوٛتٛسیؼٓ)ٌشدی  تاصسٌا٘ی                     صیاستی                           ػالٔت                            عثیؼت     

 ػشٌشٔی               ٚسصؿی ٚ فشٍٞٙی               تفشیح آٔٛصؽ                       تاسیخی     

 ّای گردشگری اّن جاربِ 

 هلی 

     (اوٛتٛسیؼٓ)ٌشدی  تاصسٌا٘ی                    صیاستی                            ػالٔت                           عثیؼت      

 ػشٌشٔی                 ٚسصؿی ٚ فشٍٞٙی                تفشیح آٔٛصؽ                      تاسیخی     

 پیشٌْادات

 تٟیٝ عشح ػّٕیاتی ٌشدؿٍشی اػتاٖ  -

 تٟیٝ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ لٓ -

 تٟیٝ عشح ػأا٘ذٞی أاوٗ الأتی اػتاٖ  -

 ٞای حُٕ ٚ ٘مُ ٞای تٛػؼٝ صیشػاخت تٟیٝ تش٘أٝ -
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 استاى کردستاى –چکیذُ برًاهِ تَسعِ گردشگری ایراى 

 

 

 

 

 

 کردستاى ًام استاى

 اًذاز چشن

ٞای  رارتٝ. اػت اسصؿی تشخٛسداس تا عثیؼی ٚ تاسیخی ٞای ٔىاٖ اص خٛد خاف رغشافیای ٚ عٛال٘ی لذٔت ٚ تاسیخ ِحاػ تٝ وشدػتاٖ اػتاٖ

اػت ٔٛرة  وشدػتاٖ اػتاٖ ٞای رارتٝ تشیٗ ٟٔٓ اص وشد الٛاْ تیٗ سایذ فشًٞٙ ٚ ٞا آییٗ تا ٕٞشاٜ ٔٙغمٝ، ٔؼٕاسی ٚ تاسیخی عثیؼی، فشٍٞٙی،

 .رزب ٌشداؿٍشاٖ داخّی ؿذٜ اػت

 4141ػاَ  افق طرح 

 اّن اسٌاد فرادست
 عشح آٔایؾ ػشصٔیٗ                                       4141ػٙذ چـٓ ا٘ذاص        (     وٙؼِٛت تٛسیؼت4531)ایشاٖ  رٟاٍ٘شدی تٛػؼٝ رأغ عشح     

 وـٛس  تش٘أٝ ؿـٓ تٛػؼٝ         ٌشدؿٍشی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙاعك                               ایشاٖ ٌشدؿٍشی تٛػؼٝ ٚ ٔذیشیت رأغ عشح     

 إِّّی                                             ّٔی تیٗ      ًَع قطب

 1دسرٝ                                                4دسرٝ       درجِ قطب

 زیرساخت حول ٍ ًقل

 ٞای فشٚدٌاٞی دس اػتاٖ إِّّی، تٛػؼٝ صیشػاخت ٞای تیٗ تٛػؼٝ پشٚاصٞای داخّی تٝ لغة :َّایی

 ػاٜٚ-ٕٞذاٖ-احذاث ساٜ آٞٗ ػٙٙذد :ریلی

 ٚ حُٕ ٞای صیشػاخت ٚ ٞا رادٜ اصتشداسی  تٟشٜ ،ٞا، تٛػؼٝ ٚ ایزاد خذٔات تیٗ ساٞی اػتا٘ذاسد دس ٔؼیشٞای دسٖٚ اػتا٘ی تٛػؼٝ آصادساٜ :ای جادُ

 .وشٔا٘ـاٜ-ٕٞذاٖ ٚ ػٙٙذد-ای دس حاَ احذاث تٛیظٜ تؼشیض ٔحٛس ػٙٙذد ادٜر ٘مُ

 ٘ذاسد :دریایی

 (.ٔیضاٖ دلیك تخت ٔٛسد ٘یاص تٝ تفىیه ٘ٛع ٞتُ دس ٌضاسؽ ٔٛرٛد اػت)سؿذ داؿتٝ تاؿذ % 444ػاَ آیٙذٜ تایذ حذٚد  44ٞای الأتی دس  تؼذاد تخت زیرساخت اقاهتی

 ِضْٚ تذٚیٗ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ وشدػتاٖ  بازاریابی ٍ تبلیغات

 ّای گردشگری اّن جاربِ

 الوللی بیي

 (    اوٛتٛسیؼٓ)ٌشدی  تاصسٌا٘ی                     صیاستی                           ػالٔت                            عثیؼت     

 ػشٌشٔی                 ٚسصؿی ٚ فشٍٞٙی               تفشیح آٔٛصؽ                       تاسیخی     

 ّای گردشگری اّن جاربِ 

 هلی 

     (اوٛتٛسیؼٓ)ٌشدی  تاصسٌا٘ی                    صیاستی                            ػالٔت                           عثیؼت      

 ػشٌشٔی                 ٚسصؿی ٚ فشٍٞٙی                تفشیح سیخیآٔٛصؽ                      تا     

 پیشٌْادات

 تٟیٝ عشح ػّٕیاتی ٌشدؿٍشی اػتاٖ  -

 تٟیٝ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ وشدػتاٖ -

 تٟیٝ عشح ػأا٘ذٞی أاوٗ الأتی اػتاٖ  -

 ٞای حُٕ ٚ ٘مُ ٞای تٛػؼٝ صیشػاخت تٟیٝ تش٘أٝ -
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 استاى کرهاى –چکیذُ برًاهِ تَسعِ گردشگری ایراى 

 

 

 

 

 

 کرهاى ًام استاى

 اًذاز چشن

ٚرٛد آحاس تاسیخی تؼیاس ٔتٙٛع ٚ تا اسصؽ اص رّٕٝ سٚػتاٞای . اػت تشخٛسداس پٛیا التلادی اص إِّّی ٌشدؿٍشی ػٙٛاٖ یه لغة تیٗ وشٔاٖ تٝ

إِّّی  ٞای تاسیخی ؿٟش وشٔاٖ تاػج رزب تؼذاد صیادی اص ٌشدؿٍشاٖ داخّی ٚ تیٗ ٞای تٓ ٚ سایٗ، تاؽ ؿاصدٜ ٔاٞاٖ ٚ ٔزٕٛػٝ تاسیخی، اسي

 .ؿذٜ اػت

 4141ػاَ  افق طرح 

 اّن اسٌاد فرادست
 عشح آٔایؾ ػشصٔیٗ                                       4141ػٙذ چـٓ ا٘ذاص            ( وٙؼِٛت تٛسیؼت4531) ایشاٖ رٟاٍ٘شدی تٛػؼٝ رأغ عشح     

 وـٛس  تش٘أٝ ؿـٓ تٛػؼٝ          ٌشدؿٍشی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙاعك                               ایشاٖ ٌشدؿٍشی تٛػؼٝ ٚ ٔذیشیت رأغ عشح     

 ّٔی                        إِّّی                      تیٗ      ًَع قطب

 1دسرٝ                                               4دسرٝ       درجِ قطب

 زیرساخت حول ٍ ًقل

 .ای داؿتٝ تاؿذٞای ٔٙغمٝ فشٚدٌاٜ وشٔاٖ تایذ پشٚاصٞای سٚصا٘ٝ تٝ ٞاب. ٞای فشٚدٌاٞی دس اػتاٖ تٛػؼٝ صیشػاخت :َّایی

 .ایشا٘ـٟش -احذاث خظ آٞٗ فٟشد. یضد -آٞٗ وشٔاٖ ساٜدٚ خغٝ وشدٖ   :ریلی

 ٚ حُٕ ٞای صیشػاخت ٚ ٞا رادٜ اص تشداسی تٟشٜ ،٘ذاسد دس ٔؼیشٞای دسٖٚ اػتا٘یٞا، تٛػؼٝ ٚ ایزاد خذٔات تیٗ ساٞی اػتا تٛػؼٝ آصادساٜ :ای جادُ

 .دسحاَ احذاث ای رادٜ ٘مُ

 ٘ذاسد :دریایی

 (.ٔیضاٖ دلیك تخت ٔٛسد ٘یاص تٝ تفىیه ٘ٛع ٞتُ دس ٌضاسؽ ٔٛرٛد اػت)سؿذ داؿتٝ تاؿذ % 144ػاَ آیٙذٜ تایذ حذٚد  44ٞای الأتی دس  تؼذاد تخت زیرساخت اقاهتی

 ِضْٚ تذٚیٗ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ وشٔاٖ بازاریابی ٍ تبلیغات

 ّای گردشگری اّن جاربِ

 الوللی بیي

 (   اوٛتٛسیؼٓ)ٌشدی  تاصسٌا٘ی                     صیاستی                           ػالٔت                            عثیؼت     

 ػشٌشٔی               ٚسصؿی ٚ فشٍٞٙی               تفشیح آٔٛصؽ                       تاسیخی     

 ّای گردشگری اّن جاربِ 

 هلی 

     (اوٛتٛسیؼٓ)ٌشدی  تاصسٌا٘ی                    صیاستی                            ػالٔت                           عثیؼت      

 ػشٌشٔی                 ٚسصؿی ٚ فشٍٞٙی                تفشیح آٔٛصؽ                      تاسیخی     

 پیشٌْادات

 تٟیٝ عشح ػّٕیاتی ٌشدؿٍشی اػتاٖ  -

 تٟیٝ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ وشٔاٖ -

 تٟیٝ عشح ػأا٘ذٞی أاوٗ الأتی اػتاٖ  -

 ٞای حُٕ ٚ ٘مُ ٞای تٛػؼٝ صیشػاخت تٟیٝ تش٘أٝ -
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 استاى کرهاًشاُ –چکیذُ برًاهِ تَسعِ گردشگری ایراى 

 

 

 

 

 

 کرهاًشاُ ًام استاى

 چشن اًذاز

 تضسٌتشیٗ ٘ظیش تاسیخی ٚ عثیؼی ٚ ٚرٛد ٞای وٓ رارتٝ. ٌشدؿٍش پزیش ایشاٖ اػت ٞای اػتاٖ اص رٕؼیتی، یىی ٟٔٓ ٔشاوض اص یىی ػٙٛاٖ وشٔا٘ـاٜ تٝ

ایٗ اػتاٖ یىی اص . تذَ وشدٜ اػت ٚ ٌشدؿٍشی وـٛس یه لغة ٟٔٓ تزاسی خؼشٚی، وشٔا٘ـاٜ سا تٝ ٔشص دس وـٛس غشب ٔؼافشتی پایا٘ٝ

 .اػت ٚ ػٟٓ صیادی دس كادسات ٔلٙٛػات دػت ػاص داسدٞای كٙایغ دػتی وـٛس  لغة

 4141ػاَ  افق طرح 

 اّن اسٌاد فرادست
 عشح آٔایؾ ػشصٔیٗ                                        4141ػٙذ چـٓ ا٘ذاص           (وٙؼِٛت تٛسیؼت 4531) ایشاٖ  رٟاٍ٘شدی تٛػؼٝ رأغ عشح     

 وـٛس  تش٘أٝ ؿـٓ تٛػؼٝ          ٌشدؿٍشی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙاعك                               ایشاٖ ٌشدؿٍشی تٛػؼٝ ٚ ٔذیشیت رأغ عشح     

 إِّّی                                             ّٔی تیٗ      ًَع قطب

 1دسرٝ                                               4دسرٝ       درجِ قطب

 زیرساخت حول ٍ ًقل

 .ای داؿتٝ تاؿذٞای ٔٙغمٝ فشٚدٌاٜ وشٔا٘ـاٜ تایذ پشٚاصٞای سٚصا٘ٝ تٝ ٞاب. ٞای فشٚدٌاٞی دس اػتاٖ تٛػؼٝ صیشػاخت :َّایی

 للشؿیشیٗ -وشٔا٘ـاٜ -ٞٗ ٕٞذاٖآاحذاث خظ  :ریلی

 ٞای صیشػاخت ٚ ٞا رادٜ اص تشداسی تٟشٜ ،ٞا، تٛػؼٝ ٚ ایزاد خذٔات تیٗ ساٞی اػتا٘ذاسد دس ٔؼیشٞای ٔٙتٟی تٝ وشٔا٘ـاٜ تٛػؼٝ آصادساٜ :ای جادُ

 . ػٙٙذد -دس حاَ احذاث تٛیظٜ تؼشیض ٔحٛس وشٔا٘ـاٜ ای رادٜ ٘مُ ٚ حُٕ

 ٘ذاسد :دریایی

 (.ٔیضاٖ دلیك تخت ٔٛسد ٘یاص تٝ تفىیه ٘ٛع ٞتُ دس ٌضاسؽ ٔٛرٛد اػت)سؿذ داؿتٝ تاؿذ % 124آیٙذٜ تایذ حذٚد ػاَ  44ٞای الأتی دس  تؼذاد تخت زیرساخت اقاهتی

 ِضْٚ تذٚیٗ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ وشٔا٘ـاٜ بازاریابی ٍ تبلیغات

 ّای گردشگری اّن جاربِ

 الوللی بیي

 (   اوٛتٛسیؼٓ) ٌشدی ػالٔت                            عثیؼت       صیاستی                      تاصسٌا٘ی                        

 ػشٌشٔی               ٚسصؿی ٚ تفشیح             فشٍٞٙی     تاسیخیآٔٛصؽ                           

 ّای گردشگری اّن جاربِ 

 هلی 

   (اوٛتٛسیؼٓ)ٌشدی  تاصسٌا٘ی                    صیاستی                            ػالٔت                           عثیؼت      

 ػشٌشٔی                 ٚسصؿی ٚ فشٍٞٙی                تفشیح آٔٛصؽ                      تاسیخی     

 پیشٌْادات

 تٟیٝ عشح ػّٕیاتی ٌشدؿٍشی اػتاٖ  -

 تٟیٝ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ وشٔا٘ـاٜ -

 تٟیٝ عشح ػأا٘ذٞی أاوٗ الأتی اػتاٖ  -

 ٞای حُٕ ٚ ٘مُ ٞای تٛػؼٝ صیشػاخت تٟیٝ تش٘أٝ -
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 یلَیِ ٍ بَیر احوذگاستاى کْ –چکیذُ برًاهِ تَسعِ گردشگری ایراى 

 

 

 

 

 

 یلَیِ ٍ بَیر احوذگکْ ًام استاى

 چشن اًذاز

 دٚساٖ اص تاصٔا٘ذٜ أاوٗ .اػت ٞٛایی ٚ ٔٙاتغ عثیؼی ٚ آب تٙٛع اص وٝ ٕ٘ایـٍاٞی تاػتا٘ی ٚ چٟاسفلُ اػت یّٛیٝ ٚ تٛیشاحٕذ ػشصٔیٙیٍوٟ

 وٝ اػت ایشاٖ ػـایش صیؼت ٞای ٔىاٖ تشیٗ اكّی اص یىی اػتاٖ ایٗ ٕٞچٙیٗ .داسد ػشصٔیٗ ایٗ وٟٗ تاسیخ اص حىایت ٘یض اػالْ اص پغ ٚ تاػتاٖ

 .اػت صدٜ سلٓ سا ایشاٖ ٌشدؿٍشی ٞای رّٜٛ تشیٗ وٕیاب ٚ صیثاتشیٗ اص یىی

 4141ػاَ  افق طرح 

 اّن اسٌاد فرادست
 عشح آٔایؾ ػشصٔیٗ                                       4141ػٙذ چـٓ ا٘ذاص         (  وٙؼِٛت تٛسیؼت4531)  ایشاٖ  رٟاٍ٘شدی تٛػؼٝ رأغ عشح     

 وـٛس  تش٘أٝ ؿـٓ تٛػؼٝ          ٌشدؿٍشی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙاعك                              ایشاٖ ٌشدؿٍشی تٛػؼٝ ٚ ٔذیشیت رأغ عشح     

 إِّّی                                             ّٔی تیٗ      ًَع قطب

 1دسرٝ                                                4دسرٝ       درجِ قطب

 زیرساخت حول ٍ ًقل

 اص فشٚدٌاٜ یاػٛدإِّّی  ٞای تیٗ تٛػؼٝ پشٚاصٞای داخّی تٝ لغة -تٛػؼٝ فشٚدٌاٜ یاػٛد :َّایی

 فشاؿثٙذ-دٌٚٙثذاٖ-احذاث خظ آٞٗ اٞٛاص :ریلی

 ٚ حُٕ ٞای صیشػاخت ٚ ٞا رادٜ اص شداسیت تٟشٜ ٞا، تٛػؼٝ ٚ ایزاد خذٔات تیٗ ساٞی اػتا٘ذاسد دس ٔؼیشٞای دسٖٚ اػتا٘ی، تٛػؼٝ آصادساٜ :ای جادُ

 .دس حاَ احذاث ای رادٜ ٘مُ

 ٘ذاسد :دریایی

 (.دلیك تخت ٔٛسد ٘یاص تٝ تفىیه ٘ٛع ٞتُ دس ٌضاسؽ ٔٛرٛد اػتٔیضاٖ )سؿذ داؿتٝ تاؿذ % 144ػاَ آیٙذٜ تایذ حذٚد  44ٞای الأتی دس  تؼذاد تخت زیرساخت اقاهتی

 یّٛیٝ ٚ تٛیشاحٕذٍِضْٚ تذٚیٗ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ وٟ بازاریابی ٍ تبلیغات

 ّای گردشگری اّن جاربِ

 الوللی بیي

 (    اوٛتٛسیؼٓ)ٌشدی  تاصسٌا٘ی                     صیاستی                           ػالٔت                            عثیؼت     

 ػشٌشٔی                 ٚسصؿی ٚ فشٍٞٙی               تفشیح آٔٛصؽ                       تاسیخی     

 ّای گردشگری اّن جاربِ 

 یهل 

     (اوٛتٛسیؼٓ) ٌشدی تاصسٌا٘ی                    صیاستی                            ػالٔت                           عثیؼت      

 ػشٌشٔی                 ٚسصؿی ٚ فشٍٞٙی                تفشیح آٔٛصؽ                      تاسیخی     

 پیشٌْادات 

 تٟیٝ عشح ػّٕیاتی ٌشدؿٍشی اػتاٖ    -

 تٟیٝ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ وٍٟیّٛیٝ ٚ تٛیش احٕذ -

 تٟیٝ عشح ػأا٘ذٞی أاوٗ الأتی اػتاٖ  -

 ٞای حُٕ ٚ ٘مُ ٞای تٛػؼٝ صیشػاخت تٟیٝ تش٘أٝ -
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 استاى گلستاى –چکیذُ برًاهِ تَسعِ گردشگری ایراى 

 

 

 

 

 

 گلستاى ًام استاى

 چشن اًذاز
 .تاؿذ ٔی إِّّی تیٗ ٚ ّٔی اتؼاد دس ٞٙشی ٚ فشٍٞٙی ػّٕی، یافتٝ ٌؼتشؽ سٚاتظ داسای وـٛس ٞای اػتاٖ صیثاتشیٗ اص ػٙٛاٖ یىی تٝ ٌّؼتاٖ

 .ؿذٜ اػت تٝ ایٗ اػتاٖ ػثة رزب ٌشدؿٍشاٖ اػتاٖ، تاػتا٘ی ٚ فشٍٞٙی تاسیخی، آحاس وٙاس دس عثیؼی فشد ٔٙحلشتٝ ٚ تىش ٞای رارتٝ ٚ ٞا صیثایی

 4141ػاَ  افق طرح 

 اّن اسٌاد فرادست
 عشح آٔایؾ ػشصٔیٗ                                       4141ػٙذ چـٓ ا٘ذاص             (وٙؼِٛت تٛسیؼت4531) ایشاٖ رٟاٍ٘شدی تٛػؼٝ رأغ عشح     

 وـٛس  تش٘أٝ ؿـٓ تٛػؼٝ         ٌشدؿٍشی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙاعك                                ایشاٖ ٌشدؿٍشی تٛػؼٝ ٚ ٔذیشیت رأغ عشح     

 إِّّی                                             ّٔی تیٗ      ًَع قطب

 1دسرٝ                                                4دسرٝ       درجِ قطب

 زیرساخت حول ٍ ًقل

 .ای داؿتٝ تاؿذٞای ٔٙغمٝ فشٚدٌاٜ ٌشٌاٖ تایذ پشٚاصٞای سٚصا٘ٝ تٝ ٞاب. فشٚدٌاٞی دس اػتاٖٞای  تىٕیُ صیشػاخت :َّایی

 ٔـٟذ -تزٙٛس -احذاث خظ آٞٗ ٌشٌاٖ :ریلی

 ٚ حُٕ ٞای صیشػاخت ٚ ٞا رادٜ اص تشداسی تٟشٜ ،ٞا، تٛػؼٝ ٚ ایزاد خذٔات تیٗ ساٞی اػتا٘ذاسد دس ٔؼیشٞای دسٖٚ اػتا٘ی تٛػؼٝ آصادساٜ :ای جادُ

ؿاٞشٚد، خشٚد رادٜ اكّی اص پاسن ّٔی ٌّؼتاٖ تا ایزاد رادٜ رایٍضیٗ ٚ اػتفادٜ  -دس دػت احذاث، دٚتا٘ذٜ وشدٖ ٔحٛس آصادؿٟش ایٜ  راد ٘مُ

 .اص رادٜ ٔٛرٛد تٝ ػٙٛاٖ ٔؼیش ٌشدؿٍشی

 ٞای ٔؼافشتشی  ٞا ٚ لایك تٛػؼٝ وٕی ٚ ویفی وـتی وٕٗ ٚ ٌض، تٛػؼٝ ٌشدؿٍشی دسیایی،تٛػؼٝ تٙادس تش :دریایی

 (.ٔیضاٖ دلیك تخت ٔٛسد ٘یاص تٝ تفىیه ٘ٛع ٞتُ دس ٌضاسؽ ٔٛرٛد اػت)سؿذ داؿتٝ تاؿذ % 544ػاَ آیٙذٜ تایذ حذٚد  44ٞای الأتی دس  تؼذاد تخت زیرساخت اقاهتی

 ٌّؼتاِٖضْٚ تذٚیٗ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ  بازاریابی ٍ تبلیغات

 ّای گردشگری اّن جاربِ

 الوللی بیي

 (   اوٛتٛسیؼٓ)ٌشدی  تاصسٌا٘ی                     صیاستی                           ػالٔت                            عثیؼت     

 ٚسصؿی           ػشٌشٔی      ٚ فشٍٞٙی               تفشیح آٔٛصؽ                       تاسیخی     

 ّای گردشگری اّن جاربِ 

 هلی 

    (اوٛتٛسیؼٓ)ٌشدی  تاصسٌا٘ی                    صیاستی                            ػالٔت                           عثیؼت      

 ٚسصؿی               ػشٌشٔی   ٚ فشٍٞٙی                تفشیح آٔٛصؽ                      تاسیخی     

 پیشٌْادات

 تٟیٝ عشح ػّٕیاتی ٌشدؿٍشی اػتاٖ  -

 تٟیٝ عشح رأغ آؿٛسادٜ -

 تٟیٝ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ ٌّؼتاٖ  -

 تٟیٝ عشح ػأا٘ذٞی أاوٗ الأتی اػتاٖ  -

 ٞای حُٕ ٚ ٘مُ ٞای تٛػؼٝ صیشػاخت تٟیٝ تش٘أٝ -
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 استاى گیالى –چکیذُ برًاهِ تَسعِ گردشگری ایراى 

 

 

 

 

 

 

 گیالى ًام استاى

 چشن اًذاز

پش عشفذاستشیٗ  اص ٞای تفشیحی یىی تاسیخی ٚ رارتٝ ٚ فشٍٞٙی ٔیشاث غٙی، عثیؼت اص تشخٛسداسی دِیُ إِّّی، تٝ ػٙٛاٖ لغة تیٗ ٌیالٖ تٝ

إِّّی تٛیظٜ اص وـٛسٞای خاٚسٔیا٘ٝ  وٝ ٕٞٝ ػاِٝ پزیشای تؼذاد صیادی اص ٌشدؿٍشاٖ داخّی ٚ تیٗ ؿٛد ٔحؼٛب ٔی ایشاٖ ٌشدؿٍشی ٞای لغة

 .اػت

 4141ػاَ  افق طرح 

 اّن اسٌاد فرادست
 عشح آٔایؾ ػشصٔیٗ                                       4141ػٙذ چـٓ ا٘ذاص          (  وٙؼِٛت تٛسیؼت 4531) ایشاٖ  رٟاٍ٘شدی تٛػؼٝ رأغ عشح     

 وـٛس  تش٘أٝ ؿـٓ تٛػؼٝ         ٌشدؿٍشی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙاعك                                ایشاٖ ٌشدؿٍشی تٛػؼٝ ٚ ٔذیشیت رأغ عشح     

 ّٔی                        إِّّی                      تیٗ      ًَع قطب

 1دسرٝ                                                4دسرٝ       درجِ قطب

 زیرساخت حول ٍ ًقل

 .ای داؿتٝ تاؿذٞای ٔٙغمٝ فشٚدٌاٜ سؿت تایذ پشٚاصٞای سٚصا٘ٝ تٝ ٞاب. ٞای فشٚدٌاٞی دس اػتاٖ تىٕیُ صیشػاخت :َّایی

 آػتاسای آرستایزاٖ –ٚ آػتاسا  آػتاسا –لضٚیٗ، سؿت -احذاث خغٛط سیّی سؿت :ریلی

 ٚ حُٕ ٞای صیشػاخت ٚ ٞا اص رادٜ تشداسی تٟشٜ ،ٞا، تٛػؼٝ ٚ ایزاد خذٔات تیٗ ساٞی اػتا٘ذاسد دس ٔؼیشٞای دسٖٚ اػتا٘ی تٛػؼٝ آصادساٜ :ای جادُ

 .دس دػت احذاث ای رادٜ ٘مُ

 ا٘ذاصی خظ وـتیشا٘ی وشٚص ٚ تٛػؼٝ تٙذسا٘ضِی   ساٜ تٛػؼٝ ٌشدؿٍشی دسیایی، :دریایی

 (.ٔیضاٖ دلیك تخت ٔٛسد ٘یاص تٝ تفىیه ٘ٛع ٞتُ دس ٌضاسؽ ٔٛرٛد اػت)سؿذ داؿتٝ تاؿذ % 14ػاَ آیٙذٜ تایذ حذٚد  44ٞای الأتی دس  تؼذاد تخت زیرساخت اقاهتی

 رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ ٌیالِٖضْٚ تذٚیٗ تش٘أٝ  بازاریابی ٍ تبلیغات

 ّای گردشگری اّن جاربِ

 الوللی بیي

 (   اوٛتٛسیؼٓ)ٌشدی  تاصسٌا٘ی                     صیاستی                           ػالٔت                            عثیؼت     

 ػشٌشٔی               ٚسصؿی ٚ تفشیحفشٍٞٙی                آٔٛصؽ                       تاسیخی     

 ّای گردشگری اّن جاربِ 

 هلی 

   (اوٛتٛسیؼٓ)ٌشدی  تاصسٌا٘ی                    صیاستی                            ػالٔت                           عثیؼت      

 ػشٌشٔی                 ٚسصؿی ٚ تفشیح  فشٍٞٙی               آٔٛصؽ                      تاسیخی     

 پیشٌْادات

 تٟیٝ عشح ػّٕیاتی ٌشدؿٍشی اػتاٖ -

 تٟیٝ تش٘أٝ تٛػؼٝ ٌشدؿٍشی ٔٙغمٝ آصاد ا٘ضِی  -

 تٟیٝ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ ٌیالٖ -

 تٟیٝ عشح ػأا٘ذٞی أاوٗ الأتی اػتاٖ  -

 ٞای حُٕ ٚ ٘مُ ٞای تٛػؼٝ صیشػاخت تٟیٝ تش٘أٝ -
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 استاى لرستاى –چکیذُ برًاهِ تَسعِ گردشگری ایراى 

 

 

 

 

 

 

 

 لرستاى ًام استاى

 چشن اًذاز
 ٚضؼیت .ٔماكذ ٟٔٓ عثیؼت ٌشداٖ ٚ ػاللٕٙذاٖ تٝ ٔیشاث فشٍٞٙی اػت ٞای وٛٞؼتا٘ی ٚ پایتخت عثیؼت ایشاٖ، رضء ِشػتاٖ ػشصٔیٗ چـٕٝ

 .اػتاٖ تٝ ٘حٛ چـٍٕیشی تٛػؼٝ یاتذتاػج ؿذٜ اػت كٙؼت ٌشدؿٍشی دس ایٗ  ٞٛایی ٚ آب ٚ الّیٕی ٔٙاػة

 4141ػاَ  افق طرح 

 اّن اسٌاد فرادست
 عشح آٔایؾ ػشصٔیٗ                                       4141ػٙذ چـٓ ا٘ذاص        (   وٙؼِٛت تٛسیؼت 4531) ایشاٖ  رٟاٍ٘شدی تٛػؼٝ رأغ عشح     

 وـٛس  تش٘أٝ ؿـٓ تٛػؼٝ          ٌشدؿٍشی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙاعك                               ایشاٖ ٌشدؿٍشی تٛػؼٝ ٚ ٔذیشیت رأغ عشح     

 إِّّی                                             ّٔی تیٗ      ًَع قطب

 1دسرٝ                                               4دسرٝ       درجِ قطب

 ًقلزیرساخت حول ٍ 

 آتاد اص فشٚدٌاٜ خشْإِّّی  ٞای تیٗ تٛػؼٝ پشٚاصٞای داخّی تٝ لغة -تٛػؼٝ فشٚدٌاٜ خشْ آتاد :َّایی

 اٞٛاص-آتاد تٝ خظ آٞٗ تٟشاٖ اٞٛاص، اتلاَ خشْ –دٚ خغٝ وشدٖ ساٜ آٞٗ تٟشاٖ  :ریلی

 ٚ حُٕ ٞای صیشػاخت ٚ ٞا اص رادٜ تشداسی تٟشٜ ،ٞا، تٛػؼٝ ٚ ایزاد خذٔات تیٗ ساٞی اػتا٘ذاسد دس ٔؼیشٞای دسٖٚ اػتا٘ی تٛػؼٝ آصادساٜ :ای جادُ

 .دس حاَ احذاث ای رادٜ ٘مُ

 ٘ذاسد :دریایی

 (.دلیك تخت ٔٛسد ٘یاص تٝ تفىیه ٘ٛع ٞتُ دس ٌضاسؽ ٔٛرٛد اػتٔیضاٖ )سؿذ داؿتٝ تاؿذ % 144ػاَ آیٙذٜ تایذ حذٚد  44ٞای الأتی دس  تؼذاد تخت زیرساخت اقاهتی

 ِضْٚ تذٚیٗ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ ِشػتاٖ بازاریابی ٍ تبلیغات

 ّای گردشگری اّن جاربِ

 الوللی بیي

 (   اوٛتٛسیؼٓ)ٌشدی  تاصسٌا٘ی                     صیاستی                           ػالٔت                            عثیؼت     

 ػشٌشٔی                 ٚسصؿی ٚ فشٍٞٙی               تفشیح آٔٛصؽ                       تاسیخی     

 ّای گردشگری اّن جاربِ 

 هلی 

    (اوٛتٛسیؼٓ)ٌشدی  تاصسٌا٘ی                    صیاستی                            ػالٔت                           عثیؼت      

 ػشٌشٔی                 ٚسصؿی ٚ فشٍٞٙی                تفشیح آٔٛصؽ                      تاسیخی     

 پیشٌْادات 

 تٟیٝ عشح ػّٕیاتی ٌشدؿٍشی اػتاٖ  -

 تٟیٝ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ ِشػتاٖ -

 تٟیٝ عشح ػأا٘ذٞی أاوٗ الأتی اػتاٖ  -

 ٞای حُٕ ٚ ٘مُ ٞای تٛػؼٝ صیشػاخت تٟیٝ تش٘أٝ -
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 استاى هازًذراى –چکیذُ برًاهِ تَسعِ گردشگری ایراى 

 

 

 

 

 

 

 

 هازًذراى ًام استاى

 چشن اًذاز
ٌشدی دس ػغح وـٛسٞای ٔٙغمٝ، داسای تؼأُ  اػتا٘ی اػت تٛػؼٝ یافتٝ، داسای رایٍاٜ اَٚ التلاد وـاٚسصی دس ػغح وـٛس ٚ عثیؼتٔاص٘ذساٖ 

 .ٞا ٚ وـٛسٞا تٝ ٚیظٜ حاؿیٝ دسیای ٔاص٘ذساٖ ٚ تشخٛسداس اص أٙیت، آػایؾ ٚ سفاٜ ارتٕاػی پٛیا تا ػایش اػتاٖ

 4141ػاَ  افق طرح 

 اّن اسٌاد فرادست
 عشح آٔایؾ ػشصٔیٗ                                        4141ا٘ذاص  ػٙذ چـٓ(           وٙؼِٛت تٛسیؼت 4531)ایشاٖ  رٟاٍ٘شدی تٛػؼٝ رأغ عشح     

 وـٛس  تش٘أٝ ؿـٓ تٛػؼٝ          ٌشدؿٍشی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙاعك                               ایشاٖ ٌشدؿٍشی تٛػؼٝ ٚ ٔذیشیت رأغ عشح     

 إِّّی                                             ّٔی تیٗ      ًَع قطب

 1دسرٝ                                                4دسرٝ       درجِ قطب

 زیرساخت حول ٍ ًقل

 ٞای فشٚدٌاٞی دس اػتاٖ إِّّی، تٛػؼٝ صیشػاخت ٞای تیٗ تٛػؼٝ پشٚاصٞای داخّی تٝ لغة :َّایی

 ٌشٔؼاس-وٙاسٜ دسیای ٔاص٘ذساٖ اص ػاسی تا سؿت، احذاث خظ آٞٗ تشلی أیش آتاد آٞٗ احذاث خظ :ریلی

 ٚ حُٕ ٞای صیشػاخت ٚ ٞا رادٜ اص تشداسی تٟشٜ ،ٞا، تٛػؼٝ ٚ ایزاد خذٔات تیٗ ساٞی اػتا٘ذاسد دس ٔؼیشٞای دسٖٚ اػتا٘ی تٛػؼٝ آصادساٜ :ای جادُ

 .ای دس حاَ احذاث رادٜ ٘مُ

  ٞای ٔؼافشتشی، تٛػؼٝ تٙادس أیشآتاد ٚ ٘ٛؿٟش ٞا ٚ لایك تٛػؼٝ ٌشدؿٍشی دسیایی، تٛػؼٝ وٕی ٚ ویفی وـتی :دریایی

 (.ٔیضاٖ دلیك تخت ٔٛسد ٘یاص تٝ تفىیه ٘ٛع ٞتُ دس ٌضاسؽ ٔٛرٛد اػت)سؿذ داؿتٝ تاؿذ % 444ػاَ آیٙذٜ تایذ حذٚد  44ٞای الأتی دس  تؼذاد تخت زیرساخت اقاهتی

 ِضْٚ تذٚیٗ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ ٔاص٘ذساٖ بازاریابی ٍ تبلیغات

 ّای گردشگری اّن جاربِ

 الوللی بیي

 (   اوٛتٛسیؼٓ) ٌشدی تاصسٌا٘ی                     صیاستی                           ػالٔت                            عثیؼت     

 ػشٌشٔی               ٚسصؿی ٚ فشٍٞٙی               تفشیح آٔٛصؽ                       تاسیخی     

 ّای گردشگری اّن جاربِ 

 هلی 

     (اوٛتٛسیؼٓ) ٌشدی تاصسٌا٘ی                    صیاستی                            ػالٔت                           عثیؼت      

 ػشٌشٔی                 ٚسصؿی ٚ فشٍٞٙی                تفشیح آٔٛصؽ                      تاسیخی     

 پیشٌْادات

 ػّٕیاتی ٌشدؿٍشی اػتاٖتٟیٝ عشح  -

 تٟیٝ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ ٔاص٘ذساٖ  -

 تٟیٝ عشح ػأا٘ذٞی أاوٗ الأتی اػتاٖ   -

 ٞای حُٕ ٚ ٘مُ ٞای تٛػؼٝ صیشػاخت تٟیٝ تش٘أٝ -
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 استاى هرکسی –چکیذُ برًاهِ تَسعِ گردشگری ایراى 

 

 

 

 

 

 

 

 هرکسی ًام استاى

 چشن اًذاز
ایٗ اػتاٖ اص . وٙذ ٞشػاِٝ ٌشدؿٍشاٖ تؼیاسی سا تٝ خٛد رّة ٔی عثیؼی ٞای رارتٝ ٚ عثیؼت اص ٔٙذ ٚ تٟشٜ كٙؼتی اػتا٘ی ػٙٛاٖ تٝ ٔشوضی اػتاٖ

 .ؿٛد ٞای ٔغشح دس وـٛس ٔحؼٛب ٔی ٞا ٚ ٔشاػٓ ٔزٞثی ٔتٙٛع ٘یض یىی اص اػتاٖ ٘ظش تِٛیذ كٙایغ دػتی ٚ ٚرٛد رـٗ

 4141ػاَ  افق طرح 

 اّن اسٌاد فرادست
 عشح آٔایؾ ػشصٔیٗ                                       4141ػٙذ چـٓ ا٘ذاص             (وٙؼِٛت تٛسیؼت4531) ایشاٖ رٟاٍ٘شدی تٛػؼٝ رأغ عشح     

 وـٛس  ٝتش٘أٝ ؿـٓ تٛػؼ          ٌشدؿٍشی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙاعك                               ایشاٖ ٌشدؿٍشی تٛػؼٝ ٚ ٔذیشیت رأغ عشح     

 إِّّی                                             ّٔی تیٗ      ًَع قطب

 1دسرٝ                                               4دسرٝ       درجِ قطب

 زیرساخت حول ٍ ًقل

 فشٚدٌاٜ اساناص إِّّی  ٞای تیٗ تٛػؼٝ پشٚاصٞای داخّی تٝ لغة -تٛػؼٝ فشٚدٌاٜ اسان :َّایی

 اسان-دٚخغٝ وشدٖ ساٜ آٞٗ لٓ :ریلی

 ٚ حُٕ ٞای صیشػاخت ٚ ٞا رادٜ تشداسی اص تٟشٜ ،ساٞی اػتا٘ذاسد دس ٔؼیشٞای دسٖٚ اػتا٘ی ٞا، تٛػؼٝ ٚ ایزاد خذٔات تیٗ تٛػؼٝ آصادساٜ :ای جادُ

 .ای دس حاَ احذاث رادٜ ٘مُ

 ٘ذاسد :دریایی

 (.ٔیضاٖ دلیك تخت ٔٛسد ٘یاص تٝ تفىیه ٘ٛع ٞتُ دس ٌضاسؽ ٔٛرٛد اػت)سؿذ داؿتٝ تاؿذ % 144ػاَ آیٙذٜ تایذ حذٚد  44ٞای الأتی دس  تؼذاد تخت زیرساخت اقاهتی

 ِضْٚ تذٚیٗ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ ٔشوضی بازاریابی ٍ تبلیغات

 ّای گردشگری اّن جاربِ

 الوللی بیي

 (    اوٛتٛسیؼٓ)ٌشدی  تاصسٌا٘ی                     صیاستی                           ػالٔت                            عثیؼت     

 ػشٌشٔی                 ٚسصؿی ٚ فشٍٞٙی               تفشیح آٔٛصؽ                       تاسیخی     

 ّای گردشگری اّن جاربِ 

 هلی 

     (اوٛتٛسیؼٓ) ٌشدی  تاصسٌا٘ی                    صیاستی                            ػالٔت                           عثیؼت      

 ػشٌشٔی                 ٚسصؿی ٚ فشٍٞٙی                تفشیح آٔٛصؽ                      تاسیخی     

 پیشٌْادات 

 تٟیٝ عشح ػّٕیاتی ٌشدؿٍشی اػتاٖ  -

 تٟیٝ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ ٔشوضی -

 تٟیٝ عشح ػأا٘ذٞی أاوٗ الأتی اػتاٖ  -

  ٞای حُٕ ٚ ٘مُ ٞای تٛػؼٝ صیشػاخت تٟیٝ تش٘أٝ -
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 استاى ّرهسگاى –چکیذُ برًاهِ تَسعِ گردشگری ایراى 

 

 

 

 

 ّرهسگاى ًام استاى

 چشن اًذاز

ٞای تفشیحی ٚ اوٛتٛسیؼتی  ٞشٔض، داسای تضسٌتشیٗ تٙذس تاصسٌا٘ی ٚ ٌشدؿٍشی ایشاٖ ٚ رضیشٜ ٞای رٙٛب ٚ تٍٙٝ ٔزاٚست آبٞشٔضٌاٖ دس 

تش ایٗ اػتاٖ  ػالٜٚ. ؿٛد تشیٗ ٔشاوض ٌشدؿٍشی دسیایی ٚ اوٛتٛسیؼٓ وـٛس ٔحؼٛب ٔی ػٙٛاٖ یىی اص رزاب تاؿذ، وٝ تٝ ٔی...( ویؾ، لـٓ ٚ)

دادٜ  رای خٛد دس سا دػتی كٙایغ ا٘ٛاع اص تِٛیذ ٟٕٔی تخؾ داس، سیـٝ ٚ غٙی فشًٞٙ ٚ خاف سػْٛ ٚ آداب ػٙتی، تافت تٝ تٛرٝ ٞشٔضٌاٖ تا

 .اػت

 4141ػاَ  افق طرح 

 اّن اسٌاد فرادست
 عشح آٔایؾ ػشصٔیٗ                                       4141ػٙذ چـٓ ا٘ذاص        (    وٙؼِٛت تٛسیؼت 4531)ایشاٖ  رٟاٍ٘شدی تٛػؼٝ رأغ عشح     

 وـٛس  تش٘أٝ ؿـٓ تٛػؼٝ          ٌشدؿٍشی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙاعك                                ایشاٖ ٌشدؿٍشی تٛػؼٝ ٚ ٔذیشیت رأغ عشح    

 ّٔی                    إِّّی                          تیٗ      ًَع قطب

 1دسرٝ                                                4دسرٝ       درجِ قطب

 زیرساخت حول ٍ ًقل

 .ذٙای داؿتٝ تاؿٞای ٔٙغمٝ ٞابتایذ پشٚاصٞای سٚصا٘ٝ تٝ ٞای تٙذسػثاع، لـٓ ٚ ویؾ  فشٚدٌاٜ. ٞای فشٚدٌاٞی دس اػتاٖ صیشػاخت ٛػؼٝت :َّایی

 ٞای ساٜ آٞٗ تٛؿٟش، استمای ویفیت ایؼتٍاٜ-ػؼّٛیٝ-احذاث خظ آٞٗ تٙذسػثاع :ریلی

 ٚ حُٕ ٞای صیشػاخت ٚ ٞا رادٜاص  تشداسی تٟشٜ ،دسٖٚ اػتا٘یساٞی اػتا٘ذاسد دس ٔؼیشٞای  ٞا، تٛػؼٝ ٚ ایزاد خذٔات تیٗ تٛػؼٝ آصادساٜ :ای جادُ

 .تٙذس ٍِٙٝ ٚ پُ رضیشٜ لـٓ-تٙذسػثاع ٚ دٚتا٘ذٜ وشدٖ ٔؼیش تٙذسػثاعی دس حاَ احذاث اص رّٕٝ تشٔیٙاَ ٔؼافشتشی ا رادٜ ٘مُ

 تٛػؼٝ تٙادس ٔؼافشی اػتاٖ ٚ خغٛط وـتیشا٘ی وشٚص تٝ ٔملذ وـٛسٞای ٕٞؼایٝ :دریایی

 (.تفىیه ٘ٛع ٞتُ دس ٌضاسؽ ٔٛرٛد اػتٔیضاٖ دلیك تخت ٔٛسد ٘یاص تٝ )سؿذ داؿتٝ تاؿذ % 404ػاَ آیٙذٜ تایذ حذٚد  44ٞای الأتی دس  تؼذاد تخت زیرساخت اقاهتی

 ِضْٚ تذٚیٗ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ ٞشٔضٌاٖ بازاریابی ٍ تبلیغات

 ّای گردشگری اّن جاربِ

 الوللی بیي

 (    اوٛتٛسیؼٓ)ٌشدی  ػالٔت                            عثیؼت       صیاستی                                تاصسٌا٘ی              

 ٚسصؿی        ػشٌشٔی         ٚ تفشیح      فشٍٞٙی           تاسیخی          آٔٛصؽ                 

 ّای گردشگری اّن جاربِ 

 هلی 

    (اوٛتٛسیؼٓ)ٌشدی  ثیؼتتاصسٌا٘ی                    صیاستی                            ػالٔت                           ع      

 ػشٌشٔی                 ٚسصؿی ٚ فشٍٞٙی                تفشیح آٔٛصؽ                      تاسیخی     

 پیشٌْادات

 تٟیٝ عشح ػّٕیاتی ٌشدؿٍشی اػتاٖ ٚ ٔٙاعك آصاد لـٓ ٚ ویؾ -

 تٟیٝ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ ٞشٔضٌاٖ -

 ٌشدؿٍشی دسیاییتٟیٝ تش٘أٝ تٛػؼٝ  -

 تٟیٝ عشح ػأا٘ذٞی أاوٗ الأتی اػتاٖ  -

 ٞای حُٕ ٚ ٘مُ ٞای تٛػؼٝ صیشػاخت تٟیٝ تش٘أٝ -
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 استاى ّوذاى –چکیذُ برًاهِ تَسعِ گردشگری ایراى 

 

 

 

 

 

 

 

 ّوذاى ًام استاى

 چشن اًذاز
 إِّّی ٌشدؿٍشی ٞای تیٗ یىی اص لغة ػٙٛاٖ تٝ دػتی ٔتٙٛعدیذ٘ی ٚ كٙایغ  ٚ تاسیخی ٔشاوض داؿتٗ دِیُ ٕٞذاٖ پایتخت تاسیخ ٚ تٕذٖ ایشاٖ، تٝ

  .اػت ؿذٜ وـٛس ؿٙاختٝ دس ٚ فٙاٚسی التلادی فشٍٞٙی، ػّٕی، ٔٙاػة رایٍاٜ ّٔی، تا ٞای اسصؽ ٚ اػالٔی ٞٛیتی وـٛس، تا

 4141ػاَ  افق طرح 

 اّن اسٌاد فرادست
 عشح آٔایؾ ػشصٔیٗ                                        4141ػٙذ چـٓ ا٘ذاص (           وٙؼِٛت تٛسیؼت 4531) ایشاٖ رٟاٍ٘شدی تٛػؼٝ رأغ عشح     

 وـٛس  تش٘أٝ ؿـٓ تٛػؼٝ          ٌشدؿٍشی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙاعك                               ایشاٖ ٌشدؿٍشی تٛػؼٝ ٚ ٔذیشیت رأغ عشح     

 إِّّی                                             ّٔی تیٗ      ًَع قطب

 1دسرٝ                                                4دسرٝ       درجِ قطب

 زیرساخت حول ٍ ًقل

 .ای داؿتٝ تاؿذٞای ٔٙغمٝ فشٚدٌاٜ ٕٞذاٖ تایذ پشٚاصٞای سٚصا٘ٝ تٝ ٞاب. ٞای فشٚدٌاٞی دس اػتاٖ تىٕیُ صیشػاخت :َّایی

 وشٔا٘ـاٜ -ػٙٙذد، ٕٞذاٖ  -ٕٞذاٖ، ٕٞذاٖ-احذاث خغٛط سیّی ػاٜٚ :ریلی

 ٚ حُٕ ٞای صیشػاخت ٚ ٞا رادٜ تشداسی تٟشٜ ،ٞا، تٛػؼٝ ٚ ایزاد خذٔات تیٗ ساٞی اػتا٘ذاسد دس ٔؼیشٞای ٔٙتٟی تٝ ٕٞذاٖ تٛػؼٝ آصادساٜ :ای جادُ

 .دس دػت احذاث ای رادٜ ٘مُ

 ٘ذاسد :دریایی 

 (.ٔیضاٖ دلیك تخت ٔٛسد ٘یاص تٝ تفىیه ٘ٛع ٞتُ دس ٌضاسؽ ٔٛرٛد اػت)سؿذ داؿتٝ تاؿذ % 464ػاَ آیٙذٜ تایذ حذٚد  44ٞای الأتی دس  تؼذاد تخت زیرساخت  اقاهتی

 ِضْٚ تذٚیٗ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ ٕٞذاٖ  بازاریابی ٍ تبلیغات

 ّای گردشگری اّن جاربِ

 الوللی بیي

 (    اوٛتٛسیؼٓ)ٌشدی  تاصسٌا٘ی                     صیاستی                           ػالٔت                            عثیؼت     

 ػشٌشٔی               ٚسصؿی ٚ فشٍٞٙی                تفشیح آٔٛصؽ                       تاسیخی     

 ّای گردشگری اّن جاربِ

 هلی

    (اوٛتٛسیؼٓ)ٌشدی  تاصسٌا٘ی                    صیاستی                            ػالٔت                           عثیؼت      

 ػشٌشٔی                 ٚسصؿی ٚ فشٍٞٙی                تفشیح آٔٛصؽ                      تاسیخی     

 پیشٌْادات

 ػّٕیاتی ٌشدؿٍشی اػتاٖتٟیٝ عشح  -

 تٟیٝ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ ٕٞذاٖ  -

 تٟیٝ عشح ػأا٘ذٞی أاوٗ الأتی اػتاٖ  -

 ٞای حُٕ ٚ ٘مُ ٞای تٛػؼٝ صیشػاخت تٟیٝ تش٘أٝ -



 

www. Emcoiran.ir                                                          ٝتاؿذ حمٛق ٔادی ٚ ٔؼٙٛی ٔتؼّك تٝ ؿشوت أىٛایشاٖ ٔیوّی.                               info@emcoiran.ir                                   

 
 

 

 استاى یسد –چکیذُ برًاهِ تَسعِ گردشگری ایراى 

 

 

 

 

 

 

 

 یسد ًام استاى

 چشن اًذاز

 اػتاٖ ٌشفتٗ ایٗ لشاس. ٌشدؿٍشی اػت تشای عثیؼی فشٍٞٙی، تاسیخی، ٞای ، داسای رارت4ٝإِّّی دسرٝ  تیٗٞای  یضد تٝ ػٙٛاٖ یىی اص لغة اػتاٖ

 وٝ اػت ؿذٜ ٌشدؿٍشی، تاػج عالیی ٔخّج دس ٌشفتٗ ٕٞچٙیٗ لشاس غشب، تٝ ؿشق ٚ رٙٛب تٝ ؿٕاَ وشیذٚسٞای ٔؼیش دس ٚ وـٛس ٔشوض دس

 .ٌیشد لشاس وـٛس پزیش ٌشدؿٍش ٞای اػتاٖ تشیٗ ٟٔٓ صٔشٜ دس اػتاٖ

 4141ػاَ  افق طرح 

 اّن اسٌاد فرادست
 عشح آٔایؾ ػشصٔیٗ                                       4141ػٙذ چـٓ ا٘ذاص (            وٙؼِٛت تٛسیؼت4531) ایشاٖ رٟاٍ٘شدی تٛػؼٝ رأغ عشح     

 وـٛس  تش٘أٝ ؿـٓ تٛػؼٝ          ٌشدؿٍشی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙاعك                               ایشاٖ ٌشدؿٍشی تٛػؼٝ ٚ ٔذیشیت رأغ عشح     

 إِّّی                                             ّٔی تیٗ      ًَع قطب

 1دسرٝ                                                4دسرٝ       درجِ قطب

 زیرساخت حول ٍ ًقل

 .ذوٙ پزیشایی ٚسٚدی إِّّی تیٗ پشٚاص 41حذالُ سٚصا٘ٝ اص  یضد تایذ فشٚدٌاٜ :َّایی

 تٛػؼٝ أىا٘ات ایؼتٍاٞی :ریلی

 حُٕ ٞای صیشػاخت ٚ ٞا رادٜ اص تشداسی تٟشٜ ،ٞا، تٛػؼٝ ٚ ایزاد خذٔات تیٗ ساٞی اػتا٘ذاسد دس ٔؼیشٞای ٔٙتٟی تٝ یضد  تٛػؼٝ آصادساٜ :ای جادُ

 .دس دػت احذاثای  رادٜ ٘مُ ٚ

 ٘ذاسد :دریایی

 (.ٔیضاٖ دلیك تخت ٔٛسد ٘یاص تٝ تفىیه ٘ٛع ٞتُ دس ٌضاسؽ ٔٛرٛد اػت)سؿذ داؿتٝ تاؿذ % 344ػاَ آیٙذٜ تایذ حذٚد  44ٞای الأتی دس  تؼذاد تخت زیرساخت اقاهتی

 ِضْٚ تذٚیٗ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ یضد  بازاریابی ٍ تبلیغات

 گردشگریّای  اّن جاربِ

 الوللی بیي

 (    اوٛتٛسیؼٓ)ٌشدی  تاصسٌا٘ی                     صیاستی                           ػالٔت                            عثیؼت     

 ػشٌشٔی               ٚسصؿی ٚ فشٍٞٙی               تفشیح آٔٛصؽ                       تاسیخی     

 ّای گردشگری اّن جاربِ 

 هلی 

     (اوٛتٛسیؼٓ)ٌشدی  تاصسٌا٘ی                    صیاستی                            ػالٔت                           عثیؼت      

 ٚسصؿیػشٌشٔی                  ٚ فشٍٞٙی                تفشیح آٔٛصؽ                      تاسیخی     

 پیشٌْادات

 تٟیٝ عشح ػّٕیاتی ٌشدؿٍشی اػتاٖ  -

 تٟیٝ تش٘أٝ رأغ تش٘ذػاصی اػتاٖ یضد -

 تٟیٝ عشح ػأا٘ذٞی أاوٗ الأتی اػتاٖ  -

 ٞای حُٕ ٚ ٘مُ ٞای تٛػؼٝ صیشػاخت تٟیٝ تش٘أٝ -


