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مقام معظم رهبری:

ــه  ــات ب ــی اوق ــدارد، گاه ــم ن ــز ه ــه افتخارآمی ــه جنب ــی ک ــا از چیزهای دردنی
ــر تاریخــی  ــه مفاخ ــد. آن کســانی ک ــتفاده می کنن ــر تاریخــی اس ــوان مفاخ عن
ــی  ــر تاریخ ــه مفاخ ــا این هم ــد! م ــق می کنن ــان خل ــرای خودش ــد، ب را ندارن
داریــم. این همــه چیزهایــی کــه مایــه تفاخــر ملــت ایــران اســت، اعتمــاد بــه 

ــم. ــران اســت، چــرا اینهــا را نشــان ندهی ــت ای نفــس مل
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ــراث فرهنگــی،  ــالنامه آمــــاری ســال 1399 وزارت می ســ
گردشــگری و صنایع دســتی، حــاوی مجموعــه ای از آخریــن 
اطالعــات آمــاری موجــود در حوزه هــای فعالیــت وزارتخانــه اســت 
کــه بــه منظــور رفــع نیازهــای آمــاری همــکاران، تصمیم گیــران، 
ــجویان،  ــگران، دانش ــزان، پژوهش ــی، برنامه ری ــتگاه های اجرای دس
ــر  ــداران،  دفات ــرمایه گذاران، هتل ــی )س ــش خصوص ــاالن بخ فع
ــدگان و  ــور(، تولید کنن ــت )ت ــان گش ــافرتی، راهنمای ــات مس خدم
ــه تولیــد  کارگاهــی و...(  هنرمنــدان صنایع دســتی، دارنــدگان پروان

ــود. ــر می ش ــه و منتش ــال 1394تهی از س

گــروه آمــار وزارتخانــه، بــه منظــور ارائــه بهنــگام اطالعــات آماری 
مهــم و اساســی بــرای رفــع نیازهــای آمــاری برنامه ریــزان، 
ــدام  ــان، اق ــات آن ــل رســاندن مراجع ــه حداق اســتفاده کنندگان و ب
ــه  ــه و ارائ ــاری وزارتخان ــن و انتشــار ســالنامه آم ــه، تدوی ــه تهی ب
لینک هــای اقامتگاه هــا، دفاتــر خدمــات مســافرتی، جاذبه هــا، 
واحدهــای پذیرایــی بین راهــی، روی پرتــال وزارتخانــه بــه آدرس: 

ــت. ــرده اس WWW.MCTH.IR ک

ســالنامه آمــاری 1399 وزارتخانــه در یــک مجلــد فارســی و 
ــا در  ــت ت ــده اس ــه ش ــرده تهی ــوح فش ــورت ل ــه ص ــن ب همچنی

ــرد. ــرار گی ــان ق ــار متقاضی اختی

در خاتمــه، بــه کاربــران گرامــی ســالنامه توصیــه می شــود، بــرای 
ــه آن را  ــل، مقدم ــر فص ــود در ه ــات موج ــری از اطالع بهره گی
بــه دقــت مــورد مطالعــه قــرار دهنــد تــا از نــکات مهمــی کــه در 
ــم  ــف و مفاهی ــد تعاری ــت، مانن ــروری اس ــل ض ــای آن فص آماره
بــه کار رفتــه در تهیــه آمارهــا، پوشــش موضوعــی اقــالم آمــاری، 

آگاهــی حاصــل نماینــد. 
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فصل دوم؛ گردشگری 
                        

مقدمه            
تعاریف و مفاهیم حوزه گردشگری         

جدول تعداد گردشگران ورودی به کشور برحسب مرزهای ورودی    
نمودارتعداد گردشگران ورودی به کشور طی سال های 1399،1390،1395،1396،1397،1398

نمودار تعداد گردشگران ورودی به کشور به تفکیک مرز ورودی
جدول تعداد گردشگران ورودی به کشور به تفکیک جنسیت     
نمودار تعداد گردشگران ورودی به کشور به تفکیک جنسیت     

جدول تعداد گردشگران ورودی به کشور به تفکیک ماه                  
جدول تعداد گردشگران ورودی به کشور به تفکیک نوع روادید                 

جدول تعداد گردشگران و مسافران ورودی به ایران به تفکیک بیست کشور مبدأ اول                   
جدول تعداد گردشگران ورودی به کشور از طریق مرز هوایی به تفکیک نام مرز ورودی
جدول تعداد گردشگران ورودی به کشور از طریق مرز زمینی به تفکیک نام مرز ورودی

جدول تعداد گردشگران ورودی به کشور از طریق مرز دریایی به تفکیک نام مرز ورودی                                             
جدول تعداد گردشگران خروجی از کشور به تفکیک جنسیت                   

نمودار تعداد گردشگران خروجی از کشور به تفکیک جنسیت                                                    
جدول تعداد گردشگران خروجی از کشور به تفکیک مرز )هوایی، زمینی، دریایی(                 

نمودار تعداد گردشگران خروجی از کشوربه تفکیک مرز )هوایی، زمینی، دریایی( 
جدول تعداد گردشگران خروجی از کشوربه تفکیک ماه خروج                                        

نمودار تعداد گردشگران خروجی از کشوربه تفکیک سال
جدول درآمد ارزی حاصل از گردشگران ورودی به کشور 

جدول تعداد اماکن اقامتی کشور به تفکیک استان و نوع واحد                             
جدول تعداد و ظرفیت اماکن اقامتی کل کشور

جدول تعداد و ظرفیت هتل های )مهمانخانه های( کشور
جدول تعداد و ظرفیت هتل)مهمانخانه( به تفکیک درجه )ستاره( بدون هتل های مناطق آزاد

جدول تعداد و ظرفیت هتل)مهمانخانه( به تفکیک درجه )ستاره( به انضمام هتل های مناطق آزاد
جدول تعداد و ظرفیت هتل آپارتمان های کشور

جدول تعداد و ظرفیت مهمانپذیر های کشور
جدول تعداد و ظرفیت متل های کشور                                   

جدول تعداد و ظرفیت بومگردی کشور
جدول تعداد و ظرفیت پانسیون های گردشگری کشور
جدول تعداد و ظرفیت مجتمع های گردشگری کشور

جدول تعداد و ظرفیت خانه مسافرهای کشور
جدول تعداد و ظرفیت اقامتگاه های سنتی کشور 

جدول تعداد واحدهای پذیرایی بین راهی، مراکز سرگرمی-تفریحی و تاسیسات گردشگری کشور
جدول تعداد دفاتر خدمات مسافرتی کل کشور-بند ب 

جدول صدور مجوز بند ب دفاتر خدمات مسافرتی                                                    
جدول تعداد راهنمایان گشت مسافرتی )تور مسافرتی(  

جدول تعداد شرکتهای مجری طرح تطبیق استانداردهای کیفیت خدمات تاسیسات گردشگری                                  
جدول تعداد کل تاسیسات گردشگری استانداردسازی شده )گواهی کیفیت(

جدول تعداد هتل های استانداردسازی شده )گواهی کیفیت(                    
نمودار تعداد هت لهای استانداردسازی شده به تفکیک ستاره )گواهی کیفیت(

جدول تعداد افراد فارغ التحصیل دوره های کوتاه مدت در رشته های مختلف گردشگری               
جدول تعداد افراد شرکت کننده در آزمون جامع هماهنگ ساالنه جهت دریافت مجوز فعالیت حرفه ای گردشگری                  

جدول تغییرات حاصل شده در ساعات درسی و سرفصل های دوره ای کوتاه مدت گردشگری                   
جدول تعداد گواهینامه های صادر شده برای فارغ التحصیالن دوره های کوتاه مدت گردشگری

نمودار تعداد گواهینامه های صادر شده برای فارغ التحصیالن دوره های کوتاه مدت گردشگری                     
جدول تعداد اساتید فعال در دوره های آموزشی کوتاه مدت گردشگری                            

نمودار تعداد اساتید فعال در دوره های آموزشی کوتاه مدت گردشگری
جدول تعداد صدور مجوزهای تدریس دوره های آموزشی کوتاه مدت گردشگری                                                          

جدول تعداد آموزشگاه های فعال در زمینه برگزاری دوره های کوتاه مدت گردشگری
نمودار تعداد آموزشگاه های فعال در زمینه برگزاری دوره های کوتاه مدت گردشگری                      

سرمایه گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری                                                                                                                                                           
جدول میزان پیشرفت پروژه ها

جدول تعداد و میزان اعتبارات تخصیص یافته به زیرساخت ها و مناطق نمونه
جدول شاخص سرمایه گذاری

بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی
تبلیغات و اطالع رسانی

جدول گشت های )تورهای( آشناسازی        
تبلیغات در داخل و خارج از کشور                                                                                                                        

جدول توزیع اقالم تبلیغاتی در داخل و خارج از کشور
جدول حضور سازمانهای تخصصی در نشست ها و برگزاری رویدادها

فصل سوم؛ صنایع دستی

مقدمه                       
تعاریف و مفاهیم حوزه صنایع دستی

جدول مقایسه اي صدوروتمدید پروانه تولید انفرادي                                                                     
جدول مقایسه اي صدور و تمدید پروانه تولید کارگاهي                                              

نمودار مقایسه اي صدور و تمدید پروانه تولید انفرادي                     
جدول میزان  نمودار مقایسه اي صدور و تمدید پروانه تولید کارگاهی                   

جدول میزان اشتغال ایجاد شده حاصل از صدور مجوز )پروانه تولید انفرادی، کارگاهی( صنایع دستی در سطح استان ها
جدول صدور و تمدید مجوزهای تولیدی صادره معاونت صنایع دستی

جدول تعداد گواهی کیفیت کارگاهی صنایع دستی صادر شده
تسهیالت از محل مجوزهای مشاغل خانگی                                                                                                           

جدول گزارش مشاغل خانگی 
نمایشگاه های صنایع دستی

جدول عملکرد نمایشگاه های داخلی صنایع دستی در سال 1399
نمودار برگزاری نمایشگاه بین المللی و سراسری در داخل کشور  

برگزاری بازارچه های موقت عرضه و فروش محصوالت صنایع دستی در سراسر کشور  
نمودار برگزاری بازارچه های موقت عرضه و فروش محصوالت صنایع دستی در سراسر کشور  

جدول حضور و مشارکت در نمایشگاه ها و رویدادهای خارجی در سال 1390
جدول حضور و مشارکت در نمایشگاه ها و رویدادهای خارجی در سال 1395   
جدول حضور و مشارکت در نمایشگاه ها و رویدادهای خارجی در سال 1396  
جدول حضور و مشارکت در نمایشگاه ها و رویدادهای خارجی در سال 1397 
جدول حضور و مشارکت در نمایشگاه ها و رویدادهای خارجی در سال 1398

نمودارتعداد هنرمندان اعزام شده جهت حضور در نمایشگاه های خارجی 
صادرات صنایع دستی                                                                                                       

جدول صادرات صنایع دستی
نمودار مقایسه ای صادرات صنایع دستی

پنج کشور اول مقصد صادرات صنایع دستی                                                                                                                                                                                                             
آموزش صنایع دستی و هنرهای سنتی                                                                                                                    

جدول تعداد آموزش دیدگان در دوره های آموزش تخصصی                                                                         
نمودار تعداد شاغالن آموزش دیده صنایع  دستی                                                                                         

نمودارتعداد آموزش  دیدگان در دوره های آموزش عمومی                                                                               
جدول تعداد اساتید فعال در دوره های آموزش کوتاه مدت صنایع دستی                                                           

نمودار اساتید فعال در دوره های آموزش کوتاه مدت صنایع دستی
جدول حضور و مشارکت در نمایشگاهها و رویدادهای خارجی در سا ل 1397                                                                    

جدول تعداد اخذ نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی                                                                                       
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جدول ثبت نشان فاخر                                                         
جدول نشان بین المللی مرغوبیت صنایع دستی شورای جهانی آسیا و اقیانوسیه )مهر اصالت(

نمودار نشان بین المللی مرغوبیت صنایع دستی شورای جهانی آسیا و اقیانوسیه )مهر اصالت(                                                 
جدول نشست های منطقه ای بسته بندی محصوالت صنایع دستی در سال 1398

جدول نشانه های ملی جغرافیایی به تفکیک سال
برگزاری جشنوارۀ فجر صنایع دستی و هنرهای سنتی 

ثبت شهرها و روستاهای ملی صنایع دستی
ثبت شهرها و روستاهای جهانی صنایع دستی

احیاء و باززنده سازی رشته های صنایع دستی از یادرفته یا در حال فراموشی 
شهرها و روستاهای ملی صنایع دستی

شهرها و روستاهای جهانی صنایع دستی جمهوری اسالمی ایران 1398 )2019(                                                                              
                                           

فصل چهارم؛ امور مجلس، حقوقی و استان ها
                   

امور مجلس 1399                                                                                                                                               
عملکرد اداره کل امور مجلس                  

حقوقی              
جدول وضعیت پرونده های حقوقی                                      

نمودار تعداد جرایم علیه آثار غیرمنقول 
نمودار تعداد جرایم علیه آثار منقول

جدول تعداد جرائم علیه آثار منقول فرهنگی- تاریخی
نمودار تعداد خرید و فروش غیرمجاز آثار منقول تاریخی- فرهنگی

نمودار تعداد سرقت آثار منقول فرهنگی-تاریخی                                                  
                                                        

فصل پنجم؛ توسعه مدیریت و منابع 
                

تعاریف و مفاهیم حوزه توسعه مدیریت                
توسعه منابع انسانی و رفاه                                
جدول تعداد پرسنل ستاد سازمان / وزارتخانه-ستاد               

جدول تعداد پرسنل ستاد سازمان / وزارتخانه-ستاد
جدول تعداد پرسنل وزارتخانه-صف              

جدول تعداد پرسنل که در پایان سال به افتخار بازنشستگی نائل شده اند          
تشکیالت و تحول اداری                 

جدول تکمیل شناسنامه مجوزهای صادره وزارتخانه اعم از صدور، تمدید، اصالح و لغو در درگاه ملی مجوزهای کشور                            
جدول تکمیل اطالعات مربوط به شناسنامه خدمت و زیرخدمت در سامانه مدیریت خدمات دستگاه های اجرایی کشور                          

پشتیبانی
جدول تدارکات و کارپردازی

جدول ترابری              
جدول خدمات عمومی                
جدول نظارت بر امور فنی و قراردادها               

جدول جمعداری اموال                  
برنامه ریزی و بودجه  

جدول اعتبارات هزینه ای و عمرانی
تسهیالت و کارآفرینی

جدول پروژه های واگذارشده استانی در کارگروه ملی ماده )27(                                                                               
جدول تسهیالت و کارآفرینی         

نمودارتعداد پروژه های معرفی شده به بانک جهت اخذ تسهیالت             
                                      

فصل ششم؛ حوزه وزارت
                

مقدمه                     
تعاریف و مفاهیم حوزه ریاست                  
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جدول ثبت نشان فاخر                                                         
جدول نشان بین المللی مرغوبیت صنایع دستی شورای جهانی آسیا و اقیانوسیه )مهر اصالت(

نمودار نشان بین المللی مرغوبیت صنایع دستی شورای جهانی آسیا و اقیانوسیه )مهر اصالت(                                                 
جدول نشست های منطقه ای بسته بندی محصوالت صنایع دستی در سال 1398

جدول نشانه های ملی جغرافیایی به تفکیک سال
برگزاری جشنوارۀ فجر صنایع دستی و هنرهای سنتی 

ثبت شهرها و روستاهای ملی صنایع دستی
ثبت شهرها و روستاهای جهانی صنایع دستی

احیاء و باززنده سازی رشته های صنایع دستی از یادرفته یا در حال فراموشی 
شهرها و روستاهای ملی صنایع دستی

شهرها و روستاهای جهانی صنایع دستی جمهوری اسالمی ایران 1398 )2019(                                                                              
                                           

فصل چهارم؛ امور مجلس، حقوقی و استان ها
                   

امور مجلس 1399                                                                                                                                               
عملکرد اداره کل امور مجلس                  

حقوقی              
جدول وضعیت پرونده های حقوقی                                      

نمودار تعداد جرایم علیه آثار غیرمنقول 
نمودار تعداد جرایم علیه آثار منقول

جدول تعداد جرائم علیه آثار منقول فرهنگی- تاریخی
نمودار تعداد خرید و فروش غیرمجاز آثار منقول تاریخی- فرهنگی

نمودار تعداد سرقت آثار منقول فرهنگی-تاریخی                                                  
                                                        

فصل پنجم؛ توسعه مدیریت و منابع 
                

تعاریف و مفاهیم حوزه توسعه مدیریت                
توسعه منابع انسانی و رفاه                                
جدول تعداد پرسنل ستاد سازمان / وزارتخانه-ستاد               

جدول تعداد پرسنل ستاد سازمان / وزارتخانه-ستاد
جدول تعداد پرسنل وزارتخانه-صف              

جدول تعداد پرسنل که در پایان سال به افتخار بازنشستگی نائل شده اند          
تشکیالت و تحول اداری                 

جدول تکمیل شناسنامه مجوزهای صادره وزارتخانه اعم از صدور، تمدید، اصالح و لغو در درگاه ملی مجوزهای کشور                            
جدول تکمیل اطالعات مربوط به شناسنامه خدمت و زیرخدمت در سامانه مدیریت خدمات دستگاه های اجرایی کشور                          

پشتیبانی
جدول تدارکات و کارپردازی

جدول ترابری              
جدول خدمات عمومی                
جدول نظارت بر امور فنی و قراردادها               

جدول جمعداری اموال                  
برنامه ریزی و بودجه  

جدول اعتبارات هزینه ای و عمرانی
تسهیالت و کارآفرینی

جدول پروژه های واگذارشده استانی در کارگروه ملی ماده )27(                                                                               
جدول تسهیالت و کارآفرینی         

نمودارتعداد پروژه های معرفی شده به بانک جهت اخذ تسهیالت             
                                      

فصل ششم؛ حوزه وزارت
                

مقدمه                     
تعاریف و مفاهیم حوزه ریاست                  

بین الملل                
جدول اقدامات دوجانبه تخصصی اداره کل امور بین الملل به تفکیک نوع و سال

جدول فعالیت های عمومی اداره کل امور بین الملل به تفکیک نوع و سال                     
روابط عمومی و اطالع  رسانی              

جدول سامانه دسترسی آزاد به اطالعات، ارتباط با رسانه افکارسنجی و اطالع رسانی، اقدامات مناسبتی                                         
جداول خبرگزاری میراث آریا، پرتال فارسی وزارتخانه، نسخه انگلیسی پرتال وزارتخانه، تولیدات فرهنگی            

جدول راه اندازی و توسعه شبکه های مجازی
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جدول تعداد مجوزهای صادر شده خانه مسافر در هر استان
جدول 242 مرکز تجهیز شده به مکانیزم فروش بلیت الکترونیکی در 30 استان کشور

جدول تعداد متقاضیان شرکت در آزمون جامع دوره های کوتاه مدت گردشگری در 30 استان کشور و منطقه آزاد کیش
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مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمه 

ــا کشــور محســوب  می شــود،  امــا در   ــوان مجموعــه ای از دارایی هــای یــک محــدوده، ی ــه عن حــوزه میراث فرهنگــی گرچــه ب
چنــد دهــه اخیــر دیدگاه هــای جدیــدی از ســوی ســازمان ملــل مطــرح شــده کــه ایــن حــوزه را در زمــره دارایی هــای جهانــی 
ــت. در  ــمرده اس ــی برش ــای بین الملل ــادن دارایی ه ــر افت ــه در خط ــه منزل ــای آن را ب ــه مؤلفه ه ــیب ب ــه آس ــر گون ــته و ه دانس
ســال 1972 توســط ایــن ســازمان، کنوانســیون میــراث جهانــی بــه تصویــب رســید کــه هــدف اصلــی ایــن کنوانســیون شناســایی، 
حفاظــت و معرفــی محدوده هــای ایــن حــوزه خصوصــًا محــدوده میــراث برجســته جهانــی بــه مــردم و نســل های آتــی در جهــت 

حفــظ آنهــا اســت. 
در دهــه اخیــر یکپارچه ســازی مؤلفه هــای مدیریــت میــراث جهانــی یکــی از مهمتریــن فعالیت هــای ایــن کنوانســیون بــه شــمار 
مــی رود. ایــن امــر در حصــول پایــه مشــترک بــرای برنامه ریزی هــا و سیاســت گذاری کشــور ها درخصــوص حفــظ و نگهــداری 
ــوردار  ــژه ای برخ ــگاه وی ــیون،  از  جای ــا  اهداف کنوانس ــا  ب ــن   برنامه ه ــودن  ای ــق نم ــن منطب ــوزه و همچنی ــن ح ــای ای محدوده ه
ــاالی اطالعــات و  ــن حــوزه، حجــم ب ــه اطالعــات در ای ــر پای ــرد مدیریــت ب ــزون کارب ــه توصیه هــای روزاف ــا توجــه ب اســت. ب
ــن  ــه ای ــوده ک ــا ضــروری ب ــی آنه ــه یکسان ســازی مؤلفه هــای اصل ــاز ب ــات، نی ــده اطالع ــدد پایگاه هــای گردآورن خصوصــًا تع
امــر ارائــه تعاریفــی جامــع و مانــع، بــه صــورت اســتاندارد و یکســان بــرای آنهــا را طلــب می کنــد. مجموعــه فعالیت هــا در ایــن 
راســتا از قبیــل لــزوم ارائــه ایــن تعاریــف، منجــر بــه تأســیس مرکــزی در ســال 1992 بــا مشــاوره مرکــز بین المللــی مطالعــات 
ــی  ــه بین الملل ــی بناهــای تاریخــی )ICOMOS( و اتحادی حفــظ و مرمــت امــوال فرهنگــی )ICCROM(، شــورای بین الملل
ــه  ــر اســاس آخریــن تعاریــف ارائ ــه پیوســت مفاهیــم و تعاریــف حــوزه میراث فرهنگــی ب حفاظــت از طبیعــت )IUCN( شــد. ب

شــده از طــرف مرکــز میــراث جهانــی در ســال 2012 اختصــاص داده شــده اســت.

تعاریف و مفاهیم حوزه میراث  فرهنگی 

میراث فرهنگی  
زیرمجموعــه ای از میــراث ملــی کــه در شــکل گیری و ایجــاد آنهــا عامــل انســان نقــش اساســی داشــته و منشــأ اصلــی خلــق 
ــن مجموعــه شــامل دو گــروه  ــل ای ــق توصیه هــای موجــود ســازمان مل ــر از طبیعــت صــرف می باشــد. مطاب ــی غی آنهــا عوامل

ــراث فرهنگــی ناملمــوس می شــود. ــراث فرهنگــی ملمــوس و می می

آثار 
زیرمجموعــه ای از میــراث فرهنگــی ملمــوس اعــم از منقــول و غیرمنقــول کــه مشــتمل بــر کارهــای فاخــر معمــاری، آثــار انســان 
ــاز زندگــی و...(کتیبه هــای باســتانی، اشــیا باســتانی،  ــزار موردنی ــا، گورســتان ها، وســایل و اب ــا و محوطه ه ــه، تپه ه ســاخت )ابنی
ــان،  ــارغ از زم ــی و ف ــمه های یادمان ــان، مجس ــارغ از زم ــی و ف ــی های یادمان ــی، نقاش ــاظ باستان شناس ــا ارزش از لح ــیا ب اش
مکتوبــات فاخــر و دیگــر مــواردی از ایــن دســت کــه از لحــاظ تاریخــی، هنــری یــا علمــی دارای اهمیــت و ارزش ویــژه هســتند.

میراث فرهنگی ملموس  
زیرمجموعــه ای از میــراث فرهنگــی کــه موجودیــت شــی ای داشــته، فضایــی خــاص خــود را اشــغال کــرده و قابلیــت دیــدار بــه 
صــورت عینــی را داشــته باشــد. مطابــق توصیه هــا و تعاریــف کنوانســیون میــراث جهانــی ایــن مجموعــه بــه ســه گــروه آثــار ، 
بناهــای گروهــی و محوطه هــا تقســیم می شــود.الزم بــه ذکــر اســت معمــواًل  لغــت ملمــوس در ایــن واژه حــذف شــده و منظــور 

ــه صــورت مرســوم میراث فرهنگــی ملمــوس اســت. از میراث فرهنگــی ب

دفتر برنامه ریزی و بودجه  سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399
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طبقه بندی میراث فرهنگی ملموس  
ــه  ــول ب ــراث فرهنگــی منق ــدی می شــوند. می ــه دو گــروه منقــول  و غیرمنقــول  طبقه بن ــراث فرهنگــی ملمــوس معمــواًل ب می
ــه ماهیــت و  ــا توجــه ب ــه نقطــه دیگــر وجــود دارد. ب مــواردی اشــاره دارد کــه امــکان حمــل و جابه جایــی آن هــا از نقطــه ای ب
ســاختار میــراث فرهنگــی غیر منقــول تعبیــر حمــل و نقــل بــرای آن هــا معنــا نداشــته و جابه جایــی آن هــا امکان پذیــر نیســت.

تعریف میراث فرهنگی ناملموس
ــراث فرهنگــی ناملمــوس مصــوب 2033  ــاده 2 کنوانســیون حراســت از می ــد 1 م ــر اســاس بن ــوس: ب ــراث فرهنگــی ناملم می
ــز  ــا و نی ــا، هنره ــا، مهارت ه ــا، دانش ه ــا، بیان ه ــی رفتارها،نماده ــه معن ــوس" ب ــی ناملم ــراث فرهنگ ــارت "می ــکو، عب یونس
ــوان  ــان را به عن ــراد، آن ــوارد اف ــا و در برخــی م ــع، گروه ه ــه جوام ــه آنهاســت ک ــای فرهنگــی وابســته ب صنایع دســتی و فضاه
ــل  ــر منتق ــل دیگ ــه نس ــلی ب ــه از نس ــوس ک ــی ناملم ــراث فرهنگ ــن می ــند. ای ــود می شناس ــی خ ــراث فرهنگ ــی از می بخش
ــود و  ــی می ش ــان بازآفرین ــت و تاریخش ــا طبیع ــل ب ــط، تعام ــه محی ــخ ب ــا در پاس ــع و گروه ه ــط جوام ــته توس ــوند، پیوس می ش
حــس هویــت و تــداوم را برایشــان بــه ارمغــان مــی آورد و بدیــن ترتیــب احتــرام بــه تنــوع فرهنگــی و خالقیــت بشــری را ترویــج 

می کنــد. 

میراث فرهنگی ناملموس در زمینه های زیر جلوه گر می شود:

الــف( ســنت ها و نمودهــاي شــفاهي شــامل زبــان بــه  عنــوان محمــل میــراث فرهنگــی ناملمــوس: حــوزه ســنت های 
ــا، اشــعار  ــا، حکایت ه ــا، معماه ــه: تمثیل ه ــاری از جمل ــی شــامل محــدودۀ وســیعی از شــکل های گفت ــات زبان شــفاهی و تجلی
ــای  ــات، اجراه ــا و نغم ــرود، تصنیف ه ــاز، س ــا و نم ــعار، دع ــی، اش ــرودهای حماس ــا و س ــاطیر، آوازه ــانه ها، اس ــه، افس کودکان

دراماتیــک و اینگونــه مــوارد اســت.
ــا  ــش ت ــی و نمای ــی و محل ــای آیین ــی، از موســیقی آوازی و ســازی، رقص ه ــی: گســتره هنرهــای اجرای ــای اجرای ب( هنره
ــد  ــز عناصــر متعــدد فرهنگــی را دربردارن ــن هنرهــا درون خــود نی ــر از آن را شــامل می شــود. ای ــی و فرات ــم و نظم خوان پانتومی

ــت بشــری هســتند.  ــدۀ خالقی ــه منعکس کنن ک
ــول و  ــای معم ــن ها، فعالیت ه ــا و جش ــی، آیین ه ــوم اجتماع ــن ها: رس ــی وجش ــم مذهب ــي، مراس ــوم اجتماع ج( رس
ــا را موجــب  ــع و گروه ه ــی جوام ــه، تحــرک و پویای ــر اعضــای جامع ــا ســهیم کــردن و مشــارکت اکث ــه ب ــی هســتند ک متعارف

می شــوند.
ــه طبیعــت و کیهــان: شــامل دانش هــا، روش هــا، مهارت هــا، فعالیت هــا و تجلیاتــی  د( دانش هــا و رفتارهــای وابســته ب
اســت کــه توســط جوامــع در تعامــل بــا محیــط طبیعــی شــکل می گیــرد ماننــد: دانش هــاي مربــوط بــه کشــاورزي و آبیــاري، 
ــگاه   ــري، دانش ــکار و ماهي گی ــه ش ــوط ب ــاي مرب ــان داري، دانش ه ــور و نوغ ــرورش طی ــداري، پ ــه دام ــوط ب ــاي مرب دانش ه
ــري،  ــه، دانش ســنجش و اندازه گی ــش پزشــکي عام ــي، دان ــع طبیع ــرداري از مناب ــن و بهره ب ــش ف شــماري و ستاره شناســي، دان
دانــش فنــون بومــي و ســنتي )خــوراک، پوشــاک، مســکن، معمــاري و...(، دانــش شــیوه هاي عرضــه و توزیــع، دانــش مربــوط 
ــه مــوارد را  ــی، نظــام طــب ســنتی، کیهان شناســی و اینگون ــوران و گیاهــان محل ــه جان ــوط ب ــه مدیریــت ســنتي، دانــش مرب ب

ــود. ــامل می ش ش
هـــ( مهــارت در هنرهــاي دســتي و ســنتي: مهارت هــای ســنتی، عناصــر متعــددی ماننــد: ابــزار، لبــاس، جواهــرات، پوشــاک 
و اشــیاء مربــوط بــه جشــن ها و هنرهــای نمایشــی، ظــروف، هنرهــای تزئینــی و اشــیاء آیینــی، آالت موســیقی، ابــزار و وســایل 

ــر می گیــرد. ــا آمــوزش و ....را درب ــرای ســرگرمی و ی خانگــی، اســباب بازی ب

ویژگی های میراث ناملموس 
الــف( ســنتی، معاصــر و در عین حــال زنــده: میــراث فرهنگــی ناملمــوس صرفــًا نشــان دهندۀ ســنت های بــه ارث رســیده 
از گذشــته نیســت، بلکــه مراســم و آیین هــای معاصــر روســتایی و شــهری نیــز بــا همــۀ تنــوع فرهنگــی خــاص خــود کــه در آن 

گروه هــای فرهنگــی گوناگــون مشــارکت دارنــد، در زمــرۀ میــراث فرهنگــی ناملمــوس قــرار می گیرنــد.
ب( هویت بخــش، فراگیــر و جامــع: میــراث فرهنگــی ناملمــوس باعــث همبســتگی اجتماعــی و هویتــی اســت کــه ســبب 
ــه  ــک جامع ــوی از ی ــتند و در کل عض ــف هس ــای مختل ــا گروه ه ــروه ی ــک گ ــوی از ی ــد عض ــاس کنن ــراد احس ــود اف می ش

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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ــه  ــق حــال ب ــی هســتند کــه گذشــته بشــر را از طری ــراد ایجــاد نمــوده و پل ــت و اســتمرار در اف ــر هســتند. حــس هوی بزرگ ت
ــد. ــل می کنن ــده متص آین

ــًا  ــه همیــن خاطــر صرف ــا اســتثنایی اســت و ب ــراث فرهنگــی ناملمــوس دارای ارزش انحصــاری ی ــده و معــرف: می ج( نماین
ــاع  ــش در اجتم ــای بنیان های ــر مبن ــوس ب ــی ناملم ــراث فرهنگ ــود. می ــذاری نمی ش ــی ارزش گ ــک کاالی فرهنگ ــوان ی به عن
ــه و از  ــۀ جامع ــه بقی ــا و آداب و رســوم ب ــه دانش شــان از ســنت ها، مهارت ه ــرادی بســتگی دارد ک ــه اف ــد و ب پیشــرفت می کن

ــه اجتمــاع دیگــر منتقــل می شــود. ــا از اجتماعــی ب ــه نســل دیگــر ی نســلی ب
د( جامعــه محــور: میــراث فرهنگــی ناملمــوس تنهــا زمانــی میــراث خوانــده می شــود کــه نــزد اجتمــاع، گــروه یــا افــرادی کــه 
آن را ایجــاد، حفــظ و منتقــل می کننــد معتبــر باشــد، در غیــر اینصــورت هیچ کــس نمی توانــد تصمیــم بگیــرد کــه یــک تجلــی 

یــا شــیوه عمــل معیــن جزئــی از میــراث آنــان اســت.

معرفی کنوانسیون 2003 در خصوص میراث ناملموس
ــوان  ــه عن ــه اهمیــت میراث فرهنگــي ناملمــوس ب ــا توجــه ب ــراث فرهنگــی ناملموس«ب »کنوانســیون حراســت/ پاســداری از می
عامــل اصلــي تنــوع فرهنگــي و ضامــن توســعه پایــدار و نظــر بــه ایفــای نقــش کلیــدی جوامــع، به ویــژه جوامــع بومــي، گروه هــا 
و )در برخــي مــوارد( افــراد در تولیــد، حراســت، نگهــداري و بازآفرینــي میــراث ناملمــوس کــه  منجــر بــه غنــاي تنــوع فرهنگــي 
ــت از آن  ــوس و حراس ــي ناملم ــراث فرهنگ ــت می ــاره اهمی ــی درب ــزوم آگاهی افزای ــن ل ــود، همچنی ــري می ش ــت بش و خالقی
ــل  ــوان یکــي از عوام ــه عن ــراث فرهنگــي ناملمــوس ب ــده می ــن نقــش ارزن ــر و در نظــر گرفت ــه خصــوص نســل هاي جوان ت ب
نزدیک تــر کــردن انســان ها بــه یکدیگــر و تضمیــن تبــادل و درک متقابــل در میــان آن هــا و اهــداف دیگــر در ایــن خصــوص، 

در ســال 2003 توســط یونســکو تصویــب شــد. 

سامانه مدیریت میراث فرهنگی ناملموس
ــام  ــی انج ــوس یعن ــراث ناملم ــداری از می ــود.  پاس ــف می ش ــراث تعری ــن می ــداری از ای ــا پاس ــوس ب ــراث ناملم ــت می مدیری
اقداماتــی در جهــت تضمیــن بقــا، اســتمرار و انتقــال میــراث فرهنگــی ناملمــوس بــا مشــارکت و مدیریــت حامــالن، عامــالن و 

ــه نســل هــای بعــدی و جوانترهاســت.  ــی ب ــراث در جوامــع محل ــن می ــان ای مجری
مقولــه پاســداری شــامل پژوهــش، شناســایی، مســتندنگاری، توســعه و ترویــج، انتقــال و آمــوزش از طریــق آمــوزش رســمی و 
غیررســمی و نیــز احیــای جنبه هــای متنــوع ایــن میــراث اســت.پژوهش، شناســایی و مســتندنگاری شــامل همــه اقدامــات جهــت 
شناســایی نمودهــای گوناگــون میــراث ناملمــوس، مستند ســازی آنهــا و پژوهش هــای میدانــی و ... بــا مشــارکت جوامــع حامــل 
و مجــری ایــن میــراث ناملمــوس اســت. فهرســت برداری پــس از شناســایی، نمودهــای گوناگــون میــراث ناملمــوس بــه انــواع 
ــی  ــت های مل ــود.ثبت در فهرس ــط می ش ــت و ضب ــیاهه برداری، ثب ــت برداری، س ــنتی و اداری ... فهرس ــی، س ــای بوم روش ه
ــی،  ــت های مل ــه در فهرس ــای مربوط ــراث در پرونده ه ــن می ــت ای ــه ثب ــبت ب ــیاهه برداری، نس ــت برداری و س ــس از فهرس پ

ــرد. ــدام الزم صــورت می گی ــه ای و اســتانی اق منطق

توسعه و ترویج
ــی، توســعه  ــات الزم در خصــوص معرف ــه اقدام ــا نشــود، هم ــت بشــود ی ــه در فهرســت های مربوطــه ثب ــراث ناملمــوس چ می
دانــش، مهــارت، هنــر و آییــن و ...  از طریــق برگــزاری همایــش، نمایشــگاه، برگــزاری اجــرا و چــاپ و انتشــار کتــاب و مقالــه و 

تهیــه فیلــم و ... بایــد صــورت پذیــرد.

آموزش و انتقال
ــا نشــود، همــه اقدامــات الزم در خصــوص آمــوزش و انتقــال  میــراث ناملمــوس چــه در فهرســت های مربوطــه ثبــت بشــود ی
آن بــه نســل های بعــدی و جوانتــر از طریــق آمــوزش رســمی و غیررســمی بایــد صــورت پذیــرد. ایــن اقدامــات شــامل توســعه 
ــزاری  ــی، برگ ــطوح آموزش ــه س ــرای هم ــی ب ــواد آموزش ــا و م ــن برنامه ه ــاگردی، تدوی ــتاد ش ــنتی اس ــی و س ــوزش محل آم

ــت. ــدان و ... اس ــرای عالقه من ــی ب ــای آموزش کارگاه ه

دفتر برنامه ریزی و بودجه سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399
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مفاخر حامل میراث فرهنگی ناملموس
بســیاری از بیان هــا و ادبیــات شــفاهی، هنرهــای اجرایــی، آیین هــا و مراســم اجتماعــی، دانــش و مهارت هــای ســنتی، صناعــت 
و کســب و کار ســنتی و... بــه علــت تعــداد در حــال کاهــش حامــالن و مجریــان ایــن مهارت هــا، بی عالقگــی رو بــه افزایــش 
ــراث،  ــن می ــدار از ای ــرای پاســداری پای ــا ب ــن راه ه ــودی هســتند. یکــی از موثرتری ــود بودجــه در خطــر ناب ــز کمب ــان و نی جوان
شناســایی، معرفــی، تکریــم حامــالن و مجریــان ایــن میــراث و همچنیــن انجــام اقدامــات الزم درخصــوص مســتندنگاری، توســعه 

ــا مشــارکت جوامــع محلــی اســت.  و ترویــج و نیــز انتقــال فعالیــت، دانــش،  مهــارت و هنرها بــه نســل های بعــدی ب

احیاء
برخــی از مظاهــر میــراث ناملمــوس، در حــال حاضــر اجــرا نمی شــود امــا جوامــع، گروه هــا و در برخــی مــوارد افــراد، آن عنصــر 
ــی و  ــایی، معرف ــا شناس ــر ب ــن عنص ــورت ای ــن ص ــد. در ای ــود می دانن ــی خ ــی و اجتماع ــی، فرهنگ ــت تاریخ ــی از هوی را بخش
اجــرای برنامــه هــای مدیریتــی پاســدارانه )بخــش دولتــی، خصوصــی و ... ( بــا مشــارکت جوامــع بایــد احیــا و مجــدداً اجــرا شــود 

تــا بــه حیــات خــود ادامــه دهــد. 

میراث طبیعی  
ــاص و  ــای خ ــته و دارای ویژگی ه ــی داش ــش اساس ــا نق ــاد آن ه ــی در ایج ــل طبیع ــه عوام ــی ک ــراث مل ــه ای از می زیرمجموع
برجســته طبیعــی و منحصــر بــه فــرد یــا نــادر باشــند. مطابــق توصیه هــا و تعاریــف کنوانســیون میــراث جهانــی ایــن مجموعــه 
ــره  ــور در تبص ــي مذک ــراث طبیع ــور از می ــود. منظ ــیم می ش ــی  تقس ــای طبیع ــی  و محوطه ه ــاختارهای طبیع ــروه س ــه دو گ ب
ــي و مناطــق  ــي طبیع ــاي جغرافیای ــراث فرهنگــي، صنایع دســتی و گردشــگري، محدوده ه ــازمان می ــون تشــکیل س ــاده2 قان م
ــا  ــي زیب ــم انداز هاي طبیع ــر و چش ــا مناظ ــي ی ــي و زیست شناس ــژه فیزیک ــت وی ــت کیفی ــه عل ــه ب ــت ک ــور اس ــي از کش خاص
ــتگاه هاي  ــوري و زیس ــي و جان ــمند گیاه ــاي ارزش ــا و نمونه ه ــز پدیده ه ــي و نی ــي تاریخ ــاي طبیع ــا محوطه ه ــر ی ــم نظی و ک
ــوع  ــي موض ــاي طبیع ــف میراث ه ــور تعری ــه منظ ــد.  ب ــرار مي گیرن ــدار ق ــرداري پای ــت و بهره ب ــت حفاظ ــن و تح ــا تعیی آن ه
ــت  ــف کنوانســیون حمای ــن بررســي تعری ــازمان میراث فرهنگــي، صنایع دســتی و گردشــگري، ضم ــون تشــکیل س ــاده 2 قان م
ــه جهانــي حفــظ طبیعــت )IUCN( از  ــا مفــاد طبقه بنــدي اتحادی از میــراث فرهنگــي و طبیعــي جهــان )1972( و تطبیــق آن ب
میراث هــاي فــوق و بــا اســتناد بــه مــواد قانونــي 2، 3، 4 و 5 آیین نامــه اجرایــي قانــون حفاظــت و بهســازي محیــط زیســت و 
بــه لحــاظ داشــتن خألهــاي موجــود در ســطح ملــي در شناســایي و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          میراث هــاي طبیعــي کشــور )بــا اســتناد بــه مفــاد مــاده 2 

ــد. ــی باش ــف م ــرح زیرقابل توصیف وتعری ــه ش ــراث فرهنگــي و گردشــگري( ب ــازمان می ــون تشــکیل س قان
ــگري،  ــي و گردش ــراث فرهنگ ــازمان می ــکیل س ــون تش ــاده2 قان ــره م ــور در تبص ــي مذک ــراث طبیع ــور از می ــاده 1- منظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           م
ــژه فیزیکــي و زیست شناســي  ــت وی ــت کیفی ــه عل ــي و مناطــق خاصــي از کشــور اســت کــه ب ــي طبیع محدوده هــاي جغرافیای
ــاي  ــا و نمونه ه ــز پدیده ه ــي و نی ــي- تاریخ ــاي طبیع ــا محوطه ه ــر ی ــم نظی ــا و ک ــي زیب ــم انداز هاي طبیع ــر و چش ــا مناظ ی

ــرد. ــرار مي گی ــدار ق ــرداري پای ــت و بهره ب ــت حفاظ ــن و تح ــا تعیی ــتگاه هاي آنه ــوري و زیس ــمندگیاهي وجان ارزش
ماده2- میراث هاي طبیعي موضوع این آیین نامه شامل موارد زیر مي باشد:

الف-مناظرطبیعي و عوارض بدیع جغرافیایي غیرحفاظت شده.
ب- بقایاي دیرین شناختي انساني و محوطه هاي حاصل از تعامل فیزیکي و فرهنگي انسان و طبیعت.

ج- مناطــق مذکــور در بنــد الــف مــاده )3( قانــون حفاظــت و بهســازي محیــط زیســت از قبیــل آثــار طبیعــي و ســایر مناطــق 
تحــت حفاظــت.

د- آثار و بقایاي دیرین شناختي جانوري و گیاهي

ساختار و الگوي شناسایي، ثبت و حفاظت آثار به شرح ذیل می باشد:
- بــرای شناســایی و ثبــت میــراث طبیعــی در ســطح جهانــی، مفــاد کنوانســیون حمایــت از میــراث فرهنگــي و طبیعــي جهــان 
ــی  ــه جهان ــت ) IUCN: اتحادی ــت و مدیری ــط حفاظ ــکو و ضواب ــی در یونس ــراث طبیع ــی می ــت جهان ــای ثب )1972( و معیاره

ــود. ــه می ش ــکار گرفت ــت( ب ــت از طبیع حفاظ

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399 دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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ــه  ــي ک ــي و مناطق ــاي طبیع ــر محیط ه ــایي بهت ــت شناس ــي در جه ــي و تخصص ــاي فن ــه دیدگاه ه ــتیابي ب ــور دس ــه منظ - ب
ــدي  ــدرج در طبقه بن ــداف من ــق اه ــت تحق ــیده اند. جه ــت نرس ــه ثب ــرف ب ــق مع ــک از مناط ــچ ی ــوان هی ــت عن ــون تح تاکن
ــران و  ــن، صاحب نظ ــا متخصصی ــوري ب ــه حض ــن مراجع ــور ضم ــي کش ــراث طبیع ــي می ــاي ثبت ــاختار پرونده ه ــن س و تدوی
ــا کارشناســان بین المللــي اقــدام و  ــا برقــراري ارتبــاط ب ــده ملــي، از طریــق اســتفاده از خدمــات الکترونیــک و ب کارشناســان زب

ــردد. ــه مي گ ــي ارائ ــزارش نهای ــه در گ ــده ک ــه ش ــتفاده اي تهی ــتناد و اس ــل اس ــوب قاب ــدي چارچ ــس از جمع بن پ
- طبقه بنــدي آثــار طبیعــي در ســطح ملــي و جهانــي بــا توجــه بــه شــرایط خــاص اکولوژیکــي و ســاختار زمین شــناختي، داراي 
ــت  ــورد حمای ــایي و م ــي شناس ــاي طبیع ــوان میراث ه ــت عن ــد تح ــه مي توان ــت ک ــي اس ــه عوامل ــري از مجموع ــوع بي نظی تن
ــد. میــراث طبیعــي کشــور در دو ســطح )1( زنــده و )2( غیــره زنــده قابل تأمــل اســت کــه پدیده هــاي  زنــده شــامل  قــرار گیرن
ــکال  ــب اش ــز در قال ــتگاه( نی ــده )زیس ــر زن ــاي غی ــوده و پدیده ه ــت ب ــان دیرزیس ــک و درخت ــي اندمی ــادر گیاه ــاي ن نمونه ه
ــي   ــي  و ترکیب ــکي،  آب ــه  خش ــه  طبق ــان  خاص در س ــاي گیاه ــز رویش گاه ه ــي و نی ــژه طبیع ــت وی ــر و کیفی ــم نظی ــر ک و مناظ

مي باشــد.

مصادیق میراث طبیعی
الف( مناظر طبیعی و عوارض بدیع جغرافیایی غیرحفاظت شده)شامل:(

1.مناظر طبیعی 

بــه مناظــری کــه از جهــت زیبایــی شــناختی طبیعــی دارای شــرایط ویــژه ای بــه لحــاظ پوشــش گیاهــی، شــرایط پســتی و بلنــدی 
و دیگــر عــوارض طبیعــی بــوده و ســاخته دســت انســان نیســت یــا بــه محــدوده اي از منابــع طبیعــي کشــور اعــم از جنــگل، 

مرتــع، دشــت، آب و کوهســتان و... اتــالق مي شــود کــه جذابیــت طبیعــي قابــل قبــول را دارا باشــد.

شاخص هایي که براي ثبت یک منظر مد نظر است عبارتند از:
1 . تنــوع عناصــر تشــکیل دهنده منظر:الــف: تنــوع رنــگ؛ ب: تنــوع پوشــش گیاهــي؛ ج: خــاک؛ د: وجــود صخره هــاي ســنگي؛ 

ــوع چشــم انداز؛ ــري؛ و: آب؛  ز: تن ه:نورگی
2 . میدان، زاویه و فاصله دید؛

3 . تنوع ارتفاعي عناصر زمین و وجود ویژگي شگفت انگیز درآن منظر؛
4 . فیزیوگرافي )شیب، جهت و ارتفاع از سطح دریا(؛

5 . درصد تاج پوشش و فرم قابل توجه و منحصر به فرد آن؛
6 . شکنندگي و حساسیت منظر؛

7 . قابلیت جذب گردشگر؛
8 . نادر و منحصر به فرد بودن؛

9 . کمترین دخالت انساني )داشتن کمترین نرخ آسیب پذیري(؛
10 . بکر بودن منظر؛

11 . داشتن تنوع زیستي؛
12 . داشتن وسعت کافي براي حفاظت؛

13 . وجود امکانات دسترسي به اثر؛

2. عوارض بدیع جغرافیایی

بــه مناطــق و اشــکالی گفتــه می شــود کــه در مقیــاس محلــي خــود منحصــر بــه فــرد و داراي ماهیــت طبیعــی ماننــد ژئوپــارک، 
ــی( اســت. ــاط برجســته مل ــد )نق ــری، گل فشــان ها و کــوه دماون ــر، کلوت هــای کوی گنبد هاي نمکــي، جزای

3.پدیده زیستي خاص

ــت  ــک خاصی ــي داراي ی ــي، رویشــگاهي و اقلیم ــژه اکولوژیک ــرایط وی ــت ش ــه عل ــه ب ــاص ک ــتگاه خ ــا زیس ــق ی ــه، مناط گون
منحصــر بــه فــرد مي باشــد. مثــل درختــان دیرزیســت، جنــگل مانگــرو، گونه هــاي اندمیــک، مناطــق بکــر جنگلــي و غیــره ...

دفتر برنامه ریزی و بودجه سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399
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3-1-درختان کهنسال

ــا  ــي ی ــي، ژنتیک ــل اکولوژیک ــه دالی ــی ب ــای درخت ــی گونه ه ــر آن حکمفرماســت برخ ــی ب ــرایط طبیع ــه ش ــتمي ک در اکوسیس
فیزیولوژیکــي داراي طــول عمــر بیشــتري نســبت بــه گونه هــاي مشــابه یــا ســایر گونه هــا بــوده و توانســته اند در مقابــل انــواع 
ــاال رســیده و رشــد  ــه ســنین ب ــه بســتگی دارد(ب ــه علــت قابلیــت زیســتن طوالنــی کــه بــه سرشــت گون تنش هــاي محیطي)ب
طبیعــی ســالیانه آنهــا هنــوز ادامــه داشــته و زنــده هســتند. نکتــه قابــل توجــه اینکــه درختــان دیرزیســت و کهــن، گنجینه هــاي 
ــوان یکــي از شــاخص هاي مهــم اکوسیســتم هاي  ــه عن علمــي فرهنگــي و تاریخــي هــر منطقــه و کشــوري محسوب شــده  و ب

ــد.  ــه شــمار مي آین طبیعــي و مصنوعــي ب
ــان  ــات گیاه ــا اصطالح ــن دیرزیســتي ب ــاس ای ــر اس ــک هســتند و ب ــک دیرزیســتي بیولوژی ــي داراي ی ــور کل ــه ط ــان ب گیاه
ــد و  ــان دیرزیســت مفهومــي مشــخص تر دارن ــن گیاهــان دائمــي، درخت ــه رو هســتیم. در بی ــک ســاله، دوســاله و دائمــي روب ی
ــد  ــان سریع الرش ــواًل درخت ــند. معم ــي را دارا مي باش ــتي متفاوت ــود دیرزیس ــت خ ــاس سرش ــر اس ــي ب ــف درخت ــاي مختل گونه ه
ــرگ از ســن دیرزیســتي  ــوزني ب ــان س ــن درخت ــد و همچنی ــد دارن ــد رش ــان کن ــه درخت ــري نســبت ب ســن دیرزیســتي کوتاه ت
باالتــري نســبت بــه پهن بــرگان برخوردارنــد. ســن دیرزیســتي در درختــان عبــارت از میانگیــن مــدت زمانــي از عمــر آن هــا کــه 
طــي ایــن مــدت بــدون بــروز درون پوســیدگي بــه عمــر خــود ادامــه می دهنــد. بــه عبــارت دیگــر زمــان شــروع درون پوســیدگي 

در درختــان، ســن دیرزیســتي آنهــا خواهــد بــود.
ــس از طــي ســن دیرزیســتي خــود و  ــًا پ ــان عموم ــر از ســن دیرزیســتي اســت. درخت ــان ســني فرات ســن کهنســالي در درخت
شــروع درون پوســیدگي در آنهــا در مدتــي کــه معمــواًل بیــش از دو برابــر ســن دیرزیســتي آنهــا نخواهــد بــود از بیــن می رونــد. 
ــه دیرزیســتي مي رســند معــدودي از آنهــا تحــت تاثیــر دو عامــل محیطــي و ژنتیکــي عمــري  ــه مرحل از بیــن درختانــي کــه ب
ــر ســن دیرزیســتي آنهاســت. در ســروها ســن  ــش از 5 براب ــان کهنســال بی ــد. ســن بســیاري از درخت ــي مي یابن بســیار طوالن
دیرزیســتي حــدود 500 ســال اســت در حالــي کــه درختــان کهنســال آن گاهــي تــا 2500 ســال ســن دارنــد. عمــر دیرزیســتي 
گونــه »ارس« حــدود 600 تــا 700 ســال اســت و پایه هــاي فراوانــي از آن وجــود دارد کــه حــدود 3000 ســال ســن دارنــد. در 
ــوردي ازآن  ــه م ــي ک ــي 70 ســال اســت در حال ــا 50 ال ــواًل ســن دیرزیســتي آنه ــزي« معم ــل »تبری ــان سریع الرشــد مث درخت
وجــود دارد کــه بیــش از 300 ســال ســن دارد. حداقــل ســن بــراي کهنســالي در گونه هــاي مختلــف متفــاوت بــوده کــه برخــی 
ــان  ــارون« 250ســال، »زب ــول و ن ــوت، ل ــده و ســپیدار« 100 ســال، »کهــور، گــز، ت ــود: »پ ــر خواهــد ب ــه شــرح زی از آن هــا ب
گنجشــک، گــردو، بلــوط بلندمــازو و چنــار« 300ســال، »انارشــیطان، بنــه، داغداغــان و گونــه هــاي بلــوط زاگــرس« 400 ســال، 
»ســروها )ســرو تبــري، زربیــن(« 500 ســال، »ارس« 600 ســال، »شمشــاد« 300-400ســال،   »آزادو بلــوط آوري« 500ســال، 

»کیکــم« 300ســال.

3-2- جنگل هاي کهنسال  

ــا ایــن  ــوژي( و دروني)ژنتیــک( مي باشــند. محققــان دو شــکل ب ــي )اکول ــه طــور کلــی گیاهــان تحــت تأثیــر دو عامــل بیرون ب
ــوژي خــاص( باعــث مي شــود کــه  ــادري مزوکلیمــا و میکروکلیماهــاي خاص)شــرایط اکول ــه رو هســتند. در مــوارد ن ــده روب پدی
همــه گیاهــان چــه بــه صــورت خالــص یــا آمیختــه فنوتیــپ معینــي را معرفــي کننــد. ســنگ هاي مــادري، عناصــر تشــکیل دهنده 
خــاک، بافــت بیولوژیــک بســتر، آب زیرزمینــي و ســطحي، ارتفــاع از ســطح دریــا، جهــت دامنــه، تغییــرات کمــي و کیفــي تابــش 
نــور و... ســبب پدیــدار شــدن شــرایط اکولوژیــک خــاص مي  شــوند تــا در نتیجــه همســویي یــک یــا چندیــن عامــل، شــرایط 
پایــداري طوالنــي مــدت در درختــان یــک منطقــه بــروز کنــد. در مــواردي نیــز عامــل درونــي بــه صــورت حضــور یــک یــا چنــد 
ــد در  ــرد کــه پایه هــاي آن بتوانن ــاال ب ــي ب ــا جای ــل تنش هــاي محیطــي ت ــه را در مقاب ــي تحمــل یــک گون ــد توانای ژن مي توان
یــک منطقــه بــا فراوانــي زیــاد عمــر طوالنــي داشــته باشــند. در یــک منطقــه جنگلــي زمانــي کــه تعــداد فراوانــي از پایه هــا بــه 
ســنی بیــش از دو برابــر ســن دیرزیســتي خــود برســند و 50 درصــد حجــم موجــودي ســرپاي جنــگل از ایــن پایه هــا باشــد بــه 
ایــن منطقــه، جنــگل کهنســال اطــالق مي شــود. امــروزه در جنگل هــای مــدرن جنــگل کهــن بــه جنگل هــای حفاظتــی چنــد 
ــر  ــد و از نظ ــه می دهن ــود ادام ــات خ ــه حی ــه ب ــن گون ــی مقاوم تری ــت طبیع ــک رقاب ــه طــی ی ــود ک ــاله اطــالق می ش صــد س

ــت می باشــد. ــز اهمی ژنتیکــی حای

3-3-گونه گیاهی اندمیک

بــه گونه هــاي گیاهــی کــه متعلــق بــه یــک منطقــه خــاص یــا محــدود بــه یــک منطقــه جغرافیایــي بــوده و به طــور طبیعــی در 

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399 دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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ــت. ــفید  پل ــود، مانند درخت انجیلی، لیلکی  و  س ــه  مي ش ــد،  گفت ــته و  ارزش حفاظــت  دارن ــود نداش ــر وج ــای دیگ ج

ب( بقایای دیرین شناختی انسانی و محوطه های حاصل از تعامل فیزیکی و فرهنگی انسان و طبیعت

1.تحول و سیر تکامل زیستی

بــه رونــد رویــش یــا گسترشــي کــه بــا تحــول و دگرگونــی همــراه باشــد تکامــل گفتــه می شــود. ایــن واژه بیشــتردر پیونــد بــا 
تکاملــی زیســتی بــه کار مــی رود کــه در نتیجــه تغییــر بســامد یــک عامــل و در پــی انتخــاب طبیعــی در طــی یــک دوره زمانــی 
طوالنــی پدیــد می آیــد. بنابرایــن رونــد تغییــر و تحــول موجــودات زنــده نوعــي ســازگاري نســبت بــه تغییــر عوامــل محیطــی 
ــا  ــی ب ــل غارهای ــه می شــود، مث ــی زیســتی گفت ــد تکامل ــا رون ــد، ســیر ی ــن فرآین ــه ای ــه ب ــان اســت. ک و زیســتی در طــی زم

ــده در کاوش باستان شناسی)شــهر ســوخته(. ــایل کشــف ش ــا وس ــده ی ــای نقاشــی ش دیواره ه

2.پدیده هاي زمین شناسی ایران

ــی و پدیده هــای آتشفشــانی)فوران های آتشفشانی(ناشــی از برخــورد  ــا حــال جنبش هــای کوهزای در طــی زمان هــای گذشــته ت
صفحــات پوســته زمیــن منجــر بــه تغییــر شــرایط زمیــن شــده کــه بررســي ســیر ایــن تغییــرات از جهــت زمانــی و مکانــی )وقــوع 

در ایــران(، تاریــخ زمین شناســی ایــران گفتــه می شــود، مثــل قلــه دماونــد، ســهند، تفتــان، ســبالن و کویر هــاي مرکــزي ایــران و ...

3.سیماي طبیعي ـ فرهنگي سرزمین

یادمان هاي فرهنگي که بیانگر سیر تعامل انسان و طبیعت است به چند گروه تقسیم مي شود:
الف( باغ هاي گیاهشناسی 

ب( روستاهاي خاص حاصل از تعامل انسان و طبیعت نظیر ماسوله، کندوان و... 
ج( سایر

تقسیمات مناطق رویشی ایران

1.مناطق هیرکانی)جنگل های شمال، جنگل شمشاد و جنگل ارسباران(؛
2.مناطق مدیترانه ای)جنگل های زربین(؛

ــاي  ــتپ ها و بیابان ه ــري، اس ــاي کوی ــته، جنگل ه ــاي پس ــرس، جنگل ه ــوط زاگ ــای بل ــی ـ تورانی)جنگل ه ــق ایران 3.مناط
ــع ارس،  ــادام، جوام ــه و ب ــع بن ــروکوهي، جوام ــاي س ــی، جنگل ه ــای طبیع ــا، گززاره ــا، گون زاره ــه زار، تاغ زاره کم درخت،بوت

جامعــه ســماق و جامعــه خنجــک(؛
4.مناطق صحارا  ـسندی)جنگل هاي مانگرو و جنگل هاي گرمسیري(؛

5.مناطــق سودان ـــدکانی)جامعه کنــار، جامعــه گــز شــاهی، جوامــع خرزهــره، کلیــر، اشــوارک، کهــور، اکاســیا، شیشــم زار،گبــر، 
کــرت، پــرخ زار، تــوج زار، چــوج زار ، جوامــع حــرا و چنــدل و...(.

معیارهاي شناسایي و تشخیص میراث هاي طبیعي

معیارهــاي طبیعــي موضــوع قانــون تشــکیل ســازمان میراث فرهنگــي و گردشــگري بــه عنــوان بخشــي از منابــع طبیعــي قابــل 
ــژه اهــداف گردشــگري  ــه وی ــدار ب ــا هــدف حفاظــت و اســتفاده پای ــد ب ــژه کــه بای ــي از اکوسیســتم  هاي وی ــر و جزی تجدیدپذی
طبیعــي مــورد شناســایي و تحــت مدیریــت قــرار گیــرد، تابــع معیارهایــي اســت کــه در ایــن قســمت بــدواً معیارهــاي شناســایي 

ــه مي شــود. و تشــخیص و ســپس معیارهــاي حفاظتــي و مدیریتــي ارائ

1.معیارهاي ثبت آثارطبیعی

جهــت تعییــن مناطقــي تحــت عنــوان میــراث طبیعــي شــاخص ها و معیارهایــي بایــد مــد نظــر قــرار گیــرد کــه بایــد هــر اثــر 
طبیعــی حداقــل یکــی از ایــن ویژگي هــا را داشــته باشــد:

1.رویشگاه نادر پوشش گیاهی؛

دفتر برنامه ریزی و بودجه سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399
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1.درخت کهنسال که بر اساس دستور العمل حداقل سن و قطر جدول پیوستی شماره 3 را داشته باشد؛
2.چشم انداز بدیع و بی نظیر جغرافیایی؛
3.داشتن تنوع زیستی منحصر به فرد؛

4.وجود گونه های موجود در لیست IUCN؛
5.مناطقی که نقش مهمی در حیات گیاهی دارند؛

6.تنوع ارتفاعي عناصر زمین و وجود ویژگي شگفت انگیز درآن منظر.

2.اولویت های آثار برای ثبت در شرایط مشابه

ــی  ــار طبیع ــت آث ــت در فهرس ــرای ثب ــر را ب ــت اث ــر اولوی ــر اث ــرای ه ــاخص ها ب ــن ش ــر ای ــتن حداکث ــابه داش ــرایط مش در ش
ــد از: ــه عبارتن ــد ک ــخص می کن مش

1.داشتن تنوع زیستي مناسب؛
2.داشتن چشم اندازها و جذابیت هاي بصري؛

3.وجود حداقل یک گونه گیاهي خاص بومي؛
4.داشتن جذابیت و امکانات گردشگري کافي یا شرایط ایجاد آن؛

5.حمایت جوامع محلي؛
6.داشتن کمترین دخالت انساني از قبیل چراي دام و بهره برداري از معادن؛

7.برخورداري از ضرایب با آسیب پذیري کمتر ؛
8.مستثنیات موجود در محدوده  اثر حداقل باشد؛

9.داشتن وسعت مناسب و کافي براي حفاظت؛
10.دخالت نکردن یا اثرگذاري سایر دستگاه ها و نهادها؛

11.خارج بودن از حریم هاي قانوني حفاظتي یا تأیید دستگاه هاي دولتي؛
12.وجود امکانات دسترسي و راه هاي جانبي مناسب؛

13.وجود بالقوه شرایط حفاظتي مناسب و استقرار پست هاي حفاظتي؛
14. وجود سایر اولویت هاي حفاظتي در سازمان مانند وجود یک یا چند اثر و میراث فرهنگي. 

قوانین در حوزه میراث طبیعی
تبصره ماده 2 قانون تشکیل میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال 1382 

ــای  ــری از میراث ه ــکان بهره گی ــی ام ــی درچگونگ ــور هماهنگ ــت به منظ ــف اس ــگری مکل ــی و گردش ــراث فرهنگ ــازمان می س
ــن  ــه تدوی ــان نســبت ب ــی جه ــراث فرهنگــی و طبیع ــه در کنوانســیون حفاظــت می ــدات مطروح ــرای تعه ــی کشــور و اج طبیع
ــد. ــدام کن ــت اق ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــگری و س ــی و گردش ــازمان میراث فرهنگ ــترک س ــا پیشنهاد مش ــه ای ب آیین  نام

ــي و  ــراث فرهنگ ــازمان می ــگري )س ــي و گردش ــراث فرهنگ ــازمان می ــکیل س ــون تش ــاده 2 قان ــره م ــي تبص ــه اجرای آیین نام
ــاورزی( ــاد کش ــت- وزارت جه ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــگري- س گردش

هیــأت وزیــران در جلســه مــورخ 1384/4/21 بنــا به به پیشــنهاد شــماره 786- 842/1 مــورخ 1384/1/31 ســازمان میراث فرهنگی 
ــه  ــازمان میراث فرهنگــی و گردشــگری)مصوب1382( آیین نام ــون تشــکیل س ــاده)2( قان ــتناد تبصــره م ــه اس و گردشــگری و ب

اجرایــی تبصــره مــاده یــاد شــده را بــه شــرح تصویــب کــرد.
ــگري،  ــي و گردش ــازمان میراث فرهنگ ــکیل س ــون تش ــاده2 قان ــره م ــور در تبص ــي مذک ــراث طبیع ــور از می ــاده 1- منظ م
ــژه فیزیکــي و زیست شناســي  ــت وی ــت کیفی ــه عل ــي و مناطــق خاصــي از کشــور اســت کــه ب ــي طبیع محدوده هــاي جغرافیای
ــز پدیده هــا و نمونه هــاي ارزشــمند  ــي   تاریخــي و نی ــا محوطــه طبیع ــر ی ــا و کــم نظی ــي زیب ــا مناظــر و چشــم اندازهاي طبیع ی

گیاهــي و جانــوري و زیســتگاه هاي آن هــا تعییــن و تحــت حفاظــت وبهره برداري پایدار قرار مي گیــرد.                                                                                                                                      
ماده2- میراث هاي طبیعي موضوع این آیین نامه شامل موارد زیر مي باشد:

الف- مناظرطبیعي و عوارض بدیع جغرافیایي غیر حفاظت شده.
ب- بقایاي دیرین شناختي انساني و محوطه هاي حاصل از تعامل فیزیکي و فرهنگي انسان و طبیعت.

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399 دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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ج- مناطق مذکور در بندالف ماده)3( قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست از قبیل آثار طبیعي و سایر مناطق تحت حفاظت. 
د- آثار و بقایاي دیرین شناختي جانوري و گیاهي.

مــاده3- ســازمان میــراث فرهنگــي و گردشــگري نســبت بــه شناســایي، پژوهــش، ثبــت، تعییــن حریــم و ضوابــط حفاظتــي و 
بهره  بــرداري میراث هــاي موضــوع بندهــاي الــف وب مــاده )2( ایــن آیین نامــه اقــدام نمــوده و میراث هــاي ثبــت شــده تحــت 

ــرد . ــور را مي گی ــت ســازمان مذک مدیری
مــاده4- مناطــق و میراث هــاي موضــوع بندهــاي ج ود مــاده)2( ایــن آییــن نامــه تحــت اختیــار و مدیریــت ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت قــرار داشــته و ایــن ســازمان همچنــان وظایــف محــول شــده و امــور مربــوط بــه تعییــن و حفاظــت و بهره بــرداري 

از آن هــا را طبــق مقــررات مربوطــه بــر عهــده دارد.                                                                                                                                                                                                                                                                    
ــاي  ــب رؤس ــه تصوی ــترک ب ــور مش ــه ط ــور ب ــي کش ــاي طبیع ــدار از میراث ه ــرداري پای ــتورالعمل هاي بهره ب ــاده5- دس  م
ــد. ــور می رس ــزداری کش ــع و آبخی ــا، مرات ــت و جنگل ه ــط زیس ــت محی ــگري، حفاظ ــي و گردش ــراث فرهنگ ــازمان هاي می س

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             مــاده6- ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــه عنــوان نماینــده دولــت در محوطه هــا و مناطــق تحــت مالکیــت دولــت و منابــع 
ــه موضــوع بندهــاي ج ود مــاده )2( ایــن آیین نامــه مي باشــد                            .                                                                                                                                                           ملــي واقــع در مناطــق چهارگان

ماده7-ثبــت آثــار طبیعــي کشــور در فهرســت میــراث جهانــي بــر اســاس مــواد )3( و )4( ایــن آییــن نامــه حســب مــورد از ســوي 
ســازمان میــراث فرهنگــي و گردشــگري یــا ســازمان حفاظــت محیــط زیســت انجــام خواهــد شــد.

سامانه مدیریت میراث فرهنگی  
ــر برحفــظ و ارتقــا  ــا هــدف تثبیــت مؤلفه هــای اساســی، موث ــه مجموعــه ای از برنامــه هــا و فعالیت هــا گفتــه می شــود کــه ب ب
ــی  ــری از خطــرات احتمال ــی و جلوگی ــش، پیش بین ــن پای ــا ناملمــوس و همچنی ــراث فرهنگــی ملمــوس ی ســطح نگهــداری می
بــرای آنهــا می باشــد. ایــن سیســتم نیــز بــه دو گــروه سیســتم مدیریــت میــراث فرهنگــی ملمــوس و سیســتم مدیریــت میــراث 
ــت،  ــایی، حمای ــامل شناس ــا ش ــن فعالیت ه ــی ای ــیون جهان ــای کنوانس ــق توصیه ه ــود. مطاب ــیم میش ــوس تقس ــی ناملم فرهنگ

ــه آینــدگان، پایــش  و پیشــگیری و پیگیــری جرائــم می گــردد.  ــا، معرفــی، انتقــال ب پاســداری، حفاظــت، احی

شناسایی 

ــر  ــتمل ب ــود مش ــف موج ــق تعاری ــه مطاب ــوس( ک ــا ناملم ــوس ی ــی )ملم ــراث فرهنگ ــت می ــتم مدیری ــه ای از سیس زیرمجموع
ــی  ــراث مل ــه می ــه عناصــر و مؤلفه هــای مجموع ــوط ب ــن و ذخیره ســازی مشــخصات مرب ــن، تدوی ــن، تبیی مطالعه،کشــف، تعیی
ــن  ــد. ای ــزوج میباش ــراث مم ــا می ــی ی ــراث طبیع ــوس، می ــوس و ناملم ــی ملم ــراث فرهنگ ــم از می ــطوح اع ــک از س ــر ی در ه
ذخیره ســازی بایــد بــه گونــه ای انجــام پذیــرد کــه مشــخصات مذکــور بــه صــورت واحــد فقــط بــه عنصــر یــا مؤلفــه مربوطــه 

ــت انحصــاری داشــته باشــد. اشــاره کــرده و حال

حریم

حریــم محــدوده ای اســت بــا ضابطه هــای قانونــی بــرای حفــظ اثــر از راه پیونــد آن بــا محیــط کــه از ســوی متولــی اثــر تاریخــی 
تعییــن می شــود. هــر موجودیتــی از جملــه اثــر تاریخــی دارای حریمــی اســت کــه در وهلــه نخســت ضامــن بقــای اوســت، بــه 
ایــن معنــی کــه از یــک ســو بازدارنــده و از ســوی دیگــر فراخواننــده اســت. حریــم از آن رو بازدارنــده اســت کــه یکپارچگــی و 
ــا دیگــر موجودیت هــا روشــن می کنــد و از آن رو فراخواننــده اســت کــه در  موجودیــت اثــر راحفــظ و میــزان آمیختــن اثــر را ب

پیونــد بــا آنچــه در محیــط اســت، بــودن خــود را معنــا می بخشــد.
اگــر بپذیریــم کــه زندگــی اثــر را پیوندهایــش بــا محیــط میســر می کنــد و نســبت اثــر بــا محیــط از راه حریــم قــوام می یابــد، 
حفاظــت از اثــر بــا حفــظ حریــم آن ممکــن می شــود. بــه ایــن ترتیــب شــناخت حریــم اثــر بــرای حفــظ پیوندهــای آن بــا محیــط 
از آغــاز شــکل گیری اثــر تــا لحظــه توجــه بــه آن، نخســتین گام در فهــم اثــر و طــرح احیــای آن اســت. جبــران پیوندهــای از 

دســت رفتــه و ترســیم طــرح مطلــوب بــرای آینــده در تعیین حریــم  اثــر تاریخــی   مهم تریــن  مرحلــه  اســت.

حفاظت

ــظ  ــر و حف ــدم تغیی ــور ع ــه منظ ــی ب ــر فعالیت های ــوس مشــتمل ب ــی ملم ــراث فرهنگ ــت می ــه ای از سیســتم مدیری زیرمجموع
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ویژگی هــا و مؤلفه هایــی کــه موضــوع )مــکان یــا شــیئ( مــورد نظــر بــر اســاس آنهــا، حالــت منحصــر بــه فــرد پیــدا کــرده و 
زوال یــا فقــدان ویژگی هــای مذکــور در آن بــه منزلــه آســیب بــه دارایی هــای ملــی اســت. حفاظــت از میــراث فرهنگــی ملمــوس 
ــم تقســیم می شــود. حفاظــت  ــه گروه هــای حفاظــت فیزیکــی، حفاظــت شــیمیایی و حفاظــت بیولوژیکــی و حفاظــت از حری ب
ــل خطــرزای فیزیکــی و  ــی عوام ــی، پیش بین ــل خطــرات انســانی و خطــرات طبیع ــی در مقاب ــراری شــرایط امنیت فیزیکــی برق
تمهیــدات جلوگیــری از آنهــا را شــامل می شــود. حفاظــت شــیمیایی جلوگیــری از فرســایش یــا تخریــب در اثــر عوامــل و مــواد 
ــری از  ــرد. حفاظــت بیولوژیکــی جلوگی ــر می گی ــا را در ب ــا آنه ــه ب ــل خطــرزای شــیمیایی و مقابل ــی عوام ــش بین شــیمیایی، پی
اثــرات ســوء میکروارگانیســم ها، گیاهــان و حیوانــات مضــر و همچنیــن پیشــگیری از ایجــاد و تکثیــر ایــن موجــودات را شــامل 
می شــود. حفاظــت از حریــم، جلوگیــری از هرگونــه تغییــر، دخــل و تصــرف در حریــم ثبــت شــده بــرای میــراث ملمــوس کــه 
بــه صــورت عــام مرتبــط بــا مکان هــای حائــز اهمیــت و بــه صــورت خــاص مرتبــط بــا مؤلفه هــای بناهــای گروهــی و محوطــه 

ــراث طبیعــی اســت. ــی از می ــراث فرهنگــی و مؤلفه هــای ســاختارهای طبیعــی و محوطه هــای طبیع هــا از می
ــوال در  ــال معم ــت و ح ــا دق ــداری ب ــا زوال، نگه ــیب،تباهی ی ــتن، محافظــت از آس ــن نگه داش ــوی آکســفورد ایم ــای لغ در معن

ــی تعریــف شــده اســت.  ــودی و دگرگون ــی از شــر ناب وضعیــت کنون
حفاظــت یــک فعالیــت فرهنگــی، هنــری، فنــی و مهارتــی بــر مبنــای مطالعــات علمــی و انسان شناســانه و نیــز پژوهــش روشــمند 
اســت. درواقــع واژه حفاظــت مفهومــی کلیــدی دارد کــه حاکــی از فرآیندهایــی اســت کــه بــر انــواع عملیــات الزم بــرای صیانــت 

از میــراث فرهنگــی تــالش می کنــد. حیطــه ایــن قبیــل عملیــات ممکــن اســت بســته بــه نــوع میــراث مربــوط تغییــر کنــد. 
از جملــه اقداماتــی کــه بــرای پایــدار مانــدن اثــر صــورت می گیــرد می تــوان بــه وضــع قوانیــن، گمــاردن نگهبــان، حصارکشــیدن، 
کارهــای محافظتــی، کارهــای پیشــگیرانه، انجــام اقداماتــی کــه از گســترش هرگونــه تخریــب، دســتکاری، مداخــالت فیزیکــی و 
غیرفیزیکــی و ضایعــات جلوگیــری می کنــد اشــاره کــرد. در واقــع حفاظــت تمامــی اعمالــی اســت کــه حیــات میــراث طبیعــی و 

فرهنگــی مــا را طوالنی تــر می کنــد و هدفــش نشــان دادن پیام هــای انســانی و هنــری اســت.

صیانت
زیرمجموعــه ای از سیســتم مدیریــت میــراث فرهنگــی ناملمــوس مشــتمل بــر فعالیت هایــی بــا هــدف حصــول اطمینــان از باقــی 
مانــدن و حفــظ موجودیــت موضــوع مــورد نظــر یــا مؤلفه هایــی کــه بــر اســاس آنهــا خصلــت منحصــر بــه فــرد پیــدا کــرده و 
حــذف یــا تغییــرات در آنهــا بــه منزلــه آســیب بــه دارایی هــای ملــی اســت، در ســطح عــام و تأمیــن شــرایط تــداوم و ارتقــای 
ــور  ــت ام ــد. صیان ــی آن می باش ــای اصل ــظ مؤلفه ه ــت حف ــه جه ــدان( ب ــاص )عالقه من ــطح خ ــی در س ــای تخصص آگاهی ه
ــه  ــق ترجم ــرد. )طب ــر می گی ــی و ... را در ب ــوزش، معرف ــا، آم ــتورالعمل ها، راهنماه ــررات، دس ــن و مق ــامل قوانی ــزاری ش نرم اف
لغــوی آکســفورد( پاســداری از خطــر یــا حملــه، نگهبانــی، محافظــت و دفــاع، ایــن اصطــالح را در معنــای کلــی بــرای نشــان 
دادن انــواع عملیــات گوناگــون، از پشــتیبانی گرفتــه تــا مرمــت بــه کار می برنــد کــه بــرای حفــظ میــراث همــراه بااهتمــام الزم 
اســت کــه در ایــن راســتا جهــت امــر صیانــت عبــارت دیگــری بــا عنــوان )حمایــت(  نیــز دخیــل بــوده بــه جهــت صیانــت یــک 
شــیئ بــا محوطــه میراثــی در مضمــون خــودش الزم بــوده کــه تامیــن رویه هــای قانونــی و اداری الزم بــه منظــور فراهــم آوردن 

شــرایط محفــوظ نگه داشــتن هــر اثــر اســت برشــمرد.

نگهداری ـ حفاظت 

زیرمجموعــه ای از برنامــه ســامانه مدیریــت میــراث فرهنگــی ملمــوس بــوده کــه مشــتمل بــر فعالیت هایــی اســت کــه تمرکــز 
آنهــا بــر تغییــرات ویژگی هــا و مؤلفه هایــی کــه موضــوع )مــکان یــا شــی ای( مــورد نظــر بــر اســاس آنهــا خصلــت منحصــر بــه 
فــرد پیــدا کــرده و ایــن تغییــرات بــه منزلــه آســیب بــه دارایی هــای ملــی می باشــد. نگهــداری میــراث ملمــوس بــه گروه هــای 
مرمــت و استحکام-بخشــی تقســیم می شــود. مرمــت شــامل فعالیت هایــی بــه منظــور بازگردانــی اثــر آســیب دیــده بــه حالــت 
اولیــه یــا تبدیــل اثــر آســیب دیــده بــه وضعیتــی پایــدار بــا تضمیــن تــداوم زمانــی قابــل قبــول بــدون تغییــر مؤلفه هــای اصلــی 
اثــر کــه بــر اســاس آنهــا حالــت منحصــر بــه فــرد پیــدا کــرده اســت، میباشــد. اســتحکام بخشــی شــامل مداخــالت، اقدامــات و 
تمهیداتــی بــه منظــور ایجــاد وضعیتــی پایــدار بــرای اثــر مــورد نظــر در شــرایط قابــل اســتفاده بــا تضمیــن تــداوم زمانــی قابــل 
ــه  ــری ب ــات و مداخــالت جهــت حفاظــت از کارب ــوارد اقدام ــی م ــی در برخ ــر )گاه ــی اث ــای اصل ــر مؤلفه ه ــدون تغیی ــول ب قب
جهــت تجدیــد ســاختار بــه مداخــالت مجــاز و مرمت هــای ...و ســازه ای ... خواهــد شــد( کــه بــر اســاس آنهــا حالــت منحصــر 
بــه فــرد پیــدا کــرده اســت، می باشــد. ایــن تمهیــدات دربرگیرنــده دو گــروه مســتقیم ) بــر روی اثــر مــورد نظــر( و غیــر مســتقیم 
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)در محــدوده اثــر مــورد نظــر( اســت. نگهــداری بــرای حفاظــت نقــش اساســی دارد و بــه مفهــوم مراقبــت حمایتــی مســتمر از 
ســاختار و بســتر یــک مــکان اســت و بایــد آنــرا از دایــره تعمیــر تمیــز داد. اهــداف ضــروری مراقبــت بایــد در قالــب همــکاری 
همــه متخصصــان شایســته یــا عامــل بالقــوه مشــارکت از رشــته های مختلــف علمــی بنــا نهــاده شــود کــه شــامل محافظــت بنــا  
و مرمــت اســت کــه هــر کــدام بــه ترتیــب اقداماتــی برابــر گســترش نیافتــن بیمــاری و بررســی شــروع بــه مطالعــات و تحقیــق و 
آزمایــش بــوده تــا عملــی در جهــت بــه تأخیــر انداختــن یــا حــذف مســیر زوال آن باشــد کــه در نگهداشــت ارزش هــای شــکلی 
و تاریخــی یــک اثــر تــالش می کنــد و هرگونــه مداخلــه و دخــل و تصــرف سیســتم در اثــر کــه هــدف برپــا داشــتن، کفایــت 
بخشــیدن و ایســتایی بخشــیدن بــه آن و اســاس ســاختن خوانایــی پیــام اثــر و انتقــال تمامــی آن بــه نســل آینــده اســت کــه گاه 
ــا  ــرد و کار استحکام بخشــی ت از طریــق مرمــت تکمیلــی و گاه آناســیتولوزی، برپایــی و حــذف اضافــات بعــدی صــورت می پذی
آنجــا کــه ممکــن اســت بــه منظــور محافظــت از تمامــی بخش هــای ارزشــمند و حفــظ حرمــت بناهــای کهــن بــه محیــط ســنتی 
آن و پیوندهــای محیــط اطرافــش براســاس حفــظ ارزش هــای هنــری و ســازه ای و تاریخــی صــورت می گیــرد و عملیاتــی اســت 
کــه منطبــق بــا تعریــف محافظــت و مرمــت می باشــد. شــایان ذکــر اســت نگهداشــت ثابــت و مســتمر میــراث اجــازه خواهــد 

داد کــه در دراز مــدت از انجــام هزینه هــای هنگفــت بــرای عملیــات مربــوط بــه کیفیــت بخشــیدن بــه آثــار جلوگیــری شــود.

احیا

ــر سیاســت گذاری ها و برنامه هــا و  ــا ناملمــوس ( مشــتمل ب ــراث فرهنگــی ) ملمــوس ی ــت می زیرمجموعــه ای از ســامانه مدیری
فعالیت هــای بازســازی، نوســازی و تعمیــرات اساســی موضوعــی در شــرایط غیرقابل اســتفاده، بــه منظــور ایجــاد شــرایط پایــدار 
بــرای ویژگی هــا و مؤلفه هایــی کــه موضــوع مــورد نظــر بــر اســاس آنهــا حالــت منحصــر بــه فــرد پیــدا کــرده و زوال یــا فقــدان 
ویژگی هــای مذکــور در آن بــه منزلــه آســیب بــه دارایی هــای ملــی اســت. ایــن برنامه هــا و اقدامــات بایــد زمینه ســاز اســتفاده 
و بهره بــرداری از ایــن میــراث فرهنگــی را فراهــم کننــد. در واقــع احیــای فرآینــد عملیــات و اقدامــات هدفمنــدی اســت کــه بــه 
منظــور ارتقــای ســطح حفاظــت، تضمیــن بقــا و اعطــای کاربــری متناســب بــرای بهره بــرداری بــا حفــظ اصالــت و یکپارچگــی 
ــه منظــور پیشــگیری از تخریــب اثــر و زوال ارزش هــای آن و حضــور مجــدد  آن برنامه ریــزی، طراحــی و اجــرا می شــود کــه ب
اثــر در حیــات اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی معاصــر انجــام شــود. احیــا در معنــای لغــوی خــود حیــات بخشــیدن دوبــاره بــه 

هــر چیــز، حیــات و کارکــرد تــازه بخشــیدن بــه یــک چیــز یــا یــک ناحیــه تعریــف می شــود.

میراث جهاني )میراث فرهنگي و طبیعي(

ــبیعت باسـتان شـــناسي،  ــا طـ ــاختارهایي ب ــتاني، المان هــا و سـ ــار: ســاخته هاي معمــاري، پیکـــره ها و نقاشـــي هاي باسـ 1.آث
کتـــیبه ها، ســـکونتگاه هاي داخــل غارهــا و ترکیـــبي از مــوارد فــوق کــه از دیــدگاه تاریخـــي، هنـــري یــا علمـــي داراي ارزش 

باشـند. جـهاني 
ــت  ــا موقعیـ ــي ی ــت معماري شــان، همگن ــه عل ــه ب ــم، ک ــدا از ه ــا ج ــاي متصــل ی ــه اي از بناه ــا: مجموع ــه بناه 2.مجموع

ــند. ــي باش ــي داراي ارزش جهان ــا علم ــري ی ــي، هن ــدگاه تاریخ ــان، از دی چشم اندازش
3.محوطه هــا: ســاخته هاي دســت بشــر یــا ســازه هاي توأمــان انســان و طبیعــت و مناطــق دربرگیرنــده ســایت هاي 

باستان شناســي کــه از دیــدگاه تاریخــي، هنــري، قوم شناســي و مردم شناســي داراي ارزش جهانــي باشــند.
مصادیق میراث طبیعی عبارتند از:

ویژگي هــاي طبیعــي متشــکل از ســاختارهاي فیزیکـــي و زیســتي یــا گروه هایــي از ایــن ســاختارها کــه از دیــدگاه هنــري یــا 
علمــي داراي ارزش جهانــي درخــور توجــه باشــند. ســاختارهاي زمـــین شناسي و جغرافیــاي طبیعــي یــا مناطـــق محصــوري کــه 
ــوري و گیاهــي هســتند کــه از لحــاظ علمــي و حفاظتــي داراي ارزش جهانــي در خــور توجــه  باشــند.  زیســتگاه گونه هــاي جان
ســایت هاي طبیعــي یــا مناطــق محصــور طبیعــي کــه از دیــدگاه علـــمي، حفاظتــي و زیبایــي طبیعــي داراي ارزش جـــهاني در 

خــور توجــه باشــند. 

آثار توأمان فرهنگي و طبیعي

اگــر آثــار بخشــي یــا تمــام مشــخصاتي کــه بــراي آثــار فرهنگــي و طبیعــي توصیــف شــد را بــه صــورت توأمــان داشــته باشــند، 

دفتر برنامه ریزی و بودجه سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399
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بــه عنــوان آثــار توأمــان فرهنگــي و طبیعــي شــناخته مي شــوند. 

مناظر فرهنگي

مناظــر فرهنگــي آثــار فرهنگــي هســتند کــه تلفیقــي از فعالیت هــاي انســـان و طبیعـــت اســـت. مناظر فـــرهنگي نمایانگــر تکامل 
جامعــه بشـــري و اســتقرار انســان ها در گــذر زمــان و تحــت تأثیــر موانــع فیزیکــي یــا فرصت هایــي کــه محیــط طبیعــي ایجــاب 
کــرده و نیروهــاي اجتماعــي، اقتصـــادي و فـــرهنگي متوالــي اعــم از داخلــي و خارجــي هســـتند. انتخــاب آنهــا بایــد هــم برپایــه 
ارزش هــاي جـــهاني وهــم شــاخص بــودن آنهــا بــه عنــوان یــک منطقــه ژئوفـــرهنگي شــاخص صـــورت گیــرد و نیــز بــه لحــاظ 

توانایــي آنهــا در ارائــه عناصـــر فـــرهنگي اساســي و متمایــز انجــام پذیرد.

معیارهای ثبت یک اثر در فهرست میراث جهانی

کمیتــه میــراث جهانــی یــک اثــر پیشــنهادي را داراي ارزش جهانــي مي دانــد، اگــر یــک یــا بیشــتر از یــک معیــار از معیارهــاي 
زیــر را داشــته باشــد:

1.نشانگر شاهکاري از نبوغ ساخته هاي بشري باشد.
2.نمــادي از تبــادل ارزش هــاي واالي انســاني در دوره زمانــي خــاص و در یــک حــوزه فرهنگــي جهانــي در رابطه با پیشــرفت های 

معمــاري، فنــي، ســاخته هاي هنــري، طراحــي شــهرها و مناظر باشــد.
3.نشــانگر گواهــي منحصــر بــه فــرد یــا حداقــل اســتثنایي از یــک ســنت فرهنگــي یــا تمــدن کــه پابرجاســت یــا از بیــن رفتــه 

باشــد.
4.نمونه اي برجسته از گونه اي بنا، معماري، مجموعه فني یا منظر که در تاریخ بشر از مرحله چشمگیري برخوردارباشد.

5.نمونــه اي برجســته از ســکونتگاه ســنتي بشــر یــا کاربــرد زمیــن کــه نشــانگر فرهنگــي خــاص اســت، باالخــص زمانــي کــه 
تحــت تأثیــر شــدید تغییــرات بــه گونــه اي، بازگشــت ناپذیــر، آســیب دیــده باشــد.

6.بصــورت مســتقیم یــا ملمــوس بــا وقایــع یــا ســنت هاي زندگــي، عقایــد، باورهــا ، فعالیت هــاي هنــري و ادبــي داراي پیامدهــا 
و ارزش هــاي جهانــي در ارتبــاط باشــد. )از نظــر کمیتــه در مواقــع اســتثنایي و در ارتبــاط بــا ســایر معیارهــا، معیــار درج یــک اثــر 

در فهرســت میــراث جهانــي اســت(.
7.نمونــه برجســته نمایانگــر مراحــل عمــده تاریــخ کــره زمیــن، شــامل ســابقه زندگــي، رویه هــاي مهــم و متــداوم زمیــن شناســي 

در تکامــل اشــکال زمیــن، یــا مشــخصه بــارز جغرافیــاي طبیعــي یا ریخـــت زمیني باشـــد.
8.نمونــه برجســته نمایانگــر اهــم رویه هــاي متــداول بومــي و زیســتي در تحــول و تکامــل آبهــاي زیرزمینــي، آب هــاي شــیرین، 

اکوسیســتم هاي ســاحلي و دریایــي و جوامــع گیاهــي و جانــوري باشــد.
9.شامل پدیده هاي شگرف طبیعي یا مناطقي با طبیعت زیباي استثنایي و ارزش هاي هنري باشد.

ــده گونه هــاي خــاص کــه از  ــوع زیســتي، دربرگیرن ــن و برجســته ترین زیســتگاه هاي طبیعــي حفاظــت از تن 10.شــامل مهم تری
لحــاظ علمــي و حفاظتــي داراي ارزش جهانــي مي باشــند.

میراث ملی منقول

ثبــت آثــار منقــول در فهرســت آثــار ملــی ایــران بــه اســتناد مــاده 1 و 2 قانــون راجــع بــه حفــظ آثــار ملــی 1309 مجلــس شــورای 
ملــی، فصــل دوم نظام نامــه اجرایــی آن مصــوب 1311 هیــات وزرا، بنــد )ج( از مــاده واحــده قانــون تشــکیل ســازمان میــراث 
فرهنگــی کشــور مصــوب 1364 مجلــس شــورا، بنــد ششــم از مــاده ســوم قانــون اساســنامه ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور 
ــورای  ــوب 1381 ش ــور مص ــی کش ــراث فرهنگ ــت از می ــه حفاظ ــاده 22 آیین نام ــالمی، م ــورای اس ــس ش ــوب 1367 مجل مص
امنیــت کشــور، مــاده 1 آیین نامــه امــوال فرهنگــی، تاریخــی و هنــری نهادهــای عمومــی و دولتــی مصــوب 1381/12/7 هیــات 
وزیــران و فصــل دوم آیین نامــه مدیریــت، ســاماندهی،نظارت و حمایــت از مالــکان و دارنــدگان امــوال فرهنگــی تاریخــی منقــول 
ــوع کــردن و جلوگیــری  ــرای ممن ــر الزم ب ــه اتخــاذ تدابی ــوط ب ــران، مــاده 1 کنوانســیون مرب ــات وزی مجــاز مصــوب 1384 هی
از ورود و صــدور و انتقــال مالکیــت غیرقانونــی امــوال فرهنگــی مصــوب 14 نوامبــر 1970 )الحاقــی ایــران بــه موجــب قانــون 
مصــوب 1353/9/17(، بنــد 3 الیحــه قانونــی راجــع بــه جلوگیــری از انجــام اعمــال حفاری هــای غیرمجــاز و کاوش بــه قصــد 
بــه دســت آوردن اشــیای عتیقــه و آثــار تاریخــی کــه بــر اســاس ضوابــط بین المللــی 100 ســال یــا بیشــتر از تاریــخ ایجــاد یــا 

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399 دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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ســاخت آن گذشــته باشــد مصــوب 1358/2/27 شــورای انقــالب، تعریــف مــی شــود:
- منقول باشد. 

- در مملکت ایران احداث شده باشد.
- عمری باالی یکصد سال داشته باشد. 

- دارای حیثیت تاریخی یا علمی یا صنعتی)هنری( باشد.

موزه ها 
ــه و  ــه روی عمــوم گشــوده اســت و در خدمــت جامع ــدون هــدف مــادی کــه درهــای آن ب مــوزه موسســه ای اســت دائمــی ب
پیشــرفت آن قــرار دارد. هــدف موزه هــا تحقیــق در آثــار و شــواهد برجامانــده از انســان و محیــط زیســت او، گــردآوری، حفــظ و 

ایجــاد ارتبــاط بیــن آثــار بــه ویــژه بــه نمایــش گــذاردن آن هــا بــرای بررســی و بهــره وری معنــوی اســت.
ــه دو گــروه فضــای بســته و  ــه ســه گــروه محلــی ، منطقــه ای و ملــی و از لحــاظ »ســاختار« ب موزه هــا از لحــاظ »گســتره« ب
فضــای بــاز و از لحــاظ »اســتقرار« بــه موزه هــای مــکان ثابــت یــا مــکان ســیار، از لحــاظ »زمانــی« بــه دو گــروه زمــان ثابــت 
و زمــان آزاد، از لحــاظ »ماهیــت« بــه دو گــروه موضوعــات منقــول و موضوعــات غیر منقــول، از لحــاظ »دیــدار« بــه موزه هــای 
ــه پنــج گــروه تاریخــی، هنــری، علمــی، فرهنگــی، طبیعــی و مختلــط و  واقعــی وموزه هــای مجــازی و از لحــاظ »موضــوع« ب
ــه ســه گــروه ســاختار ملمــوس و ســاختار ناملمــوس و ســاختار ممــزوج )ملمــوس و ناملمــوس( تقســیم  از لحــاظ »ســاختار« ب

می شــوند.
بازدیدکننده از موزه و اماکن فرهنگی-تاریخی

فــردی اســت کــه بــا هــدف فرهنگــی، آموزشــی، پژوهشــی و گــذران اوقــات فراغــت از موزه هــا  و اماکــن از موزه هــا و اماکــن 
فرهنگی-تاریخــی دیــدن می کنــد.

میراث ملی غیرمنقول
بنای تاریخی- فرهنگی

هــر بنایــی کــه واجــد یــک یــا چنــد ارزش فرهنگی،تاریخــی و هنــری باشــد. بنــای معاصــری کــه واجــد یــک یــا چنــد ارزش از 
ارزش هــای فــوق یــا ارزش مکان-رویــداد باشــد نیــز بنــای تاریخــی- فرهنگــی محســوب مــی شــود.

مکان-رویداد
مکانــی کــه صرفنظــر از ویژگــی هــای معمــاری یــا تاریــخ ســاخت، محــل وقــوع رویدادهــا و وقایــع سرنوشــت ســاز تاریخــی 

بــوده یــا محــل برگــزاری یــک ســنت اجتماعــی مســتمر، پویــا و هویــت آفریــن اســت.
عرصه تاریخی-فرهنگی

محدوده ای است که حدود اموال و آثار تاریخی-فرهنگی را تحدید و تعریف می کند.
محوطه تاریخی-فرهنگی

عرصــه تاریخــی- فرهنگــی کــه قابلیــت احیــا و کاربــری دوبــاره یــا امــکان بهــره بــرداری بــا کاربــری اولیــه، بــرای آن وجــود 
نــدارد. همچنیــن کامــال پیوســته بــا بســتر محیطــی بــوده و بــدون آن ماهیــت وجــودی خــود را از دســت مــی دهــد. محوطــه 
تاریخــی- فرهنگــی بخــش غیرپویــای میــراث بشــری اســت کــه در بیشــتر مــوارد، هــدف غایــی حفاظــت از آن ایجــاد ســایت 

مــوزه یــا مــوزه فضــای بــاز اســت.

پایگاه های میراث جهانی و میراث فرهنگي
بــه تشــکیالت مدیریتــی یکپارچــه اطــالق می شــوند کــه  بــه منظــور تحقــق اهــداف ســازمان در آثــار واجــد ارزش هــای 
ــی،  ــراث مل ــار ثبــت شــده در فهرســت می ــار متشــکل از آث ــن آث ــد. ای ــی مســتقر گردیده ان ــی و جهان ــرد مل ــه ف منحصــر ب
ــاختار  ــند. س ــی می باش ــراث جهان ــت می ــده در فهرس ــت ش ــار ثب ــا آث ــی ی ــراث جهان ــت می ــت موق ــود در فهرس ــار موج آث
ــا  ــوی و ی ــادی، معن ــِی م ــار فرهنگ ــی آث ــا و معرف ــه، حفاظــت، احی ــناخت بهین ــن ش ــور تضمی ــه منظ ــه ب ــی مربوط مدیریت
ــتایي،  ــا روس ــهري ی ــاي ش ــتاني ، محدوده ه ــاي باس ــا، محوطه ه ــه بناه ــده اند ک ــن ش ــران تأمی ــي در ای ــاي طبیع محیط ه
ــی  ــای طبیع ــا محیط ه ــوی و ی ــراث معن ــات می ــي، موضوع ــر فرهنگ ــنگ نگاره ها، مناظ ــون س ــتاني همچ ــرد باس ــار منف آث

دفتر برنامه ریزی و بودجه سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399
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یــا مجموعــه ای از آنهــا را در بــر می گیــرد. در حــال حاضــر 23 پایــگاه  جهانــی  و 77 پایــگاه ملــی تحــت نظــارت دفتــر امــور 
ــوند.    ــازمان اداره می ش ــای س پایگاه ه

پایگاه ها اهداف کالن 

- ایجــاد ســاختاری پویــا و کارآمــد بــرای مدیریــت یکپارچــه امــور و مداخــالت مربــوط بــه آثــار شــاخص میــراث فرهنگــی 
ن. یرا ا

ــور پایگاه هــا، هیات هــای  ــه تخصصــی ام ــر اســاس خــرد جمعــی شــامل کمیت ــری ب - ایجــاد ســاختار هرمــی و تصمیم گی
ــق  ــتای تحق ــور در راس ــود کش ــی موج ــی و علم ــوان کارشناس ــانی و ت ــع انس ــه مناب ــت بهین ــرای مدیری ــردی و ... ب راهب

اهــداف تعریــف شــده.
ــک  ــع در حــوزه هــر ی ــوی واق ــادی و معن ــراث فرهنگــی م ــق شــناخته و ناشــناخته می ــار و مصادی ــت آث - شناســایی و ثب

پایگاه هــا. از 
ــکان  ــوص م ــتمر در خص ــای مس ــام پژوهش ه ــت و انج ــی، مدیری ــات پژوهش ــورد موضوع ــر در م ــزی جامع نگ - برنامه ری
ــژه تاریخــي، فرهنگــي و طبیعــي واقــع در حــوزه هــر یــک از پایگاه هــا در راســتای تحقــق اهــداف کالن  ــا موضــوع وی ی

ــا. ــه پایگاه ه مجموع
ــی  ــا موضوع ــی ی ــع در محــدوده جغرافیای ــی واق ــا طبیع ــوی ی ــادی، معن ــِی م ــراث فرهنگ ــاء می ــت و احی ــت، مرم - حفاظ
پایــگاه مطابــق ضوابــط بین المللــی، همچنیــن ضوابطــی کــه از ســوی ســازمان ارایــه شــده یــا خواهــد شــد، متناســب بــا 

شــرایط و نیازهــای محــل.
ــق  ــع در محــدوده آن، مطاب ــار واق ــگاه و آث ــرای پای ــی ب ــات گردشــگری و معرف ــات و خدم ــی امکان - ایجــاد و اداره دایم
ــرایط و  ــا ش ــب ب ــد، متناس ــد ش ــا خواه ــده ی ــه ش ــازمان ارای ــوی س ــه از س ــی ک ــن ضوابط ــی، همچنی ــط بین الملل ضواب

ــل. ــای مح نیازه
ــتي،  ــی، صنایع دس ــت، معرف ــت، مرم ــش، حفاظ ــی در  پژوه ــراث فرهنگ ــف می ــته های مختل ــن رش ــاط بی ــت ارتب - تقوی

ــگاه. ــدوده پای ــع در مح ــات واق ــوص موضوع ــگری و ... در خص گردش
- ایجــاد ســهولت و ســرعت در امــور اداري، فنــي و پژوهشــي مرتبــط در یــک مــکان ویــژه تاریخــي، فرهنگــي و طبیعــي 

و پرهیــز از ضوابــط دســت و پاگیــر اداري.
ــژه تاریخــي، فرهنگــي  - تســهیل در اســتفاده از نیروهــاي تخصصــي برجســته و انجــام فعالیت هــاي علمــي در مــکان وی

و طبیعــي.
- ایجــاد و تداوم آموزش در حین اجرا.

ــا کلیــه دســتگاه ها ونهادهــاي محلــي و مردمــي جهــت حمایــت از مــکان  - ایجــاد و تقویــت ارتباطــات اداري و محلــي ب
ویــژه تاریخــي، فرهنگــي و طبیعــي و مشــارکت دادن تمامــي مســؤلین محلــي ومتخصصیــن ذیربــط.

برخــي از مواد مربوط به قوانین میــراث ملی منقول برگرفته از:
قانون راجع به حفظ آثار ملي 1309 مجلس شــورای ملی

ــران احــداث شــده،  ــه در مملکــت ای ــام دوره سلســله زندی ــا اختت ــه ت ــي ک ــه و اماکن ــي و ابنی ــار صنعت ــه آث ــاده اّول-هم م
اعــم از منقــول و غیــر منقــول بــا رعایــت مــاده 3 ایــن قانــون میتــوان جــزء آثــار ملــي ایــران محســوب داشــت و تحــت 

حفاظــت و نظــارت دولــت اســت.
ــا  ــت تاریخــی ی ــوم و مشــخص اســت و حیثی ــاًل معل ــه فع ــران ک ــی ای ــار مل ــه آث ــف اســت از هم ــت مکل ــاده دّوم- دول م
علمــی یــا صنعتــی خاصــی دارد فهرســتی ترتیــب داده و بعدهــا هــم هرچــه از ایــن آثــار مکشــوف شــود، ضمیمــه فهرســت 

مزبــور بنمایــد. فهرســت مزبــور بعــد از تنظیــم، طبــع شــده و بــه اطــالع عامــه خواهــد رســید.
ــود ولیکــن  ــد ب ــارف خواه ــي وزارت مع ــازه کتب ــس از تشــخیص و اج ــي پ ــار مل ــال در فهرســت آث ــت م ــّوم- ثب ــاده س م
ثبــت مالــي کــه مالــک خصوصــي داشــته باشــد بایــد قبــاًل بــه مالــک اخطــار شــود قطعــي نمي شــود مگــر پــس از آنکــه 
بــه مالــک اخطــار و اعتراضــي او اگــر داشــته باشــد رســیدگي شــده باشــد و وظایــف مقــرره در ایــن قانــون راجــع بــه آثــار 

ملــي فقــط پــس از قطعــي شــدن ثبــت برعهــده مالــک تعلــق خواهــد گرفــت.

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399 دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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ــم  ــه در دو نســخه تنظی ــد معرفي نام ــت شــده بای ــي ثب ــار مل ــه در فهرســت آث ــي ک ــال منقول ــراي هــر م ــاده هشــتم- ب م
ــم  ــس از آن منض ــن عک ــا چندی ــک ی ــه ی ــد و ب ــوم کن ــاف آن را معل ــت اکتش ــأ و کیفی ــل و منش ــف و اص ــه وص ــود ک ش
ــه مالــک مــال داده  ــًا ب ــار ملــي دولــت مضبــوط و نســخه دیگــر مجان ــر آث باشــد یــک نســخه از ایــن معرفي نامــه در دفت
ــر ثبــت مــال  ــاري کــه ب مي شــود و در هــر قســم نقــل و انتقــال آن مــال بایــد آن نســخه معرفي نامــه همــراه باشــد و آث

ــال منفــک نخواهــد شــد. ــه آن م ــادي نســبت ب ــر ای ــردد در تغیی ــب مي گ ــي مترت ــار مل در فهرســت آث

نظام نامــه اجرایي قانــون راجع به حفظ آثار ملی مصوب1311 هیات وزرا

مــاده اول- تمامــی آثــار صنعتــي اقوامــي کــه تــا انتهــاي دوره زندیــه در خــاک ایــران زندگانــي کــرده انــد عتیقــه نامیــده 
می شــود.

ــا زحمــت  ــوده و ب ــن ب ــه زمی ــه متصــل ب ــي ک ــول اســت وقت ــات غیر منق ــول، عتیق ــا منق ــول اســت ی ــا غیر منق ــات ی عتیق
ــه طبیعــي از قبیــل غارهــا و پناهگاه هــاي  ــل حمــل و نقــل باشــد و منقــول اســت وقتــي کــه غیرمنقــول نباشــد. امکن قاب
ــح  ــود. مصال ــوب مي ش ــول محس ــات غیرمنق ــزو عتیق ــت ج ــم اس ــدن قدی ــار تم ــامل آث ــه ش ــوري ک ــور و صخ ــر صخ زی
ســاختمان یــا تزیینــات متعلقــه بــه ابنیــه و امکنــه طبیعــي کــه از عتیقــات غیرمنقــول مي باشــد، در صورتــي کــه جداگانــه 

ــول محســوب مي شــود. ــات منق ــل باشــد از عتیق ــل و نق ــل حم ــاني قاب ــه آس ــدا شــده و ب پی
فصل دوم -عتیقات منقول 

ــکان  ــرف مال ــران در تص ــوده و در ای ــت ب ــز اهمی ــي حائ ــخ مل ــاظ تاری ــه از لح ــي ک ــات منقول ــم- عتیق ــاده دوازده م
ــت  ــن فهرس ــید ای ــد رس ــت خواه ــه ثب ــوص ب ــت مخص ــون در فهرس ــاده 3 قان ــررات م ــت مق ــا رعای ــد ب ــي باش خصوص
موســوم بــه فهرســت آثــار ملــی منقــول خواهــد بــود عتیقــه منقــول ممکــن اســت در هــر موقــع بــه ثبــت فهرســت برســد. 

ــود. ــد ب ــرار خواه ــت و برق ــال، ثاب ــه آن م ــادي نســبت ب ــر ای ــت در تغیی ــج ثب نتای
ــراي پیشــنهاد  ــه ثبــت قطعــي رســیده باشــد دوســیه کــه ب ــار ملــي( ب مــاده ســیزدهم- هــرگاه عتیقــه منقــول بعنــوان )آث
ثبــت تنظیــم شــده اســت بــه انضمــام متــن حکــم وزارتــي راجــع بــه ثبــت آن عتیقــه تســلیم ضبــط آثــار ملّــي مي شــود. 
ــا یــک مــال ثبــت شــده مرتبــط باشــد  ــي هــر واقعــه کــه ب ــد کــه بعــد از ثبــت رخ دهــد و بطورکل ــه انتقــال جدی هرگون

مفصــاًل یادداشــت و بتدریــج ضبــط دوســیه خواهــد شــد.
ــط اداره  ــخه توس ــه در دو نس ــد معرفي نام ــت مي رس ــت فهرس ــه ثب ــه ب ــي ک ــال منقول ــر م ــراي ه ــم- ب ــاده چهارده م
ــت  ــال و کیفی ــأ آن م ــکان منش ــوده و حتي الم ــس ب ــه عک ــد قطع ــا چن ــک ی ــاوي ی ــه ح ــد ک ــد ش ــم خواه ــات تنظی عتیق
ــک  ــه مال ــًا ب ــي نگهــداري شــده و نســخه دیگــر مجان ــار مل ــد. یکــي از آن نســخ در ضبــط آث ــن نمای اکتشــاف آن را تعیی

ــال باشــد. ــراه م ــاالت بایســتي هم ــل و انتق ــه نق ــن نســخه در هم ــد شــد و ای ــال داده خواه م
مــاده پانزدهم-عتیقــات منقولــي را کــه در فهرســت ثبــت شــده اســت را نمــي تــوان مــورد هیچگونــه تغییــر یــا مرمــت و 
اصــالح جزیــي و کلــي قــرار داد مگــر بــا اجــازه وزیــر معــارف و تحــت نظــارت اداره عتیقــات. تخریــب یکــي از آثــار ملــي 

منقــول و رعایــت نکــردن مقــررات ایــن مــاده نســبت بــه خســارات وارده مســتلزم مجــازات خواهــد بــود.

قانون اساســنامۀ ســازمان میراث فرهنگی کشورمصوب 1367 مجلس شورای اسالمی

ــار ملــي و فهرســت هاي  ــار ارزشــمند منقــول و غیرمنقــول فرهنگــي- تاریخــي کشــور در فهرســت آث بنــد6 مــاده 3: ثبــت آث
ذیربــط.

آیین نامه حفاظت از میراث فرهنگي کشــور مصوب 1381 شــورای امنیت کشور

ــا و  ــود در موزه ه ــي موج ــي- فرهنگ ــول تاریخ ــوال منق ــت ام ــف اس ــور موظ ــي کش ــراث فرهنگ ــازمان می ــاده 12- س م
ــار کنتــرل و حســب مــورد  مجموعه هــاي تاریخــي- فرهنگــي تحــت پوشــش آن ســازمان را حداقــل هــر یــک ســال یکب

ــي الزم را انجــام دهــد. اقدامــات قانون
ــوال را  ــن ام ــد، فهرســت مصــور ای ــار دارن ــوال تاریخــي- فرهنگــي در اختی ــي کــه ام ــاده 19- همــه دســتگاه هاي دولت م
بــه ســازمان میــراث فرهنگــي کشــور ارســال خواهنــد داشــت. آرشــیو ملــي امــوال منقــول تاریخــي- فرهنگــي کشــور در 

ســازمان مذکــور تشــکیل خواهــد شــد.

دفتر برنامه ریزی و بودجه سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399



27

گی
هن

فر
ث 

را
می

    
م 

کـــ
ل ی

ص
ف

مــاده20- ملحقــات و امــوال منصــوب یــا موجــود در بناهــاي تاریخــي- فرهنگــي کــه بــه طــور جداگانــه نیــز داراي ارزش 
ــیو  ــه آرش ــا ب ــایي و فهرســت مصــور آنه ــي کشــور شناس ــراث فرهنگ ــازمان می ــند، توســط س فرهنگــي- تاریخــي مي باش

ــول تاریخــي- فرهنگــي ارســال می شــود. ــوال منق ــي ام مل
مــاده 22- ســازمان میــراث فرهنگــي کشــور موظــف اســت، شناســایي کامــل امــوال تاریخــي- فرهنگــي منقــول موجــود 
ــود  ــاي خ ــت در برنامه ه ــا اولوی ــران را ب ــي ای ــار مل ــت آث ــمند در فهرس ــول ارزش ــار منق ــت آث ــور و ثب ــطح کش در س

پیش بینــي کنــد.
الیحــه قانونــي راجــع بــه جلوگیــري از انجــام اعمــال حفاري هــاي غیرمجــاز و کاوش بــه قصــد بــه دســت آوردن اشــیاي 
عتیقــه و آثــار تاریخــي کــه بــر اســاس ضوابــط بین المللــي مــدت یکصــد ســال یــا بیشــتر از تاریــخ ایجــاد یــا ســاخت آن 

گذشــته باشــد. )مصــوب 1358 شــورای انقــالب(
ــظ  ــزوم حف ــي و ل ــالمي و فرهنگ ــاي اس ــه میراث ه ــوط ب ــق و مرب ــر متعل ــظ ذخای ــرورت حف ــه ض ــر ب ــده- نظ ــاده واح م
ــزوم  ــه ل ــر ب ــي و نظ ــي و تاریخ ــي و فرهنگ ــات علم ــي و تحقیق ــر جامعه شناس ــه نظ ــا از نقط ــن میراث ه ــت ای و حراس
ــع  ــي من ــي و بین الملل ــررات مملکت ــق مق ــه طب ــارج از کشــور ک ــه خ ــده ب ــر ارزن ــن ذخای ــارت و صــدور ای ــري از غ جلوگی

ــود: ــب مي ش ــل تصوی ــده ذی ــاده واح ــت م ــده اس ش
1.انجــام هرگونــه عمــل حفــاري و کاوش بــه قصــد بــه دســت آوردن اشــیاي عتیقــه و آثــار تاریخــي مطلقــًا ممنــوع اســت 
و مرتکــب بــه حبــس تأدیبــي از 6 مــاه تــا 3 ســال و ضبــط اشــیاي مکشــوفه و آالت و ادوات حفــاري بــه نفــع بیت المــال 
ــه  ــرد مرتکــب ب ــي رســیده باشــد؛ انجــام گی ــار مل ــه ثبــت آث ــاري در اماکــن تاریخــي کــه ب محکــوم مي شــود.چنانچه حف

ــرر محکــوم مي شــود. ــر مجــازات مق حداکث
ــاد  ــخ ایج ــتر از تاری ــا بیش ــال ی ــد س ــي یکص ــط بین الملل ــق ضواب ــر طب ــه ب ــت ک ــیایی اس ــه اش ــیاي عتیق ــور از اش 2.منظ
یــا ســاخت آن گذشــته باشــد، در مــورد اشــیاي کــه قدمــت آن از یکصــد ســال کمتــر باشــد پــس از تأدیــه خمــس بهــاي 

ــت. ــق خواهــد گرف ــه وي تعل ــع بیت المــال، اشــیاي مکشــوفه ب ــه نف ــن شــده آن از طــرف کاشــف ب تعیی

قانونی مستندات 

بند "د" ماده 114 قانون برنامه چهارم توســعه: 
ــا موضــوع  ــار تاریخــی مهــم کشــور و مضامیــن اصلــی مرتبــط ب "د- ایجــاد و تجهیــز پایگاه هــای میــراث فرهنگــی در آث

میــراث فرهنگــی"

در ادامه جداول و نمودارهای حوزه میراث فرهنگی به تفصیل آمده است.

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399 دفتر برنامه ریزی و بودجه 



28

گی
هن

فر
ث 

را
می

    
م 

کـــ
ل ی

ص
ف
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 نمودار تعداد موزه های افتتاح شده درکشور

1 
- 

ک
ی

 نمودار تعداد موزه های افتتاح شده در کشور به تفکیک نوع موزه

جمع  موزه های
غیروابسته

 موزه های
مشارکتی

 موزه های
خصوصی

موزه های وابسته به 
سازمان / وزارتخانه  سال -  نوع موزه

23 3 1 2 17 1390

34 10 1 16 7 1395

41 20 1 18 2 1396

44 16 1 22 5 1397

63 17 0 39 7 1398

42 17 3 17 5 1399

1 
- 

ک
ی

جدول تعداد موزه های افتتاح شده درکشور )موزه( 

موزه ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی

دفتر برنامه ریزی و بودجه سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399
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نمودار تعداد موزه های فعال کشور در سال 1399  

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

2 
- 

ک
ی

 جدول موزه های فعال کشور  )موزه(

جمع  موزه های
غیروابسته

 موزه های
مشارکتی

 موزه های
خصوصی

موزه های وابسته به 
سازمان / وزارتخانه  سال -  نوع موزه

518 172 85 37 224 1390

512 149 37 79 247 1395

615 223 38 103 251 1396

662 239 39 128 256 1397

719 256 39 162 262 1398

749 273 38 171 267 1399

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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نمودارساماندهی، ورود اشیا به نرم افزار جام و مرمت اشیا

3 
- 

ک
ی

جدول ساماندهی و مرمت اشیای موزه ها )قلم شی(

اشیای مرمت شده ورود اشیا به نرم افزار جام اشیای ساماندهی شده سال

2 0 0 0 13406 13406  1390

1928 14274 137322 1395

6499 60308 110379 1396

7232 52496 106158 1397

8666 52480 108747 1398

7500 94583 139074 1399

3 
- 

ک
ی

نمودارتعداد اشیای مرمت شده

دفتر برنامه ریزی و بودجه سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399
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نمودارتعداد بازدیدکنندگان از موزه های وابسته به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  )نفر(

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

4 
- 

ک
ی

جدول تعداد بازدیدکنندگان از موزه های وابسته به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی )نفر( 

تعداد بازدیدکنندگان
سال

جمع خارجی ایرانی

20846490 426330 20420160 1390

17417901 1528130 15889771 1395

19764419 1654322 18110097 1396

21237038 1503740 19733298 1397

21803873 1321165 20482708 1398

* 3076454 5417 3071037 1399

*  با توجه به شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان و تعطیلی موزه ها و اماکن فرهنگی- تاریخی کشور، آمار بازدیدکنندگان در سال 1399 کاهش چشمگیری داشته است.

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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جدول مشخصات بیست موزۀ دارای بیشترین بازدیدکننده در کشور 1399

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

درصد در کل 
بازدیدکنندگان از 

موزه ها

تعداد
بازدیدکنندگان

)نفر(
شهر استان نام موزه ف

ردی

0/44  457173 تهران تهران کاخ سعدآباد 1

0/19  190923 تهران تهران کاخ نیاوران 2

0/09  95365 تهران تهران کاخ گلستان 3

0/03  30454 اصفهان اصفهان موزه چهلستون 4

0/02 18745 خرم آباد لرستان موزه قلعه فلک االفالک 5

0/02 17029 رشت گیالن  موزه روستایی گیالن 6

0/02 16500 مرودشت فارس موزه تخت جمشید 7

0/01 13372 مشهد خراسان رضوی مجموعه نادری 8

0/01 10996 کرمان کرمان موزه حمام گنجعلیخان 9

0/01 10519 شیراز فارس موزه پارس 10

0/01 9480 همدان همدان موزه هگمتانه 11

0/01 7878 کاشان اصفهان موزه باغ فین 12

0/01 7666 تهران تهران موزه ملی ایران 13

0/01 7205 کالت خراسان رضوی موزه قصر خورشید 14

0/01 6458 تبریز آذربایجان شرقی موزه قاجار 15

0/01 4604 تبریز آذربایجان شرقی موزه مشروطه 16

0 2902 تبریز آذربایجان شرقی موزه آذربایجان 17

0 2687 زنجان زنجان موزه رختشویخانه 18

0 945 تهران تهران موزه آبگینه 19

0 220 تهران تهران موزه فرش ایران 20

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

6 
- 

ک
ی

جدول مشخصات  بیست بنای تاریخی دارای بیشترین بازدیدکننده در کشور  1399

درصد در کل 
بازدیدکنندگان از 

موزه ها

تعداد
بازدیدکنندگان

)نفر(
شهر استان نام موزه ف

ردی

0/31 مرودشت 616739 فارس تخت جمشید 1

0/16 شیراز 319340 فارس حافظیه 2

0/07 145659 شیراز فارس سعدیه 3

0/06 کرمانشاه 127100 کرمانشاه طاق بستان 4

0/05 توس 105093 خراسان رضوی آرامگاه فردوسی 5

0/03 کاشان 70798 اصفهان باغ فین 6

0/02 اصفهان 45659 اصفهان عمارت عالی قاپو 7

0/02 مرودشت 45098 فارس پاسارگاد 8

0/02 بیستون 41850 کرمانشاه بیستون 9

0/01 نیشابور 28652 خراسان رضوی آرامگاه خیام 10

0/01 همدان 25527 همدان آرامگاه بوعلی 11

0/01 جلفا 24853 آذربایجان شرقی کلیسای سنت استپانوس 12

0/01 کرمان 20862 کرمان 13 شاهزاده ماهان

0/01 نیشابور 19239 خراسان رضوی آرامگاه عطار 14

0/01 همدان 18345 همدان آرامگاه باباطاهر 15

0/01 مرودشت 18225 فارس نقش رستم 16

0/01 اصفهان 16158 اصفهان مسجد امام )ره( 17

0/01 زنجان 12353 زنجان گنبد سلطانیه 18

0/01 اصفهان 12255 اصفهان خانه بروجردیها 19

0/01 اصفهان 10301 اصفهان منارجنبان 20

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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جدول میزان فروش بلیط در موزه ها و آثار تاریخی-فرهنگی وابسته به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی  )میلیون ریال(

نمودار میزان فروش بلیط در موزه ها و آثار تاریخی-فرهنگی وابسته به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی  )میلیون ریال(
7 

- 
ک

ی
7 

- 
ک

ی

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

 میزان فروش بلیط
سال

جمع خارجی ایرانی

891.766 52.847 838.919 1398

110.479 2100 108.379 1399

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی

1399 1398 1397 1396 1395 1390 نام استان ردیف

18 3 13 0 0 0 آذربایجان شرقي 1

6 11 4 0 23 0 آذربایجان غربي 2

8 3 3 6 3 0 اردبیل 3

0 0 7 2 4 0 البرز 4

124 22 4 43 270 0 اصفهان 5

3 2 0 0 0 1 ایالم 6

2 0 0 0 0 0 بوشهر 7

5 13 0 15 17 3 تهران 8

4 0 0 0 23 2 چهارمحال و بختیاري 9

2 50 14 0 17 0 خراسان جنوبي 10

4 11 2 106 0 1 خراسان رضوي 11

1 0 6 0 18 2 خراسان شمالي 12

5 10 4 0 4 0 خوزستان 13

3 1 3 3 0 0 زنجان 14

3 0 5 10 0 0 سمنان 15

4 5 0 0 0 0 سیستان وبلوچستان 16

2 13 36 0 0 124 فارس 17

0 16 0 0 0 0 قزوین 18

7 0 14 0 8 3 قم 19

0 4 4 1 4 0 کردستان 20

8 0 0 0 0 0 کرمان 21

7 0 10 0 0 0 کرمانشاه 22

0 0 0 0 0 11 کهگیلویه و بویراحمد 23

2 15 9 0 0 0 گلستان 24

0 4 2 0 0 1 گیالن 25

7 0 2 9 2 21 لرستان 26

0 5 14 2 11 7 مازندران 27

11 6 9 6 0 0 مرکزي 28

0 0 0 1 0 0 هرمزگان 29

4 2 0 4 0 0 همدان 30

8 4 0 0 0 0 یزد 31

248 200 165 208 404 176 جمع

حرائم آثار ثبتی

گی
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ل ی

ص
ف

8 
- 

ک
ی

جدول حرائم مصوب آثار در سطح ملی به تفکیک استان )اثر(

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399 دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

میراث طبیعی

9 
- 

ک
ی

جدول میراث طبیعی ثبت شده در فهرست آثار ملی به تفکیک استان و سال ثبت )اثر(

1399 1398 1397 1396 1391-95 تا 1390 نام استان ردیف
3 5 6 6 10 6 آذربایجان شرقی 1
6 1 2 3 4 0 آذربایجان غربی 2
8 1 3 0 0 1 اردبیل 3
9 2 5 2 0 1 اصفهان 4
3 0 4 0 12 2 البرز 5
4 0 1 0 4 2 ایالم 6
3 5 1 0 0 6 بوشهر 7
2 2 0 0 1 2 تهران 8
7 2 6 0 5 4 چهارمحال و بختیاری 9
20 5 5 0 2 4 خراسان رضوی 10
4 5 4 10 41 10 خراسان جنوبی 11
4 5 2 0 17 23 خراسان شمالی 12
0 7 0 0 7 3 خوزستان 13
6 6 5 0 2 0 زنجان 14
8 3 5 0 0 8 سمنان 15
4 3 2 0 3 2 سیستان و بلوچستان 16
5 13 5 3 7 4 فارس 17
4 9 14 14 12 2 قزوین 18
2 5 9 0 0 0 قم 19
2 0 0 3 7 15 کرمانشاه 20
5 8 3 3 6 8 کردستان 21
0 5 2 0 2 0 کرمان 22
4 7 0 0 0 2 کهگیلویه و بویراحمد 23
7 14 0 0 1 2 گیالن 24
5 6 4 5 9 5 گلستان 25
10 6 3 3 6 20 لرستان 26
3 3 3 5 5 5 مرکزی 27
7 15 13 12 19 11 مازندران 28
2 4 0 0 1 14 همدان 29
9 3 0 0 0 10 هرمزگان 30
5 5 3 0 20 17 یزد 31

162 155 110 69 203 189 جمع

*  منبع استفاده شده در حوزه میراث طبیعی دستورالعمل مصوب ثبت آثار  طبیعی مربوط به کمیته تدوین دستورالعمل ثبت میراث طبیعی در سال 1386 دفتر ثبت آثار می باشد.

*

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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آثار منقول فرهنگی- تاریخی

9 
- 

ک
ی

10
 -

ک 
ی

نمودار تعداد میراث طبیعی ثبت شده در فهرست آثار ملی

جدول آثار منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران به تفکیک استان )اثر(

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

1399 1398 1397 1396 1391-95 تا 1390 نام استان ردیف
11 9 0 0 0 0 آذربایجان شرقی 1
9 5 8 27 39 0 آذربایجان غربی 2
5 5 0 14 1 0 البرز 3
6 9 0 12 1 0 اصفهان 4
8 6 5 0 0 0 ایالم 5
9 10 3 11 0 0 اردبیل 6
8 4 5 0 0 0 بوشهر 7
24 16 27 0 0 0 تهران 8
9 4 1 10 0 0 چهارمحال و بختیاری 9
6 4 3 0 0 0 خراسان جنوبی 10
19 24 5 0 1 0 خراسان رضوی 11
6 6 6 8 0 0 خراسان شمالی 12
12 11 0 10 0 0 خوزستان 13
8 5 6 10 1 0 زنجان 14
6 5 22 3 0 0 سمنان 15
14 13 12 36 134 0 سیستان و بلوچستان 16
6 31 25 32 0 0 فارس 17

*  تغییر در برخی اعداد جدول، ناشی از تفاوت در سال ثبت آثار و سال ابالغ می باشد.*  منبع استفاده شده در حوزه میراث طبیعی دستورالعمل مصوب ثبت آثار  طبیعی مربوط به کمیته تدوین دستورالعمل ثبت میراث طبیعی در سال 1386 دفتر ثبت آثار می باشد.

*

ادامه جدول در صفحه بعد

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

* علت کم شدن برخی اعداد جدول خروج از ثبت می باشد. * علت زیاد شدن برخی اعداد جدول زمان بردن برای ابالغ اثر ثبتی می باشد. 

1399 1398 1397 1396 1391-95 تا 1390 نام استان ردیف
6 5 0 0 0 0 قزوین 18
5 10 33 0 4 0 قم 19
10 7 0 0 0 0 کرمان 20
7 8 13 0 0 0 کرمانشاه 21
6 11 6 0 23 0 کردستان 22
12 13 5 25 0 0 کهکیلویه و بویراحمد 23
5 14 12 3 0 0 گلستان 24
8 5 22 0 12 0 گیالن 25
9 5 8 0 0 0 لرستان 26
6 11 0 18 0 0 مازندران 27
6 4 3 0 0 0 مرکزی 28
6 7 4 0 0 0 همدان 29
2 8 4 3 0 0 هرمزگان 30
12 6 15 29 1 0 یزد 31
15 45 7 97 192 0 موزه ملّی ایران 32
17 1 0 61 128 0 کاخ گلستان 33
10 0 0 13 15 0 موزه ملّی قرآن 34
0 0 0 26 5 0 کاخ نیاوران 35
33 0 16 40 0 0 کاخ سعدآباد 36
0 0 0 1 0 0 باغ نگارستان دانشگاه تهران 37
7 0 0 0 0 0 موزه تاریخ علوم پزشکی ایران 38

348 327 276 489 557 0 جمع

ابتدای جدول در صفحه قبل

آثار غیرمنقول فرهنگی- تاریخی

11
 -

ک 
ی

جدول ثبت آثار غیرمنقول در فهرست آثار ملی ایران )اثر(

1399 1398 1397 1396 1391-95 تا 1390 نام استان ردیف
16 27 4 7 26 1694 آذربایجان شرقی 1
11 7 5 5 42 1461 آذربایجان غربی 2
7 10 5 5 3 857 اردبیل 3
13 31 25 22 72 1680 اصفهان 4
3 1 3 4 10 10 البرز 5
10 5 6 8 22 716 ایالم 6
1 6 12 7 9 278 بوشهر 7

* *

ادامه جدول در صفحه بعد

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

* علت کم شدن برخی اعداد جدول خروج از ثبت می باشد. * علت زیاد شدن برخی اعداد جدول زمان بردن برای ابالغ اثر ثبتی می باشد. 

ابتدای جدول در صفحه قبل

1399 1398 1397 1396 1391-95 تا 1390 نام استان ردیف
52 20 8 21 17 899 تهران 8
8 5 9 5 23 586 چهارمحال و بختیاری 9

* 196 7 8 5 28 1475 خراسان رضوی 10
14 34 21 12 25 537 خراسان جنوبی 11
6 10 13 23 6 468 خراسان شمالی 12
17 50 31 38 36 872 خوزستان 13
8 9 11 5 23 707 زنجان 14
15 4 5 5 17 622 سمنان 15
10 3 37 2 7 1607 سیستان و بلوچستان 16
36 57 33 35 45 2837 فارس 17
11 17 6 8 15 1243 قزوین 18
16 11 5 19 8 314 قم 19
10 9 0 2 14 2053 کرمانشاه 20
37 10 11 10 16 767 کردستان 21
7 6 3 9 17 577 کرمان 22
5 3 8 3 2 591 کهگیلویه و بویراحمد 23
13 22 9 10 21 950 گیالن 24
16 19 34 33 47 596 گلستان 25
15 36 28 19 60 2279 لرستان 26
9 15 12 10 59 791 مرکزی 27
19 44 2 9 25 645 مازندران 28
15 20 14 3 26 896 همدان 29
1 4 0 5 3 294 هرمزگان 30
25 45 32 7 128 1509 یزد 31

622 547 400 356 852 30811 جمع

ادامه جدول در صفحه بعد
* علت افزایش غیرمتعارف تعداد ثبت آثار غیرمنقول استان خراسان رضوی در سال 1399، بدلیل اینست که شورای ملی ثبت آثار ویژه استان خراسان رضوی بدرخواست مدیرکل وقت، طی دو روز در آن استان برگزار گردید  

و حجم باالی پرونده ها بررسی گردید.

میراث ناملموس

12
 -

ک 
ی

جدول تعداد میراث ناملموس ثبت شده در فهرست آثار ملی )اثر(

1399 1398 1397 1396 1391-95 تا 1390 نام استان ردیف
14 5 9 8 28 16 آذربایجان شرقی 1

7 6 5 3 4 19 آذربایجان غربي 2

12 10 5 0 24 9 اردبیل 3

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

ابتدای جدول در صفحه قبل

1399 1398 1397 1396 1391-95 تا 1390 نام استان ردیف
24 23 21 25 51 22 اصفهان 4

2 3 4 1 14 6 البرز 5

5 4 7 0 9 14 ایالم 6

12 8 9 10 24 17 بوشهر 7

8 9 0 0 20 9 تهران 8

7 8 8 6 36 14 چهارمحال  و  بختیاري 9

8 9 7 9 34 11 خراسان جنوبي 10

17 15 11 13 58 15 خراسان رضوي 11

8 10 9 10 31 11 خراسان شمالي 12

8 6 5 3 47 15 خوزستان 13

8 5 7 9 10 11 زنجان 14

10 13 20 0 58 16 سمنان 15

11 9 15 0 33 12 سیستان و بلوچستان 16

11 11 9 7 31 21 فارس 17

8 9 9 6 35 26 قزوین 18

8 9 9 3 11 5 قم 19

8 8 8 5 27 11 کرمانشاه 20

8 10 14 0 35 21 کردستان 21

8 11 12 5 25 22 کرمان 22

6 5 5 3 28 20 کهگیلویه و بویراحمد 23

4 10 10 17 28 6 گلستان 24

13 12 0 0 34 23 گیالن 25

12 9 7 7 12 9 لرستان 26

5 5 4 8 18 11 مرکزي 27

10 18 11 9 41 15 مازندران 28

7 3 6 3 30 11 هرمزگان 29

9 13 6 0 30 14 همدان 30

21 12 13 15 39 20 یزد 31

1 8 11 14 40 41 ملی 32

0 0 2 12 14 43 منطقه ای 33

300 296 278 210 959 535 جمع

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

* الزم به توضیح است اجالس یونسکو که بصورت سالیانه بمنظور بررسی پرونده های پیشنهادی  برگزار می گردد در سال 2020 به دلیل شیوع بیماری کرونا برگزار نگردیده است و قرار است در تیرماه سال 1400 ) 2021( 
پرونده های پیشنهادی ایران مورد بررسی قرار گیرند. 

13
 -

ک 
ی

جدول تعداد میراث ناملموس ثبت شده در فهرست آثار ملی )اثر(

13
 -

ک 
ی

14
 -

ک 
ی

نمودار تعداد میراث ناملموس ثبت شده در فهرست آثار ملی

1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392  واحد
سنجش شاخص

300 296 278 210 207 123 25 6 مورد  تعداد آثار ناملموس ثبت شده
در فهرست آثار ملی

میراث جهانی

استاننام اثرردیف
سال 

شمسی 
ثبت ملی

شماره  
ثبت  

ملي

شماره 
ثبت 
جهاني

سال ثبت 
جهاني  
میالدي

سال ثبت 
جهاني 
شمسي

معیار ثبت اثر

13102011419791358I-III-VIفارستخت جمشید1

131010211519791358I-V-VIاصفهانمیدان امام اصفهان2

134889511319791358III-IVخوزستانچغازنبیل3

1316308107720031382I-II-III-IV-VIآذربایجان غربیتخت سلیمان4

131019110620041383I-II-III-IVفارسپاسارگاد5

1345519120820041383II-III-IV-Vکرمانبم و منظر فرهنگی آن6

1310166118820051384II-III-IVزنجانگنبد سلطانیه7

جدول آثار فرهنگی-تاریخی و طبیعی ثبت شده در فهرست آثار جهانی )اثر( 

ادامه جدول در صفحه بعد

*

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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ادامه جدول در صفحه بعد

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

استاننام اثرردیف
سال 

شمسی 
ثبت ملی

شماره  
ثبت  

ملي

شماره 
ثبت 
جهاني

سال ثبت 
جهاني  
میالدي

سال ثبت 
جهاني 
شمسي

معیار ثبت اثر

131070122220061385II-IIIکرمانشاهبیستون8

9
مجموعه 
کلیساهای 

ارامنه

1341429آذربایجان شرقیسنت استپانوس

126220081387II-III-VI

13817743آذربایجان شرقیچوپان
138412488آذربایجان شرقیدره شام

13626157آذربایجان غربیمریم مقدس
1334405آذربایجان غربیقره کلیسا

13772180131520091388I-II-Vخوزستانسازه هاي آبي شوشتر10

131064134520101389I-II-IVاردبیلمجموعه آرامگاه و خانقاه شیخ صفی الدین اردبیلی11

13541097134620101389II-III-IVآذربایجان شرقیمجموعه بازار تاریخی تبریز12

باغ ایرانی13

1346774یزددولت آباد یزد

137220111390I-II-III-
IV-VI

13816334یزدپهلوان پور مهریز یزد
13531013فارسارم شیراز

131019فارسپاسارگاد شیراز
1310108اصفهانچهلستون اصفهان

1314238اصفهانفین کاشان
1346745مازندرانعباس آباد بهشهر

13782326خراسان جنوبیاکبریه بیرجند
13531012کرمانماهان کرمان

131086139820121391I-II-III-IVگلستانگنبد قابوس14

131095139720121391IIاصفهانمسجد جامع اصفهان15

1334417142220131392II-III-IVتهرانکاخ گلستان16

و شهرسوخته17 سیستان 
بلوچستان

1345542145620141393II-III-IV

131051145520151394I-II-III-IVخوزستانشوش18

13804135142320151394Vکرمانمنظر فرهنگی میمند19

بیابان لوت20
کرمان، 

خراسان جنوبی، 
سیستان و 
بلوچستان

1393203150520161395VII-VIII

قنات ایرانی21

13792963خراسان ضویقصبه گناباد

150620161395III-IV

13829023اصفهانمون اردستان
139331137کرمانگوهرریزجوپار

139331163کرماناکبرآباد بم
139331162کرمانقاسم آباد بم
139030161خراسان جنوبیبلده فردوس

138414830یزدزارچ
138929976یزدحسن آباد مشیر

139331150مرکزیابراهیم آباد
13792962اصفهانوزوان

138518097اصفهانمزدآباد میمه

ابتدای جدول در صفحه قبل

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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I      نشان دهنده یک شاهکار از نبوغ و خالقیت انسانی باشد.

II     نشــان دهنده تبــادل ارزش هــای بشــری در یــک بــازه زمانــی در یــک منطقــه فرهنگــی از 
لحــاظ پیشــرفت در معمــاری یــا فنــاوری، برنامه ریــزی شــهری یــا طراحــی چشــم انداز باشــد.

III    گواهــی بی همتــا یــا دســت کم اســتثنایی بــر یــک ســنت فرهنگــی یــا تمــدن زنــده 
یــا از میــان رفتــه باشــد.

IV    نمونــه ای برجســته در معمــاری یــا تکنولــوژی کــه مرحلــه ی مهمــی از تاریــخ بشــر 
را نشــان دهــد.

ــک  ــده ی ــا نماین ــت و ی ــط زیس ــان و محی ــن انس ــل بی ــته ای از تعام ــه برجس V     نمون
ــد. ــگ باش فرهن

VI    بــه طــور مســتقیم مرتبــط بــا رویدادهــا یــا ســنت های زندگــی، افــکار و عقایــد یــا 
آثــار هنــری یــا ادبــی دارای اهمیــت عالــی جهانــی باشــد.

VII   پدیده هــای ممتــاز طبیعــی یــا مناطــق برخــوردار از زیبایــی طبیعــی اســتثنایی بــوده 
و بــه لحــاظ هنــری واجــد اهمیــت اســتثنایی باشــند.

VIII  نمونــه برجســته ای کــه نمایانگــر مراحــل عمــده ای از تاریــخ زمیــن، شــامل ســوابق 
ــر روی آن، فرآیندهــای مهــم زمین شناســی کــه مســتمراً در تکامــل اشــکال آن  ــات ب حی
ــن  ــر زمی ــی و شــکل ظاه ــی طبیع ــده جغرافیای ــای عم ــا نشــانگر ویژگی ه ــر اســت ی مؤث

باشــد.

ــم و مســتمر بوم شناســی زیســتی  ــر تحــوالت مه ــه نمایانگ ــه برجســته ای ک IX     نمون
ــاحلی و  ــتم های س ــیرین، اکوسیس ــای ش ــی، آب ه ــای زیرزمین ــل آب ه ــول و تکام ــا تح ی

ــوران باشــد. دریایــی و جامعــه گیاهــان و جان

ــادر کــه  ــن زیســتگاه های طبیعــی گونه هــای ن ــاال و مهم تری ــوع زیســتی ب X     دارای تن
بــه لحــاظ علمــی یــا ضــرورت حفاظــت از آن هــا، اهمیــت جهانــی دارد.

معیارهای طبیعیمعیارهای فرهنگی
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نمودار آثار تاریخی- فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار جهانی

14
 -

ک 
ی

* با توجه به اینکه بخشــی از این ســایت ها مصوبه شــورایعالی محیط زیســت تحت عنوان منطقه چهارگانه دارد و برخی از ســایت ها در فهرســت میراث طبیعی ملی وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
ثبت شــده اســت، برای جلوگیری از ابهام از ذکر شــماره و تاریخ ثبت ملی در این بخش خودداری شــده است.

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

استاننام اثرردیف
سال 

شمسی 
ثبت ملی

شماره  
ثبت  

ملي

شماره 
ثبت 
جهاني

سال ثبت 
جهاني  
میالدي

سال ثبت 
جهاني 
شمسي

معیار ثبت اثر

138415000154420171396III-Vیزدشهر تاریخی یزد22

156820181397II-III-V-1397فارسمنظر باستان شناسی ساسانی 23

24
جنگل های هیرکانی* 

گیالن، 
مازندران، 

گلستان، سمنان 
و بخش هایی از 
خراسان شمالی

--158420191398IX

دفتر برنامه ریزی و بودجه 



44

گی
هن

فر
ث 

را
می

    
م 

کـــ
ل ی

ص
ف

سال ثبت
میالدی

سال ثبت
شمسی

گستره جغرافیایی نام عنصر ردیف

2009 1388 ملی ردیف موسیقی ایرانی 1

2016 1395
چند کشوری-سال 1395: ایران، آذربایجان، افغانستان، 
ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، پاکستان، ترکیه، 

قزاقستان ، قرقیزستان، هند، عراق

نوروز با محوریت ایران )در سال 2009 )1389( با 
محوریت هفت کشور ثبت جهانی شده بود.( 2

2010 1389 ملی مهارت سنتی بافت فرش کاشان 3

2010 1389 ملی مهارت سنتی بافت فرش فارس 4

2010 1389 ملی تعزیه: نمایش آیینی 5

2010 1389 ملی آیین پهلوانی و زورخانه ای 6

2010 1389 ملی موسیقی بخش های خراسان 7

2011 1390 ملی مهارت های سنتی ساخت لنج ایرانی و دریانوردی 
با آن در خلیج  فارس

8

2011 1391 ملی نقالی: هنر قصه گویی اجرایی ایرانی 9

2012 1391 ملی آیین قالی شویان مشهد اردهال کاشان 10

2016 1395 چند ملیتی: ایران، آذربایجان، ترکیه، قزاقستان، قرقیزستان فن پخت نان های تخت، لواش و ... 11

2017 1396 ملی چوگان، بازی سوار بر اسب به همراه موسیقی و 
روایتگری

12

2017 1396 چند کشوری: ایران، آذربایجان مهارت ساخت و نواختن کمانچه 13

2019 1398 ملی مهارت های سنتی ساختن و نواختن دوتار 14

2020 1399 چند ملیتی: ایران، آذربایجان، ترکیه، ازبکستان هنر مینیاتور 15

2020 1399 چند ملیتی: ایران، ارمنستان آیین زیارت کلیسای تادئوس 16

جدول تعداد میراث ناملموس ثبت شده در سطح جهانی )اثر( 

15
 -

ک 
ی

15
 -

ک 
ی

نمودار تعداد میراث ناملموس ثبت شده در سطح جهانی

دفتر برنامه ریزی و بودجه سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399



45

گی
هن

فر
ث 

را
می

    
م 

کـــ
ل ی

ص
ف

16
 -

ک 
ی

جدول تعداد آثار غیرمنقول فرهنگی-تاریخی بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی )حفاظت شده و مرمت شده(

حفظ و احیاء بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

1399 1398 1397 1396 1395 واحد سنجش برنامه / اقدام ردیف

275 644 768 760 599 تفاهم نامه
مشارکت در مرمت ابنیه، خانه ها، حمام ها و 

بازارهای تاریخی 1

1267 1315 971 1028 339 اثر
ساماندهی و تعمیر بناهای مهم تاریخی و 

مساجد جامع تاریخی 2

21 36 51 40 46 اثر
تعمیر و مرمت آثار و بناهای ثبت شده در 

اختیار دستگاه های دولتی 3

94 149 175 313 63 اثر
ساماندهی و مرمت محوطه ها و بناهای 

تاریخی، بقاع متبرکه و آرامگاه های 
تاریخی های مفاخر

4

292 245 198 163 52
 بافت شهری و

روستایی
مطالعه، مرمت و حفاظت بافت های تاریخی،  

شهری و روستایی 5

105 210 205 - - اثر

ساماندهی و مرمت آثار تاریخی در طرح ایجاد 
اشتغال پایدار و اعطای کمک های فنی و 

اعتباری
6

ــا توجــه بــه مســتمر بــودن  •  آمــار ارایــه شــده از مجمــوع اعتبــارات ملــی و اســتانی و بخــش خصوصــی محاســبه شــده و ب
پروژه هــای اجرایــی حفاظــت و مرمــت بصــورت تجمعــی می باشــند.

• از 877 اثــر مشــارکتی معرفــی شــده در ابتــدای ســال 1399 تعــداد 275 تفاهــم نامــه مشــارکت منعقــد شــده اســت و تعــداد 
258 اثــر نیــز تخصیــص اعتبــار یافتــه اســت. 

ــی از  ــی و الباق ــطح مل ــارات س ــر از اعتب ــداد 40 اث ــی تع ــاجد تاریخ ــم و مس ــای مه ــر بناه ــاماندهی و تعمی ــاخص س • در ش
ــت. ــده اس ــن گردی ــی تأمی ــش خصوص ــتانی و بخ ــارات اس اعتب

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

امور پایگاه ها
پایگاه های میراث ملی وجهانی

نام پایگاهاستانردیف
شماره 
ثبت 
جهاني

ثبت 
جهاني  
)میالدی(

ثبت 
جهاني  
)شمسی(

سال تاسیس

113197913581379محوطه تاریخی چغازنبیلخوزستان1

114197913581379محوطه تاریخی تخت جمشید )پرسپولیس(فارس2

115197913581379میدان امام اصفهاناصفهان3

1077200313821372محوطه تاریخی تخت سلیمانآذربایجان غربی4

1106200413831380پاسارگادفارس5

1208bis200413831389بم و منظر فرهنگی آنکرمان6

1188200513841378گنبد سلطانیهزنجان7

1222200613851377محوطه تاریخی بیستونکرمانشاه8

مجموعه آذربایجان شرقی9
کلیساهای 
تاریخی 

ایران

سنت استپانوس
1262200813871380 چوپان

دره شام

آذربایجان غربی10
مریم مقدس )زور زور(

1262200813871380
قره کلیسا )تادئوس(

1315200913881378سازه های آبی- تاریخی شوشترخوزستان11

1345201013891384مجموعه آرامگاه و خانقاه شیخ صفیالدین اردبیلیاردبیل12

1346201013891389بازار تاریخی تبریزآذربایجان شرقی13

فارس14

باغ ایرانی

ارم شیراز

137220111390

1389
1388اکبریه بیرجندخراسان جنوبی15
1389پاسارگادفارس16
1389پهلوانپور مهریزیزد17
1389چهلستوناصفهان18
1389دولت آباد یزدیزد19
1389شاهزاده ماهانکرمان20
1383عباس آباد بهشهرمازندران21
1389فیناصفهان22

1397201213911391مسجد جامع اصفهاناصفهان23

1398201213911383گنبد قابوسگلستان24

1422201313921378کاخ گلستانتهران25

جدول فهرست پایگاه های میراث جهانی 

17
 -

ک 
ی

ادامه جدول در صفحه بعد

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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ادامه جدول در صفحه بعد

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

سیستان و 26
1456201413931383شهر سوختهبلوچستان

1455201513941380محوطه تاریخی شوشخوزستان27

1423rev201513941382منظر فرهنگی میمندکرمان28

کرمان29
1505201613951393بیابان لوت سیستان30

خراسان جنوبی31
خراسان رضوی32

قنات ایرانی

قصبه گناباد

1506201613951382

میاه بلدهخراسان جنوبی33
زارچیزد34
حسن آباد مشیریزد- مهریز35
ابراهیم آبادمرکزی- اراک36
گوهرریزکرمان-جوپار37
قاسم آبادکرمان-بم38
اکبرآبادکرمان-بم39
موناصفهان- اردستان40
مزدآباداصفهان41
وزواناصفهان42

154420171396شهر تاریخی یزدیزد43

44

فارس

بیشاپور )شهرتاریخی بیشاپور - غار شاپور(

156820181397

1379

1382سروستان45

فیروزآباد )نقش برجسته پیروزی اردشیر- نقش 46
1384برجسته تاجگذاری اردشیر(

1384شهرگور47

1384قلعه دختر48

ابتدای جدول در صفحه قبل

18
 -

ک 
ی

جدول تعداد پایگاه  های میراث فرهنگی )ملی( به تفکیک استان و سال تاسیس )پایگاه(

سال تاسیساستاننام پایگاهوضعیت پایگاهردیف

1386آذربایجان شرقیکندوانپایگاه میراث فرهنگی1

1396آذربایجان شرقیربع رشیدیپایگاه میراث فرهنگی2

1399آذربایجان شرقیمحوطه باستانی صوربنابپایگاه میراث فرهنگی3

1399آذربایجان شرقیمحوطه باستانی اوجانپایگاه میراث فرهنگی4

1397آذربایجان شرقیقلعه بختک لیالنپایگاه میراث فرهنگی5

1382آذربایجان غربیمحوطه حسنلوپایگاه میراث فرهنگی6

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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سالنامه آماری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری      سال 1398

ادامه جدول در صفحه بعد

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

1393آذربایجان غربیدژ بسطامپایگاه میراث فرهنگی7

1397اردبیلشهر تاریخی یئریپایگاه میراث فرهنگی8

1399اردبیلمحوطه تاریخی کهنه کنزقپایگاه میراث فرهنگی9

1381اصفهانروستای تاریخی ابیانهپایگاه میراث فرهنگی10

1382اصفهانروستای تاریخی قهیپایگاه میراث فرهنگی11

1383اصفهانتپه سیلک کاشانپایگاه میراث فرهنگی12

1384اصفهانروستای تاریخی نیاسرپایگاه میراث فرهنگی13

1392اصفهانشهر زیرزمینی نوش آبادپایگاه میراث فرهنگی14

1397اصفهانمحوطه فرهنگی ویگلپایگاه میراث فرهنگی15

1394اصفهانبافت تاریخی زوارهپایگاه میراث فرهنگی16

1399اصفهانکلیسای وانکپایگاه میراث فرهنگی17

1399البرزکاخ مرواریدپایگاه میراث فرهنگی18

1384ایالمشهر تاریخی سیمره )دره شهر(پایگاه میراث فرهنگی19

1396ایالممحوطه تاریخی سیروانپایگاه میراث فرهنگی20

1389ایالممحوطه تاریخی دهلرانپایگاه میراث فرهنگی21

1388بوشهرکاخ های هخامنشی دشتستانپایگاه میراث فرهنگی22

1399تهرانمحوطه باستانی ریپایگاه میراث فرهنگی23

پایگاه میراث فرهنگی24
 قالع تاریخی چهارمحال بختیاری

)قلعه های اسفندیارخان فرخ شهر، سمسام 
السلطنه شلمزار، امیر مفخم دزک و سورک(

1383چهارمحال بختیاری

1384خراسان جنوبیبافت تاریخی تونپایگاه میراث فرهنگی25

1386خراسان جنوبیبافت تاریخی بیرجندپایگاه میراث فرهنگی26

1386خراسان جنوبیبافت تاریخی بشرویهپایگاه میراث فرهنگی27

1397خراسان جنوبیبافت تاریخی خوسفپایگاه میراث فرهنگی28

1381خراسان رضویمحوطه تاریخی نیشابورپایگاه میراث فرهنگی29

1381خراسان رضویمنظر تاریخی فرهنگی توسپایگاه میراث فرهنگی30

1399خراسان  رضویمزار شیخ احمد جامپایگاه میراث فرهنگی31

1382خراسان رضویمجموعه رباط شرفپایگاه میراث فرهنگی32

1394خراسان رضویمحوطه تاریخی بندیان دره گزپایگاه میراث فرهنگی33

1396خراسان رضویشهر تاریخی سبزوارپایگاه میراث فرهنگی34

ابتدای جدول در صفحه قبل

ادامه جدول در صفحه بعد

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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ابتدای جدول در صفحه قبل
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1386خراسان شمالیمحوطه شهر تاریخی بلقیسپایگاه میراث فرهنگی35

1386خراسان شمالیروستای روئینپایگاه میراث فرهنگی36

1399خراسان شمالی محوطه تاریخی ریویپایگاه میراث فرهنگی37

1381خوزستانمحوطه تاریخی ایذهپایگاه میراث فرهنگی38

1382خوزستانمحوطه ارجان و چگاسفلیپایگاه میراث فرهنگی39

1399خوزستانمحوطه تاریخی جندی شاپورپایگاه میراث فرهنگی40

1397خوزستانمحوطه تاریخی دستواپایگاه میراث فرهنگی41

1398خوزستانهفت تپهپایگاه میراث فرهنگی42

1399زنجانمعدن نمک چهرآبادپایگاه میراث فرهنگی43

1394سمنانمجموعه بسطام و خرقانپایگاه میراث فرهنگی44

1397سمنانبافت تاریخی سمنانپایگاه میراث فرهنگی45

1381سیستان و بلوچستانکوه خواجهپایگاه میراث فرهنگی46

1394سیستان و بلوچستانمجموعه تاریخی بمپورپایگاه میراث فرهنگی47

1397سیستان و بلوچستانمنظر فرهنگی، طبیعی باغ شهر جالقپایگاه میراث فرهنگی48

1382فارسبافت تاریخی شیرازپایگاه میراث فرهنگی49

1386فارسشهر تاریخی الرپایگاه میراث فرهنگی50

1399فارس مجموعه تاریخی ایزدخواستپایگاه میراث فرهنگی51

1380قزوینمنظر فرهنگی تاریخی قلعه الموتپایگاه میراث فرهنگی52

1384قزوینبافت تاریخی قزوینپایگاه میراث فرهنگی53

1386قزوینمنظر فرهنگی تاریخی سمیرانپایگاه میراث فرهنگی54

پایگاه محور تاریخی فرهنگی و مذهبی پایگاه میراث فرهنگی55
1389قمقم )قلی درویش- صرم(

1386کردستانمحوطه تاریخی زیویه پایگاه میراث فرهنگی56

1386کردستانمحوطه تاریخی کرفتوپایگاه میراث فرهنگی57

1395کردستانمنظر فرهنگی تاریخی اوراماناتپایگاه میراث فرهنگی58

1386کرمانمحوطه تاریخی جیرفتپایگاه میراث فرهنگی59

1387کرمانبافت تاریخی کرمانپایگاه میراث فرهنگی60

1382کرمانشاهمحوطه تاریخی کنگاور- معبد آناهیتاپایگاه میراث فرهنگی61

1382کرمانشاهمحور ساسانی قصرشیرینپایگاه میراث فرهنگی62

1383کرمانشاهمحوطه تاریخی تاق بستانپایگاه میراث فرهنگی63

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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1386کرمانشاهمنظر فرهنگی تاریخی اوراماناتپایگاه میراث فرهنگی64

1382کهگیلویه و بویراحمدشهر تاریخی دهدشتپایگاه میراث فرهنگی65

1396گلستانبافت تاریخی شهر استرآباد/گرگانپایگاه میراث فرهنگی66

1387گلستانمحوطه تاریخی دیوار بزرگ گرگانپایگاه میراث فرهنگی67

1397گلستانشهرباستانی جرجانپایگاه میراث فرهنگی68

1380گیالنروستای ماسولهپایگاه میراث فرهنگی69

1386گیالنقلعه رودخانپایگاه میراث فرهنگی70

1381گیالنموزه روستایی گیالنپایگاه میراث فرهنگی71

1379لرستانقلعه فلک افالکپایگاه میراث فرهنگی72

پایگاه میراث فرهنگی73
 پل های تاریخی لرستان 

)کشکان، کلهر، رومشکان سیاه، پله کاسیان، پل 
دختر، کاکا رضا، گاومیشان، قلعه حاتم، چاالن 

چوالن، پل شاپوری خرم آباد(

1383لرستان

1383لرستانبافت تاریخی بروجردپایگاه میراث فرهنگی74

1386مازندرانمجموعه تاریخی فرح آباد ساریپایگاه میراث فرهنگی75

1395مازندرانروستای یوشپایگاه میراث فرهنگی76

1399مازندرانغار اسپهبد خورشیدپایگاه میراث فرهنگی77

مجموعه باغ های صفوی بهشهر )صفی پایگاه میراث فرهنگی78
1399مازندرانآباد، باغشاه، باغ تپه و چشمه عمارت بهشهر(

1388مرکزیبافت تاریخی نراقپایگاه میراث فرهنگی79

1394مرکزیمسجد جامع ساوهپایگاه میراث فرهنگی80

1379همدانمحوطه باستانی هگمتانهپایگاه میراث فرهنگی81

1382همدانبافت تاریخی همدانپایگاه میراث فرهنگی82

1383همدانمحوطه تاریخی تپه  نوشیجان مالیرپایگاه میراث فرهنگی83

1395همداندستکند سامن و ارزانفودپایگاه میراث فرهنگی84

1399همدانبافت تاریخی روستای ورکانهپایگاه میراث فرهنگی85

1381یزدبافت تاریخی میبدپایگاه میراث فرهنگی86

1384یزدبافت تاریخی ابرکوهپایگاه میراث فرهنگی87

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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ک 
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جدول پایگاه های میراث فرهنگی ملی ایجاد شده در سال 1399 )پایگاه(

نام اثر / پایگاه ردیف

کلیسای وانک 1

کاخ مروارید 2

محوطه باستانی ری 3

مزار شیخ احمد جام 4

معدن نمک چهرآباد 5

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

1394یزدبافت تاریخی شهر اردکانپایگاه میراث فرهنگی88

پایگاه میراث فرهنگی89

ران
مک

 و 
س

فار
ج 

خلی

محوطه تاریخی  
1388بوشهرسیراف

1394سیستان بلوچستانبندر تاریخی چابهارپایگاه میراث فرهنگی90
1395هرمزگانبافت تاریخی کنگ پایگاه میراث فرهنگی91

بافت تاریخی پایگاه میراث فرهنگی92
جزیره خارک

1399بوشهر

1394هرمزگانبافت تاریخی الفتپایگاه میراث فرهنگی93

بافت تاریخی منظر پایگاه میراث فرهنگی94
1398خوزستان فرهنگی ماهشهر

1395بوشهربافت تاریخی بوشهرپایگاه میراث فرهنگی95
1399هرمزگانشهر تاریخی حریره پایگاه میراث فرهنگی96

کاروانسراهای ایرانپایگاه میراث فرهنگی97

قم/ سمنان/خراسان 
شمالی ، جنوبی و 

رضوی - کرمانشاه/ 
همدان/ گیالن/ 
البرز/ تهران / 

آذربایجان شرقی 
/ اصفهان / یزد/ 

کرمان/ فارس

1398

پایگاه میراث فرهنگی98

آسبادهای ایران

1396خراسان رضوی 

1396خراسان جنوبیپایگاه میراث فرهنگی99

1394سیستان و بلوچستان پایگاه میراث فرهنگی100

ادامه جدول در صفحه بعد

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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نام اثر / پایگاه ردیف

مجموعه تاریخی ایزدخواست 6

مجموعه باغ های صفوی بهشهر )صفی آباد، باغشاه، باغ تپه و چشمه عمارت بهشهر( 7

غار اسپهبد خورشید 8

مجموعه روستاهای تاریخی ورکانه، سیمین و خاکو 9

محوطه تاریخی اوجان 10

محوطه تاریخی صور بناب 11

محوطه تاریخی حریره کیش )خلیج فارس و دریای مکران( 12

جزیره خارک )خلیج فارس و دریای مکران( 13

محوطه تاریخی ریوی 14

محوطه تاریخی جندی شاپور 15

محوطه تاریخی کهنه کنزق 16

ابتدای جدول در صفحه قبل

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمه 
حــوزه گردشــگری یکــی از حوزه هایــی اســت کــه در محــدوده یــک بخــش اقتصــادی قــرار نگرفتــه و چنــد بخــش مختلــف 
ــه  ــن بخــش و باتوجــه ب ــد از چندی ــی آن بای ــا مؤلفه هــای اصل ــط ب ــذا اطالعــات مرتب ــوأم شــامل می شــود. ل ــه صــورت ت را ب
شــیوه های معیــن، بــه ســاختار اصلــی اطالعــات گردشــگری منتقــل شــوند. آمارهــای ارائــه شــده در ایــن فصــل مربــوط بــه 
حــوزه گردشــگری وزارت خانــه شــامل تعــداد گردشــگران خارجــی وارد شــده بــه کشــور برحســب مرزهــای ورودی، بــه تفکیــک 
ــه تفکیــک  ــت اقامتگاه هــای کشــور ب ــداد و ظرفی ــاق، تع ــک اســتان، تخــت، ات ــه تفکی ــی کشــور ب ــداد اماکــن اقامت ســال، تع
 )UNWTO( درجــه، تعــداد دفاتــر خدمــات مســافرتی کشــور، ... اســت. ضمنــا باتوجــه بــه توصیــه ســازمان جهانــی گردشــگری
ــار  ــال 1399 آم ــی از س ــف بین الملل ــاس تعاری ــر اس ــران ، ب ــگری  )T.S.A( در ای ــاری گردش ــاب اقم ــرح حس ــرای ط ــر اج ب
ــه گردشــگران طــی  ــوط ب ــات مرب ــر اســت اطالع ــه ذک ــردد. الزم ب ــه می گ ــک مســافر و گردشــگر ارائ ــه تفکی گردشــگران ب

ــه شــده اســت.  ــف مســافر ارائ ــق تعری ــل، مطاب ســال های قب

تعاریف و مفاهیم حوزه گردشگری

محل اقامت 
 هــر فــردی درصورتــی مقیــم یــک کشــور )یــک محــل( محســوب می گــردد، کــه اکثــر ســال گذشــته )ســال ســپری شــده( 
را در آن کشــور )آن محــل( گذرانــده باشــد یــا مدتــی در ســال گذشــته را در آن کشــور )آن محــل( زندگــی کــرده و در صــورت 
مســافرت بــا مــدت کمتــر از 12مــاه بــه کشــور دیگــر )محــل دیگــر( مجــدداً قصــد مراجعــت بــه منظــور زندگــی در کشــور اول 

)محــل اول( را داشــته باشــد.

سفر 
ســفر بــه حرکــت یــک فــرد یــا یــک خانــوار بیــن دو یــا چنــد منطقــه بــا هــر هــدف و هــر مــدت زمــان اطــالق می شــود. الزم 
بــه ذکــر اســت ایــن مفهــوم در حــوزه گردشــگری کاربــرد نداشــته و ســفر گردشــگری مفهومــی اســت کــه در ایــن حــوزه حائــز 

ــد. ــت می باش اهمی

سفر گردشگری
سفری که توسط بازدیدکنندگان انجام می شود.

گردشگر
بازدیدکننده )داخلی، ورودی یا خروجی( به شرط این که سفر وی حداقل یک شب و حداکثر یک سال  متوالي باشد.

گردشگری 
مجموعــه فعالیت هایــی کــه فــرد یــا افــرادی در طــی ســفر بــه مکانــی خــارج از محیــط معمــول زندگــی  خویــش   بــرای مــدت 
ــه شــرط اینکــه در هیــچ  ــرای یــک هــدف اصلــی ماننــد تفریــح و ... انجــام می دهنــد ب ــی ب ــر از یــک ســال متوال زمــان کمت

نهــادی در محــل مــورد بازدیــد )مقصــد( اســتخدام نشــده باشــند.

دفتر برنامه ریزی و بودجه سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399
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مسافر
فردی که با هر هدفی و هر مدت زمانی بین دو مکان جغرافیایی مختلف جابجا می شود.

بازدیدکننده
مســافری کــه بــا هــر هدفــی - غیــر از اســتخدام توســط موسســه یــا فــردی مقیــم - در مــکان مــورد بازدیــد، در مــدت کمتــر 
ــا اقامــت  ــه مکانــی خــارج از محیــط معمــول خــود ســفر می کنــد. بازدیدکننــده شــامل گردشــگر )بازدیدکننــده ب از یکســال، ب

شــبانه( و بازدیدکننــده یــک روزه )بازدیدکننــده بــدون اقامــت شــبانه( اســت.

صور اصلی گردشگری 
ــد وی می باشــد  ــاط بیــن محــل اقامــت بازدیدکننــده و محــدوده مــورد بازدی صورت هــای اصلــی گردشــگری نشــان دهنده ارتب

کــه بــه صــورت زیــر ارائــه شــده اســت:

الف( گردشگری بومی 
گردشــگری بومــی بــه مجموعــه فعالیت هــای گردشــگری بازدیدکننــدگان مقیــم یــک کشــور در قلمــرو اقتصــادی همــان کشــور  

ــود. اطــالق می ش
ب( گردشگری ورودی 

گردشگري افراد غیرمقیم یک کشور، در کشور مورد بازدید است.
ج( گردشگری خروجی

گردشگري افراد مقیم یک کشور، در خارج از مرزهای کشور خود است.
د(گردشگری داخلی

ــد اســت و شــامل گردشــگری بومی)درون حــوزه ای( و گردشــگری  ــورد بازدی ــم در کشــور م ــم و غیرمقی ــراد مقی گردشــگری اف
ورودی اســت.

هدف از سفر 
ــن  ــت. ای ــدان آن، ســفر مذکــور صــورت نمــی گرف ــی کــه در صــورت فق ــن هدف ــی مهمتری هــدف از ســفر )گردشــگری( یعن

ــود. ــیم می ش ــی تقس ــداف تخصص ــخصی و اه ــداف ش ــروه اه ــه دو گ ــداف ب اه

اهداف شخصی 
اهداف شخصی مواردی در محدوده فعالیت های فردی یا خانواری را شامل می شوند. 

اهداف تخصصی 
اهداف تخصصی دربرگیرنده مسائل مربوط به حرفه فرد یا ماموریت های کاری وی است.

اقامتگاه
مــکان یــا قســمتی از مــکان یــا تعــدادی مــکان مشــخص اســت کــه در آن مجموعــه ای از عوامــل تولیــد زیــر نظــر مدیریــت و 
حســابداری واحــد بــه فعالیــت پذیــرش مســافر یــا مهمــان بــرای اقامــت موقــت و ارائــه خدمــات و تســهیالت اشــتغال دارنــد. 
ــا  ــتفاده از آن-ه ــه اس ــی ک ــی« و اقامتگاه های ــگاه همگان ــد، »اقامت ــتفاده کنن ــا اس ــردم از آن ه ــوم م ــه عم ــی ک اقامتگاه های

ــده می شــود.  ــگاه اختصاصــی« نامی ــه اعضــای ســازمان خاصــی باشــد، »اقامت محــدود ب

درجه اقامتگاه:
ــر اســاس  ــد و ب ــی کــه عرضــه می کنن ــی و کیفیــت خدمات ــر حســب وضعیــت ســاختمانی، تاسیســاتی و تجهیزات اقامتگاه هــا ب
ــاز   ــا 5 ســتاره، 4 ســتاره، 3 ســتاره، 2 ســتاره، یــک ســتاره، ممت ــه 6 گــروه: لوکــس ی ــررات خــاص هــر گــروه از آن هــا، ب مق

ــوند.  ــک می ش ــه 2، و ....( تفکی ــه 1، درج ــده )درج ــدی ش ــتاره درجه بن ــدون س ــی ب گروه

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399 دفتر برنامه ریزی و بودجه 



56

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

اتاق اقامتگاه:
بخشــی از اقامتــگاه کــه حداقــل دارای تختخــواب بــوده و بســته بــه نــوع اقامتــگاه دارای حمــام، ســرویس بهداشــتی و ســایر 

امکانــات رفاهــی اســت.
تخت اقامتگاه:

وسیله ای در اتاق اقامتگاه که شرایط خواب و استراحت میهمان را فراهم می آورد.
           

نفر شب اقامت          
تعداد شب های اقامت یک گردشگر در طول سفرش را نفر شب اقامت گویند.

نفر شب اقامت در اقامتگاه های رسمی 
تعداد شب هایی که یک گردشگر در طول سفر خود در اقامتگاه های رسمی اقامت داشته باشد.  

هتل )مهمانخانه(:
 نوعــی اقامتــگاه عمومــی گردشــگری اســت کــه باتوجــه بــه پیشــنهادات ســاختمانی، معمــاری و تاسیســاتی بــه درجــه یــک تــا 
پنــج ســتاره تقســیم می شــود، حداقــل خدماتــی کــه در هتــل ارائــه مــی شــود مرتــب کــردن روزانــه تختخــواب، نظافــت اتــاق 
ــر ایــن در  و ســرویس های بهداشــتی اســت. هتل هــای ســه ســتاره دارای ســرویس اختصاصــی و رســتوران هســتند. افــزون ب
هتل هــای 4 و 5 ســتاره تســهیالت زمانــی، تفریحــی، ورزشــی، فروشــگاه های صنایع دســتی و خدمــات دیگــر ماننــد آرایشــگاه، 

ــه می شــود. ــره ارائ ــازی، اســتخر، ســونا، ســالن های اجتماعــات و غی ــک، زمین هــای ب کفاشــی، بان

اقامتگاه های بوم گردی
ــی و  ــی، اجتماع ــت محیط ــداری زیس ــول پای ــت اص ــا رعای ــی ب ــی و بوم ــای طبیع ــط ه ــه در محی ــتند ک ــی هس ــگاه های اقامت
اقتصــادی و ســازگار بــا معمــاری بومــی، بافــت تاریخــی و ســیمای طبیعــی منطقــًه اقامتــگاه ایجــاد، احیــا و یــا بهــره بــرداری 
شــده و ضمــن حداکثــر تعامــل بــا جوامــع محلــی و توجــه بــه تنــوع اقلیــم و طبیعــت، زمینــه حضــور گردشــگران را بــرای تجربــه 

ــد.  ــی فراهــم می نمای ــی و بوم ــط طبیع زندگــی در محی

اقامتگاه های سنتی
اقامتگاهــی دارای مجــوز کــه در بنایــی تاریخــی، قدیمــی یــا بــا ارزش بــا رعایــت ســبک معمــاری و اقلیمــی، کــه به گردشــگران، 

خدمــات اقامتــی متناســب بــا ســبک و دورانــی کــه بنــا بــه آن تعلــق دارد ارائــه می دهــد.

مهمانپذیر
نوعــی اقامتــگاه عمومــی گردشــگری اســت کــه نســبت بــه هتــل دارای فضاهــای عمومــی کمتــر بــوده و بــه لحــاظ غیرمالــی 

تامیــن کننــده برخــی از نیازهــای افــراد بــا ویژگــی هــای خــاص و محدودتــر اســت.

مجتمع گردشگری
مجموعــه ای مرکــب از خدمــات مختلــف ومتنــوع اســت کــه بــه قصــد انتفــاع و ارائــه خدمــات بــه گردشــگران و مســافران در 
مناطــق و نواحــی گردشــگرپذیر ایجــاد شــده و فعالیــت می کنــد. مجتمــع گردشــگری بایــد طیفــی از انــواع خدمــات گردشــگری 
ماننــد خدمــات اقامتــی، پذیرایــی، خدمــات تفریحــی، ورزشــی، ســالمت، فرهنگــی و .... را بــه گردشــگران ارائــه کنــد. حداقــل 

ــد از : ــاز مجتمع هــای گردشــگری عبارتن ــات موردنی شــرایط و امکان
1-تســهیالت عمومــی، شــامل ســرویس هــای بهداشــتی، نمازخانــه، پارکینــگ، تاسیســات فنــی، پذیــرش و ... 2- تســهیالت 
پذیرایــی، شــامل هــر نــوع فضــا و تســهیالتی کــه امــکان ارائــه خدمــات اغذیــه و اشــربه را بــا شــرایط مناســب بــرای میهمانــان 
فراهــم مــی آورد اعــم از ســفره خانــه ســنتی، رســتوران، تــاالر و... 3- امکانــات اقامتــی، شــامل انــواع تاسیســات اقامتــی مصــرح 
در آییــن نامــه تاسیســات گردشــگری کــه امــکان اقامــت مناســب میهمانــان را فراهــم آورنــد. 4- تســهیالت تفریحــی، ورزشــی 
و ســالمت، شــامل انــواع فعالیتهــا و فضاهــای ورزشــی در محیــط هــای بســته و یــا روبــاز، ســالن نمایــش، اســتخر شــنا، ســونا 
ــرگرمی،  ــازی و س ــای ب ــات و فضاه ــی، امکان ــاه شناس ــاغ گی ــش، ب ــاغ وح ــگاه، ب ــواع فروش ــازی، ان ــالن بدنس ــوزی، س  و جک
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ــد و  ــری، فضــای آموزشــی، تولی ــوزه و گال ــواع م ــری، شــامل ان ــی و ..... 5- تســهیالت فرهنگــی و هن ــی، آبدرمان لجــن درمان
ــری و... ــع دســتی، ســوغات و محصــول فرهنگــی و هن عرضــه صنای

اردوگاه و محوطه های گردشگری
توقــف گاه یــا اســتراحتگاه موقــت کــه معمــوال در بین راه هــا، مناطــق دیدنــی و خــوش آب و هــوا یــا مناطــق عبــور گردشــگران 
ــز  ــرای پخــت و پ ــات ســاده ب ــاز ماننــد ســرویس های بهداشــتی، امکان ــات رفاهــی موردنی ایجادمی شــود و دارای حداقــل امکان
ــکو،  ــک، س ــه، آلون ــد کلب ــاده مانن ــت س ــای ثاب ــا اقامتگاه ه ــک( ی ــادر، کاروان ــل چ ــرک )مث ــای متح ــزگاه و اقامتگاه ه و آب ری

آالچیــق و ماننــد آن اســت.
          

تعریف انواع روادید
روادید ورود مقیمین

ایرانیان مقیم خارج از کشور که قصد ورود و دیدار از موطن خود را دارند.
روادید 72 ساعته ملوانی

ــرای خــروج از کشــتی و حضــور 72 ســاعت در  ــران ب ــادر ای ــو گرفتــه در بن ــان کشــتی هــای پهل ــرای ملوان صــدور مجــوزی ب
ــد  ــکی های مقص خش

روادید زیارتی
روادید زیارتی مخصوص مسلمانان خارجی که به قصد زیارت اماکن مقدسه وارد کشور می شوند، صادر می گردد.

روادید ورود
ــه ایــران را دارنــد صــادر  مــی  ــاره( ب بــرای ورزشــکاران، گروه هــای علمــی و مســافرانی کــه قصــد ورود متعــدد )2 یــا چنــد ب

شــود.
روادید جهانگردی

روادید جهانگردی جهت اتباع خارجی که به منظور گردشگری وارد کشور می شوند، صادر می گردد.
روادید خروج و مراجعت

بــرای اتبــاع خارجــی کــه در داخــل کشــور ســاکن بــوده و قصــد دارنــد بــرای دیــدار از خانــواده و اســتفاده از مرخصــی بطــور 
ــد، صــادر می شــود. ــاز گردن ــران ب ــه ای ــاره ب ــاه( از کشــور خــارج شــده و دوب ــر ســه م موقــت )حداکث

روادید تحصیلی
روادید تحصیلی جهت دانشجویان یا طالب علوم دینی که قصد تحصیل در ایران را دارند.

بدون روادید هماهنگ شده  
نوع ویزای سفر محرمانه است.

روادید عبور
روادید عبور جهت خارجیانی که قصد مسافرت به کشور ثالث از طریق خاک ایران را دارند صادر می گردد.

روادید سیاسی
مامورین موقت نمایندگی های سیاسی، کنسولی، و دفاتر سازمان های بین المللی مقیم ایران

میهمانان موقت مامورین اعم از دیپلمات های خارجی مقیم و مامورین ثابت اعزامی
دارنــدگان گذرنامــه سیاســی و خدمــت در قالــب هیــات، برگــزاری اجــالس، کارآمــوزی، اجــرای برنامــه فرهنگــی و آموزشــی و ... 

دارنــدگان گذرنامــه سیاســی و خدمــت کــه بــه منظــور جهانگــردی یــا زیارتــی قصــد ســفر بــه ایــران را دارنــد.
روادید مطبوعاتی  

اصحــاب رســانه های خارجــی اعــم از دیــداری، شــنیداری، مکتــوب، و دیجیتالــی و تهیه کننــدگان، ســازندگان و دســت انــدرکاران 
هــر نــوع گــزارش، فیلــم و ... کــه بــه منظــور انجــام امــور حرفــه ای عــازم کشــور می باشــند بایــد روادیــد مطبوعاتــی اخــذ کننــد.

روادید تجاری
ویزاهــای تجــاری بــرای اهــداف تجــاری و کســب و کار در کشــور مقصــد صــادر مــی شــود. شــرکت در جلســات، کنفرانــس هــا 

و یــا همایــش هــای مربــوط بــه کســب و کار، نیازمنــد اخــذ ویــزای تجــاری مــی باشــد.
روادید راننده ترانزیت

برای رانندگان وسایل نقلیه عمومی که شغلشان رانندگی است و تردد دارند، صادر می شود.
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سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

روادید خروج و مراجعت
بــرای اتبــاع خارجــی کــه در داخــل کشــور ســاکن بــوده و قصــد دارنــد بــرای دیــدار از خانــواده و اســتفاده از مرخصــی بطــور 

ــاز گردنــد، صــادر مــی شــود. ــه ایــران ب ــاره ب موقــت )حداکثــر ســه مــاه( از کشــور خــارج شــده و دوب
روادید ترانزیت

بــرای راننــدگان وســایل نقلیــه عمومــی، کارکنــان قطارهــا، مهمانــداران هواپیمــا، خدمــه کشــتی ها و یــا مســافرانی دیگــری کــه 
قصــد توقــف در کشــور را نداشــته باشــند و فقــط مــی خواهنــد از ایــران رد شــوند و بــه کشــور دیگــری برســند، صــادر مــی شــود.

روادید مناطق آزاد
صدور مجوز حضور افراد خارجی در مناطق آزاد به غیر از سرزمین اصلی   

روادید 72 ساعته کروپرواز
ــر  ــرای حضــور خدمــه پــروازی کــه هواپیمایشــان در یکــی از فرودگاههــای کشــور ب ــه مــدت 72 ســاعت ب صــدور مجــوزی ب

زمیــن نشســته اســت
روادید خدمت

روادیدی مخصوص کارکنان دولت در رابطه با  انجام ماموریت های اداری
روادید چینج ویزا

دریافت ویزا با هدف تمدید اقامت موقت در کشور محل دریافت ویزای سابق
لغو روادید

پیمانی دوجانبه بین دولت ها که اشعار می دارند برای تردد متقابل اتباع نیازی به دریافت روادید نخواهد داشت.
خروج قطعی

برای مقیمانی که پس از خروج از کشور قصد بازگشت دوباره را ندارند، صادر می شود.

در ادامه جداول و نمودارهای حوزه گردشگری به تفصیل آمده است.
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سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

جدول تعداد گردشگران ورودی به کشور برحسب مرزهای ورودی )نفر(

نمودارتعداد گردشگران ورودی به کشور طی سال های 1399،1398،1397،1396،1395،1390)نفر(

نمودار تعداد گردشگران ورودی به کشور به تفکیک مرز ورودی )نفر(

1 
- 

دو
1 

- 
دو

1 
- 

دو
جمع هوایی دریایی زمینی سال

3294126 638557 27896 2627673 1390
4911920 1702645 28528 3180747 1395
5113524 1522597 26955 3563972 1396
7804113 1550136 21671 6232306 1397
8832050 1454797 21439 7355814 1398
639584 112389 12218 514977 )مسافر(*  1399  
558039 90372 95 467572 )گردشگر(  1399

* کاهش قابل مالحظه تعداد مسافران و گردشگران در سال 1399 بعلت پاندمی ناشی از کووید 19 می باشد. 
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جدول تعداد گردشگران ورودی به کشور به تفکیک جنسیت )نفر(

نمودار تعداد گردشگران ورودی به کشور به تفکیک جنسیت )نفر(

جدول تعداد گردشگران ورودی به کشور به تفکیک ماه )نفر(

2 
- 

دو
2 

- 
دو

3 
- 

دو

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

1399 )گردشگر( 1399 )مسافر( 1398 1397 1396 1395 ماه ردیف
17811 19034 598789 448609 375438 370056 فروردین 1
22555 25376 704455 525424 433751 437467 اردیبهشت 2
31272 35714 727279 469518 295661 379713 خرداد 3
39846 47122 1046592 752776 490631 428289 تیر 4
42141 47980 1021184 943676 564401 567900 مرداد 5
57772 67357 899916 816068 459428 518437 شهریور 6
61176 69759 892737 783342 387248 418519 مهر 7
64938 73705 843535 782256 500865 390879 آبان 8
54997 63046 643237 552907 385854 416165 آذر 9
55365 63640 661230 497750 377071 298036 دی 10
58396 67464 676307 606247 416924 346393 بهمن 11
51770 59387 116789 625540 426252 340069 اسفند 12

558039 639584 8832050 7804113 5113524 4911920 جمع
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ل 
صـــ

ف

نامشخص* مرد زن سال

1624 3355463 1554833 1395
1324 3617765 1494435 1396
574 5377380 2426159 1397
513 6001673 2829864 1398
0 591360 48224 )مسافر(  1399  
0 524085 32954 )گردشگر(  1399

* نامشخص: جنسیت اعالم نشده است.
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جدول تعداد گردشگران ورودی به کشور به تفکیک نوع روادید )نفر(

4 
- 

دو

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

ری
شگ

رد
  گ

م   
دو

ل 
صـــ

ف

ف
نوع روادیدردی

سال 1399 سال 1398
)مسافر(

سال 1399 
درصد )گردشگر(

تغییرات
درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

7.024.26079.5314996923.4414996926.871.69لغو روادید1

711.1448.057460.117460.130.00زیارتي2

483.2715.4739552261.8439552270.874.47ورود3

422.8184.7932290.5032290.570.03جهانگردي4

0.68**111.0901.26607559.49خروج و مراجعت5

39.2630.4450370.7850370.900.05ورود مقیمین6

0.12**727.1820.08114021.78 ساعته ملواني7

6.1210.0721710.3321710.380.02مناطق آزاد8

0.04**6.0480.0740320.63تحصیلي9

0.00**5.6750.061820.02بدون روادید هماهنگ شده10

0.01**4.7340.0510770.16عبور11

0.01**724.3490.0514740.23 ساعته کرو پرواز12

0.02**3.1410.0420870.32سیاسي کثیرالمسافره13

1.2380.018390.138390.150.00کثیر المسافره خدمت14

0.00**5670.014780.07سیاسي15

3170.00450.00450.000.00مطبوعاتي16

3100.002570.042570.040.00تجاري17

2980.002110.032110.030.00خدمت18

0.00**1630.00550.00راننده ترانزیت19

370.0070.0070.007.92چینج ویزا20

180.0060.0060.006.79خروج21

0**50.0000ترانزیت22

3.39**10.0030.00خروج قطعي23

8,832,050100.00639584100,00558039100,00100,00جمع
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جدول تعداد گردشگران و مسافران ورودی به ایران به تفکیک بیست  کشور مبدأ  اول  )نفر(

5 
- 

دو

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

ف
نام کشور مبداردی

سال 1399 )گردشگر(

درصد از کل تعداد
گردشگران

32682358/56افغانستان1

8306514/88ترکیه2

314845/64عراق3

299105/35آذربایجان4

277704/98روسیه 5

208943/74ارمنستان6

92651/66عمان7

39250/70پاکستان8

30150/54امارات متحده عربی9

22090/40لبنان10

21950/39چین 11

21560/39سوریه12

13720/26بحرین13

13030/23هندوستان14

11760/21آلمان15

10720/19گرجستان16

9640/17سوئد17

8450/15کویت18

8000/14قطر19

7850/14اوکراین20

55242798/99جمع

ف
نام کشور مبداردی

سال 1399 )مسافر(

درصد از کل تعداد
مسافران

36385056/88افغانستان1

8426817/13ترکیه2

453457/90عراق3

302844/73آذربایجان4

286274/47روسیه 5

209413/27ارمنستان6

138632/17هندوستان7

93071/46عمان8

76821/20پاکستان9

42450/66سوریه10

30330/47امارات متحده عربی11

29620/46لبنان12

25800/40چین 13

21960/34اوکراین14

15750/25بحرین15

14890/23آلمان16

11620/18گرجستان17

11100/17سوئد18

10620/17ونزوئال19

9830/15فیلیپین20

62656497/96جمع
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جدول تعداد گردشگران ورودی به کشور از طریق مرز هوایی به تفکیک نام مرز ورودی )نفر(

6 
- 

دو

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

ری
شگ

رد
  گ

م   
دو

ل 
صـــ

ف

1399    139613971398مرز هواییردیف
)مسافر(

 1399
)گردشگر(

8520647870597293416570048692بین المللي امام خمیني1
5206446341785863772741825154شهید هاشمي نژاد2
509826317783128105239688شیراز3
320882355220205421368اصفهان4
16306852572151755996الر5
147371256911279509315کیش6
98017208760617981675تبریز7
55984567394128912495قشم8
510920972140473308بندرعباس9
49673186175811اهواز10
272914581103746607مهرآباد11
1894137011320کنارک12
1197520283بوشهر13
1190595000منطقه آزاد اروند14
8433753676767ارومیه15
753036551المرد16
6665000زاهدان17
346281222پیام18
2245000رشت19
133242500یزد20
12715000آفالین بین المللي امام خمیني21
6538900ساري22
492300گرگان23
3028100کرمان24
250000عسلویه25
110000اراک26
854400کرمانشاه27
88000بیرجند28
30300شهداي ایالم29
00000اردبیل30
001100زنجان31

15225971550136145479711238990372جمع
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جدول تعداد گردشگران ورودی به کشور از طریق مرز زمینی به تفکیک نام مرز ورودی )نفر(

6 
- 

دو

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

1399    139613971398مرز زمینیردیف
)مسافر(

 1399
)گردشگر(

488771617284772246249099222510دو غارون1

41363964776375098093265425مهران2

4049576585666862221128011276بیله سوار3

3364496950778033204101240751آستارا4

3094474192354387344665846344منطقه آزاد ماکو )بازرگان(5

287659486918111987883065706شلمچه6

2052813743183359391569015589جلفا7

1630211969132336227439270076میلک8

1330964475304912800منطقه آزاد اروند9

11767013397219381220231475میر جاوه10

864271740213234771480812153باشماق11

8502530508624177741664081سرو12

75042802776655300اینچه برون13

7184921839035691436572946تمرچین14

6111310025813409423761580چزابه15

58564130140210150214202رازي16

4985460944928751114687پرویزخان17

458166427574895643642لطف آباد18

43763133571102434157157پلدشت )صنم بالغي(19

362494831466537112باجگیران )پل(20

313661651431960952044620314نوردوز21

2592110635545919951995سرخس22

17020207152733770643449میل 2378

264123---ریمدان24
17944833-رازی )ریلی(25
15973427827288827386خسروي26

356397262323067355814514977467572جمع
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1399    139613971398مرز دریاییردیف
)مسافر(

 1399
)گردشگر(

49944313562530515شهید باهنر1

293812985903890کیش2

00--2932خرمشهر3

282211504033340انزلي4

2717272387109973لنگه5

20054912508011821منطقه آزاد اروند)خرمشهر(6

17801164111512251عسلویه7

15891221114610385بوشهر8

890106113256620شهیدرجایي9

8376173842691امیرآباد10

8259048418140بندر امام خمیني11

5884694502200خارک12

501171861000قشم13

471986153215040کنگان14

35616127210آستارا15

2563980330گناوه16

1122961921690نوشهر17

00--104آبادان18

977339230منطقه آزاد اروند)آبادان(19

637182388شهید کالنتري20

57138440جاسک21

00--18چوئبده22

3171720فریدون کنار23

11--- شهید بهشتي24

2695521671214391221895جمع

جدول تعداد گردشگران ورودی به کشور از طریق مرز دریایی به تفکیک نام مرز ورودی )نفر(

6 
- 

دو

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399
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نمودار تعداد گردشگران خروجی از کشور به تفکیک جنسیت )نفر(
7 

- 
دو

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

جدول تعداد گردشگران خروجی از کشور به تفکیک جنسیت )نفر(

7 
- 

دو

جمع نامشخص مرد زن سال

9196140 5998 5846378 3343764 1395

10542952 3067 6527651 4012234 1396

7242667 2636 4270170 2969861 1397

9517011 2619 5929811 3584581 1398

1134587 - 887370 247217 1399
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نمودار تعداد گردشگران خروجی از کشور به تفکیک مرز هوایی، زمینی و دریایی )نفر(

8 
- 

دو

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

ری
شگ

رد
  گ

م   
دو

ل 
صـــ

ف
جدول تعداد گردشگران خروجی از کشور به تفکیک مرز هوایی، زمینی و دریایی )نفر(

8 
- 

دو
جمع دریایی زمینی هوایی سال

7764449 102427 3445244 4216778 1390

9196140 164565 4377974 4653601 1395

10542952 152824 5202339 5187789 1396

7242667 164331 3245125 3833211 1397

9517011 179684 5949961 3387365 1398

1134587 106891 509879 517817 1399

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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جدول تعداد گردشگران خروجی از کشور به تفکیک ماه خروج

نمودار تعداد گردشگران خروجی از کشور )نفر(

9 
- 

دو
9 

- 
دو

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

درصد تغییرات
1399/1398

تعداد گردشگر )نفر(
ماه ردیف

1399 1398 1397 1396 1395
3/50 23121 660314 874633 770046 690252 فروردین 1

6/06 30584 504994 524834 687262 610657 اردیبهشت 2

6/32 37563 594441 482947 528495 508340 خرداد 3

10/33 68739 665740 554220 681810 520634 تیر 4

9/55 76326 798879 656124 807079 545313 مرداد 5

10/31 106632 1034576 580334 1042820 822359 شهریور 6

3/14 113565 3614712 1031416 764669 643776 مهر 7

27/30 125125 458376 806223 2504660 2441547 آبان 8

33/32 125269 375930 389650 696476 577632 آذر 9

34/40 127124 369534 375916 549781 484208 دی 10

41/29 144502 349997 420067 617960 508685 بهمن 11

174/31 156037 89518 546303 891894 842730 اسفند 12

11.92 1134587 9517011 7242667 10542952 9196140 جمع
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جدول درآمد ارزی حاصل از گردشگران ورودی به کشور )دالر(

جدول تعداد اماکن اقامتی کشور به تفکیک استان و نوع واحد

10
 -

دو 
11

 -
دو 

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

ری
شگ

رد
  گ

م   
دو

ل 
صـــ

ف

درآمد ارزی سال

11746626500 1398

415729600 )مسافر(  1399

362725350 )گردشگر(  1399

778454950 )مجموع(  1399

یف
نام استانرد

زاد(
ق آ

ناط
ن م

بدو
ل )

هت

زاد(
ق آ

ناط
ا م

ل )ب
هت

ان
تم

پار
ل آ

هت

یر
پذ

مان
مه

تل
م

ون
سی

پان

ی
رد

م گ
بو

تی
سن

اه 
تگ

قام
ا

ی
گر

دش
گر

ع 
تم

مج

فر 
سا

ه م
خان

ها
حد

 وا
یر

سا

زاد(
ق آ

ناط
ل م

 هت
 )با

مع
ج

زاد(
ق آ

ناط
ل م

 هت
ون

)بد
ع 

جم

374424741022812707406399آذربایجان شرقی1

414744900300201133127آذربایجان غربی2

3232946810660314324431431اردبیل *3

010521052 84841646204534619386اصفهان4

99760211083507878البرز5

1111040043011648141139ایالم6

1515811105112180107107بوشهر7

125125281200179115390108561561تهران8

131345004902710144144چهار محال و بختیاری9

99014006600037126126خراسان جنوبی10

2462463053851012225668244822472247خراسان رضوی11

772111039023824124124خراسان شمالی12

41635150083120411997خوزستان13

101041600131222194208208زنجان14

1515151090144746210210سمنان15

* دلیل کاهش تعداد مهمانپذیرها نسبت به سال 1398، بعلت تغییر کاربری تعدادی به هتل آپارتمان و نیز تعطیلی تعداد دیگری به علت پاندمی کوید 19 می باشد.

ادامه جدول در صفحه بعد

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

ری
شگ

رد
  گ

م   
دو

ل 
صـــ

ف

یف
نام استانرد

زاد(
ق آ

ناط
ن م

بدو
ل )

هت

زاد(
ق آ

ناط
ا م

ل )ب
هت

ان
تم

پار
ل آ

هت

یر
پذ

مان
مه

تل
م

ون
سی

پان

ی
رد

م گ
بو

تی
سن

اه 
تگ

قام
ا

ی
گر

دش
گر

ع 
تم

مج

فر 
سا

ه م
خان

ها
حد

 وا
یر

سا

زاد(
ق آ

ناط
ل م

 هت
 )با

مع
ج

زاد(
ق آ

ناط
ل م

 هت
ون

)بد
ع 

جم

152421200510181010899سیستان و بلوچستان16

626224137101601824134304864864فارس17

1515215009027470115115قزوین18

363626720000251082269269قم19

09797 323222400220170کردستان20

313182603324635343470470کرمان21

27274190038215600165165کرمانشاه22

04747 773500821111کهگیلویه و بویر احمد23

2828101445126202380427427گلستان24 

026652664 1051064049001122972259گیالن25

262621100803005050لرستان26

6363881451023608400714146084608مازندران27

16162500221205015131131مرکزی28

199147 26781012215414100هرمزگان29

15152151031011156186186همدان30

5555117201554061387421421یزد31

12541351728127869282752258546875211491690916810جمع

یف
نوع واحدرد

زاد(
ق آ

ناط
ن م

بدو
ل )

هت

ان
تم

پار
ل آ

هت

یر
پذ

مان
مه

تل
م

ون
سی

پان

ی
رد

م گ
بو

تی
سن

اه 
تگ

قام
ا

ی
گر

دش
گر

ع 
تم

مج

فر 
سا

ه م
خان

ها
حد

 وا
یر

سا

وع
جم

م

12547281278692827522565468752114916812تعداد1

56312143962251610225062502195015850348105369155233اتاق 2

1332655595176227450718531058052802527010365229119445704تخت3

ابتدای جدول در صفحه قبل

جدول تعداد و ظرفیت اماکن اقامتی کل کشور

12
 -

دو 

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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جدول تعداد و ظرفیت هتل های )مهمانخانه های( کشور

13
 -

دو 
نام استانردیف

هتل )به انضمام مناطق آزاد(هتل )بدون مناطق آزاد(

تعداد تختتعداد اتاقتعداد واحدتعداد تختتعداد اتاقتعداد واحد

37193841964421514732آذربایجان شرقی1
41146230964716013433آذربایجان غربی2
329602557329602557اردبیل3
84330575868433057586اصفهان4
9506127495061274البرز5
1120565211205652ایالم6
158782199158782199بوشهر7
125884416736125884416736تهران8
1325765913257659چهار محال و بختیاری9
92345749234574خراسان جنوبی10
24616130379222461613037922خراسان رضوی11
71685167168516خراسان شمالی12
41173439706322165374خوزستان13
1026452510264525زنجان14
1534188715341887سمنان15
1566212202411372477سیستان و بلوچستان16
62311362786231136278فارس17
1534586815345868قزوین18
369712495369712495قم19
327972394327972394کردستان20
31119829673111982967کرمان21
278782319278782319کرمانشاه22
72216347221634کهگیلویه و بویر احمد23
287082157287082157گلستان24
1053035906510631179276گیالن25
265911330265911330لرستان26
63243278716324327871مازندران27
165041172165041172مرکزی28
261452345978675419364هرمزگان29
155461755155461755همدان30
55163339415516333941یزد31

125456312133265135163005152924جمع

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

ری
شگ

رد
  گ

م   
دو

ل 
صـــ

ف

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

ری
شگ

رد
  گ

م   
دو

ل 
صـــ

ف

جدول تعداد و ظرفیت هتل)مهمانخانه(  به تفکیک درجه )ستاره( بدون هتل های مناطق آزاد

14
 -

دو 
جدول تعداد و ظرفیت هتل)مهمانخانه(  به تفکیک درجه )ستاره( به انضمام هتل های مناطق آزاد

15
 -

دو 

تخت اتاق تعداد درجه

17459 7244 323 یک ستاره

27462 11603 373 دوستاره

40755 16045 363 سه ستاره

26959 11381 143 چهار ستاره

20630 10039 52 پنج ستاره

133265 56312 1254 جمع 

تخت اتاق تعداد درجه

18173 7505 342 یک ستاره

29783 12343 391 دوستاره

46127 17663 393 سه ستاره

30961 12825 157 چهار ستاره

27880 12669 68 پنج ستاره

152924 63005 1351 جمع 

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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جدول تعداد و ظرفیت تعداد هتل آپارتمان های کشور

16
 -

دو 

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

ری
شگ

رد
  گ

م   
دو

ل 
صـــ

ف

تعداد تختتعداد اتاقتعداد واحدنام استانردیف

244351773آذربایجان شرقی1
450119آذربایجان غربی2
9412635637اردبیل3
16188752اصفهان *4
752161البرز5
000ایالم6
8232518بوشهر7
285451411تهران8
431121چهار محال و بختیاری9
000خراسان جنوبی10
305775724550خراسان رضوی11
241125خراسان شمالی12
5145450خوزستان13
462170زنجان14
140176سمنان15
260300سیستان و بلوچستان16
246981687فارس17
272212قزوین18
264621480قم19
21796کردستان20
8100307کرمان21
470232کرمانشاه22
356160کهگیلویه و بویر احمد23
10144454گلستان24
405442089گیالن25
21460لرستان26
8824958561مازندران27
22040مرکزی28
10209493هرمزگان29
229114همدان30
11690یزد31

7281584752338جمع

*   اطالعات هتل آپارتمان سال 1398 استان اصفهان در سالنامه آماری سال 1398  بشرح تعداد واحد 14، اتاق 165، تخت 615 اصالح می گردد.    

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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جدول تعداد و ظرفیت مهمانپذیرهای کشور

17
 -

دو 

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

ری
شگ

رد
  گ

م   
دو

ل 
صـــ

ف

تعداد تختتعداد اتاقتعداد واحدنام استانردیف

7410162790آذربایجان شرقی1
495661482آذربایجان غربی2
6810323148اردبیل3
467643500اصفهان4
6113278البرز5
451143ایالم6
11191592بوشهر7
12029776840تهران8
548144چهار محال و بختیاری9
14234640خراسان جنوبی10
385779121941خراسان رضوی11
11122307خراسان شمالی12
15429950خوزستان13
16240616زنجان14
584215سمنان15
127101500سیستان و بلوچستان16
13729278172فارس17
15214536قزوین18
7411253586قم19
24289782کردستان20
264091006کرمان21
19318843کرمانشاه22
591228کهگیلویه و بویر احمد23
14200515گلستان24
495421594گیالن25
11140350لرستان26
14201700مازندران27
560193مرکزی28
12172531هرمزگان29
15181544همدان30
17355647یزد31

12782359265313جمع

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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جدول تعداد و ظرفیت متل های کشور

18
 -

دو 

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

ری
شگ

رد
  گ

م   
دو

ل 
صـــ

ف

تعداد تختتعداد اتاقتعداد واحدنام استانردیف

12060آذربایجان شرقی1
000آذربایجان غربی2
146184اردبیل3
24166اصفهان4
000البرز5
000ایالم6
1612بوشهر7
000تهران8
000چهار محال و بختیاری9
000خراسان جنوبی10
11840خراسان رضوی11
1714خراسان شمالی12
000خوزستان13
   زنجان14
11020سمنان15
000سیستان و بلوچستان16
13060فارس17
000قزوین18
000قم19
   کردستان20
000کرمان21
000کرمانشاه22
   کهگیلویه و بویر احمد23
466180گلستان24
000گیالن25
000لرستان26
5113865240مازندران27
   مرکزی28
21548هرمزگان29
11030همدان30
22686یزد31

6916816040جمع

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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جدول تعداد و ظرفیت بومگردی کشور

19
 -

دو 

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

ری
شگ

رد
  گ

م   
دو

ل 
صـــ

ف

تعداد تختتعداد اتاقتعداد واحدنام استانردیف

2285031993آذربایجان شرقی1
3087422آذربایجان غربی2
660190اردبیل3
453490024500اصفهان4
1134102البرز5
4386860ایالم6
5120450بوشهر7
972130تهران8
4976356چهار محال و بختیاری9
662640خراسان جنوبی10
1227824236خراسان رضوی11
39185109خراسان شمالی12
849255خوزستان13
1313452434زنجان14
904041634سمنان15
513541230سیستان و بلوچستان16
1608903678فارس17
937216قزوین18
000قم19
2299690کردستان20
32417466984کرمان21
38135690کرمانشاه22
845160کهگیلویه و بویر احمد23
1265904109گلستان24
1125843152گیالن25
846230لرستان26
2368086627مازندران27
22103360مرکزی28
54216864هرمزگان29
31137673همدان30
1558902857یزد31

27521467169791جمع

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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جدول تعداد و ظرفیت پانسیون های گردشگری کشور

20
 -

دو 

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

ری
شگ

رد
  گ

م   
دو

ل 
صـــ

ف

تعداد تختتعداد اتاقتعداد واحدنام استانردیف

000آذربایجان شرقی1
000آذربایجان غربی2
000اردبیل3
000اصفهان4
22294البرز5
000ایالم6
000بوشهر7
17293880تهران8
000چهار محال و بختیاری9
000خراسان جنوبی10
000خراسان رضوی11
000خراسان شمالی12
000خوزستان13
0 0 0 زنجان14
000سمنان15
000سیستان و بلوچستان16
000فارس17
000قزوین18
000قم19
 00  0کردستان20
32698کرمان21
000کرمانشاه22
 00 0 کهگیلویه و بویر احمد23
537254گلستان24
000گیالن25
000لرستان26
000مازندران27
 0 0 0مرکزی28
1882هرمزگان29
000همدان30
000یزد31

283861408جمع

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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جدول تعداد و ظرفیت مجتمع های گردشگری کشور

21
 -

دو 

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

ری
شگ

رد
  گ

م   
دو

ل 
صـــ

ف

تعداد تختتعداد اتاقتعداد واحدنام استانردیف

272244آذربایجان شرقی1
2102218آذربایجان غربی2
31552اردبیل3
19373800اصفهان4
8108580البرز5
1120200ایالم6
2205410بوشهر7
3900تهران8
21711009چهار محال و بختیاری9
000خراسان جنوبی10
0  560خراسان رضوی11
200خراسان شمالی12
100خوزستان13
221990زنجان14
42454سمنان15
18100300سیستان و بلوچستان16
2479163فارس17
27820قزوین18
2500قم19
1730200کردستان20
352043کرمان21
1535142کرمانشاه22
1177264کهگیلویه و بویر احمد23
000گلستان24
9719836108گیالن25
33090لرستان26
83892071مازندران27
2030100مرکزی28
4190315هرمزگان29
1721همدان30
600یزد31

546393713294جمع

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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جدول تعداد  و ظرفیت خانه مسافرهای کشور

22
 -

دو 

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

ری
شگ

رد
  گ

م   
دو

ل 
صـــ

ف

تعداد تختتعداد اتاقتعداد واحدنام استانردیف

000آذربایجان شرقی1
000آذربایجان غربی2
14312603250اردبیل3
3867501500اصفهان4
3551105البرز5
641921920ایالم6
183685بوشهر7
000تهران8
71142284چهار محال و بختیاری9
000خراسان جنوبی10
6821322030252خراسان رضوی11
3848121خراسان شمالی12
2048288خوزستان13
1950209زنجان14
74104422سمنان15
1624سیستان و بلوچستان16
1348611703فارس17
4796228قزوین18
1089423556قم19
0  0 0 کردستان20
34243450کرمان21
60145450کرمانشاه22
1170100کهگیلویه و بویر احمد23
2385421953گلستان24
2259631416114گیالن25
000لرستان26
4007893638389مازندران27
50104416مرکزی28
 0 0 0هرمزگان29
115175409همدان30
1384751424یزد31

875234810103652جمع

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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جدول تعداد و ظرفیت اقامتگاه های سنتی کشور

23
 -

دو 

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

ری
شگ

رد
  گ

م   
دو

ل 
صـــ

ف

تعداد تختتعداد اتاقتعداد واحدنام استانردیف

12180آذربایجان شرقی1
000آذربایجان غربی2
000اردبیل3
463901400اصفهان4
000البرز5
000ایالم6
1616بوشهر7
1153280تهران8
000چهار محال و بختیاری9
000خراسان جنوبی10
21678خراسان رضوی11
000خراسان شمالی12
32596خوزستان13
21747زنجان14
1470290سمنان15
000سیستان و بلوچستان16
18167459فارس17
000قزوین18
000قم19
   کردستان20
62878کرمان21
230140کرمانشاه22
   کهگیلویه و بویر احمد23
2535گلستان24
2834گیالن25
000لرستان26
000مازندران27
1510مرکزی28
11122هرمزگان29
000همدان30
405331322یزد31

25613644187جمع

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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جدول تعداد  واحدهای پذیرایی بین راهی، مراکز سرگرمی-تفریحی و تاسیسات گردشگری کشور

24
 -

دو 

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

ری
شگ

رد
  گ

م   
دو

ل 
صـــ

ف

مرکز سرگرمی-پذیرایی بین راهینام استانردیف
سفره خانه سنتیتفریحی

مجموع تاسیسات 
گردشگری
 )واحد اقامتی، 

سفره خانه سنتی، 
پذیرایی بین راهی، مرکز 

سرگرمی-تفریحی(

203986697آذربایجان شرقی1
2722158آذربایجان غربی2
2932465اردبیل3
7610331183اصفهان4
101131213البرز5
13310167ایالم6
1303120بوشهر7
14015182895تهران8
1656169چهار محال و بختیاری9
49219196خراسان جنوبی10
782102337خراسان رضوی11
47014186خراسان شمالی12
1538117خوزستان13
25218253زنجان14
40019269سمنان15
107107سیستان و بلوچستان16
39326932فارس17
69114199قزوین18
59314347قم19
11422215کردستان20
96130598کرمان21
3325205کرمانشاه22
61658کهگیلویه و بویر احمد23
44127499گلستان24
30419583045گیالن25
55211116لرستان26
41920245071مازندران27
43128203مرکزی28
84661298هرمزگان29
36613241همدان30
39457521یزد31

231312982620080جمع

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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جدول تعداد دفاتر خدمات مسافرتی کل کشور-بند ب

25
 -

دو 

13951396139713981399استانردیف
227237252265265آذربایجان شرقی1
67828592101آذربایجان غربی2
3848494754اردبیل3
17720313442257اصفهان4
11012630144144البرز5
252722425151ایالم6
2231343436بوشهر7
18881989206721932257تهران8
4042434546چهار محال و بختیاری9
232513212537خراسان جنوبی10
3173773035540خراسان رضوی11
252640140024خراسان شمالی12
1061192635113خوزستان13
4146506062زنجان14
2631212431سمنان15
1419323326سیستان و بلوچستان16
158210218258281فارس17
4448484646قزوین18
6673828696قم19
3939424852کردستان20
132137142134132کرمان21
4563727378کرمانشاه22
1619202421کهگیلویه و بویر احمد23
6771687279گلستان24
5869738285گیالن25
2528283030لرستان26
180205220229211مازندران27
4553555958مرکزی28
6971718182هرمزگان29
4247565859همدان30
718794100106یزد31

42034648489952055456جمع

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399
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ف

جدول صدور مجوز بند ب دفاتر خدمات مسافرتی

26
 -

دو 

تعداد سال

437 1396

431 1397

457 1398

267 1399

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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1396139713981399استانردیف

270287317321آذربایجان شرقی1
82879091آذربایجان غربی2
89106139146اردبیل3
41375819572030اصفهان4
673474593630البرز5
4670ایالم6
9121524بوشهر7
5318583461506246تهران8
991323چهار محال و بختیاری9
1110خراسان جنوبی10
372377444453خراسان رضوی11
331114خراسان شمالی12
91116195197خوزستان13
146153167174زنجان14
31495556سمنان15
6771سیستان و بلوچستان16
1497146016281630فارس17
77112133145قزوین18
48101137152قم19
51698192کردستان20
278347396406کرمان21
24456062کرمانشاه22
6111315کهگیلویه و بویر احمد23
5678101135گلستان24
392433465466گیالن25
5143134لرستان26
110159196229مازندران27
43506379مرکزی28
90104110112هرمزگان29
118144147149همدان30
41043546616یزد31

10722118411418814128جمع

جدول تعداد راهنمایان گشت مسافرتی )تورمسافرتی( 

27
 -

دو 

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399
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ف

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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جدول تعداد کل تاسیسات گردشگری استاندارد سازی شده )گواهی کیفیت(

جدول تعداد هتل های استاندارد سازی شده )گواهی کیفیت(

29
 -

دو 
30

 -
دو 

جمع سفره خانه
سنتی 

 واحد پذیرایی
بین راهی مهمانپذیر متل هتل سال

290 - 82 82 1 125 1396

329 - 92 140 8 89 1397

421 5 107 152 5 152 1398

375 12 82 80 5 196 1399

جمع یک ستاره دو ستاره سه ستاره چهار ستاره پنج ستاره سال

32 4 11 11 3 3 1395

122 30 29 29 23 11 1396

89 16 34 22 10 7 1397

155 33 50 43 18 8 1398

196 34 58 52 36 16 1399

جدول تعداد شرکت های مجری طرح تطبیق استانداردهای کیفیت خدمات تاسیسات گردشگری

28
 -

دو 

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

ری
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دو

ل 
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ف

139013951396139713981399عنوان

-----7سمگا و نمایندگان

633333032-شرکت دارای مجوز فعالیت عامل تطبیق 

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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نام رشته تعداد سال

تمامی دوره های گردشگری و هتلداری 5400 1395

4396 تمامی دوره های گردشگری و هتلداری 1396

مجموع رشته ها 3564 1397

5123   تمامی دوره های گردشگری و هتلداری دارای آزمون جامع 1398

تمامی دوره های زیر سی ساعت 48794 1399

جدول تعداد افراد فارغ التحصیل دوره های کوتاه مدت در رشته های مختلف گردشگری )نفر(

جدول تعداد افراد شرکت کننده در آزمون جامع هماهنگ ساالنه جهت دریافت مجوز فعالیت حرفه ای گردشگری )نفر(

نمودار تعداد هتل های استاندارد سازی شده به تفکیک ستاره )گواهی کیفیت(

31
 -

دو 
32

 -
دو 

30
 -

دو 

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399
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م   
دو

ل 
صـــ

ف

تعداد سال

9924 1395

8100 1396

8086 1397

4774 *
 1398

6016 1399

* تعداد افراد شرکت کننده در آزمون جامع هماهنگ ساالنه جهت دریافت مجوز فعالیت حرفه ای گردشگری در سالنامه سال 98، 5000 نفر ذکر شده بود که اصالح می گردد.

دفتر برنامه ریزی و بودجه 



86

جدول تغییرات حاصل شده در ساعات درسی و سر فصل های دوره ای کوتاه مدت گردشگری

33
 -

دو 

ساعت سرفصل آموزشی نام دوره

8  آشنایی با انواع تاسیسات گردشگری

 مدیریت عمومی
تاسیسات گردشگری

8  شناخت صنعت گردشگری

12  مدیریت و سرپرستی در تاسیسات گردشگری

8  آشنایی با اصول و ابزار های بازاریابی و تبلیغات

14  مدیریت و نظارت بر بخش پذیرش

14  مدیریت و نظارت بر بخش خانه داری

18   مدیریت و نظارت بر بخش پذیرایی غذا و نوشیدنی

12 مدیریت و نظارت بر بخش تفریحی و سرگرمی

18  مدیریت و نظارت بر بخش مالی و اداری

16  آشنایی مقدماتی با زبان انگلیسی

10  ایمنی، بهداشت و پیشگیری از حوادث

12  مهارت های فردی و ارتباطی در تاسیسات گردشگری

4  قوانین، مقررات و ضوابط تاسیسات گردشگری

10  آشنایی با طراحی داخلی و تجهیزات تاسیسات گردشگری

8  مدیریت کیفیت و رضایت مشتری

6  گردشگری پایدار و توجهات زیست محیطی

6  آشنایی با مفاهیم کسب و کارهای مکمل در تاسیسات گردشگری

184 جمع

ساعت سرفصل آموزشی نام دوره

6  آشنایی با مفاهیم و قوانین مرتبط با تاسیسات گردشگری

 کارشناس ارزیاب طرح
 تطبیق ضوابط تاسیسات

گردشگری

6  اصول فرآیند ارزیابی و آشنایی با ضوابط و فرآیندهای اجرای طرح

12  تشریح ضوابط ارزیابی و درجه بندی

4  تکنیک های ارزیابی

10  کارگاه تخصصی

38 جمع

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399
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دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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نمودار تعداد گواهینامه های صادر شده برای فارغ التحصیالن دوره های کوتاه مدت گردشگری )گواهینامه(

جدول تعداد اساتید فعال در دوره های آموزشی کوتاه مدت گردشگری )استاد(

34
 -

دو 
35

 -
دو 

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

ری
شگ

رد
  گ

م   
دو

ل 
صـــ

ف
جدول تعداد گواهینامه های صادر شده برای فارغ التحصیالن دوره های کوتاه مدت گردشگری )گواهینامه(

34
 -

دو 
تعداد سال

5400 1395

4396 1396

3564 1397

5123  1398

2148 1399

139013951396139713981399دوره آموزشی

520860940100018002101تمامی دوره های گردشگری و هتلداری

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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نمودار تعداد اساتید فعال دوره های آموزشی کوتاه مدت گردشگری

35
 -

دو 

جدول تعداد صدور مجوزهای تدریس دوره های آموزشی کوتاه مدت گردشگری )دوره(

36
 -

دو 
1399 1398 1397 نام دوره ردیف

20 4 15 هتلداری 1

3 4 15 آشپزی 2

3 1 10 شیرینی پزی 3

2 4 9 مدیرفنی 4

16 15 11 راهنمایان 5

8 1 - 6 کارکنان اقامتگاه های بومگردی

52 29 60 جمع

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399
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دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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جدول تعداد آموزشگاه های فعال در زمینه برگزاری دوره های کوتاه مدت گردشگری

37
 -

دو 
   سال / استان

شهرستان

رشته های آموزشی

استان هاتهران

13901447
13953679
13963699
13974298
139837111

139934131

مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمای ایرانگردی و جهانگردی، طبیعت گردی، مدیریت 3آذربایجان شرقی
عمومی هتل

مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی1آذربایجان غربی

مدیریت عمومی هتل، مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری، کارکنان اقامتگاه های بوم گردی6اردبیل

راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی، مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان طبیعت گردی، 8اصفهان،کاشان 
راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی )بصورت مجازی(، راهنمایان وسایل نقلیه موتوری

مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی، راهنمایان طبیعت گردی، 7البرز
مدیریت تشریفات و پذیرایی، آشپزی عمومی

مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان فرهنگی و تاریخی، بلدمحلی، مدیریت عمومی 2ایالم
تاسیسات گردشگری

مدیریت  فنی دفاتر خدمات مسافرتی1بوشهر

34تهران
تربیــت راهنمایــان تــور ایرانگــردی ویــژه توریســت چینــی، تربیــت راهنمایــان تــور ایــران گــردی 
انگلیســی زبــان، آشــپزی تخصصــی چینــی، توانمنــد ســازی راهنمایــان گردشــگری ویــژه بــازار 
چیــن، کارشــناس ارزیابــی و مدیــر فنــی طــرح تطبیــق ضوابــط تاسیســات گردشــگری، آشــپزی، 

شــیرینی پــزی

راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی، راهنمایان طبیعت گردی3چهارمحال و بختیاری

دوره کارکنان اقامتگاه های بوم گردی2خراسان جنوبی

13خراسان رضوی
مدیریــت عمومــی تاسیســات گردشــگری، مدیریــت عمومــی هتــل، پذیــرش مهمــان 
 در هتــل، مدیریــت تشــریفات و مراســم در هتــل، مدیریــت نوشــیدنی گــرم و ســرد، 

خانه داری و اتاق داری در هتل

مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان طبیعت گردی، راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی2خراسان شمالی

مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی، راهنمایان طبیعت گردی، 4خوزستان
مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری

مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی، راهنمایان طبیعت 2زنجان
گردی،دوره های هتلداری )مدیریت عمومی هتل، مدیریت تخصصی هتل، میزبانی و تشریفات(

5سمنان
ــان  ــردی، راهنمای ــردی و جهانگ ــان ایرانگ ــافرتی، راهنمای ــات مس ــر خدم ــی دفات ــت فن مدیری
ــات  ــی تاسیس ــت عموم ــی، مدیری ــپزی عموم ــل، آش ــی هت ــت عموم ــردی، مدیری ــت گ طبیع

ــگری گردش

ادامه جدول در صفحه بعد

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399
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مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی1سیستان و بلوچستان

مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی، راهنمایان طبیعت گردی، 13فارس
مدیریت عمومی هتل، آشپزی، شیرینی پزی، مدیریت ارتباط با مشتری ، مدیریت رستوران

مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی، راهنمایان طبیعت گردی، 2قزوین
مدیریت عمومی هتل، آشپزی عمومی، شیرینی پزی

راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی، مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان طبیعت گردی، 4قم
مدیرت هتلداری، تربیت متخصص گردشگری دینی، توانمند سازی راهنمایان در گردشگری دینی

راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی، مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان طبیعت گردی، 5کردستان
مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری

2کرمان
ــان  ــردی، راهنمای ــردی و جهانگ ــان ایرانگ ــافرتی، راهنمای ــات مس ــر خدم ــی دفات ــت فن مدیری
ــداری، زمیــن گردشــگری، آشــپزی عمومــی، مدیریــت عمومــی  طبیعــت گــردی، مدیریــت هتل

ــگری ــات گردش تاسیس

1کیش
مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی، خانه داری و اتاقداری 
در هتل، میزبانی و پذیرایی، فرانت آفیس، کنترل هزینه)کاست کنترل(، مدیریت عمومی هتل، 
سوپروایزر خانه داری، امور میهمان و راهنمای چمدان بری)بلبوی(، قوانین و مقررات هتلداری، 

کنترل هزینه

راهنمایان طبیعت گردی، مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی، 5کرمانشاه
مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری، کارکنان اقامتگاه های بومگردی، آشپزی عمومی

راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی، مدیریت  فنی دفاتر خدمات مسافرتی، بلدهای محلی1کهگیلویه  و  بویر احمد

مدیریت  فنی دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی، راهنمایان طبیعت 3گلستان
گردی،کارکنان اقامتگاههای بوم گردی

مدیریــت عمومــی هتلــداری، مدیریــت عمومــی مهمانپذیــر، مدیریــت فنــی دفاتــر خدمات مســافرتی، 6گیالن
برگــزاری گارگاه دوره هــای کوتــاه مــدت 30 ســاعته، اشــپزی عمومــی

مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی، راهنمایان طبیعت گردی، 7لرستان
مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری، مدیریت عمومی هتل

11مازندران
راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی، مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی، مدیریت عمومی هتل، 

مدیریت تخصصی هتل ،آشپزی عمومی ، آشپزی تخصصی، قنادی و شیرینی پزی، راهنمایان 
طبیعت گردی، راهنمایان بلدهای محلی، عوامل اجرایی خانه مسافر،کارکنان اقامتگاه بوم 

گردی،کارشناس ارزیابی و مدیر فنی طرح تطبیق ضوابط تاسیسات گردشگری

مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری، مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان ایرانگردی 2مرکزی
و جهانگردی، راهنمایان طبیعت گردی، بلدهای محلی

راهنمایان طبیعت گردی، راهنمایان زمین گردشگری، گردشگری دریایی، دوره بلد های محلی3هرمزگان

4همدان
مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی، راهنمای بوم 

گردشگری،کارشناس ارزیابی و مدیر فنی طرح تطبیق ضوابط تاسیسات گردشگری، آشپزی 
عمومی، قنادی، دکور کیک

2یزد
ــان  ــردی، راهنمای ــردی و جهانگ ــان ایرانگ ــافرتی، راهنمای ــات مس ــر خدم ــی دفات ــت فن مدیری
ــن گردشــگری،  ــان زمی ــی، راهنمای ــان محل ــل، راهنمای ــی هت ــت عموم ــردی، مدیری ــت گ طبیع

ــودک ــگری ک ــی گردش ــای تخصص راهنم

165جمع

ابتدای جدول در صفحه قبل
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نمودار تعداد آموزشگاه های فعال در زمینه برگزاری دوره های کوتاه مدت گردشگری

جدول میزان پیشرفت پروژه ها

37
 -

دو 
38

 -
دو 

سرمایه گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399
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1399 1398 1397 1396 1395 وضعیت پیشرفت نوع ردیف

98 98 94 83 93 فعال اجرایی

تعداد مناطق نمونه گردشگری 1
57 57 57 55 57 در حال بهره برداری

270 270 223 190 236 نیمه تکمیل

کمپ گردشگری 2223 223 123 183 147 تکمیل شده

278 278 261 178 240 واگذارشده

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399
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ف
بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی

تبلیغات و اطالع رسانی

جدول تعداد و میزان اعتبارات تخصیص یافته به زیرساخت ها و مناطق نمونه

جدول گشت های )تورهای( آشناسازی

جدول شاخص سرمایه گذاری 

39
 -

دو 
41

 -
دو 

40
 -

دو 

1399 1398 1397 1396 1395 شاخص اعتبارات ردیف

22 23 28 23 8 مجتمع

 تعداد دریافت کننده های
زیرساخت

113 7 55 77 - کمپ ها و اردوگاه ها

23 14 43 39 - مناطق نمونه

49500 158000 41850 18904 7920 مجتمع

 میزان اعتبار تخصیصی برای
زیرساخت 227700 16000 86793 141202 - کمپ ها و اردوگاه ها

92400 25500 60000 74370 - مناطق نمونه

1399 1398 1397 1396 واحد اعتبارات ردیف

312951 259293 681667 487575 میلیون ریال   کل اعتبار هزینه شده در تامین زیرساخت
پروژه های مصوب 1

توضیحات بازه زمانی  استان های
مورد بازدید

 برگزارکننده
تور

 نوع
حمایت

 عناوین
گروه تعداد نام کشور ردیف

 بازدید از کلوت
 شهداد و جزیره

کیش

23-30 
اردیبهشت ماه

تهران
کرمان 

هرمزگان
فارس 

اصفهان 

 هواپیمایی
ماهان معنوی

 مدیران و
 مسئولین

گردشگری
*

روسیه 16  1

ل(
 ریا

ون
میلی

ه )
م ب

رقا
ا

* کاهش تعداد تورهای های آشناسازی به دلیل شیوع بیماری کرونا است.

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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مکان زمان فعالیت

- 1399 ــات  ــا موضوع ــگری ب ــی گردش ــازمان جهان ــازی س ــای مج ــت ه ــور در نشس حض
گردشــگری و اقدامــات کشــورها در زمــان کرونــا و پســاکرونا - 16 نشســت مجــازی 

- 1399 اطــالع رســانی وبینارهــای تخصصــی گردشــگری بــه تشــکل هــای گردشــگری و 
اســتان هــا - 6 وبینــار

- - ــازمان  ــه س ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــات جمه ــا و اقدام ــت ه ــانی فعالی ــالع رس اط
  UNWTO ــرکل ــه از دبی ــت تقدیرنام ــگری و دریاف ــی گردش جهان

- تیر  UNWTO حضور در نشست مجازی کمیسیون منطقه ای

تفلیس شهریور حضور در صد و دوازدهمین نشست )حضوری( سازمان جهانی گردشگری  

- بهمن  حضور در صد و سیزدهمین نشست مجازی شورای اجرایی 

- - ــن چارچــوب اعضــای وابســته ســازمان  ــت در کارگــروه تدوی اخــذ کرســی عضوی
ــی گردشــگری  جهان

- - ــازمان  ــگران س ــت از گردش ــی حمای ــن الملل ــد بی ــن ک ــه تدوی ــت در کمیت عضوی
ــگری ــی گردش جهان

- - عضویت در کمیته آموزش آنالین گردشگری سازمان جهانی گردشگری 

- - عضویت در کمیته بررسی عضویت وابسته سازمان جهانی گردشگری 

جدول تعداد آموزشگاه های فعال در زمینه برگزاری دوره های کوتاه مدت گردشگری
42

 -
دو 

تبلیغات در داخل و خارج از کشور

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399
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* کاهش تعداد توزیع اقالم تبلیغاتی به دلیل شیوع بیماری کرونا است.

تعداد نام دوره ردیف

* 2308 فیزیکی
توزیع اقالم به کشورهای مختلف 1

54 گیگابایت محتوایی

* 1508 فیزیکی
توزیع اقالم به بخش های دولتی 2

28 گیگابایت محتوایی

فیزیکی: 3816 قلم      محتوایی:82 گیگابایت جمع

جدول حضور سازمان های تخصصی در نشست ها و برگزاری رویدادها

43
 -

دو 
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مکان زمان فعالیت

- شهریور ــوس  ــیه اقیان ــورهای حاش ــه کش ــزی اتحادی ــته مرک ــت)مجازی( هس ــن نشس اولی
 IORA ــد هن

- مهر ــارکت  ــا مش ــی ب ــگری دریای ــدار گردش ــعه پای ــازی( توس ــت )مج ــور در نشس حض
ــورا ــه آی ــا و دبیرخان ایتالی

- تیر حضــور در پانزدهمیــن نشســت مجــازی " آثــار کوویــد19 بــر گردشــگری 
کومســک  "OIC عضــو  کشــورهای 

- مهر حضور در نشست مجازی رابطین ملی کومسک 

- آبان حضور در هشتمین نشست بخش خصوصی کومسک

- آذر حضور مجازی در سی و ششمین نشست وزراء اقتصاد کومسک 

- دی ــزی  ــه ری ــورای برنام ــالیانه ش ــازی س ــت مج ــن نشس ــی و یکمی ــور در س  حض
 ECO منطقه ای اکو

- آذر ــرای وزرای  ــگری ب ــی گردش ــع جهان ــه مجم ــازی موسس ــت مج ــور در نشس حض
 D8 گردشــگری کشــورهای

- اسفند D8 حضور در سومین نشست مجازی مقامات ارشد گردشگری کشورهای عضو

- آبان ــه  ــت ب ــا و حرک ــرات کرون ــش تاثی ــوان " کاه ــا عن ــت ACD ب ــور در نشس حض
ــدار" ــر و پای ــگری فراگی ــمت گردش س

- آذر حضور در مراسم آموزش مربیان برای راهنمایی متخصصان میراث فرهنگی

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399
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مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمه 
ــور محســوس اندیشــه و زیبایی شناســی ایرانی-اســالمی اســت کــه در  صنایع دســتی و هنرهــای ســنتی بارزتریــن تجلــی و تبل
طــول ســده های متوالــی شــکل گرفتــه و گســترش یافتــه اســت. ایــن هنرهــا کــه در قالــب حــرف، صناعــات و پیشــه های کهــن 
ــر آفرینــش هنــری، اصلی تریــن  ــه ظهــور و ثبــوت رســیده، عــالوه ب ــه مرحل و ســنتی از طریــق آمــوزش اســتاد و شــاگردی ب
شــیوه پــرورش معنــوی نیــز محســوب می شــده اســت. ایــن صنایــع و هنرهــا بــا 295 رشــته و زیــر رشــته بــدون احتســاب قالــی 

ــه اشــتغال زایی داشــته اند. ــه همــواره نقشــی برجســته در زمین و گب
از آنجایــی کــه کشــورهای دنیــا بــه اســتفاده از صنایــع پــاک در جهــت توســعه پایــدار طبیعــت و حفــظ محیــط زیســت گرایــش 
پیــدا کرده انــد و از ســویی سیاســت اقتصــادی کشــور دوری از اقتصــاد تک محصولــی  وگرایــش بــه اقتصــاد مقاومتــی می باشــد 
ــر در رشــد و توســعه اقتصــاد کشــور در ســطح  ــی موث ــوان عامل ــه عن ــد ب ــدات صنایع دســتی مــی توان ــی تولی ــد و بازاریاب ، تولی
کالن  مطــرح شــود و بــا توجــه بــه جذابیت هــای فرهنگــی و هنــری تولیــدات صنایع دســتی مــی توانــد ســفیر فرهنگــی جهــت 
ــه  ــان کشــورمان ب ــری جوان ــاندن کشــور و  پتانســیل های فرهنگــی هن ــی در جهــت شناس ــع بین الملل ــران در مجام حضــور ای

جهانیــان باشــد.

تعاریف و مفاهیم حوزه صنایع دستی

صنایع دستی 
صنایع دســتی ایــران مجموعــه ای از صنایــع هنــری و ســنتی اســت کــه ضمــن رعایــت ضوابــط شــرعی و قانونــی بــا محوریــت 
ــد  ــاخت و تولی ــد س ــود و فرآین ــد می ش ــترس تولی ــل دس ــه قاب ــواد اولی ــری از م ــا بهره گی ــی ب ــت ، ذوق و زیبایی شناس خالقی
محصــول بــه صــورت فــردی یــا گروهــی ، عمدتــا بــا دســت و بــا کمــک ابــزار مــورد نیــاز انجــام می گیــرد. رشــته های فــرش 
ــفال و  ــنتی، س ــی س ــنتی، کاش ــاک س ــر داری ، پوش ــای داری و غی ــنتی ، بافته ه ــاجی س ــل نس ــتی از قبی ــتباف و صنایع دس دس
ــه،  ــنتی ، آبگین ــای س ــتخوان، رودوزی ه ــتی اس ــی، صنایع دس ــتی دریای ــری، صنایع دس ــی و حصی ــتی چوب ــرامیک، صنایع دس س
صنایع دســتی کاغــذی، طراحــی و نقاشــی ســنتی، ســازهای ســنتی، مینــا کاری و پیشــه های وابســته بــه گروه هــای یــاد شــده 

ــتی( ــاالن صنایع دس ــتادکاران و فع ــدان ، اس ــت از هنرمن ــون حمای ــاده 1ـ قان ــند. )م می باش

کاالها 
کاالهــا محصوالتــي بــا ماهیــت فیزیکــی هســتند کــه بــرای آنهــا تقاضــا و امــکان ایجــاد حــق مالکیــت وجــود دارد و مالکیــت 
آنهــا می توانــد از طریــق مبادلــه در بــازار از یــک واحــد نهــادی بــه واحــد نهــادی دیگــر منتقــل شــود. کاالهــا بــرای پاســخگویی 
نیازهــا و خواســته های خانوارهــا یــا جامعــه یــا بــرای اســتفاده در تولیــد ســایر کاالهــا و خدمــات مــورد تقاضــا قــرار می گیرنــد 
یــا بــه عبارتــي بــه محصوالتــي اطــالق مي شــود کــه توســط تولیدکننــده بــه بــازار عرضــه و بــا دریافــت بهــای آن، باعــث رفــع 

نیازهــاي انســاني مي شــود.

خدمات 
خدمــات فعالیت هایــی اســت کــه بــا هــدف بهبــود و ارتقــای محصــول اصلــی انجــام می گیــرد و دارای ویژگی هایــی همچــون 
ناملمــوس بــودن، تفکیک پذیــری، تغییر پذیــری، فنا پذیــری و مالکیــت اســت. خدمــات دارای موجودیــت مســتقلی نیســتند کــه 
امــکان ایجــاد حــق مالکیــت بــر آنهــا وجــود داشــته باشــد. خریــد و فــروش خدمــات از تولیــد آنهــا جــدا نیســت و ایــن دو فرآینــد 
همزمــان صــورت می گیــرد. بــه بیــان دیگــر زمانــی کــه تولیــد خدمتــی بــه پایــان می رســد بایــد بــه مصرف کننــده ارائــه شــود. 
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صنعتگر 
ــه فــردی اطــالق می شــود کــه توانایــی و مهــارت کافــي جهــت تولیــد محصــوالت صنایع دســتي در یــک گــروه ،  صنعتگــر ب
رشــته یــا زیــر مجموعــه آن را دارا باشــد یــا بــه عبارتــي از ابتــدا تــا انتهــای فرآینــد تولیــد را بــه صــورت حرفــه ای انجــام دهــد.

حرفه 
پیشــه ای کــه مســتلزم وجــود دانــش، تخصــص و همچنیــن مهارت هــا و روش هــای خــاص بــوده کــه اصــول علمــی، تاریخــی بــر آن 
مهارت هــا و روش هــا، تأکیــد داشــته و ارائه کننــده کاال یــا خدمــات را بــه نوعــی متعهــد بــه انجــام اصــول و چارچوب هایــی مي کنــد. 

تولید 
ــا بهره گیــری از مهــارت و تخصــص واحدهــاي تولیــدي، نســبت بــه تولیــد محصــول و  تولیــد فرآینــدی اســت کــه طــی آن ب

ــود. ــدام می ش ــات اق ــه خدم ارائ

کاالهای سرمایه ای
دارایی هــای ثابتــی هســتند کــه مســتقیمًا بــرای تولیــد کاالهــا یــا خدمــات بــه کار گرفتــه می شــوند. ایــن کاالهــا ضمــن بــادوام 

بــودن، بهــره وری ســایر عوامــل تولیــد را افزایــش داده و ایجــاد ارزش افــزوده می کنــد. 

رشته های مصوب صنایع دستی 
رشــته های مصــوب صنایع دســتی بــه فهرســت رشــته هایی اطــالق می شــود کــه مصــوب و مــورد تأییــد معاونــت صنایع دســتی 

و هنرهای ســنتی کشــور اســت.

گروه های اصلی صنایع دستی
رشــته هاي مصــوب صنایع دســتي در18 گــروه اصلــي طبقه بنــدي شــده کــه ایــن گروه هــا شــامل:   نســاجی ســنتی، 
ــی،  ــتی چرم ــرامیک، صنایع دس ــفال و س ــنتی، س ــی س ــنتی، کاش ــای س ــنتی، چاپ ه ــاک س ــرداری، پوش ــای داری و  غی بافته ه
هنرهــای ســنتی وابســته بــه معمــاری، صنایع دســتی فلــزی، صنایع دســتی چوبــی و حصیــری، صنایع دســتی دریایــی، 
ــنتی،  ــی س ــی و نقاش ــذی، طراح ــتی کاغ ــه، صنایع دس ــنتی، آبگین ــای س ــتخوان، رودوزی ه ــتی اس ــنگی، صنایع دس ــتی س صنایع دس
ــد.  ــخص می کنن ــی مش ــد دورقم ــک ک ــا ی ــواًل ب ــتی را معم ــی صنایع دس ــای اصل ــد. گروه ه ــاکاری می باش ــنتی و مین ــازهای س س

زیرگروه های صنایع دستی 
ــد  ــک تولی ــه و تکنی ــواد اولی ــوع م ــاس ن ــه براس ــود ک ــالق مي ش ــاي آن اط ــتي و زیرمجموعه ه ــته هاي صنایع دس ــه رش ب
درگروه هــا طبقه بنــدي شــده اند. رشــته و زیرمجموعه هــاي آن هریــک داراي یــک کــد دورقمــي مجــزا بــوده کــه بــا احتســاب 

کــد دورقمــي گــروه مــورد نظــر، یــک کــد 6 رقمــي را تشــکیل و بــه عنــوان کــد شناســه، معــرف رشــته مــورد نظــر اســت.

عرضه صنایع دستی
ــته های  ــه رش ــا زیرمجموع ــته ی ــی، رش ــروه اصل ــک گ ــتی ی ــدات دس ــداری از تولی ــر مق ــتمل ب ــتی مش ــه صنایع دس عرض
ــترس  ــن در دس ــت معی ــک قیم ــه ی ــروش ب ــرای ف ــد، آن را ب ــس از تولی ــد پ ــی توان ــده م ــه تولید کنن ــت ک ــتی اس صنایع دس

ــد. ــرار ده ــدار ق ــا خری متقاضــی ی

تقاضای صنایع دستی 
تقاضــای صنایع دســتی مقــداری از تولیــدات اســت کــه بــر اســاس قیمــت مشــخص توســط متقاضیــان خریــداری می شــود یــا 

بــه عبارتــی تمایــل فــرد بــرای خریــد کاالهــای صنایع دســتی را گوینــد.
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کارگاه تولیدی صنایع دستی 
کارگاه تولیــدی صنایع دســتی بــه محلــی بــا موقعیــت مکانــی معیــن اطــالق مــی شــود کــه شــامل فضــای کارگاهــی، تأسیســات 
ــد و ســاخت محصــوالت  ــه منظــور تولی ــًا ب ــزات و ســرمایه( اســت و صرف ــزار و تجهی ــروی انســانی، اب ــد )نی و نهاده هــای تولی
صنایع دســتی ایجــاد شــده اســت. صالحیــت و فعالیــت کارگاه هــاي تولیــدي صنایع دســتي براســاس مجوزهــاي صــادره پروانــه 
ــراي اشــخاص حقیقــي و حقوقــي ازســوي وزارت میراث فرهنگــي، گردشــگري و صنایع دســتي  ــا کارگاهــي ب ــرادي ی ــد انف تولی

ــود. ــن مي ش تعیی

نمایشگاه صنایع دستی 
نمایشــگاه صنایع دســتی مکانــی بــه صــورت دایــم یــا موقــت کــه هــدف اصلــی از برگــزاری آن عرضــه تولیــدات حداقــل یــک 

ــا زیرمجموعــه رشــته های صنایع دســتی اســت. ــی ، رشــته ی گــروه اصل

فروشگاه صنایع دستی 
فروشــگاه صنایــع دســتی مکانــی بــا موقعیــت معیــن بــوده کــه بــه صــورت دایــم بــا هــدف عرضــه تولیــدات حداقــل یــک گــروه 

اصلــی، رشــته یــا زیــر مجموعــه رشــته های صنایع دســتی ایجــاد شــده باشــد.

معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان
ایــن معاونــت یکــی از معاونت هــای اداره کل میراث فرهنگــي، گردشــگري و صنایع دســتي اســتان ها اســت و تنهــا مرجعــی کــه 
مســئولیت بررســی اســناد و مــدارک ارائــه شــده، صــدور، تمدیــد و ابطــال مجوزهــا یــا ســایراموراجرایي مرتبــط بــا فعالیت هــاي 

صنایع دســتي را مطابــق بــا قوانیــن و دســتورالعمل مربوطــه در ســطح اســتان عهــده دار مي باشــد.

معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی )ستاد(
ــن  ــی ای ــا متول ــه تنه ــوده ک ــور ب ــتي کش ــگري و صنایع دس ــي، گردش ــای وزارت میراث فرهنگ ــی ازمعاونت ه ــت یک ــن معاون ای
ــور را  ــتی کش ــی صنایع دس ــور اجرای ــر ام ــه ب ــارت عالی ــزی و نظ ــت گزاری، برنامه ری ــف سیاس ــه وظای ــت ک ــت اس ــر- صنع هن

ــد. ــده دار می باش عه

پروانه تولید انفرادی
پروانــه تولیــد انفــرادی، مجــوزی اســت کــه بــر اســاس دســتورالعمل مربوطــه  بــه متقاضــی حقیقــی دارای تخصــص، تجربــه، 
ــته های مصــوب صنایع دســتی اعطــا می شــود  ــی ســاخت محصــول در یکــی از رش ــد و توانای ــد تولی ــه فرآین ــل ب ــنایی کام آش
و بیانگــر نــوع و ظرفیــت تولیــد و ســرمایه گذاری ایجــاد شــده بــرای یــک یــا گروهــی از محصــوالت در مکانــی معیــن اســت.

ظرفیت تولید
ــد  ــرای تولی ــد، ب ــای تولی ــا نهاده ه ــات ی ــر امکان ــزات و دیگ ــزار، تجهی ــه اب ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــی اس ــد توان ــت تولی ظرفی
ــا توجــه بــه  صنایع دســتی در یــک کارگاه ایجــاد شــده اســت.  ظرفیــت تولیــد بــر اســاس ســاعات و روزهــای کاری ســال و ب

ــود. ــادره درج می ش ــای ص ــده و در مجوزه ــن ش ــد تعیی ــت تولی ماهی

ظرفیت اسمی
ظرفیــت اســمی بــه تــوان پیش بینــی شــده بــرای بهره بــرداری از یــک کارگاه تولیــد محصــوالت صنایع دســتی در یــک رشــته 

ــود. ــه می ش گفت

ظرفیت رسمی
ظرفیت رسمی به توان واقعی و عملی یک کارگاه در تولید محصوالت صنایع دستی در یک رشته گفته می شود.

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399
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جواز تأسیس کارگاه 
ــد تولیــد، اشــتغال، توســعه و تکمیــل  ــدازی و ایجــاد ظرفیت هــای جدی ــرای راه ان مجــوز تأســیس کارگاه مجــوزی اســت کــه ب
ــد  ــوع تولی ــت و ن ــی ظرفی ــر پیش بین ــود و بیانگ ــادر می ش ــتی ص ــوب صنایع دس ــته مص ــک رش ــود در ی ــای موج ظرفیت ه

محصــوالت اســت.

پروانه تولید کارگاهی 
پروانــه تولیــد کارگاهــی مجــوزی اســت کــه بــر اســاس دســتورالعمل مربوطــه بــه متقاضــی حقیقــی یــا حقوقــی )مدیرعامــل یــا 
کارفرمــا( دارای تخصــص، تجربــه و آشــنا بــه فرآینــد تولیــد و ســاخت محصــول در یکــی از رشــته های مصــوب صنایع  دســتی 
ــی  ــرای محصــوالت، در مکان ــزان اشــتغال وســرمایه گذاری ایجــاد شــده ب ــد، می ــت تولی ــوع و ظرفی اعطــا می شــود و بیانگــر ن

معیــن اســت .

گواهی توانمندی مدیرفنی یا استادکار
گواهــی اســت کــه پــس از احــراز توانایی هــای اجرایــی مدیــر فنــی یــا اســتادکار در انجــام دادن تمامــی مراحــل ســاخت یــک 

ــت صنایع دســتی و هنرهــای ســنتی اســتان صــادر می شــود. ــورد تقاضــا، از ســوی معاون محصــول صنایع دســتی در رشــته م

گواهی کیفیت کارگاه
گواهــی کیفیــت کارگاه ســندی اســت شــامل مشــخصات فنــی یــا ســایر ضوابــط دقیــق کــه بــرای اســتفاده مــداوم بــه عنــوان 
ــر بخشــی محصــوالت  ــان و اث ــت اطمین ــت قابلی ــف جامــع طراحــی شــده اســت. گواهــی کیفی ــا تعری ــا ی ــک قاعــده، راهنم ی
ــت محصــوالت  ــا کیفی ــی دارد ت ــر آن م ــدگان را ب ــر تولیدکنن ــد و دیگ ــش می ده ــدار افزای ــرای خری ــدی صنایع دســتی را ب تولی

ــا کارگاه هــای دارای گواهــی کیفیــت، بــاال ببرنــد. خــود را جهــت رقابــت ب
توجه- این نوع گواهی توسط اداره کل حمایت از تولید معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی صادر می شود. 

طرح توجیهی 
ــورد  ــی م ــی و مال ــد، فن ــف تولی ــای مختل ــرح را از جنبه ه ــک ط ــری ی ــه توجیه پذی ــی ک ــت از گزارش ــی، عبارتس ــرح توجیه ط
ــد  ــزان ســرمایه  گذاری در تولی ــای ســرمایه گذاری از قبیــل می ــرار می دهــد. طــرح توجیهــی همچنیــن زوای بررســی و مطالعــه ق
ــد تصمیم گیــری راحــت و درســتی  ــا ســرمایه گذار بتوان ــرای ســرمایه گذار روشــن می کنــد ت و وضعیــت موجــود یــک طــرح را ب

از مســیر انتخــاب شــده داشــته باشــد .

بیمه
منظــور صنعتگــران دارای پروانــه تولیــد انفــرادی از معاونــت صنایع دســتی هســتند کــه بــر اســاس قانــون بیمه هــای اجتماعــی 
قالیبافــان و شــاغلین صنایع دســتی شناســه دار مصــوب ســال 1388مشــمول پوشــش بیمــه ای تامین اجتماعــی قــرار می گیرنــد.

تسهیالت
بــه منظــور ایجــاد، توســعه و رونــق تولیــد، ارتقــاء ســطح کمــی و کیفــی محصــوالت و ایجــاد اشــتغال و ثــروت بــه متقاضیــان 

ــد. ــرار می گیرن ــار ق ــی در اختی ــع مال ــق مناب ــدی صنایع دســتی از طری ــای تولی ــرایط و دارای مجوزه ــد ش واج

کمک های فنی اعتباری
اعتباراتــی اســت کــه طــی قراردادهــای منعقدشــده بــا بانک هــای عامــل در اختیــار آنهــا قــرار می گیــرد تــا بــا نظــارت دولــت 
بــرای ســرمایه گــذاری در جهــت تحقــق اهــداف و ماموریت هــای معاونــت صنایع دســتی طبــق قانــون برنامه هــای توســعه بــه 

صــورت تســهیالت در اختیــار اشــخاص حقیقــی و حقوقــی غیردولتــی قــرار دهنــد.

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

تی
س

 د
یع

صنا
    

م 
سو

ل 
صــ

ف

دفتر برنامه ریزی و بودجه 



100

رشتۀ احیا شده صنایع دستی
فرآیند شناسایی، احیا و آموزش رشته های در شرف منسوخ شدن و یا منسوخ شده را باززنده سازی)احیا( می گویند.

شهر/ روستای ملی صنایع دستی
شــهرها و روســتاهایی کــه دارای صنایع دســتی شــاخصی هســتند و بــا عنــوان شــهر یــا روســتای صنایع دســتی در گســتره ملــی 

کــه توســط معاونــت صنایع دســتی وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی بــه ثبــت رســیده اند. 

شهر/ روستای جهانی صنایع دستی
ــتره  ــتی در گس ــتای صنایع دس ــا روس ــهر ی ــوان ش ــا عن ــتند و ب ــاخصی هس ــتی ش ــه دارای صنایع دس ــتاهایی ک ــهرها و روس ش

ــیده اند.  ــت رس ــه ثب ــتی ب ــی صنایع دس ــورای جهان ــط ش ــی توس جهان

نشانۀ جغرافیایی ملی
ثبــت یــک رشــته بــه نــام محــل جغرافیایــی تولیــد آن بــه منظــور ممانعــت از کپــی و حفــظ حقــوق مالکیــت فکــری تولیدکننــده 

در ســطح ملــی و پیــش شــرط اعــالم جهــت ثبــت جغرافیایــی بین المللــی 

عملکرد اول؛ ثبت نشانۀ جغرافیایی ملی
 اگرچــه بــا مشــارکت وزارت دادگســتری بــه انجــام می رســد، لیکــن برنامه ریــزی اصلــی و هدایــت کار از ســوی وزارت میــراث 

فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی صــورت می پذیــرد. 

عملکرد دوم؛ ثبت نشانۀ جغرافیایی بین المللی
ــن  ــد، لیک ــام می رس ــه انج ــری )WIPO( ب ــت فک ــی مالکی ــازمان جهان ــتری و س ــارکت وزارت دادگس ــا مش ــه ب ــه اگرچ  ک
برنامه ریــزی اصلــی و هدایــت کار از از ســوی وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی صــورت می پذیــرد.

تعریف نشانۀ جغرافیایی بین المللی
 ثبــت یــک رشــته بــه نــام محــل جغرافیایــی تولیــد آن بــه منظــور ممانعــت ازکپــی و حفــظ حقــوق مالکیــت فکــری تولیدکننــده 

و منطقــه و کشــور در ســطح بین المللــی 

 عملکرد سوم؛ جشنوارۀ صنایع دستی و هنرهای سنتی فجر
برنامــه ای بــه مناســبت پیــروزی انقــالب اســالمی ایرانــی بــا هــدف ایجــاد زمینــه بــه منظــور رقابــت آثــار فاخــر و درجــۀ یــک 

اســتادکاران صنایع دســتی جهــت اخــذ ایــده و ارتقــای کیفــی تکنیــک

در ادامه جداول و نمودارهای حوزه صنایع دستی به تفصیل آمده است.
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سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399
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 جدول مقایسه اي صدور و تمدید پروانه تولید انفرادی به تفکیک استان و سال

ـف
ـــ

یــ
رد

استان
تمدید پروانه تولید انفرادیصدور پروانه تولید انفرادی

139013951396139713981399139013951396139713981399

2812744112875234027627769411081817954آذربایجان شرقي1
335320225136731041296279405311412آذربایجان غربي2
216539850182622056415076151200397450اردبیل3
354013478756276018201223351369190912111212اصفهان4
3292019313747830226308342147247البرز5
307136013641694631149003275806273711014ایالم6
4922175916112412201840674782بوشهر7
118648474061824528826528701056620897تهران8
26776057337854995940120375533388403چهارمحال و بختیاري9
31326310416011625601235721587129خراسان جنوبي10
706788993567297512112822398216010971854خراسان رضوي11
175533921623147178297232321121371خراسان شمالي12
4393031827642305950130193244110307خوزستان13
19871956834252777124298498628280496زنجان14
11898716711812010845186409448276470سمنان15
58371234892182212142179241384126149سیستان و بلوچستان16
588337760842033150411198540981679711فارس17
4382152793322162552243383276194315قزوین18
733828776362521427342423333320قم19
22549011025896572495078183614521066840کردستان20
737625819258842015465071410934146013111209کرمان21
8278121318108720024417263339434153273کرمانشاه22
305722455380244828311191952130کهگیلویه و بویراحمد23
3756110810401568634106328368221629911954گلستان24
8797108612021313622651718462066319011751541گیالن25
3977202353220521961150209323161263لرستان26
178651832863029641212912761369186910641365مازندران27
1105255491284127264232207321452184246مرکزي28
15117220268647713994870188152217هرمزگان29
50135931153122270551051689274119339341176همدان30
3962572611981231432417511410348432یزد31

6361217471203442011989231467110041849120937268351509219339جمع
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 جدول مقایسه اي صدور و تمدید پروانه تولید کارگاهی به تفکیک استان و سال
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ـف
ـــ

یــ
رد

استان
تمدید پروانه تولید کارگاهیصدور پروانه تولید کارگاهی

139013951396139713981399139013951396139713981399

20310347112713630423642آذربایجان شرقي1
4614680021235آذربایجان غربي2
621814894184413اردبیل3
4384222145907213560318435260260اصفهان4
38018201013705231281019البرز5
03423246200033714ایالم6
112702000102بوشهر7
40004113425351787286121152تهران8
21038177201544چهارمحال و بختیاري9
062456151046خراسان جنوبي10
341243582501229162038خراسان رضوي11
8049016013122خراسان شمالي12
0141588003333خوزستان13
114161149020438زنجان14
0218191013024122514سمنان15
70713713040544سیستان و بلوچستان16
2122019192202728171721فارس17
5389115041964قزوین18
23173514513118810قم19
251191069106047کردستان20
1222454005312کرمان21
29484781485116813717کرمانشاه22
232231488000101کهگیلویه و بویراحمد23
361131518270913141231گلستان24
174184862691729715گیالن25
3137537020103لرستان26
1011821930158111289مازندران27
410413002111مرکزي28
0100122000004هرمزگان29
53123329298227205115828227179226همدان30
12217112514081328930یزد31

17112121071104157673612410178861034665967جمع
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سه

جدول میزان اشتغال ایجاد شده حاصل از صدور مجوز )پروانه تولید انفرادی، کارگاهی( صنایع دستی در سطح استان ها 

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399
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ف

ف
استانردی

نوع مجوز ) نفر(
مجموع

پروانه تولید کارگاهیپروانه تولید انفرادی

تعداد مردزنجمعزنمردجمعزنمرد
کل

1302503809059149220309529آذربایجان شرقي1

3679115120124879127آذربایجان غربي2

7151558630145175101660761اردبیل3

3505148642741093836246231274اصفهان4

227910147439069122191البرز5

11914191538209611613915151654ایالم6

1611713342620119139بوشهر7

115193308202117319317310627تهران8

375776143555840632672چهارمحال وبختیاري9

1026227227912269281خراسان جنوبي10

17636253826340303439402841خراسان رضوي11

2316919216284439197226خراسان شمالي12

355826174252939607646خوزستان13

12061873850656170624794زنجان14

3475109398912873164237سمنان15

231942172111713844311355سیستان و بلوچستان16

11542353832222254147645792فارس17

4321826181321261231492قزوین18

251262833153457قم19

79443522282755107470577کردستان20

80163617161433479416691763کرمان21

47218265761823189912320412164کرمانشاه22

5545972734128193کهگیلویه و بویراحمد23

66108711533141729711281225گلستان24

95596691285987123601724گیالن25

2117920028214949200249لرستان26

863384248550135171388559مازندران27

702142840151570229299مرکزي28

34137314074593813821420هرمزگان29

1933605532824827644758421317همدان30

529514734468086181267یزد31

2328132401556817623805556717045409221135تعداد کل

دفتر برنامه ریزی و بودجه 



105

ف
استانردی

نوع مجوز ) نفر(
کارت شناساییپروانه تولید کارگاهیپروانه تولید انفرادی

جمعتمدیدصدورجمعتمدیدصدورجمعتمدیدصدور

276954123027426936226388آذربایجان شرقي1
10441251605529029آذربایجان غربي2
56445010149132254054اردبیل3
832473301319321441145اصفهان4
82012122032722603322181219البرز5
1490101425042014341202122ایالم6
1228220422466066بوشهر7
28889711853515218719810208تهران8
59440399774113501351چهارمحال وبختیاري9
512185423662538631292131خراسان جنوبي10
25612938566124270427خراسان رضوي11
178371549162181254129خراسان شمالي12
59530790283113731374خوزستان13
7124961208981757158زنجان14
10847057813142783083سمنان15
21414936313417707سیستان و بلوچستان16
504711121522214346141502فارس17
2553155705491970197قزوین18
2532034514102437138قم19
48307881985129880کردستان20
49584013359716101کرمان21
24427351785171024981499کرمانشاه22
15461209275542610010کهگیلویه و بویراحمد23
1063954201727315885539894گلستان24
65115412192261541707گیالن25
196263459731073073لرستان26
41213651777309391371138مازندران27
26424651031456056مرکزي28
13992171616246295802958هرمزگان29
510117616862052264311490149همدان30
14343257514304477178یزد31

146711933934010736967170391091629271تعداد کل
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جدول تعداد گواهی کیفیت کارگاهی صنایع دستی صادر شده )گواهی(

1396139713981399استانردیف

14603019آذربایجان شرقی1
0322412آذربایجان غربی2
048045البرز3
162085ایالم4
28401916اردبیل5
561403023اصفهان6
020117بوشهر7
21807942تهران8
1740167چهارمحال و بختیاری9
101655 خراسان جنوبی10
39804020خراسان رضوی11
1716206خراسان شمالی12
18404022خوزستان13
04000زنجان14
324000سمنان15
16402722سیستان و بلوچستان16
0603517فارس17
28485042قزوین18
0203712قم19
0607037کردستان20
153200کرمان21
304800کرمانشاه22
1820188کهگیلویه و بویراحمد23
27605736گلستان24
1860016گیالن25
31405118لرستان26
26323530مازندران27
04800مرکزی28
020115هرمزگان29
3060186همدان30
314065یزد31

1400625737483جمع
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سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399
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ف

6 
- 

سه
استانردیف

اشتغال ایجاد شده )نفر(تسهیالت پرداختی )میلیون ریال(
تعداد 
مستقل

مبلغ 
مستقل

تعداد 
پشتیبان

مبلغ 
تحت مستقلپشتیبان

پشتیبانپوشش

3622355097703712375آذربایجان شرقي1

2622630200026195آذربایجان غربي2

85285502100854326اردبیل3

314927722730032350182اصفهان4

6517000100065146البرز5

791363503900795934ایالم6

76988206350766328بوشهر7

33451904590354014تهران8

100010420010000چهارمحال و بختیاري9

61358510390329725خراسان جنوبي10

467340503160088630327خراسان رضوي11

3223650130040124خراسان شمالي12

037023900010884خوزستان13

121017507400124628زنجان14

136018880014200سمنان15

2903238502497340136سیستان و بلوچستان16

4734580190068257فارس17

231441505150272926قزوین18

380375003800قم19

831702040084108کردستان20

49541106400494524کرمان21

762610900181507616473کرمانشاه22

9811395030010311کهگیلویه و بویراحمد23

123121230059001235726گلستان24

6510895013690677136گیالن25

171085067001910841لرستان26

123322201972012219131مازندران27

410410004100مرکزي28

651765254900655537هرمزگان29

116121313047801165529همدان30

3725600270037114یزد31

1943386210182224787211424671287جمع

جمع کل اشتغال ایجاد شده: 5868جمع کل تسهیالت جذب شده: 434969  میلیون ریال

تسهیالت از محل مجوزهای مشاغل خانگی سال 1399     جدول گزارش مشاغل خانگی

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

تی
س

 د
یع

صنا
    

م 
سو

ل 
صــ

ف

7 
- 

سه

جدول عملکرد نمایشگاه های داخلی صنایع دستی در سال 1399

عنوان نمایشگاهردیف
تاریخ برگزاری

خاتمهشروع

مستمر تاکنون1399/10ملی مجازی1

1399/11/091399/11/12ملی مجازی گلستان2

1399/12/051399/12/08سی و چهارمین نمایشگاه ملی صنایع دستی3

* به دلیل همه گیری ویروس کرونا در سطح کشور، مجوز برگزاری نمایشگاه های حضوری صنایع دستی استان های کشور از اواخر سال 1398 تا کنون لغو گردید و در سال 99 دو نمایشگاه مجازی و یک نمایشگاه ملی برگزار گردید.
** به دلیل همه گیری ویروس کرونا در سطح کشور، مجوز برگزاری تمامی بازارچه های موقت صنایع دستی استان های کشور از اواخر سال 1398 لغایت پایان سال 1399 لغو گردید.

*

**

8 
- 

سه
9 

- 
سه

 نمودار برگزاری نمایشگاه بین المللی و سراسری در داخل کشور

برگزاری بازارچه های موقت عرضه و فروش محصوالت صنایع دستی در سراسر کشور

تعداد بازدیدکننده )نفر(جمع فروش )میلیون ریال(تعداد غرفهتعداد بازارچهسال

13990000

نمایشگاه های صنایع دستی

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

تی
س

 د
یع

صنا
    

م 
سو

ل 
صــ

ف

9 
- 

سه

نمودار برگزاری بازارچه های موقت عرضه و فروش صنایع دستی

10
 -

ه 
س

جدول حضور و مشارکت در نمایشگاه ها و رویدادهای خارجی در سال  1390 

تعداد هنرمندان ردیف
نام رویدادکشور مقصدمشارکت کننده

هفته فرهنگی جمهوری اسالمی ایرانبالروس - مینسک141

نمایشگاه صنایع دستیچین- پکن29

جشنواره بین المللی هنرهای سنتی و صنایع دستی 2012عمان - مسقط33

اندونزی- جاکارتا، بانکوک و 42
جشنواره فرهنگی هنری مسجدبوگور

جشن جهانی نوروزتاجیکستان551

سی و پنجمین سالگرد تاسیس صندوق اوپکاتریش - وین61

نمایشگاه سراسری گردشگری چینچین71

نمایشگاه صنایع دستی و سوغاتایتالیا811

برنامه ریزی، هماهنگی و اعزام هیأت تجاری متشکل از نمایندگان چین - پکن921
بخش های غیردولتی و دولتی با همکاری سازمان توسعه تجارت

جداول حضور و مشارکت در نمایشگاه ها و رویدادهای خارجی در سال های
1398 ،1397 ،1396 ،1395 ،1390

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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10
 -

ه 
س

جدول حضور و مشارکت در نمایشگاه ها و رویدادهای خارجی در سال  1395 

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

تی
س

 د
یع

صنا
    

م 
سو

ل 
صــ

ف

تعداد هنرمندان ردیف
رویدادکشور مقصدمشارکت کننده

نمایشگاه اختصاصی صنایع دستی ایران در ویناتریشنمایش آثار1

نمایشگاه صنایع دستی آنکاراترکیه21

نمایشگاه صنایع دستی فلورانسایتالیا38

نمایشگاه بین المللی ارشاک- ترویانبلغارستاننمایش آثار4

نمایشگاه صنایع دستی شنزنچین55

نمایشگاه صنایع دستی کونمینگچین62

نمایشگاه صنایع دستی ایرانارمنستان76

نمایشگاه طال، جواهرات و سنگ های قیمتیتایلند81

نمایشگاه طال، جواهرات و سنگ های قیمتیهنگ کنگ91

نمایشگاه اختصاصی صنایع دستی اصفهان در  سن پترزبورگروسیه1011

نمایشگاه صنایع دستی تنریفاسپانیا112

نمایشگاه بین المللی کتاب استانبولترکیه121

فستیوال فرهنگی-  هنری کشورهای اسالمیمالزی135

نمایشگاه بین المللی صنایع دستی میالنایتالیا1419

دومین نمایشگاه بین المللی  صنایع دستیمالزینمایش آثار15

نمایشگاه گردشگری ویناتریش162

فستیوال مسقط 2017عمان1712

نمایشگاه مشترک صنایع دستی ایران و هند– دهلی نوهندوستان1810

نمایشگاه گردشگری فیتوراسپانیا192

نمایشگاه consumer fairبرونئی201

نمایشگاه Parallax Art Fair لندنانگلستان211

نمایشگاه صنایع دستی هانوفرآلمان221

نمایشگاه توانمندی های استان هرمزگانعمان234

هفته فرهنگی ایرانفیلیپین243

نمایشگاه اختصاصی صنایع دستی ایران در سئولکره جنوبینمایش آثار25

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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10
 -

ه 
س

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

تی
س

 د
یع

صنا
    

م 
سو

ل 
صــ

ف
جدول حضور و مشارکت در نمایشگاه ها و رویدادهای خارجی در سال  1396 

تعداد هنرمندان ردیف
رویدادکشور مقصدمشارکت کننده

جشنواره ایران و ایرانیانقزاقستان15

هفته تجاری فرهنگی ایرانهلند262

نمایشگاه بین المللی صنایع دستی فلورانسایتالیا381

هفته فرهنگی ایرانترکیه43

هفته جواهرات فلورانسایتالیانمایش آثار5

نمایشگاه بین المللی صادرات و واردات کونمینگچین62

نمایشگاه بین المللی کتاب پکنچین71

نمایشگاه بین المللی جواهرات و سنگ های قیمتی بانکوکتایلند81

نمایشگاه بین المللی هدایای مسکوروسیه99

نمایشگاه بین المللی صنایع دستی سری النکا103

نمایشگاه بین المللی کتاب بلگرادصربستان111

نمایشگاه مواد غذایی شانگهایچین122

نمایشگاه اختصاصی صنایع دستی ایران در سئولکره جنوبی137

فستیوال فرهنگی هنری پوتراجایاکره جنوبی143

نمایشگاه صنایع دستی آرتیجیانای میالنایتالیا1502

نمایشگاه جاده ابریشم- شانگهایچین161

نمایشگاه آرت اکسپلور مسکو- آذرماهروسیه171

نمایشگاه اختصاصی ایران در کازانروسیه181

نمایشگاه بین المللی گردشگری ویناتریش191

نمایشگاه بین المللی گردشگری فیتوراسپانیا201

نمایشگاه هومی میالنوایتالیا217

نمایشگاه صنایع دستی مهرجان مسقطعمان222

نمایشگاه بین المللی هدایای توکیوژاپن239

نمایشگاه بین المللی صنایع دستی مسقطعمان244

نمایشگاه آرت اکسپلور مسکو- دی ماهروسیه251

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

تی
س

 د
یع

صنا
    

م 
سو

ل 
صــ

ف

تعداد هنرمندان ردیف
رویدادکشور مقصدمشارکت کننده

نمایشگاه صنایع دستی ایران در گیره سونترکیه 12

نمایشگاه بین المللی صنایع دستی فلورانسایتالیا262

نمایشگاه فرهنگی و هنری شیراز در تفلیسگرجستان33

فستیوال گوهرشناسی و گوهرتراشی بانکوکتایلند41

فستیوال جواهرسازی استانبولترکیه51

نمایشگاه Tendence2018-فرانکفورت آلمان61

هفته فرهنگی ایرانآذربایجان74

نمایشگاه بین المللی صنایع دستی سئولکره جنوبی81

هفته فرهنگی یزدمجارستان92

نمایشگاه ArtExplor مسکوروسیه101

نمایشگاه بین المللی هنر و فرهنگقطر111

نمایشگاه صنایع دستی شیانچین126

هفته فرهنگی ایرانروسیه133

نمایشگاه دکوراسیون داخلی هومی میالنو- سپتامبرایتالیا141

نمایشگاه توانمندی های تولیدی استان اصفهان در نرماندیفرانسه 1551

نمایشگاه بین المللی شکار و طبیعت )ADIHEX( ابوظبیامارات متحده عربی162

نمایشگاه صنایع دستی کیفاوکراین171

نمایشگاه توانمندی های اقتصادی ایران در دوحهقطر182

نمایشگاه توانمندی های بازرگانی ایران در بیروتلبنان1931

نمایشگاه صنایع دستی کازانروسیه202

نمایشگاه Touchexpo استانبولترکیه211

نمایشگاه بین المللی صنایع دستی و سوغات میالنایتالیا2272

نمایشگاه صنایع دستی بلگرادصربستان232

نمایشگاه صنایع دستی بیروتلبنان245

نمایشگاه گردشگری فیتوراسپانیا252

نمایشگاه دکوراسیون داخلی هومی میالنو- فوریهایتالیا261

نمایشگاه بین المللی هدایای توکیوژاپن276

نمایشگاه بازرگانی Mirexpo بیروتلبنان288

نمایشگاه بین المللی صنایع دستی مسقطعمان294

144جمع

10
 -

ه 
س

جدول حضور و مشارکت در نمایشگاه ها و رویدادهای خارجی در سال  1397 

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

تی
س

 د
یع

صنا
    

م 
سو

ل 
صــ

ف

تعداد هنرمندان ردیف
رویدادکشور مقصدمشارکت کننده

نمایشگاه بین المللی صنایع دستی فلورانسایتالیا111

نمایشگاه تخصصی ج.ا.ایران در سلیمانیهعراق23

نمایشگاه بین المللی  Revelation فرانسه37

نمایشگاه بین المللی گردشگری نانجینگچین42

نمایشگاه صنایع دستی ایران در فرایبورگآلمان55

نمایشگاه بین المللی صنایع کوچک گوانجوچین62

نمایشگاه صنایع دستی ماالگااسپانیا71

نمایشگاه کاالهای بازرگانی در سلیمانیهعراق84

نمایشگاه شکار و طبیعت - ابوظبی امارات متحده عربی92

 نمایشگاه دوحه - S-hailقطر102

نمایشگاه بین المللی صنایع دستی ازبکستانازبکستان115

نمایشگاه بین المللی صنایع دستی سریالنکاسری النکا125

نمایشگاه بین المللی صنایع دستی خالق استانبولترکیه135

نمایشگاه اختصاصی صنایع دستی ایران در مسقطعمان1410

نمایشگاه جانبی نشست شهرداران شهرهای جهانی چین159

نمایشگاه اختصاصی صنایع دستی ایرانچین1610

نمایشگاه بین المللی صنایع دستی میالنایتالیا1716

نمایشگاه بین المللی گردشگری فیتوراسپانیا182

نمایشگاه جانبی اولین المپیاد ورزشی ایرانیان خارج از کشور باکوآذربایجان197

108جمع

10
 -

ه 
س

جدول حضور و مشارکت در نمایشگاه ها و رویدادهای خارجی در سال  1398 

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

تی
س

 د
یع

صنا
    

م 
سو

ل 
صــ

ف

11
 -

ه 
س

12
 -

ه 
س

12
 -

ه 
س

نمودارتعداد هنرمندان اعزام شده جهت حضور در نمایشگاه های خارجی

نمودار مقایسه ای صادرات ارزشی صنایع دستی )بدون زیورآالت سنتی و تجارت چمدانی( طی سال های 1395 لغایت 1399

جدول صادرات صنایع دستی 
صادرات صنایع دستی

* صادرات صنایع دستی )بدون احتساب زیورآالت سنتی و تجارت چمدانی( طی سال 1399 بالغ بر 322 میلیون و  433 هزار  دالر و به لحاظ وزنی 112،554 تن بوده است.

*

صادرات صنایع دستی )دالر(سال

1395237،241،844
1396281،401،110

1397289،039،553

1398 254،919،401
1399322،433،000

دفتر برنامه ریزی و بودجه 



115

13
 -

ه 
س

14
 -

ه 
س

پنج کشور اول مقصد صادرات صنایع دستی )میلیون دالر(

جدول تعداد آموزش دیدگان در دوره های آموزش تخصصی - ویژه شاغالن صنایع دستی )نفر(

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

تی
س

 د
یع

صنا
    

م 
سو

ل 
صــ

ف

* از آنجا که رویکرد این نوع آموزش از سال 97 بصورت پروژه محور و در راستای رفع موانع تولید ) بصورت علمی و فنی( تعریف شده است ، تعداد شاغالن کمتری شناسایی و جهت آموزش معرفی می شوند.

*

میزان صادراتنام کشورردیف

199عراق1

41افغانستان2

32/3ترکیه3

17/3عمان4

10/7آذربایجان5

آموزش صنایع دستی و هنرهای سنتی

تعداد شاغالن آموزش  دیده )نفر(سال

13957000
13965857
13978896
13986947
13998846

14
 -

ه 
س

نمودار تعداد شاغالن آموزش دیده صنایع دستی )نفر(

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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14
 -

ه 
س

15
 -

ه 
س

نمودار تعداد آموزش دیدگان در دوره های آموزش عمومی )بارویکرد فرهنگ سازی و ترویج صنایع دستی( 

نمودار اساتید فعال در دوره های آموزش کوتاه مدت صنایع دستی )آموزش عمومی(

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

تی
س

 د
یع

صنا
    

م 
سو

ل 
صــ

ف

تعداد مربیان آموزشیسال

1395 863
1396913
13971200

13981241
*1399620

15
 -

ه 
س

جدول تعداد اساتید فعال در دوره های آموزش کوتاه مدت صنایع دستی - آموزش عمومی )نفر(

* بدلیل پاندمی کووید 19 در سال 1399 تعداد مربیان آموزشی کاهش داشته است.

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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16
 -

ه 
س

جدول حضور و مشارکت در نمایشگاه ها و رویدادهای خارجی در سال  1397 

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

تی
س

 د
یع

صنا
    

م 
سو

ل 
صــ

ف

تعداد تعدادمراکز  /  نام شهرستانهااستانردیف
رشته آموزشی فعالشهرستانها

25 مرکزآذربایجان شرقی1

اهر، آذر شهر، اسکو، بستان 
آباد، بناب، ورزقان، هوراند، 

خدا آفرین، چار اویماق، سراب، 
شبستر، عجب شیر، کلیبر، 
ملکان، مرند، مراغه، میانه، 
هریس، هشترود، هادیشهر، 

تبریز، 

21
و  داری  ســنتی  هــای  بافتنــی  چوبی-فلــزی،  هنرهــای 
ــرداری، ســفالگری، چــرم، طراحــی ســنتی، چــاپ باتیــک،  غی
ــی، رودوزی  ــی ایران ــاکاری، نقاش ــنتی، مین ــای س ــت ه دوخ

ــنتی ــای س ه

1ارومیه3 مرکزآذربایجان غربی2
دســت بافتــه هــای داری، صنایــع دســتی چوبــی، ملیلــه ســازی 
ــره  ــنتی، پیک ــورآالت س ــاخت زی ــازی، س ــر س ــره، جواه نق
ــبک  ــوب، مش ــرق چ ــزه کاری، مع ــوب، ری ــت چ ــی، منب چوب

ــی ــی ایران ــنتی، نقاش ــی س ــی، طراح ــای چرم ــوب، هنره چ

2اردبیل، کوثر3 مرکزاردبیل3
طراحــی نقــوش ســنتی، نقاشــی ایرانــی چــرم  )حکاکــی روی 
ــی  ــی باف ــی/ ورن ــم باف ــای داری، گلی ــه ه ــت بافت ــرم( دس چ
ســفالگری، هنرهــای چوبــی، هنرهــای فلــزی، قلمزنــی درجــه 

دو، رودوزی هــای ســنتی

3اصفهان، نایین، نجف آباد3 مرکزاصفهان4
ســفالگری دســت و چــرخ، ملیلــه ســازی، گلیــم بافــی، زری بافی، 
طراحــی ســنتی، نگارگــری، گل و مــرغ، مینــاکاری، قلمزنــی، الیه 

چینــی، گلیــم بافــی، ســرمه دوزی، معــرق چوب

3ساوجبالغ، نظر آباد، کرج3 مرکزالبرز5
ــنتی،   ــراجی س ــی، س ــای الحاق ــرق، رودوزی ه ــی، مع قلمزن
ــه دوزی، چهــل تیکــه  ــی، پت ــم باف ــای ســنتی، گلی ــی ه بافتن

ــری ــی، نگارگ ــم باف دوزی، جاجی

ــع 1ایالم6 مرکزایالم6 ــرم، صنای ــاپ، چ ــفال، چ ــز، س ــوب، فل ــتی )چ ــع دس صنای
ــی ــوه باف ــت، گی ــی، باف ــم باف ــت-خز، گلی چرم-پوس

-1بوشهر1 مرکزبوشهر7

1تهران7 مرکزتهران8
ــنتی،  ــراجی س ــنتی، س ــای س ــرق، رودوزیه ــنتی، مع ــاجی س نس
مینــای نقاشــی، تــراش ســنگهای قیمتــی، منبــت ریــز، حکاکــی 
روی چــرم، قلمزنــی، پتــه دوزی، آیینــه کاری و گچبــری، ســفال، 

مرکــز تخصصــی گلیــم، نقاشــی روی چــوب و پارچــه، ســفال

نگارگری، تذهیب، تشعیر1شهرکرد2 مرکزچهارمحال و بختیاری9

چاپ باتیک،  قلمزنی2بیرجند،  سرایان2 مرکزخراسان جنوبی10

ــک و 1مشهد1 مرکزخراسان رضوی11 ــاپ باتی ــی،  چ ــه قیمت ــی و نیم ــنگهای قیمت ــراش س ت
ــکار قلم

2بجنورد، شیروان2 مرکزخراسان شمالی12
قلــم زنــی روی فلــز، طراحــی ســنتی درجــه 1، طراحــی ســنتی 
درجــه 2، قلــم زنــی،  درودگــری ســنتی،  معــرق کاری چــوب،   

کاغــذ ســازی

1اهواز2 مرکزخوزستان13
طراحــی نقــوش ســنتی، نقاشــی ایرانــی، چــاپ، دســتبافته های 
ســفالگری،  فلــزی،  هنرهــای  چوبــی،  هنرهــای  داری، 

ــنتی ــورآالت س زی
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2زنجان، سلطانیه5 مرکززنجان14
ملیلــه ســازی، معــرق چــوب، ســاخت احجــام چوبــی، چــاروق 
دوزی، مینــاکاری روی مــس، گلیــم بافــی، چــرم دوزی، 

ــس ــی روی م قلمزن

2دامغان، سمنان4 مرکزسمنان15

تــراش ســنگهای قیمتــی و نیمــه قیمتــی، زیــورآالت ، چاپهــای 
ــه  ــبک حول ــوب مش ــازک کاری، چ ــک، ن ــاپ باتی ــنتی، چ س
ــفال  ــی،  س ــم باف ــه دوزی، گلی ــل تیک ــفالگری، چه ــی، س باف
ــز،  ــی روی فل ــدار، ســاخت ســازهای ســنتی، قلمزن ســنتی لعاب

ــدات چــرم دســت دوز تولی

ــاک، 4زاهدان، زابل، ایرانشهر، چابهار4 مرکزسیستان و بلوچستان16 ــفالگری، پوش ــای داری، س ــه ه ــت بافت ــرم، دس چ
ــنتی ــای س رودوزی ه

59 مرکزفارس17

سروستان، الرستان، بوانات، 
آباده، کازرون، المرد، خرامه، 
صفاشهر، فیروزآباد، دژکرد، 

نورآباد، داراب، کوار، سپیدان، 
استهبان، ارسنجان، فسا، نی ریز، 

مرودشت، پاسارگاد، جهرم، 
شیراز

22

معــرق کاری، پیکرتراشــی، گلیــم بافــی، ســفالگری بــا چــرخ، 
ــری،  ــی، درودگ ــنتی، خراط ــی س ــنتی، صحاف ــورآالت س زی
ــم بافــی، دســتبافته داری، منبــت چــوب،  رودوزی ســنتی، گلی
البســه محلــی، معــرق چــوب، ابریشــم دوزی، مشــبک چــوب، 
خاتــم ســازی، تولیــد ســفال و ســرامیک، لعــاب آمــاده و 
رنگهــای لعــاب، چاقــو ســازی، گبــه، چــرخ بافــی، نگارگــری، 
ــی،  ــی، مخراجــکاری، قلمزن ــرغ، گــره چین ــاکاری، گل و م مین
ــی و  ــنتی، نقاش ــی س ــعیر، طراح ــب، تش ــز، تذهی ــبک فل مش

ــک چــاپ باتی

آبیک، آوج، قزوین، تاکستان، 11 مرکزقزوین18
5بوئین زهرا

ــه  ــری، پاپی ــی،  نگارگ ــم باف ــفال، گلی ــنتی، س ــورآالت س زی
ماشــه، رودوزی ســنتی،  قلمزنــی،  معــرق، حکاکــی روی چــرم، 
ــی،  ــای الحاق ــی، رودوزی ه ــب باف ــنتی، چادرش ــی س طراح

ــت ــنتی، منب ــهای س ــت لباس ــه کاری، دوخ ملیل

زیــورآالت ســنتی، قلمزنــی، گوهــر تراشــی داملــه، گوهــر تراشــی 1قم1 مرکزقم19
فســت، حکاکــی روی ســنگ، حجــم تراشــی، طراحــی ســنتی

2سنندج، قروه4 مرکزکردستان20
طراحــی ســنتی درجــه دو،  طراحــی ســنتی درجــه یــک، نقاشــی 
ــه دو،   ــازی درج ــم س ــعیر، خات ــب، تش ــری، تذهی ــی، نگارگ ایران

ــرق کاشــی درجــه دو مع

مراکز آموزشی ندارند---کرمان21

2کرمانشاه، اسالم آباد غرب6 مرکزکرمانشاه22
ــراش  ــنتی، ت ــای س ــفال، رودوزی ه ــوب، س ــم، چ ــرم، گلی چ
ســنگ، زیــورآالت ســنتی، البســه محلــی، رودوزی هــای 

ــه ــه ماش ــتی، پاپی ــاپ دس ــی، چ ــی ایران ــنتی، نقاش س

ــرم دوزی 2یاسوج، چرام5 مرکزکهگیلویه و بویر احمد23 ــی، چ ــه محل ــرداری، البس ــای داری وغی ــه ه بافت
ــوب ــرق چ ــبدبافی، مع ــی، س ــم باف ــت، جاجی بادس

63 مرکزگلستان24
مینودشت، خان ببین، بندر 
ترکمن، مراوه تپه، کالله، 

آق قال، علی آباد، گالیکش، گنبد 
کاووس، گرگان، آزادشهر

11

دوخــت البســه محلــی، رودوزیهــای ســنتی، چــرم دوزی،  
ــه  ــی، البس ــم باف ــتی، گلی ــع دس ــای داری، صنای ــتبافته ه دس
ــی  ــم باف ــه 1، گلی ــی درج ــی باف ــرش وقال ــو ف ــی، تابل محل
ــی،  ــی(، بافتن ــاک)لباس محل ــی و دوخــت پوش ــه2، طراح درج
ســنتی و قــالب بافــی، ســفالگری، طراحــی ســنتی، زیــورآالت 
ــه روش ســنتی،   ســنتی، طــال وجواهرســازی، انگشترســازی ب
گوهرتراشــی، نقــره کاری، ســوزندوزی ترکمــن، خیاطــی البســه 
ــه  ــه، ملیل ــازی باپارچ ــک س ــی، عروس ــک باف ــی، عروس محل

ــی ــکاری وقلمزن ــی، مخراج ــنگهای قیمت ــراش س ــازی، ت س
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32 مرکزگیالن25
آستارا، املش، بندرانزلی، تالش،  

رشت، رضوانشهر، رودبار،  
سیاهکل، رودسر، صومعه سرا، 
فومن، الهیجان، لنگرود، ماسال

41

ــی،   ــالب باف ــی، ق ــه محل ــه)ویترای(، البس ــی روی شیش نقاش
ــی، عروســک بافــی، حصیربافــی، قــالب بافــی  گلیــم باف
ــدات چرمــی دســت دوز، پنــج میــل بافــی، رشــتی دوزی،   تولی
ــم بافــی درجــه  ــواع ســوزن دوزی، گلی رودوزیهــای ســنتی، ان
1و درجــه2، ســفال ســنتی، مرواربافــی، کاشــی معــرق ســفال 
ســنتی و نقــش برجســته گلــدوزی، رودوزیهــای الحاقــی، 
مینــاکاری معــرق، چــوب مشــبک چــوب، تابلــو فــرش،  
ــک و منجــوق  ــی،  راجــی ســنتی، پول ــب، چادرشــب باف تذهی

ــه دوزی ــی، پت ــم باف ــی، جاجی دوزی، بامبوباف

4بروجرد، خرم آباد، نورآباد، دلفان8 مرکزلرستان26
قلمزنــی، تولیــدات چرمــی دســت دوز، مینــا، طراحــی ســنتی، 
ــی  ــنگهای قیمت ــراش س ــم، ت ــرش و گلی ــی ف ــب، طراح تذهی
و نیمــه قیمتــی، گلیــم بافــی، ملیلــه، ورشــو ســازی، قلمزنــی

ساری، نوشهر،  قائمشهر، 15 مرکزمازندران27
منبــت کاری، معــرق کاری، ســفالگری، خراطــی، رودوزی های 6بابلسر، میاندرود، محمودآباد

ســنتی، چــرم و گلیــم، باتیــک، گلیــم بافــی، نســاجی ســنتی

طراحی سنتی1اراک1 مرکزمرکزی28

8 مرکزهرمزگان29
هرمزگان، بندر خمیر، جاسک،  
بستک، بندرلنگه، حاجی آباد،  

بندر کنگ
ســفالگری چرخــی، ســفالگری ســنتی )جهلــه ســازی(، معــرق 7

چــوب، مشــبک چــوب، چــرم، البســه محلــی، گلیــم بافــی

2همدان، اللجین4 مرکزهمدان30
ســفالگری، نقاشــی روی ســفال، تــراش ســنگ هــای قیمتــی 
ــی  ــنتی، طراح ــی س ــی، طراح ــع چوب ــی، صنای ــه قیمت ونیم
ودوخــت لبــاس، قالیبافــی، گلیــم بافــی، رودوزی هــای ســنتی، 

ــی ــک، مروارباف ســراجی ســنتی، چــاپ باتی

ابرکوه، میبد، اردکان، بافق، یزد، 12 مرکزیزد31
7مهریز، خاتم

گیــوه بافــی، قلمزنــی روی مــس، مینــاکاری، ســبدبافی، منبــت 
ــنتی،  ــراجی س ــی، س ــم باف ــی، گلی ــنگ تراش ــبک، س و مش
ــای ســفال، طالســازی، ســرمه دوزی،  دوختهــای ســنتی، مین
معــرق و منبــت مینــای مــس، ســفالگری بــا چــرخ، کاربافــی، 
ــی،  ــت خراط ــه دوزی،  منب ــل تک ــنتی، چه ــای س رودوزی ه
حصیــز بافــی، زیلــو بافــی، زنجیــر بافــی، پتــه دوزی، نقاشــی 
روی ســفال، زیــورآالت ســنتی، معــرق مشــبک چــوب، نقاشــی 

ــی ــه بافــی، نمدمال روی پارچــه، معــرق کاشــی، چنت

نشان ملی سال

1392 622

1394 1139

1395-

1396 346

1397-

1398485

1399-

17
 -

ه 
س

تعداد اخذ نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی )ُمهر اصالت ملی( 

* این برنامه )داوری نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی( به صورت یک سال در میان برگزار می شود.

*

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

تی
س

 د
یع

صنا
    

م 
سو

ل 
صــ

ف

13
 -

و 
د

13
 -

و 
د

ثبت نشان فاخر

جدول نشان بین المللی مرغوبیت صنایع دستی شورای جهانی آسیا و اقیانوسیه )مهر اصالت(

18
 -

ه 
س

19
 -

ه 
س

نشان سال

1395-

1396 -

1397-

1398-

139955

نشان بین المللی مرغوبیت )نشان(سال

13932

139510

1396-

139746

1398-

به علت شیوع بیماری کرونا از جانب شورای جهانی صنایع دستی برگزار نشد.  1399
20

 -
ه 

س

نمودار نشان بین المللی مرغوبیت صنایع دستی شورای جهانی آسیا و اقیانوسیه )مهر اصالت(

* برنامه داوری نشان بین المللی مرغوبیت صنایع دستی )مهر اصالت( هر دو سال یک بار برگزار می شود.

*

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

تی
س

 د
یع

صنا
    

م 
سو

ل 
صــ

ف

21
 -

ه 
س

جدول نشست های منطقه ای بسته بندی محصوالت صنایع دستی سال 1398

تاریخاستان برگزارکنندهعنوانردیف
تعداد 

شرکت 
کنندگان

اهداف

98/6/23100خراسان جنوبینشست تخصصی بسته بندی 1

98/7/15250خراسان رضوینشست تخصصی بسته بندی 2

98/7/3050خراسان شمالینشست تخصصی بسته بندی 3

98/7/30150مازندراننشست تخصصی بسته بندی 4

98/8/1470آذربایجان شرقینشست تخصصی بسته بندی 5

98/8/2180قزویننشست تخصصی بسته بندی 6

98/8/22100ایالمنشست تخصصی بسته بندی 7

98/8/2770اصفهاننشست تخصصی بسته بندی 8

98/8/28150چهارمحال و بختیارینشست تخصصی بسته بندی 9

98/9/12100تهراننشست تخصصی بسته بندی 10

98/9/1450قمنشست تخصصی بسته بندی 11

98/9/1670اردبیلنشست تخصصی بسته بندی 12

98/9/1860یزدنشست تخصصی بسته بندی 13

98/9/2350کردستاننشست تخصصی بسته بندی 14

98/9/2670کهگیلویه و بویراحمدنشست تخصصی بسته بندی 15

98/9/2740فارسنشست تخصصی بسته بندی 16

98/9/2780زنجاننشست تخصصی بسته بندی 17

98/10/350البرزنشست تخصصی بسته بندی 18

98/10/550بوشهرنشست تخصصی بسته بندی 19

98/10/1660لرستاننشست تخصصی بسته بندی 20

98/10/2950هرمزگاننشست تخصصی بسته بندی 21

98/11/360آذربایجان غربینشست تخصصی بسته بندی 22

98/11/880گلستاننشست تخصصی بسته بندی 23

98/11/1450گیالننشست تخصصی بسته بندی 24

98/11/1460سمناننشست تخصصی بسته بندی 25

ـد 
ولیـ

و ت
ن 

ـرا
گـ

نعت
 ص

ــه
ی ب

ــد
ه بن

ــت
 بس

ـت
نعـ

 ص
الن

ــا
 فع

ـی
رفـ

مع
ار 

ســی
ت ب

ــرا
تاثی

ــه 
وجی

و ت
ن 

بیــ
 ما

ــی
ط ف

بــا
 ارت

قــه
 حل
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یج

ن وا
دگا

ننــ
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آن
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ــر
رگی

بکا
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ت 
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ب

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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13
 -

و 
د

جداول نشانه های ملی و بین المللی جغرافیایی 

22
 -

ه 
س

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

تی
س

 د
یع

صنا
    

م 
سو

ل 
صــ

ف

نشانه های ملی جغرافیایی در سال 1396

ف
استان اثر ردی

خراسان رضوی  هرکاره تراشی مشهد1

خراسان شمالی نساجی سنتی روئین 2

خراسان شمالی کاله کرکی جاجرم 3

سیستان و بلوچستان سفال کلپورگان 4

گیالن چادرشب قاسم آباد 5

کرمان گلیم شیریکی پیچ سیرجان 6

همدان منبت تویسرکان 7

نشانه های ملی جغرافیایی در سال 1395

ف
استان اثر ردی

ن قلمزنی اصفهان1 صفها ا

نمینای اصفهان 2 صفها ا

نکاشی هفت رنگ اصفهان 3 صفها ا

نخاتم سازی اصفهان 4 صفها ا

نقلمکاری اصفهان 5 صفها ا

نکاشی معرق اصفهان 6 صفها ا

نمنبت چوب اصفهان 7 صفها ا

نشانه های ملی جغرافیایی در سال 1398

ف
استان اثر ردی

خلخال1 اردبیل  مرصع چوب 

ایالم 2 ایالم نمدمالی 

ایالم چیت بافی 3

اهواز 4 خوزستان مینای ُصبی 

خوزستان خراطی دزفول 5

خوزستان کپوی دزفول 6

شوشتر 7 خوزستان احرامی 

بهبهان 8 خوزستان عبای 

چهارمحال و بختیاری چوقابافی 9

هفشجان10 چهارمحال و بختیاری  سنگ تراشی 

ن زیورآالت آق قال 11 گلستا

بروجرد 12 لرستان ورشو 

نشانه های ملی جغرافیایی در سال 1397

ف
استان اثر ردی

تبریز1 فیروزه ای  آذربایجان شرقی  سفال 

آذربایجان شرقی ممقان دوزی 2

ایالم گلیم نقش برجســتۀ ایالم 3

بجنورد 4 خراسان شمالی سفره کردی 

شیراز 5 فارس خاتم 

زنجان 6 زنجان ملیله 

زنجان 7 زنجان چاقوی 

تالش 8 گیالن گلیم 

لرستان 9 لرستان جاجیم 

لرستان10 ن  ماشته  لرستا

لرستان 11 ن گلیم  لرستا

آباد 12 مازندران سفال سلیم 

مازندران الک تراشی مازندران 13

آالشت 14 مازندران جاجیم 

هزارجریب 15 مازندران گلیج 

متکازین 16 مازندران گلیمچه 

چالشتر 17 چهارمحال و بختیاری قفل 

نشانه های بین المللی جغرافیایی در سال 1398

ف
استان اثر ردی

اردبیل  ورنی مغان1

اصفهان مینای اصفهان 2

تهران آبگینۀ تهران 3

کردستان نازک کاری سنندج 4

نشانه های بین المللی جغرافیایی در سال 1398

ف
استان اثر ردی

گیالن چادرشب قاسم آباد 5

کرمان گلیم شیریکی پیچ سیرجان 6

همدان منبت تویسرکان 7

همدان منبت تویسرکان 8

نشانه های بین المللی جغرافیایی در سال 1398

* در سال 1399 مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور بعنوان متولی ثبت نشانه جغرافیایی ملی، روند تشکیل پرونده ها را از حالت فیزیکی خارج و آنرا ساماندهی نمود و بدلیل اختالل های شدید در سامانه 
صدور گواهی نامه ثبت با دشواری مواجه گردید و در بخش بین المللی بدلیل افزایش قیمت ارز و مشکالت نحوه پرداخت هزینه های وایپو بدلیل تحریم ها که می بایست توسط تشکل ها صورت می گرفت به سرانجام نرسید.

*

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

تی
س

 د
یع

صنا
    

م 
سو

ل 
صــ

ف

23
 -

ه 
س

24
 -

ه 
س

25
 -

ه 
س

26
 -

ه 
س

برگزاری جشنوارۀ فجر صنایع دستی و هنرهای سنتی

ثبت شهرها و روستاهای ملی صنایع دستی

ثبت شهرها و روستاهای جهانی صنایع دستی

احیاء و باززنده سازی رشته های صنایع دستی از یادرفته یا در حال فراموشی

دورهسال

13951
1396 1
13971
13981
13991

تعداد ثبت سال

آغاز نشــده بود. 1395

13964
13978
139811
139929

ثبت سال

13942
13952
13963
13973
13984
به علت شیوع بیماری کرونا سفر ارزیابان بین المللی شورای جهانی صنایع دستی به ایران محقَّق نشد. 1399

رشتهسال

آغاز نشــده بود. 1395

آغاز نشــده بود. 1396

139745
139855
)به علت شیوع بیماری کرونا کاهش پیدا کرد.( 1399  16

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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13
 -

و 
د

شهرها و روستاهای ملی صنایع دستی

27
 -

ه 
س

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

تی
س

 د
یع

صنا
    

م 
سو

ل 
صــ

ف

ف 
معرفی صنایع دستی سال ثبت صنایع دستی روستا شهر استان ردی

آذربایجان شرقی 1
نوعی روش چاپ روی پارچه است .1399چاپ کالقه ای _اسکو 

1399ورنی بافی _اهر 
دستبافت هاي بین قالي و گلیم داراي موتیف هاي 

 حیواني انتزاعی شده
 ) داراي پود نازک و گره هاي رها در پشت آن(

فرش دستباف با نقش ریزماهی 1400قالی ریزماهی _ خوی آذربایجان غربی 2

اردبیل 3
1399گلیم _عنبران 

دستبافت هاي با استفاده از الیاف پشمی و 
پنبه ایی و گاه ابریشمی با رنگ هاي شاد و زنده، 

نقوش هندسي و هر دو روي قابل استفاده

1399ورنی دشت مغان _اصالن دوز 
دستبافت هاي بین قالي و گلیم داراي موتیفهاي 

 حیواني انتزاعی شده 
) داراي پود نازک و گره هاي رها در پشت آن(

اصفهان4

ساخت ظروف و اشیاء از ِگل به کمک دست - 1396سفالگری _شهرضا 
ِگل پخته شدۀ فرم داده شده

بافتن انواع پارچه های دستباف1397نساجی سنتی _کاشان 

بافته هایی که از دار برای تولید آنها استفاده 1398بافته های داری مهرگرد _
می شود.

ایجاد تزئینات برجسته بر روي محصوالت چوبی1399منبت _گلپایگان 

1397گلیم نقش برجسته _ ایالم ایالم 5
نوعي گلیم که نقوش با روش پودگذاري براي 
زمینه، و گره ترکي یا فارسي )مانند قالي( براي 

ایجاد نقوش

بوشهر 6

1398عبا بافی بحیری _
بافت پارچه اي از ُکرک یا موي شتر) خودرنگ(  
که پس از بافت، َورز داده شده و حالت نمدي به 

خود مي گیرد.

1399حصیر بافی _ آب بخش 
ساخت محصوالتی مانند زنبیل، کیف، جاي 

نان، زیرانداز، دیوار کوب و ... با استفاده از بافت 
رشته های حاصل از الیاف گیاهی به کمک دست 

و ابزار ساده سنتی

صنایع دستی شیشه ای 1399آبگینه _  ورامین تهران 7

1397نمدمالی _ شهرکرد چهارمحال بختیاری 8
مالیدن و َورز دادن الیاف پشم بهاره و بلند 

گوسفند با آب گرم و صابون) و زردۀ تخم مرغ( 
تا درهم فرورفتن کامل الیاف

 گلیم بافته شده توسط عشایر خراسان1397گلیم سفره کردی _ بجنورد خراسان شمالی 9
 شمالی 

پارچه بافی سنتی با استفاده از پنبه قهوه ای 1398مله بافی _ خوسف خراسان جنوبی 10
به نام مله

ادامه جدول در صفحه بعد

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

تی
س

 د
یع

صنا
    

م 
سو

ل 
صــ

ف

ف 
معرفی صنایع دستی سال ثبت صنایع دستی روستا شهر استان ردی

خراسان رضوی 11

تبدیل پیله ابریشم به نخ ابریشم 1397ابریشم کشی بسک _

تبدیل پیله ابریشم به نخ ابریشم 1398ابریشم کشی _ بایگ 

 تراش سنگ فیروزه برای کاربردهای1399تراش سنگ فیروزه _فیروزه 
 مختلف

خوزستان12

1398مینای صبی-اهواز
ساخت انواع زیورآالت مینا کاری شده با زیر 

ساخت طال یا نقره و حکاکی بر سطح مینای آن 
و ایجاد نقوش سنتی

بافت و تزیین سبدهاي حصیري از برگ و ساقه 1398کپوبافی _ دزفول 
برخی گیاهان و تلفیق آن با الیاف رنگین 

1400احرامی بافی _ شوشتر 
بافت زیراندازي به ابعاد تقریبي 80×125 

سانتیمتر با زمینه یک رنگ و نقوش هندسي 
شکسته رنگارنگ

 دست بافته های_ اندیکا 
بافته هایی که تمام مراحل تولید آن ها توسط 1400 عشایری

عشایرانجام می شود مانند لباس، زیرانداز...

1400بوریا بافی _رفیع
ساخت نوعی خانه )مضیف( و محصوالتی مانند 
زنبیل، کیف، جاي نان، زیرانداز، دیوار کوب و ... 

با استفاده از ساقه های نی

 سیستان و13
 بلوچستان

1397سوزن دوزی بلوچ _ ایرانشهر 
سوزن دوزي نقوش هندسي، با استفاده از نخ هاي 
ابریشمي و گاه پشمي ظریف، با رنگ هاي شاد 

بر روي لباس هاي محلي بلوچستان

1398حصیربافی تنگه سرحه _
ساخت محصوالتی مانند زنبیل، کیف، جاي 

نان، زیرانداز، دیوار کوب و ... با استفاده از بافت 
رشته های حاصل از الیاف گیاهی به کمک دست 

و ابزار ساده سنتی

 خمک )خامه( _ادیمی 
رودوزي نقوش هندسي  با استفاده از الیاف 1399دوزی 

ابریشم ،  بر روي پارچه ابریشمي

سمنان 14
بافتن انواع پارچه های دستباف1400نساجی سنتی _کالته خیج

گلدوزی های ظریف روی پارچه1400سوزن دوزی سنتی _ مهدی شهر 

 دستبافته های _ فیروزآباد فارس 15
بافته هایی که تمام مراحل تولید آنها توسط 1399عشایری 

عشایر انجام میشود.

 گلیمی که در منطقه الموت تولید1400گلیم الموت اندج_قزوین 16
 می شود.

تولید انگشتر 1399انگشترسازی _قم قم 17

ادامه جدول در صفحه بعد

ابتدای جدول در صفحه قبل

دفتر برنامه ریزی و بودجه 



126

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

تی
س

 د
یع

صنا
    

م 
سو

ل 
صــ

ف

ف 
معرفی صنایع دستی سال ثبت صنایع دستی روستا شهر استان ردی

گلیمی که نقش بافت آن مختص کرمان است.1397گلیم چهل ماشوله بیدکردویه_کرمان 18

کردستان 19

بافت سبدهاي حصیري با استفاده از تَرکه هاي 1399ارغوان بافی دیوزناو _ 
درخت ارغوان

1399شال بافی _آرمرده 
 بافت ضخیم ازجنس پشم است که بصورت

 پارچه، با دستگاه بافته می شود. 

1399گلیم بافی کاکو سفلی _
دستبافت هاي با استفاده از الیاف پشمی و 

پنبه ایی و گاه ابریشمی با رنگ هاي شاد و زنده، 
نقوش هندسي و هر دو روي قابل استفاده

کرمانشاه 20

تولید و بافت پاپوش های سنتی 1396گیوه دوزی _نودشه 

1397ساز سازی سنتی فش _
ساخت سازهای سنتی ایرانی با استفاده از 
چوب های مختلف )با طنین های خاص(

گلیم دو روی بسیار زیبا و لطیف 1398گلیم هرسین _ هرسین 

 تنبور یکی از قدیمی ترین سازهای ایرانی1399تنبور _ داالهو 
 است .

گلستان21

گنبد 
نوعی قالی که نقوش آن مختص مردمان 1396 قالی ترکمن _ کاووس 

ترکمن است.

علی آباد 
 رودوزی و نواربافی _کتول 

1399کتول 
 نواری بافته شده با الیاف با نقوش خاص 

علی آباد کتول است.

سوزن دوزی که نقوش آن مختص زنان ترکمن 1399سوزن دوزی ترکمن تنگلی _ 
است.

صنایع دستی مختلف1399صنایع دستی سیاه رودبار _

1399جاجیم بافی زیارت _
دستبافت هاي است تارنما )معموال( داراي نقوش 

لوزي و راه راه، که با استفاده از الیاف پشم یا 
ابریشم بافته میشود.

 سوزندوزی شاهکوهشاهکوه_
سوزن دوزی که رنگ و قالب آن سیاه است.1399)سیک دوزی(

ادامه جدول در صفحه بعد

ابتدای جدول در صفحه قبل

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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ف 
معرفی صنایع دستی سال ثبت صنایع دستی روستا شهر استان ردی

گیالن 22

1396حصیربافی فشتکه _
ساخت محصوالتی مانند زنبیل، کیف، جاي 

نان، زیرانداز، دیوار کوب و ... با استفاده از بافت 
رشته های حاصل از الیاف گیاهی به کمک دست 

و ابزار ساده سنتی

رشتی دوزی _ رشت 
رودوزی سنتی با نقوش خاص شهر رشت1399)قالبدوزی رشتی (

1399شال بافی ارده _
بافت نوعی شال از الیاف طبیعی و خود رنگ یا 
الوان به منظور بستن سر و یا دور کمر در مراسم 

مختلف( به وسیله دستگاه نساجی سنتی

1399گلیم بافی عنبران _
دستبافت هاي با استفاده از الیاف پشمی و 

پنبه ایی و گاه ابریشمی با رنگ هاي شاد و زنده، 
نقوش هندسي و هر دو روي قابل استفاده

ساختن ظروف با گل1399سفالگری سنتی جیرده _

تراش ادوات و احجام کاربردی با چوب 1399چوب تراشی شالما _

ساختن ظروف با گل1399سفالگری سلیم آباد _مازندران23

1398ورشوسازی _بروجرد لرستان 24
ساخت و منقوش ساختن ظروف مصرفي مانند 

سماور،  سیني، انگاره و ... با استفاده از آلیاژ ورشو 
)20درصد نیکل، 35درصدروي، 45درصد مس(

مرکزی 25

ایجاد تزئینات برجسته بر روي محصوالت چوبی1399منبت سمقاور _

یکی از انواع رودوزی سنتی که نقوش خاصی 1400تفرشی دوزی _ تفرش 
دارد و بیشتر در شهر تفرش رواج دارد

همدان 26

منبت روی چوب با طرح گلریز 1398منبت گل ریز _ تویسرکان 

منبت روی چوب با طرح گلریز 1399منبت گل ریز اشترمل _

1400مرواربافی  داویجان _ 
تولید انواع سبد، جاي میوه، کالهک آباژور و ... 

با ترکه هاي باریک ُمروار

1398گالبتون دوزی _بندر لنگه هرمزگان 27
سوزن دوزي لباس هاي محلي با استفاده از نخ 
گالبتون )نخي با مغز ابریشم و روکش طال یا 

نقره( بر روی پارچه

 تهیه زیورآالت محلی با استفاده از روش 1399زیورآالت سنتی _یزد یزد 28
سنتی 

جمع :61 شهر و روستای ملی 22 روستا39 شهر 28 استان

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399
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سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

تی
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 د
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ف

یف
سال استانشهر / روستارد

Englishتوضیحاتثبت

 اصفهان1
 Isfahan - WCC-World Craftشهری دارای انواع صنایع دستی1394اصفهانشهر جهانی صنایع دستی

City

 تبریز2
 Tabriz - WCC- World Craftفرش و قالی دستباف1394آذربایجان شرقیشهر جهانی فرش

city for Carpet Weaving

 اللجین3
 Lalejin - WCC-World Craftسفال و سرامیک1395همدانشهر جهانی سفال

City for Pottery

 مشهد4
 Mashhad - WCC-Worldسنگ های قیمتی و نیمه قیمتی1395خراسان رضویشهر جهانی گوهرسنگ

Craft City for Gemstones

 سیرجان5
 Sirjan - WCC-World Craftزیر انداز گلیم1396کرمانشهر جهانی گلیم

City for Kilim

 کلپورگان6
سفال های خاص بومی1396سیستان و بلوچستانروستای جهانی سفال

Kalpouregan - WCC-World 
Craft Village for Handmade 

Pottery

7
 مریوان

شهرجهانی کالش 
)گیوه کردی(

کالش: نوعی گیوه )پاپوش(1396کردستان
Marivan - WCC-World 

Craft City for Klash (Foot-
wear) Stitching

 میبد8
زیلو: نوعی زیرانداز1397یزدشهرجهانی زیلو

Meybod - WCC-World 
Crafts City for Handwoven 

Floor covering(Ziloo)

 آباده9
منبت: کنده کاری روی چوب1397فارسشهر جهانی منبت

Abadeh - WCC-World 
Crafts City for Woodcarv-

ing(Munabbat)

10
 خراشاد 

روستای جهانی حوله بافی 
)توبافی(

تو: نوعی پارچه سنتی1397خراسان جنوبی
Khorashad - WCC-World 

Crafts City for Towel weav-
ing(Toebafi)

 شیراز 11
 Shiraz - WCC-World Craftشهری دارای انواع صنایع دستی1398فارسشهرجهانی صنایع دستی

City

 زنجان12
 Zanjan – WCC-World Craftملیله: ساخت مصنوعاتی با نقره1398زنجانشهر جهانی ملیله

City for Malileh

 مالیر 13
منبت: کنده کاری روی چوب1398همدانشهر جهانی مبلمان منبت

Malayer – WCC-World 
Craft City for Carved 

Wooden Furniture

 قاسم آباد14
چادرشب: نوعی دستبافته1398گیالنروستای جهانی چادرشب بافی

Qasem Abad – WCC-
World Craft Village for 
Chador Shab weaving

13
 -

و 
د

شهرها و روستاهای جهانی صنایع دستی جمهوری اسالمی ایران 1398 )2019(

28
 -

ه 
س

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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یف
سال استانشهر / روستارد

Englishتوضیحاتثبت

 اصفهان1
 Isfahan - WCC-World Craftشهری دارای انواع صنایع دستی1394اصفهانشهر جهانی صنایع دستی

City

 تبریز2
 Tabriz - WCC- World Craftفرش و قالی دستباف1394آذربایجان شرقیشهر جهانی فرش

city for Carpet Weaving

 اللجین3
 Lalejin - WCC-World Craftسفال و سرامیک1395همدانشهر جهانی سفال

City for Pottery

 مشهد4
 Mashhad - WCC-Worldسنگ های قیمتی و نیمه قیمتی1395خراسان رضویشهر جهانی گوهرسنگ

Craft City for Gemstones

 سیرجان5
 Sirjan - WCC-World Craftزیر انداز گلیم1396کرمانشهر جهانی گلیم

City for Kilim

 کلپورگان6
سفال های خاص بومی1396سیستان و بلوچستانروستای جهانی سفال

Kalpouregan - WCC-World 
Craft Village for Handmade 

Pottery

7
 مریوان

شهرجهانی کالش 
)گیوه کردی(

کالش: نوعی گیوه )پاپوش(1396کردستان
Marivan - WCC-World 

Craft City for Klash (Foot-
wear) Stitching

 میبد8
زیلو: نوعی زیرانداز1397یزدشهرجهانی زیلو

Meybod - WCC-World 
Crafts City for Handwoven 

Floor covering(Ziloo)

 آباده9
منبت: کنده کاری روی چوب1397فارسشهر جهانی منبت

Abadeh - WCC-World 
Crafts City for Woodcarv-

ing(Munabbat)

10
 خراشاد 

روستای جهانی حوله بافی 
)توبافی(

تو: نوعی پارچه سنتی1397خراسان جنوبی
Khorashad - WCC-World 

Crafts City for Towel weav-
ing(Toebafi)

 شیراز 11
 Shiraz - WCC-World Craftشهری دارای انواع صنایع دستی1398فارسشهرجهانی صنایع دستی

City

 زنجان12
 Zanjan – WCC-World Craftملیله: ساخت مصنوعاتی با نقره1398زنجانشهر جهانی ملیله

City for Malileh

 مالیر 13
منبت: کنده کاری روی چوب1398همدانشهر جهانی مبلمان منبت

Malayer – WCC-World 
Craft City for Carved 

Wooden Furniture

 قاسم آباد14
چادرشب: نوعی دستبافته1398گیالنروستای جهانی چادرشب بافی

Qasem Abad – WCC-
World Craft Village for 
Chador Shab weaving
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سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

امور مجلس 1399

1 
- 

ار
چه

عملکرد اداره کل امور مجلس 

تعداد / مورد / نفر عملکرد ردیف

1542 آمار مکاتبات نمایندگان مجلس شورای اسالمی با وزارت  1

3084 آمار مکاتبات ارجاعی به معاونت ها، ادارات کل استانی و دیگر واحدهای تابعه 2

10 آمار مکاتبات کمیسیون های مجلس شورای اسالمی با وزارت  3

4 آمار مکاتبات کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی با وزارت  4

54  آمار تذکرات نمایندگان ) کتبی و شفاهی (
کلیه تذکرات پیگیری و به نمایندگان محترم پاسخ داده شد. 5

5  آمار سواالت نمایندگان
کلیه سواالت پیگیری و پاسخ مناسب در جهت اقناع نمایندگان ارائه گردید.  6

155 مالقات نمایندگان مجلس شوراي اسالمي با وزیر در دفتر وزارت 7

4 مالقات رئیس فراکسیون گردشگري مجلس شوراي اسالمي با وزیر  8

3 طرح ها و لوایح مطروح در کمیسیون های مجلس شورای اسالمی مرتبط با وزارت 9

112 اعالم نظر برروي طرح ها و لوایح ارجاعي از سوي معاونت امورمجلس ریاست جمهوري و کمیسیون های تخصصی دفتر دولت 10

6 مالقات وزیر با مجمع نمایندگان استان گلستان مجلس شورای اسالمی)دوره یازدهم( در تاریخ 1399/1/31 11

10 مالقات وزیر با مجمع نمایندگان استان مازندران مجلس شورای اسالمی در تاریخ 1399/2/8 12

8 نشســت وزیر با اعضای کمیســیون فرهنگی مجلس شــورای اســالمی در تاریخ 1399/2/16 13

5 مالقات وزیر با مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان مجلس شورای اسالمی در تاریخ  99/2/20 14

15 نشست وزیر با اعضای کمیسون فرهنگی مجلس شورای اسالمی در تاریخ 1399/5/12 15

14 نشست وزیر با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در تاریخ 1399/5/13 16

14 نشست وزیر با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی در تاریخ 1399/7/8 17

21 نشست وزیر با اعضای کمیسیون برنامه و بوجه مجلس شورای اسالمی در تاریخ 1399/7/8 18

812 پیگیری موارد مطروحه نمایندگان مجلس شوراي اسالمي در مالقات با وزیر  19

18 پیگیری مصوبات شورای معاونین مرتبط با حوزه امور مجلس 20

2روزدرهفته حضور معاون امور مجلس در مجلس شورای اسالمی 21

3روزدرهفته حضور مدیرکل امور مجلس در مجلس شورای اسالمی 22

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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حقوقی

2 
- 

ار
چه

جدول وضعیت پرونده های حقوقی

مختومه در حال رسیدگی سایر پرونده ها  جرایم علیه آثار
منقول

 جرایم علیه آثار
غیرمنقول سال / استان

664 1511 557 349 1269 1395
776 1575 633 445 1273 1396
1014 1665 638 550 1491 1397
1018 2013 819 524 1688 1398
970 2603 770 649 2155 1399
49 153 29 45 128 آذربایجان شرقي
155 217 57 25 290 آذربایجان غربي
103 132 104 37 94 اردبیل
72 119 25 18 148 اصفهان
6 21 3 19 5 البرز
10 59 6 9 54 ایالم
2 14 10 1 5 بوشهر
71 99 97 21 52 تهران
9 52 32 5 24 چهارمحال و بختیاري
13 38 33 3 13 خراسان جنوبي
32 129 19 32 110 خراسان رضوي
2 67 7 31 31 خراسان شمالي
20 142 10 15 137 خوزستان
32 92 35 29 60 زنجان
19 32 13 15 23 سمنان
0 4 1 0 3 سیستان و بلوچستان

122 149 67 25 179 فارس
47 78 15 25 85 قزوین
2 12 0 2 15 قم
13 52 6 13 46 کردستان
2 48 4 23 23 کرمان
22 101 17 17 89 کرمانشاه
17 136 49 19 85 کهگیلویه و بویراحمد
19 117 9 33 94 گلستان
35 95 16 40 74 گیالن
0 129 41 42 46 لرستان
64 131 30 68 97 مازندران
10 22 5 6 21 مرکزي
2 12 12 1 1 هرمزگان
16 60 11 24 41 همدان
4 91 7 6 82 یزد

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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نمودار تعداد جرایم علیه آثار غیرمنقول

نمودار تعداد جرایم علیه آثار منقول

دفتر برنامه ریزی و بودجه سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399
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سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

3 
- 

ار
چه

جدول تعداد جرائم علیه آثار منقول فرهنگی- تاریخی

یـــر سا
 نگهداری
غیرمجاز

 قاچاق اموال
تاریخی-فرهنگی

سرقت  خریدوفروش
غیرمجاز

 استفاده غیر مجاز
از فلزیاب سال / استان

99 47 0 12 71 120 1395

84 98 0 5 106 152 1396

72 149 0 4 154 171 1397

40 90 29 32 113 220 1398

287 145 26 48 102 287 1399

17 16 0 1 10 17 آذربایجان شرقي
13 3 1 2 6 13 آذربایجان غربي
17 5 7 0 8 17 اردبیل
11 3 2 2 0 11 اصفهان
4 0 0 3 0 4 البرز
5 0 0 0 4 5 ایالم
1 0 0 0 0 1 بوشهر
2 2 3 0 11 2 تهران
2 1 0 0 0 2 چهارمحال و بختیاري
0 0 0 1 2 0 خراسان جنوبي
9 6 8 7 2 9 خراسان رضوي
20 10 0 0 1 20 خراسان شمالي
9 2 0 2 2 9 خوزستان
18 5 0 1 5 18 زنجان
2 4 0 2 1 2 سمنان
0 0 0 0 0 0 سیستان و بلوچستان
11 7 1 2 4 11 فارس
5 6 0 4 5 5 قزوین
1 1 0 0 0 1 قم
9 3 0 0 1 9 کردستان
7 7 1 7 0 7 کرمان
5 10 0 0 1 5 کرمانشاه
11 4 1 2 1 11 کهگیلویه و بویراحمد
16 10 0 0 7 16 گلستان
18 16 0 0 2 18 گیالن
13 3 0 0 26 13 لرستان
45 19 0 3 1 45 مازندران
5 1 0 0 0 5 مرکزي
0 0 1 0 0 0 هرمزگان
11 0 1 5 2 11 همدان
0 1 0 4 0 0 یزد

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

3 
- 

ار
چه

3 
- 

ار
چه

نمودار تعداد خرید و فروش غیرمجاز آثار منقول تاریخی- فرهنگی

نمودار تعداد سرقت آثار منقول فرهنگی-تاریخی

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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تعاریف و مفاهیم حوزه توسعه مدیریت

فرآیند

فرآینــد عبارتســت از یکســری فعالیت هــای مرتبــط بــه هــم کــه بــرای رســیدن بــه هــدف خــاص انجــام می شــوند. فرآینــد را 
می تــوان یــک زنجیــره ارزش دانســت کــه هرمرحلــه، ارزشــی بــه مرحلــه قبــل می افزایــد.

احصا

تعیین و شناسایی روش ها و فرآیندها است. اولین و اساسی ترین گام در استقرار مدیریت فرآیند احصا است.

مزایده

فرآینــدی اســت بــرای فــروش یــا واگــذاری کاال، خدمــات یــا حقــوق دولتــی یــا متعلــق بــه عــام )بیت المــال( یــا متعلــق بــه 
بخــش خصوصــی بــه فــرد یــا افــرادی کــه بیشــترین قیمــت را پیشــنهاد کــرده باشــد.

مناقصه

ــد  ــت و مســابقه می گذارن ــه رقاب ــود را ب ــاز خ ــات موردنی ــا خدم ــد کاال ی ــی، خری ــازمان های عموم ــه در آن س روشــی اســت ک
ــد. ــه می نماین ــد، معامل ــا مناســب ترین شــرایط را پیشــنهاد می کنن ــن قیمــت ی ــه کمتری ــی ک ــا حقیق ــی ی ــا اشــخاص حقوق و ب

در ادامه جداول و نمودارهای حوزه توسعه مدیریت به تفصیل آمده است.

دفتر برنامه ریزی و بودجه سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399
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ف   توسعه منابع انسانی و رفاه

1 
- 

نج
پ

2 
- 

نج
پ

1 
- 

نج
پ

1 
- 

نج
پ

جدول تعداد پرسنل ستاد سازمان / وزارتخانه-ستاد )نفر(

جدول تعداد پرسنل وزارتخانه-صف )استان(

جدول تعداد پرسنل که در پایان سال به افتخار بازنشستگی نایل شده اند

نمودار تعداد پرسنل سازمان / وزارتخانه- ستاد )نفر(

جمع کل دستیاران قراردادی پیمانی رسمی سال

1532 - 964 164 404 1395
1564 21 948 166 429 1396
1549 21 936 191 401 1397
1564 21 948 169 426 1398

1544 20 945 183 396 1399

جمع کل دستیاران قراردادی پیمانی رسمی سال

5496 - 3037 1169 1288 1395

تعداد بازنشستگان سال

17 1395
7 1396

18 1397
16 1398
29 1399

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399 دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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تشکیالت و تحول اداری

پشتیبانی

3 
- 

نج
پ

4 
- 

نج
پ

)G4B( جدول تکمیل شناسنامه مجوزهای صادره وزارتخانه اعم از صدور، تمدید، اصالح و لغو در درگاه ملی مجوزهای کشور

جدول تکمیل اطالعات مربوط به شناسنامه خدمت و زیرخدمت در سامانه مدیریت خدمات دستگاه های اجرایی کشور 

تعداد مجوزهای تکمیل و تائید شده در درگاه ملی مجوزهای کشور سال

0 1397
25 1398
28 1399

تعداد خدمات و زیرخدمات تکمیل شده در سامانه مدیریت خدمات دستگاه های اجرایی سال

0 1397
40 1398

125 1399

5 
- 

نج
پ

جدول تدارکات و کارپردازی

بع
توا

 و 
ی

کز
مر

ن 
زما

سا
ض 

قبو
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اخ
رد

د پ
عدا

ت

ی
کز
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ار 

 انب
ی
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دو

رژ 
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ی 
دار

م ا
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د ا
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ت
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 تاب

ای
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واح
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ن 
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رها
شو

رو
 و ب

ن
ولت

پ ب
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اد 
عد

ت

ان
بان

گه
و ن

ن 
ازا

سرب
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غذا
یه 

ته
داد

تع

ی
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ی ا
ها
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شی

 ما
ی

ره ا
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 س
ام

نج
 وا
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یرا
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د ت

عدا
ت

ان
رکن

 کا
ت

وری
مأم

ت 
بلی

یه 
ته

اد 
عد

ت

ی
جار

ل 
مح

از 
ده 

 ش
ی

دار
ری

 خ
الم

 اق
داد

تع

لی
موا

ل ا
مح

از 
ده 

 ش
ی

دار
ری

 خ
الم

 اق
داد

تع

ب
 ش

فر
ی ن

امت
 اق

کز
مرا

در
ن 

انا
هم

 می
ان

سک
د ا

عدا
ت

ی(
بان

شتی
/ پ

ی 
رای

ذی
) پ

ده 
 ش

زار
رگ

م ب
اس

مر
 و 

ها
ش 

مای
د ه

عدا
ت

سال

1830 5 76 25200 344 729 600 350 6680 45 1394

1830 5 81 21600 396 1233 500 360 5998 60 1395

1848 10 100 13284 347 1323 750 390 6412 35 1396

1848 5 120 13284 290 899 1170 0 2557 30 1397

1848 6 100 - 274 1052 1500 200 1113 40 1398
1848 6 110 - 178 392 1200 210 786 10 1399
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6 
- 

نج
پ

جدول ترابری

ها
ش 

مای
و ه

م 
اس

مر
به 

ی 
ده

س 
روی

 س
داد

تع

ده(
رانن

با 
ر )

تیا
اخ

در 
ی 

ولت
ی د

رو
ود

 خ
داد

تع

ده(
رانن

ن 
دو

 )ب
یار

خت
ر ا

ی د
ولت

ی د
رو

ود
 خ

داد
تع

ها
سی 

تاک
ی 

ده
س 

روی
 س

داد
تع

ده
 ش

یر
عم

ی ت
رو

ود
 خ

داد
تع

اه(
تگ

دس
ه )

شد
ی 

دار
ری

 خ
ی

رو
ود

 خ
داد

تع

ده
 ش

ته
وخ

فر
اد 

ماز
ی 

رو
ود

 خ
داد

تع

ده
 ش

اط
سق

ی ا
رو

ود
 خ

داد
تع

سال

90 36 20 17593 72 25 30 12 1394

80 36 20 18300 72 6 - - 1395
93 36 20 19625 73 40 16 3 1396
120 36 20 22440 75 15 - - 1397

95 36 20 20370 70 - 14 - 1398
42 36 20 21120 65 8 - - 1399

7 
- 

نج
پ

جدول خدمات عمومی  

تار(
هک

ز )
سب

ی 
ضا

ث ف
حدا

ژ ا
ترا

م

ل(
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 خ
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ر ا
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ی ا
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شا
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فعا
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عدا
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ی ا
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ت
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 س
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تع

فر(
( )ن
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-مو
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 )د
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 نی
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 خ
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رمت
هزا
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و .

ی 
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کود
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پاش
سم 

ی-
کار

ل 
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سب
ی 

ضا
ی ف

صل
ت ف

لیا
عم

اژ 
تر

م

ها
عه 

مو
مج

بز 
 س

ی
ضا

ر ف
ه د

شد
م 

جا
ی ان

کار
 وا

راژ
مت

سال

2هکتار  4 2 4هکتار 12 400 3 5 1394

1هکتار 2 2 5 2 30 14 2هکتار 1395
100 مترمربع 4 2 5 5 314 14 1500 مترمربع 1396
200 مترمربع 3 2 5 10 110 15 1500 مترمربع 1397
300 مترمربع 3 2 5 10 110 16500 1800 مترمربع 1398
1500 مترمربع 5 2 6 8 220 15000 5000 مترمربع 1399
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8 
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نج
پ

جدول نظارت بر امور فنی و قراردادها

ت
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ژ ا

شار
ت 

فعا
د د

عدا
ت

ی 
ها

تم 
س

سی
ی 

اس
اس

یر 
عم

و ت
ی 

سان
ز ر

رو
د ب

عدا
ت

تی
رار

-ح
تی

ود
بر

ط 
وس

ه ت
شد

ده 
 دا

سخ
 پا

ی و
ود

ور
ی 

ها
س 

ما
د ت

عدا
ت

انه
نخ

تلف
ی 

ها
ور

رات
اپ

ط، 
، خ

ص
صا

خت
 ) ا

ت
برا

خا
د م

واح
ی 

ده
س 

روی
 س

داد
تع

 
)...

ی و
یز

ه ر
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 )ف

ده
 ش
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رگ

ه ب
ید

مزا
اد 

عد
ت

سال

2 10 18.800 963 5 5 5 11 2 12 3 1394

2 12 21.300 1.120 7 7 7 26 5 12 1 1395

2 10 26.000 1.850 8 8 8 29 20 16 1 1396

2 5 38.000 2.550 5 8 8 17 16 3 1 1397

2 4 66.000 2.780 1 1 1 25 17 6 14 1398

- - - - - - - - - - - 1399

9 
- 

نج
پ

جدول جمعداری اموال

تعداد رایانه ها تعداد اثاثیه اداری شرح اموال یف
رد

1399 1398 1397 1396 1395 1394 1399 1398 1397 1396 1395 1394

184 167 165 160 158 158 602 610 650 650 587 429 دفتر ریاست 1

193 127 102 102 98 98 560 541 552 552 548 450 اداره کل حراست 2

174 107 116 116 112 110 512 510 510 510 498 381 مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 3

54 49 52 52 89 90 509 497 493 493 521 491
دفتر مدیریت عملکرد، بازرسي و 

پاسخگویي به شکایات 4

42 31 33 33 60 60 581 580 580 582 600 527 یگان حفاظت 5

27 22 23 23 32 32 127 120 120 116 136 131 گزینش 6

152 128 145 145 145 144 352 340 342 336 330 321
دفتر حفظ و احیای بناها، محوطه ها 

و بافت هاي تاریخي 7

114 108 103 103 100 101 202 172 177 175 170 169
دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای 

میراث معنوی و طبیعی 8

118 105 112 112 110 108 171 150 150 150 152 152 اداره کل امور موزه ها 9

644 101 105 105 105 102 2902 155 155 155 150 140 دفتر امور پایگاه ها 10

28 26 22 22 26 26 170 172 175 178 82 80 دفتر صادرات 11
ادامه جدول در صفحه بعد

دفتر برنامه ریزی و بودجه 

بع
منا

 و 
ت

ری
دی

ه م
سع

تو
    

م  
جـ

 پن
صل

ف



141

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

تعداد رایانه ها تعداد اثاثیه اداری شرح اموال یف
رد

1399 1398 1397 1396 1395 1394 1399 1398 1397 1396 1395 1394

27 22 22 22 25 25 150 147 148 165 67 65 دفتر توسعه و ترویج 12

25 22 21 21 25 25 167 168 165 170 70 62 دفتر آموزش و حمایت از تولید 13

38 30 28 28 28 28 146 141 145 140 151 144 دفتر توسعه گردشگری داخلی 14

39 23 21 27 36 36 160 152 150 150 157 157 دفتر توسعه گردشگری خارجی 15

41 35 35 35 34 34 119 117 118 118 125 125 دفتر آموزش امور گردشگری 16

59 48 49 49 48 48 228 220 220 222 223 217 دفتر امور مراکز و خدمات گردشگری 17

30 22 19 19 18 19 87 70 70 70 76 73 اداره کل کمیته طبیعت گردی 18

45 38 35 25 98 98 197 182 182 182 200 199 دفتر تسهیالت و منابع 19

62 40 47 17 100 100 191 178 178 178 195 194
دفتر مناطق نمونه و زیرساخت های 

گردشگری 20

56 43 48 18 114 113 200 170 175 175 201 201
دفتر امور مجامع و تشکل های 

مردم نهاد 21

47 31 37 7 67 67 130 121 122 122 425 400 دفتر امور مجلس 22

38 28 28 8 70 72 120 100 100 100 398 299 دفتر هماهنگی امور استان ها 23

40 37 41 21 78 79 227 210 228 228 359 341 دفتر حقوقی و  امالک 24

58 54 57 13 63 63 110 110 105 105 415 415 دفتر برنامه ریزی و بودجه 25

180 140 160 160 152 152 800 780 800 800 736 700 اداره کل توسعه منابع انسانی و رفاه 26

176 98 98 71 125 125 525 560 553 553 583 590 اداره کل امور مالی و ذیحسابی 27

189 178 155 155 150 150 610 612 600 600 598 598 اداره کل پشتیبانی 28

2880 1860 1879 1669 2266 2263 10854 7885 7963 7975 8753 8096 جمع کل

ابتدای جدول در صفحه قبل

10
 -

ج 
پن

جدول اعتبارات هزینه ای و عمرانی )میلیون ریال(

1399 1398 1397 1396
عنوان

پرداختی* ابالغی پرداختی ابالغی عملکرد** ابالغی عملکرد ابالغی

3،515،266 3،676،297

2،378،608
)پرداختی(

2،357،045
)عملکرد(

2،958،500

2،393،498
)پرداختی(

2،354،407
)عملکرد(

2،693،690

2،203،398
)پرداختی(

1،982،802
)عملکرد(

2،149،764

ای
ینه 

هز

اعتبارات

سازمان/ وزارتخانه
 3،515،576

)تخصیص( 4،855،200 2،804،897
)تخصیص( 3،893،250 1،680،750

)تخصیص( 2،409،964  3،048،771
)تخصیص( 4،823،574 نی

مرا
ع

* منظور از پرداختی، مصارف اعتبارات غیرقطعی در سال آخر گزارش می باشد. ** منظور از عملکرد، مصارف اعتبارات قطعی در سنوات گذشته می باشد.
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11
 -

ج 
پن

12
 -

ج 
پن

13
 -

ج 
پن

جدول پروژه های واگذارشده در کارگروه ملی ماده )27(

جدول تسهیالت و کارآفرینی

نمودارتعداد پروژه های معرفی شده به بانک جهت اخذ تسهیالت

تسهیالت و کارآفرینی

1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان

28 0 3 10 پروژه پروژه تعداد 

840،000 0 84.127 471.494 میلیون ریال سرمایه گذاری میزان 

1399 1398 1397 1396 واحد سنجش تعداد / اعتبار

262 186 120 200 پروژه  تعداد پروژه های معرفی شده به بانک جهت اخذ تسهیالت

27 74 208 215 پروژه تعداد پروژه های معرفی شده به بانک جهت دریافت یارانه سود

35 120 51 50 میلیارد ریال اعتبار پرداختی بابت یارانه سود و کارمزد تسهیالت بانکی به 
پروژه های بخش خصوصی

198 177 114 100 پروژه تعداد پروژه های معرفی شده به صندوق توسعه ملی 

دفتر برنامه ریزی و بودجه سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

بع
منا

 و 
ت

ری
دی

ه م
سع

تو
    

م  
جـ

 پن
صل

ف



143



144

مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمه 
حــوزه وزارت، بخــش راهبــردی و اســتراتژیک وزارتخانــه اســت کــه از بخش هــای 1- دفتــر حــوزه وزارتــی و امــور بین الملــل 
ــز  ــت 6- مرک ــت 5- اداره کل حراس ــگان حفاظ ــواده  4- ی ــان و خان ــور زن ــانی 3-ام ــی و اطالع رس ــط عموم ــز رواب 2- مرک
مقاومــت بســیج 7- دفتــر مدیریــت عملکــرد، بازرســی و پاســخگویی بــه شــکایات 8- شــورای عالــی میــراث فرهنگــی 9- ســتاد 
اقامــه نمــاز و شــورای امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 10-مرکــز فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و  ســایر واحدهــای وابســته 

و تابعــه تشــکیل شــده اســت.

تعاریف و مفاهیم حوزه وزارت

کمیسیون
مجموعه افراد منتخب هر سازمان یا تشکیالت است که برای بررسی موضوع یا مسأله ای خاص گرد هم می آیند.

سند رسمی
 نوشته ای که در مرجعی صالحیت دار تنظیم شده باشد را سند رسمی گویند.

نمایشگاه
محلی که متاع های بازرگانی، محصوالت کشاورزی، مصنوعات کارخانه ها یا آثار باستانی را به معرض نمایش، گذارند.

لوگو
به اشکال و صورت های مختلف گرافیکی گفته می شود که این اشکال بنا به سلیقه و خالقیت طراحان طراحی می شود.

ارزیابی
فرآینــد منظمــی اســت کــه در آن دربــاره ارزش، مطلوبیــت، موثــر بــودن یــا کفایــت چیــزی طبــق مالک هــا و مقاصــد معینــی 

قضــاوت و داوری می شــود. ایــن داوری مبتنــی بــر مقایســه دقیــق داده هــای عینــی بــا اســتانداردهای انتخابــی اســت.  

شابک
شماره استاندارد بین المللی کتاب )اختصار(

بولتن
گزارش کوتاه چاپی )یا تکثیر شده( رویدادها و خبرهای یک موسسه، خبرنامه

تبلیغات محیطی
ــی،  ــای تبلیغات ــود. تابلوه ــالق می ش ــت اط ــدگان اس ــررس بینن ــه در تی ــات ک ــرای تبلیغ ــرا ب ــل اج ــی قاب ــر فیزیک ــه عناص ب
بیلبوردهــا، فضاهــای تبلیغاتــی داخــل متــرو، بدنــه اتوبوس هــا و ... گونه هــای مختلفــی از تبلیغــات محیطــی بــه شــمار می رونــد. 

نریشن
ــاره تصویــر را  در فیلم هــای مســتند و آموزشــی اطالعــات صدایــی اســت کــه روی فیلــم می شــنویم و اطالعــات تکمیلــی درب

ــذارد.  ــان می گ ــم در اختیارم ــه می بینی ک

امور بین الملل

ــل" (،  ــور بین المل ــر ام ــی: "دفت ــوزه وزارت ــا ح ــام ب ــش از ادغ ــوان پی ــل )عن ــور بین المل ــی و ام ــوزه وزارت ــل ح ــور بین المل ام
ــده دار  ــتی را عه ــگری وصنایع دس ــی، گردش ــی وزارت میراث فرهنگ ــای بین الملل ــات و هماهنگی ه ــام ارتباط ــئولیت انج مس

ت
ار

وز
زه 

حـو
    

شم
ش

ل 
صـ

ف

دفتر برنامه ریزی و بودجه سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399



145

ت
ار

وز
زه 

حـو
    

شم
ش

ل 
صـ

ف
سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

ــی  ــای بین الملل ــه همکاری ه ــوط ب ــور مرب ــایر ام ــناد و س ــای اس ــفرهای خارجی، امض ــا، س ــات، دیداره ــی مکاتب ــت.  تمام اس
دوجانبــه و چندجانبــه بــا نهاد هــا و مراجــع داخلــی، کشــورهای هــدف خارجــی و ســازمان های بین المللــی و منطقــه ای در ســه 

ــرد. ــام می پذی ــوزه انج ــن ح ــرای ای ــتی، از مج ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــراث فرهنگ ــی می ــوزه تخصص ح
ــه زبان هــای خارجــی، پروتــکل و تعامــالت بین-المللــی،  ــا برخــورداری از پرســنلی مجــرب و توانمنــد، مســلط ب ایــن حــوزه ب
تاکنــون منشــا خدمــات ارزنــده ای بــرای تحقــق اهــداف بین المللــی معاونت هــای تخصصــی وزارت بــوده اســت. انعقــاد اســناد 
ــی و  ــی داخل ــگاه-های بین الملل ــمی و نمایش ــع رس ــور در مجام ــا، حض ــق رویداده ــزاری موف ــی، برگ ــای بین الملل همکاری ه

خارجــی و نیــز اســترداد آثــار باســتانی کشــورمان، بخشــی از نتایــج فعالیت هــا و پیگیــری ایــن مجموعــه بــه شــمار مــی رود.

در ادامه جداول و نمودارهای حوزه وزارت به تفصیل آمده است.

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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بین الملل

حق عضویت دعوتنامه و 
پیام رسمی

سفر مقامات 
و هیأت ها مالقات ها اسناد 

همکاری
 کمیته های

 فنی مشترک
کمیسیون های 

مشترک
  اقدامات دوجانبه

تخصصی

- 23 42 43 7 6 1395

3 200 92 55 12 15 1396

6 150 110 51 15 برگزار شده: 2
برگزار نشده: 9

 برگزار شده:6
1397 برگزار نشده:16

1 59 29 35 13 2 29 1398

4 4 4 15 10 2 22 1399

معرفی نامه  سایر تعامالت امور استرداد ترجمه محتوا تولید محتوا روادید استعالمات و 
امور آژانس ها فعالیت های عمومی

- - - - - 674 - 1395

- - - - - 458 97 1396

58 - 5 150 45 200 227 1397

8 794 - 110 27 68 404 1398

0 43 3 42 12 24 263 1399

1 
- 

ش
ش

2 
- 

ش
ش

جدول اقدامات دوجانبه تخصصی اداره کل امور بین الملل به تفکیک نوع و سال

جدول فعالیت های عمومی اداره کل امور بین الملل به تفکیک نوع و سال

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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3 
- 

ش
ش

جدول سامانه دسترسی آزاد به اطالعات، به با ارتباط با رسانه افکارسنجی و اطالع رسانی، اقدامات مناسبتی 

روابط عمومی و اطالع رسانی

تعداد عنوان ردیف

62 درخواست های مطرح شده

به 
زاد 

ی آ
رس

دست
نه 

اما
س

ات
الع

اط

1

49 پاسخ به سواالت مردم 2

3 پاسخ به شکایات  مردم 3

973
تهیه بولتن روزانه و موضوعی )بولتن های روزانه اخبار وزارتخانه در خبرگزاری ها، سایت ها و مطبوعات 

سراسری / 2 بولتن روزانه و تهیه بولتن های موضوعی(

نی
رسا

الع 
 اط

ی و
نج

رس
فکا

ا، ا
ه ه

سان
ا ر

ط ب
رتبا

ا

4

140 ارسال خبر و اطالعیه 5

11 هماهنگی با شبکه های خارجی جهت تهیه گزارش خبری از کلیه اماکن تحت پوشش وزارتخانه 6

48 هماهنگی با شبکه های داخلی جهت تهیه گزارش خبری از کلیه اماکن تحت پوشش وزارتخانه 7

14 هماهنگی با شبکه های سیما برای مصاحبه با وزیر محترم و معاونان وزارتخانه 8

18 پاسخ به اخبار انتقادی ارسالی از شورای اطالع رسانی دولت 9

21
درخواست پاسخ کارشناسی به انتقادات  مطروحه در سطح ملی و بین المللی از واحدهای ستادی و استانی 

برای پاسخگویی به رسانه ها در راستای تنویر افکار عمومی 10

4 برگزاری نشست خبری وزیر ، معاونان و مدیران کل وزارتخانه 11

22 انتشار آگهی های مزایده و مناقصه  واحد های ستادی و مجموعه های تابعه وزارتخانه در مطبوعات 12

 11 دعوت از رسانه ها برای پوشش خبری برنامه های وزارتخانه 13

26 تهیه و تنظیم متن سخنرانی ویژه وزیر به مناسبت های مختلف 14

37 تهیه و تنظیم پیام های وزیر به مناسبت های مختلف، نشریات، همایش ها و جشنواره ها 15

685 dolat.ir بارگزاری اخبار وزارتخانه در پایگاه اطالع رسانی دولت 16

56 تهیه و تنظیم پیام های تبریک و تسلیت و انتصاب 17

21 تهیه و تنظیم اطالعیه ها و بیانیه های وزارت برای مناسبت های مختلف 18

13 تهیه و تنظیم مکاتبات ویژه با شخصیت ها و نهادها )شخصیت های ملی و بین المللی( 19

4 انتشار یادداشت های موضوعی برای جریان سازی در رسانه ها 20

28
تهیه و تنظیم محتوای مورد نیاز وزیر برای استفاده در گفتگوهای اختصاصی رسانه ها، برنامه های تلویزیونی 

و نشست ها و جلسات 21

ادامه جدول در صفحه بعد

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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تعداد عنوان ردیف

17 برنامه ریزی، تمهید مقدمات و اعمال مالحظات فرهنگی و تبلیغاتی جهت حضور وزیر در برنامه های داخلی و خارجی

تی
اسب

 من
ات

دام
اق

22

12 برگزاری مراسم مناسبتی) ملی، مذهبی و ..( 23

248 پوشش تصویری مراسم مناسبتی )ملی، مذهبی و ...( و برنامه های درون سازمانی 24

2 پوشش تصویری مراسم تودیع و معارفه مدیران 25

360 طراحی پوستر، کاتالوگ، بروشور و کارت دعوت مراسم ها،  نشست ها، جلسات، جشن ها و ... 26

275 طراحی بنر مراسم ها،  نشست ها، جلسات، جشن ها، تسلیت ها و ... 27

280 آرشیو فیلم مراسم  برگزار شده 28

320 پاسخگویی و راهنمایی مراجعان حضوری اعم از پژوهشگر، دانشجو و ... 29

87650 ارسال پیامک انبوه برای مناسبت ها و برنامه های مختلف 30

تعداد عنوان ردیف

11329 تعداد خبر

 C
H

TN
.IR

س: 
آدر

به 
ریا 

ث آ
یرا

ی م
زار

برگ
خ

توا( 
مح

وع 
ک ن

فکی
ه ت

)ب
1

480 تعداد گزارش 2

114 تعداد گفت وگوی تفصیلی 3

329 تعداد یادداشت تخصصی 4

5618
تولید و انتشارگزارش تصویری 5

تولید و انتشار ویدئو 6

488 تعداد خبر منتشر شده  

M
C

TH
.IR

س 
آدر

به 
نه 

خا
زارت

ی و
رس

ل فا
رتا

پ

7

39 بارگذاری و تغییر بنرها  8

24 اصالح نگارشی صفحات   9

17 بارگذاری فایل و انتشار فراخوان 10

86 اصالح ساختار صفحات مدیران   11

5 اصالح ساختار وظایف کاری مدیران  12

57 به روزرسانی و حذف و اضافه  13

4 
- 

ش
ش

جداول خبرگزاری میراث آریا، پرتال فارسی وزارتخانه، نسخه انگلیسی پرتال وزارتخانه، تولیدات فرهنگی

ابتدای جدول در صفحه قبل

ادامه جدول در صفحه بعد

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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تعداد عنوان ردیف

216 خبر منتشر شده در پرتال انگلیسی وزارت

* M
C

TH
.IR

/E
N

G
LI

SH
س: 

آدر
به 

نه 
خا

زارت
ل و

رتا
ی پ

یس
نگل

ه ا
سخ

ن

14

50 پیوندهای ایجاد شده 15

3 صفحات ایجاد شده در بخش معرفی وزارت 16

11 صفحات ایجاد شده در بخش میراث فرهنگی 17

2 صفحات ایجاد شده در بخش مقاصد گردشگری 18

6 صفحات ایجاد شده در بخش صنایع دستی 19

0 صفحات ایجاد شده در بخش معرفی و راهنمایی در بخش سرمایه گذاری 20

43 صفحات ایجاد شده در بخش تقویم فرهنگی رویدادها 21

16 بارگذاری و به روزرسانی بنرها 22

18 عکس های بارگذاری شده 23

26 منوهای افزوده شده 24

 343 فایل شامل:
ارسالی استان ها 2 ساعت و 20 دقیقه راش تصویری

فیلم

ــی
هنگ

فر
ت 

ــدا
ولی

ت

25
 1262 فایل شامل:

 9 ساعت و 7 دقیقه کلیپ، تیزر، راش 
و فیلم مستند

تولیدات مرکز 26

)JPG.TIF. RAW( :704 فایل ارسالی استان ها
عکس

27

)JPG.TIF. RAW( :901 فایل 
و عکس پانوراما

تولیدات مرکز 28

- اهدا اقالم تبلیغاتی )فیلم، عکس، کتاب، کاتالوگ، بروشور و ...( 29

4 بررسی محتوای کتاب 30

31  استان در 4 فصل بررسی عملکرد تولیدات فرهنگی استان ها 31

3 همکاری و مشارکت در اجرای پروژه های فرهنگی 32

ابتدای جدول در صفحه قبل

5 
- 

ش
ش

جدول راه اندازی و توسعه شبکه های مجازی

تعداد 1399 تعداد 1398 عنوان ردیف
566 فایل کلیپ و تیزر و یک ساعت و 10 

دقیقه راش تصویری 194 فایل فیلم کلیپ و تیزر و راش های کوتاه ارسالی استان ها
فیلم

ــوا
حت

 م
ــن

أمی
ت

1

68 فایل کلیپ و تیزر و دو ساعت و 18 دقیقه و 
13 ثانیه راش تصویری

266 گیگابایت مستند نمایشگاه گردشگری 
1400 تولیدات مرکز 2

)JPG,TIF, RAW( 7804 فایل

 5122 فایل:
)JPG,TIF, RAW( 312 عکس 

TIFیا حجم 14/6 گیگ             34/8 گیگ
مجموعا 49/4 گیگ عکس )6/271 فایل(

ارسالی استان ها عکس 3JPG

* محتوای نسخه انگلیسی پرتال وزارتخانه برای نخستین بار  در سال 1398 تولید و بارگذاری شده است.

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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جدول راه اندازی صفحات مجازی ستادی در پایان هر سال

جدول نشانی و تعداد دنبال کنندگان اکانت های ملی در پایان هر سال

جدول مجموع کل محتواهای بارگزاری شده در صفحات ملی و استانی
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1399 1398 1397 و ماقبل عنوان شبکه اجتماعی ردیف

7 5 2 اینستاگرام 1

9 - - توییتر 2

1399 1398 1397 و ماقبل نشانی عنوان شبکه اجتماعی ردیف

15500 4090 3100 MCTHIR اینستاگرام 1

14400 13600 3200 MCTHIR تلگرام 2

580 170 - MCTH_IR توییتر 3

113 - - IRMCTH توییتر انگلیسی 4

تعداد پست های منتشر شده از سال 1398 الی 1399 عنوان شبکه اجتماعی ردیف

26805 اینستاگرام 1

10360 توییتر 2

19100 تلگرام 3

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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جدول پوشش زنده برنامه های شاخص وزارت در اینستاگرام

جدول برگزاری مسابقات مجازی

جدول برگزاری رویدادهای گرامیداشت مفاخر ایران
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ش

جدول برگزاری وبینارهای آموزشی مجازی

1399 1398 1397 و ماقبل عنوان

20 10 0 وبینارهای آموزشی مجازی

1399 1398 1397 و ماقبل عنوان

14 1 0 پوشش زنده برنامه های شاخص وزارت در اینستاگرام

1399 1398 1397 و ماقبل عنوان

3 1 0 برگزاری مسابقات مجازی

1399 1398 1397 و ماقبل عنوان

1 1 0 برگزاری رویدادهای گرامیداشت مفاخر ایران

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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جدول طراحی و تدوین جداول و فرم های شاخص های تخصصی ارزیابی دستگاه

جدول طراحی و تدوین جداول و فرم های شاخص های تخصصی ارزیابی مدیران و کارکنان
ت

ار
وز

زه 
حـو

    
شم

ش
ل 

صـ
ف

دفتر برنامه ریزی و بودجه سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات

ارزیابی دستگاه

ادارات کل استانی معاونت های سازمان سال- زیرمجموعه

100 درصد 100 درصد 1391

100 درصد 100 درصد 1392

100 درصد 100 درصد 1393

100 درصد 100 درصد 1394

100 درصد 100 درصد 1395

100 درصد 100 درصد 1396

100 درصد 100 درصد 1397

100 درصد 100 درصد 1398

100 درصد 100 درصد 1399

کسب رتبه برتر جشنواره شهید رجایي در ارزیابي عملکرد سال های 1395-1394- 1399-1397-1396

کســب رتبــه دســتگاه برتــر طــی چهــار ســال متوالــی بیــن دســتگاه هاي اجرایــي کشــور در مجمــوع شــاخص هاي عمومــي و 
اختصاصــي ارزیابــي عملکــرد طــی ســالهای 94 و 95 و در محــور دولــت الکترونیــک طــی ســال 96 و در شــاخص های عمومــی 

طــی ســال 97 و دریافــت لــوح تقدیــر از ریاســت  محتــرم  جمهــور. 

کسب رتبه دستگاه برتر طی سال 1399 بین دستگاه های اجرایی کشور در بعد شاخص های عمومی

ارزیابی دستگاه

کارکنان ادارات کل استانی کارکنان مراکز                  
و موسسات وابسته

کارکنان موزه ها، کاخ موزه ها و 
مجموعه های فرهنگی- تاریخی کلیه کارکنان ستادی سال- کارکنان

100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد 1390

100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد 1393

ارزیابی مدیران و کارکنان براساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی مورخ بهمن ماه 1393 به اداره کل منابع انسانی 
تفویض شده است.

1394
1395
1396
1397
1398
1399
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جدول احصا و تدوین گزارشات ارزیابی و مدیریت عملکرد )الکترونیکی،غیرالکترونیکی،استقراردرسامانه  ارزیابی  عملکرد دولت(

جدول بازبیني و تدوین شاخص هاي ارزیابي

دفتر برنامه ریزی و بودجه 

کسب رتبه 2 در بین دستگاه هاي اجرایي کشور در سال 1394
کسب رتبه 3 در بین دستگاه هاي اجرایی کشور در سال 1395

کسب رتبه برتر در بین دستگاه هاي اجرایی کشور در سال 1396
کسب رتبه برتر در بین دستگاه هاي اجرایی کشور در سال 1397
کسب رتبه برتر در بین دستگاه هاي اجرایی کشور در سال 1399

رشد چشمگیر نمرات ارزیابي عملکرد استان ها 

کسب مقام برتر 5 استان در جشنواره شهید رجایي در سال 1394 )استان هاي همدان، خراسان رضوي ،تهران، زنجان، فارس(
کســب مقــام برتــر 9 اســتان در جشــنواره شــهید رجایــی در ســال 1395 )اســتان هــای اردبیــل، فــارس، کرمــان، البــرز، گلســتان، 
خراســان جنوبــی، زنجــان، کردســتان، همــدان( بــا رشــد 44 درصــدی نســبت بــه ســال قبــل -  کســب رتبــه برتــر اســتان هرمــزگان 

در اقتصــاد مقاومتــی و اســتان اردبیــل در حــوزه حجــاب و عفــاف در ســال 1395
کســب مقــام برتــر 13 اســتان در جشــنواره شــهید رجایــی در ســال 1396 )اســتان هــای همــدان، گلســتان، کهگیلویــه و بویراحمــد، 

البــرز، خراســان رضــوی، خراســان شــمالی، مرکــزی، خوزســتان، فــارس، کردســتان، آذربایجــان غربــی، یــزد و خراســان جنوبــی(
کســب مقــام برتــر 7 اســتان در جشــنواره شــهید رجایــی در ســال 1397 )اســتان هــای گلســتان، اردبیــل، همــدان، خراســان جنوبــی، 

خراســان رضــوی، خراســان شــمالی و کهگیلویــه و بویراحمــد(
ــل و خراســان شــمالی( و  ــای گلســتان، اردبی ــی در ســال 1399 )اســتان ه ــر 4 اســتان در جشــنواره شــهید رجای ــام برت کســب مق
کســب مقــام بیشــترین درصــد تحقــق ارزیابــی عملکــرد بیــن ســال هــای 1397 تــا 1399 توســط اداره کل میــراث فرهنگــی، 

گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان گیــالن

1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 حوزه ها- سال ردیف

100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد معاونت های سازمان 1

100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد ادارات کل استانی 2

100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد سازمان اداري استخدامي 3

1399 1398 1397 1396 1395 1394 حوزه ها- سال ردیف

100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد معاونت میراث فرهنگي 1

100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد معاونت صنایع دستي 2

100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد معاونت گردشگري 3

100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد برنامه ریزي و سرمایه گذاري 4

100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد برنامه عملیاتي سه ساله اصالح نظام اداري 5

100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد برش استانی شاخص های اختصاصی 6
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جدول الکترونیکی نمودن فرآیندهای انجام کار و استفاده از نرم افزارهای تخصصی

جدول کمیته مدیریت عملکرد 

جدول کمیته صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری
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دفتر برنامه ریزی و بودجه سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 سال- فعالیت ردیف

100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد نرم افزار جامع مدیریت 
عملکرد سازمان

1

100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد - - - نرم افزار جامع مدیریت 
عملکرد سازمان )استاني(

2

1399 1398 1397 1396 1395 سال- فعالیت ردیف

2 0 1 5 5 تعداد جلسات برگزارشده سالیانه کمیته 1

100 درصد 0 100 درصد 100 درصد 100 درصد درصد پیشرفت مصوبات جلسات 2

1399 1398 1397 1396 1395 سال- فعالیت ردیف

4 4 4 4 4 تعداد جلسات برگزارشده سالیانه کمیته 1

100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد درصد پیشرفت مصوبات جلسات 2
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جدول بازرسی

جدول مکاتبات بازرسی

دفتر برنامه ریزی و بودجه 

1399 1398 1397 1396 1395 تعداد- سال ردیف

163 147 142 136 128 تعداد پرونده های واصله جهت بازرسی 1

260 235 165 151 142 تعداد کل موضوعات مطروحه 2

202 182 93 73 81 تعداد موضوعات مختومه )بایگانی( 3

58 53 49 78 61 تعداد موضوعات در حال بررسی )جاری( 4

4 3 35 37 31 تعداد کل گزارشات دریافتی )اعم از سازمان بازرسی کل کشور و...( 5

1399 1398 1397 1396 1395 تعداد- سال ردیف

1393 1255 933 790 648 تعداد نامه های صادره 1

238 215 179 167 146 تعداد مکاتبات دفتر با مدیران دوایر مختلف سازمان 2

3 3 47 58 33 تعداد مکاتبات صورت گرفته با دفتر ریاست جمهوری 3

86 78 67 187 135 تعداد مکاتبات صورت گرفته با بازرسی کل کشور 4

305 275 145 130 92 تعداد مذاکرات صورت گرفته با مدیران سازمان 5

183 165 197 153 125 تعداد مکاتبات پیرامون گزارشات سازمان بازرسی با معاونت ها و 
ادارات کل ستادی و استانی 6
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جدول تعداد بازرسی انجام شده

جدول پاسخگویی به شکایات
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دفتر برنامه ریزی و بودجه سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

1399 1398 1397 1396 1395 تعداد- سال ردیف

233 210 140 143 120 تعداد مذاکرات صورت گرفته با ارباب رجوع 1

510 460 235 200 1800 تعداد پیگیری های تلفنی جهت تسریع در پاسخگویی 2

7 6 14 31 11 تعداد بازرسی های دوره ای انجام شده 3

55 49 35 32 15 تعداد بازرسی های فوق العاده انجام شده 4

61 55 49 63 89 تعداد کل بازرسی های انجام شده 5

414 373 236 288 889 تعداد پرونده های قابل  اقدام و رسیدگی 6

- - - - - تعداد پرونده های غیرقابل اقدام و رسیدگی 7

233 210 253 دوره ای 225 دوره ای
- تعداد بازرسی توسط بازرسان مواد 91 و 92 قانون 8

165 157 165 موردی 20 موردی

1399 1398 1397 1396 1395 تعداد- سال ردیف

25 - 30 45 46 ستادی

تعداد شکایات واصله 1
205 - 171 243 82 استانی

41 - 8 10 ستاد )سامد(

351 - 118 127 استانی )سامد(

20 - - - 60 ستادی
تعداد درخواست های واصله 2

35 - 10 - 738 استانی

5 - - - 16 ستادی
تعداد گزارشات واصله 3

8 - - - 100 استانی
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جدول تعداد جلسات برگزارشده بر حسب موضوع جلسه

جدول دوره های آموزشی تخصصی برگزارشده در گروه بازرسی

جدول تعداد گزارش های واصله از طریق مرکز ارتباطات مردمی دولت در بستر سامد

دفتر برنامه ریزی و بودجه 

1399 1398 1397 1396 1395 تعداد- سال ردیف

4 4 4 4 2 سازمانی کمیته سالمت اداری و صیانت ازحقوق مردم 1

3 4 3 2 0 سازمانی کارگروه پیشگیری و مقابله نظا مند و پایدار با 
مفاسد اقتصادی

2

   

1399 1398 1397 1396 1395 مخاطبین دوره آموزشی ردیف

1 0 3 2 5 بازرسین مواد 91 و 92 قانون خدمات مدیریت کشوری 1

6 4 2 1 1 کارکنان سازمان/ وزارتخانه 2

   

1399 1398 1397 1396 1395 تعداد- سال ردیف

1 - 118 54 46 شکایات

گزارشات واصله از طریق مرکز 
ارتباطات مردمی دولت در بستر سامد

 )برحسب ماهیت مورد(

1

308 - 10 65 60 درخواست 2

30 - 0 2 1 گزارش 3

12 - 16 8 11 طرح و ایده 4

- - 6 0 1 ابراز احساسات 5

- - 12 3 9 انتقاد 6

- - 9 5 3 پیشنهاد 7
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حراست
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جدول تعداد دوره های آموزشی برگزار شده برای  مدیران و متصدیان مشاغل حساس

مدیران ومتصدیان مشاغل حساس سال

14 1390

11 1395
برگزاری ســه دوره ویژه مدیران و متصدیان مشــاغل حساس 

 سازمان:
هر دوره 310 نفر

1396
 برگزاری پنج دوره ویژه پرســنل حراست: 

هر دوره 50 نفر

برگــزاری یک دوره ویژه پرســنل حفاظت فیریکی اداره کل 
حراست: 32 نفر

برگــزاری دوره امنیت ملی ســطح یک ویژه مدیران و متصدیان 
مشــاغل حساس سازمان:320 نفر

1397

برگزاری سه دوره آموزشی تخصصی )رفتارسازمانی کارکنان 
حراست( ویژه پرسنل حراست: هر سه دوره 74 نفر

پرسنل حفاظت فیزیکی: یک دوره 10 نفر

برگزاری دوره سطح یک نگهبانان ویژه پرسنل حفاظت فیزیکی اداره 
کل حراست همزمان با برگزاری آزمون: 21نفر

برگزاری دوره سطح دو نگهبانان ویژه پرسنل حفاظت فیزیکی اداره 
کل حراست:36 نفر

کارکنان حراست فیزیکی معاونت علمی،فناوری ریاست 
جمهوری:33نفر

الزم بذکر است بعد از اتمام کالس سطح دو نگهبانان آزمون برگزار گردید.

برگزاری کالس آموزشی مبانی حفاظت و توصیه های مرتبط با 
وظایف حفاظت فیزیکی ویژه پرسنل حفاظت فیزیکی:28 نفر

برگزاری دوره امنیت ملی سطح یک ویژه مدیران و متصدیان 
مشاغل حساس وزارت متبوع:110 نفر

برگزاری کالس آموزشی اخالق حرفه ای با محوریت عظمت 
واقعه کربال در جامعیت آن است )برای ایام محرم( ویژه مدیران و 
همکاران ستاد مرکزی، پرسنل حراست و حفاظت فیزیکی:200 نفر

برگزاری دوره امنیت ملی سطح دو ویژه مدیران و متصدیان مشاغل 
حساس وزارت متبوع:150 نفر

1398

برگزاری دوره های پودمان عمومی غیرحضوری حراست ها: 108 نفر
برگزاری سطوح تخصصی غیرحضوری پرسنل حفاظت فیزیکی: 90 نفر

برگزاری دوره های آموزشی اصول حفاظت فیزیکی، پرسنل حفاظت 
فیزیکی:90نفر

تهیه و تدوین و چاپ توصیه های حفاظتی امنیت در سفر و 
ماموریت های خارج از کشور: 80 جلد

1399

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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جهانگردی و اتومبیلرانی
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جدول اعطای مجوز برگزاری مسابقه اتومبیلرانی

نمودار انجام سرویس های امداد خودرو

1399 1398 1397 1396 1395 اعطای مجوز، برگزاری مسابقه اتومبیلرانی و نمایشگاه های بین المللی ردیف

179102 320914 323505 318575 309522 اسناد و مجوزهای بین المللی اتومبیلرانی )گواهینامه، پالک ترانزیت،...( 1

16350 36317 33637 35737 25976 انجام سرویس های امداد خودرو 2

135 88 24 16 5 برگزاری مسابقات اتومبیلرانی، مراسم و نمایشگاه ها 3

- 6 7 7 10 برگزاری نمایشگاه های بین المللی در سایر کشورها 4

10 80 103 -- 23 تعداد شناسنامه هاي صادر شده )توسط دبیرخانه خودرو هاي تاریخی(  5

70 167 151 59 29 مجوز خروج موقت خودروهاي تاریخی از کشور 6

45933 172080 164248 182301 97199 تعداد تماس سامانه ملی سفر 7

2 1 - - - بهره برداري از خانه سنتی به عنوان هتل و مرکز اقامتی 8
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31
 -

ش 
ش

جدول عملکرد شرکت تعاونی حامیان میراث فرهنگی در سال 1399

جدول نقدینگی پایان سال
ت

ار
وز

زه 
حـو

    
شم

ش
ل 

صـ
ف

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

تعاونی حامیان میراث فرهنگی

تعداد عنوان فعالیت ردیف

7 انتشار راهنمای گردشگری 1

9 برد در مناقصه 2

93 قرعه کشی شده

اعطای وام قرض الحسنه به اعضا صندوق رفاه 371 اضطراری

7 مدیران

1 ثبت و راه اندازی شرکت گردشگری صبح سفر پارسه 4

1 ثبت و راه اندازی شرکت حامیان میراث پارسه )نمایندگی شرکت بیمه( 5

1 ثبت و راه اندازی شرکت تدبیرنگاران فناوری پارسه )آی تی( 6

3 راه اندازی فروشگاه صنایع دستی 7

نقدینگی )ریال( سال ردیف

1،980،720،233 نقدینگی
1396 1

9،194،862،367 موجودی نقد و بانک

15،828،008،559 نقدینگی
1397 2

23،497،515،562 موجودی نقد و بانک

29،472،050،831 1398 3

10،399،782،730 1399 4

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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32
 -

ش 
ش

جدول سود )زیان(

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

ریال جدول سود )زیان( ردیف

7،610،782،207 1396 1

12،398،236،469 1397 2

19،610،611،856 1398 3

813،750،541 1399 4

33
 -

ش 
ش

بناهای افتتاح شده در سال 1399

احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی

ف
تختاتاقاشتغال )نفر(کاربرینام بناشهراستانردی

--50خدماتی گردشگری پذیراییخانه آقاجان نسببابلمازندران1

--30فرهنگی گردشگری پذیراییکاخ چایخورانچالوسمازندران2

--10فرهنگی اقامتی پذیراییخانه منوچهریآملمازندران3

--22فرهنگی خدماتی پذیراییخانه حسن پوراراکمرکزی4

682040خدماتی رفاهی بین راهیکاروانسرای دودهکدلیجانمرکزی5

--40فرهنگی صنایع دستیخانه حیرانییزدیزد6

--13پذیرایی فرهنگیخانه حظیره اییزدیزد7
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سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

34
 -

ش 
ش

35
 -

ش 
ش

34
 -

ش 
ش

جدول میانگین ضریب اشغال واحدهای تابعه شرکت

جدول وضعیت نیروی انسانی شرکت توسعه گردشگری

نمودار میانگین کلی ضریب اشغال واحدهای تابعه شرکت

توسعه گردشگری ایران

درصد اشغال واحدهای تابعه سال

43 1396

54 1397

54 1398

15 1399

تعداد پرسنل سال

572 1396

524 1397

492 1398

464 1399

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

35
 -
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ش

36
 -

ش 
ش

37
 -

ش 
ش

38
 -

ش 
ش

نمودار وضعیت نیروی انسانی شرکت توسعه گردشگری

جدول مراسم و همایش های برگزار شده توسط نهادهای مختلف در هتل الله تهران

جدول تعداد قراردادهای اقامتی شرکت توسعه گردشگری ایران

جدول دفاتر خدمات مسافرتی همکار شرکت توسعه گردشگری ایران

تعداد سال ردیف

15 1397 1

144 1398 2

1 1399 3

تعداد سال ردیف

15 1397 1

46 1398 2

4 1399 3

تعداد سال ردیف

20 1397 1

46 1398 2

10 1399 3
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سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

 کل متراژ تعداد کلجمع مبالغ قراردادنام استانردیف
)متر مربع(

پیشرفت فیزیکی 
)درصد( 

14.719151380100آذربایجان غربی1
55.06336500499اردبیل2
58.84923518380اصفهان3
36.75823347779ایالم4
42.25629359790بوشهر5
10.52610233085تهران6
5.606456488چهارمحال و بختیاری7
47.25728371390خراسان جنوبی8
93.72859751288خراسان رضوی9
6.714764488خراسان شمالی10
3.877122199خوزستان11
21.36611206290زنجان12
7.5471092074سمنان13
12.823171564100سیستان و بلوچستان14
47.43642453785فارس15
9.9976139858قزوین16
2.431228250قم17
13.89413119691کردستان18
34.88644681668کرمان19
33.56924461081کرمانشاه20
13.58316152188کهگیلویه و بویراحمد21
39.34830394260گلستان22
31.50722319776گیالن23
4.687442388لرستان24
24.59126249081مازندران25
8.02912200255مرکزی26
4.8494368100هرمزگان27
7.6177644100همدان28
44.44144520865یزد29

جمع کل مبالغ و متوسط درصد 
737,95456976,80582پیشرفت کل پروژه ها

39
 -

ش 
ش

جدول پروژه های مجتمع خدماتی بهداشتی بین راهی )ارقام به میلیون ریال(

توسعه ایرانگردی و جهانگردی

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

40
 -

ش 
ش

جدول تعداد مجوزهای صادرشده خانه مسافر در هر استان

تعداد مجوز 99 *تعداد مجوز 98تعداد مجوز 97تعداد مجوز 96نام استانردیف

0000آذربایجان شرقی1

0000اردبیل2

151902720اصفهان3

1414260البرز4

942200چهارمحال و بختیاری5

8832727578280خراسان رضوی6

271000خراسان شمالی7

5411260خوزستان8

3148270سمنان9

150180قم10

121000کردستان11

2831130کرمان12

0000کرمانشاه13

3062750کهگیلویه و بویراحمد14

42600گلستان15

1423216870گیالن16

302134312680مازندران17

4122230همدان18

96799365102630جمع

* به علت استانداردسازی مجوز جدیدی در سال 1399 صادر نشده است.
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سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

41
 -

ش 
ش

جدول 242 مرکز تجهیز شده به مکانیزم فروش بلیت الکترونیکی در 30 استان کشور

ف
نام مجموعهنام استانردی

آذربایجان شرقی1

مسجد کبود

موزه ادب و عرفان اهر

موزه ایلخانیان مراغه

موزه آذربایجان

موزه سنت استپانوس 

موزه سنجش

موزه صفوی بناب

موزه عشایر آذربایجان سراب

موزه عصر آهن

موزه قاجار

موزه قرآن وکتابت

آذربایجان غربی2

زندان سلیمان

سه گنبد ارومیه

مجموعه جهانی میراث قره کلیسا

مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان

موزه باستان شناسی ارومیه

موزه حسنلو نقده

موزه خوی

موزه مردم شناسی ارومیه

موزه مردم شناسی مهاباد

موزه نقده

اردبیل3

مجموعه جهانی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

موزه باستان شناسی مشگین شهر

موزه باستان شناسی نیر

موزه حمام نصر خلخال

موزه صارم السلطنه نمین

موزه صنایع دستی اردبیل

ف
نام مجموعهنام استانردی

اصفهان4

آتشگاه

باغ فین

باغ موزه چهلستون

خانه بروجردی ها

عمارت عالی قاپو

عمارت هشت بهشت

محوطه سیلک

مسجد امام

مسجد جامع اردستان

مسجد جامع زواره

مسجد جامع عتیق

مسجد جامع نایین

مسجد جامع نطنز

مسجد شیخ لطف اهلل

منارجنبان

موزه مردم شناسي نایین

موزه مردم شناسی زواره

موزه ملی کاشان

موزه هنرهاي تزئیني

ایالم5

موزه باستان شناسی

موزه کاخ کشاورزی

موزه مردم شناسی قلعه والی

بوشهر6

موزه دهدشتی

موزه رییسعلی دلواری

موزه مردم شناسی بوشهر

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

ف
نام مجموعهنام استانردی

تهران7

برج طغرل

تپه میل

عمارت مسعودیه

مجموعه جهانی کاخ گلستان

مجموعه فرهنگی، تاریخی سعدآباد

مجموعه فرهنگی، تاریخی نیاوران

موزه آبگینه و سفالینه

موزه رضا عباسی

موزه فرش

موزه ملی ایران

موزه نقاشی پشت شیشه

موزه هنرهای ملی

چهار محال و بختیاری8

موزه باستان شناسی

موزه پوشاک دزک

موزه و قلعه چالشتر

موزه و قلعه سردار اسعد

خراسان جنوبی9

موزه آب قاین

موزه باستان شناسی )عمارت اکبریه(

موزه مردم شناسی )عمارت اکبریه(

موزه مردم شناسی سرایان

موزه مردم شناسی طبس

موزه مردم شناسی فردوس

موزه مردم شناسی قاین

موزه مردم شناسی نهبندان

موزه مشاهیر قاین

موزه مشاهیر و مفاخر ملی

ف
نام مجموعهنام استانردی

خراسان رضوی10

آرامگاه خیام

آرامگاه عطار

آرامگاه فردوسی

برج رادکان

خانه موزه قرآیی

مدرسه غیاثیه خرگرد

موزه باستان شناسي نیشابور

موزه بزرگ خراسان

موزه بندیان درگز

موزه تایباد

موزه تربت جام

موزه تربت حیدریه

موزه سبزوار

موزه کالت

موزه مردم شناسی خواف

موزه مردم شناسی فریمان

موزه مردم شناسی قوچان

موزه مردم شناسی و باستان شناسی 
گناباد

موزه نادری

موزه ویرانی

هارونیه

خراسان شمالی11

موزه آیینه خانه مفخم

موزه عمارت مفخم

موزه قلعه جالل الدین

موزه مردم شناسی

موزه مردم شناسی و موزه فرش

موزه مرم شناسی

خوزستان12

چغازنبیل

سازه های آبی شوشتر

کاخ آپادانای شوش 

موزه باستان شناسی ایذه

موزه باستان شناسی آبادان

موزه مردم شناسی )حمام کرناسیون( دزفول

موزه میراث جهانی شوش

موزه هفت تپه
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سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

ف
نام مجموعهنام استانردی

زنجان13

چلبی اوغلو

غار کتله خور

گنبد سلطانیه

معبد داش کسن

موزه باستان شناسی ابهر

موزه باستان شناسی مردان نمکی زنجان

موزه مردم شناسی رختشویخانه

سمنان14

مسجد تاریخانه

موزه اقوام گرمسار

موزه باستان شناسی و مردم شناسی شاهرود

موزه پهنه سمنان

موزه تاریخ شهر دامغان

موزه عرفان شرق بسطام

سیستان و بلوچستان15

سایت جهانی شهرسوخته

موزه پست و ارتباطات زاهدان

موزه شهرسوخته

موزه مردم شناسی زابل

موزه منطقه ای جنوب شرق

فارس16

ارگ کریمخان

تنگ چوگان

حمام وکیل

کاخ اردشیر فیروزآباد

کاخ ساسانی سروستان

مجموعه تاریخی نقش رستم

مجموعه جهانی پاسارگاد

مجموعه شهر تاریخی بیشاپور

مجموعه فرهنگی-تاریخی حافظ

مجموعه فرهنگی-تاریخی سعدی

محوطه تاریخی تخت جمشید

موزه اشیاء تاریخی تخت جمشید

موزه بیشاپور

موزه پارس

موزه خط نی ریز

موزه سنگ هفت تنان

موزه کازرون

موزه نورآباد

نقش رجب

نور و صدای تخت جمشید

ف
نام مجموعهنام استانردی

قزوین17

قلعه حسن صباح الموت

کاخ چهل ستون قزوین

موزه سنگ نگاره ها

موزه شهر قزوین

قم18

مجموعه تاریخی گنبد سبز

مجموعه منزل مالصدرا

موزه مراجع

موزه مردم شناسی

کردستان19

خانه کرد

غار کرفتو

موزه سنندج

کرمان20

ارگ بم

ارگ راین

باغ شاهزاده ماهان

حمام زنانه گنجعلی خان

حمام گنجعلی خان

روستای تاریخی میمند

گنبد جبلیه

موزه باستان شناسي جیرفت

موزه باستان شناسی

موزه سازهای سنتی

موزه سکه

موزه مردم شناسی رفسنجان

کرمانشاه21

تکیه بیگلربیگی

تکیه معاون الملک

طاق بستان 

معبد آناهیتا

میراث جهانی بیستون

موزه باستان شناسی یاسوجکهگیلویه و بویراحمد22

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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ف
نام مجموعهنام استانردی

گلستان23

کاخ موزه گرگان

موزه باستان شناسی گرگان

موزه باستان شناسی و مردم شناسی 
مینودشت

موزه تاریخ طبیعی علی آباد کتول

موزه صنایع دستی گرگان

موزه فرش گنبدکاووس

موزه مردم شناسی آزادشهر

موزه مردم شناسی گمیشان

میراث جهانی گنبد قابوس

گیالن24

قلعه رودخان

موزه تاریخ چای الهیجان

موزه رشت

موزه میراث روستایی گیالن

لرستان25

مجموعه تاریخی فلک االفالک

موزه صنایع دستی خرم آباد

موزه مردم شناسی الیگودرز

موزه مردم شناسی دلفان

موزه مردم شناسی کوهدشت

مازندران26

خانه موزه نیما یوشیج

سایت موزه گوهر تپه

مجموعه تاریخی عباس آباد

مجموعه تاریخی فرح آباد

موزه تاریخ شهر آمل

موزه تاریخ شهر بابل

موزه تاریخ شهر ساری )کلبادی(

موزه مردم شناسی منطقه دو هزار

مرکزی27

موزه چهارسوق

موزه چهارفصل

موزه ساالرمحتشم

موزه قلعه وکیل

موزه مسجد جامع

موزه مفاخر

موزه میرشکرایی

موزه وزیردفتری

ف
نام مجموعهنام استانردی

هرمزگان28

قلعه پرتغالی ها

معبد هندوها

موزه مردم شناسی خلیج فارس

همدان29

آرامگاه باباطاهر

آرامگاه بوعلی

آرامگاه میر رضی الدین آرتیمانی

تپه نوشیجان

تپه هگمتانه

گنبد علویان

موزه تاریخ و فرهنگ اسدآباد

موزه تاریخ و فرهنگ نهاوند

موزه تویسرکان

موزه حمام آقا تراب

موزه لطفعلیان

یزد30

باغ جهانی پهلوان پور

خانه الری ها

زندان اسکندر

مسجد جامع یزد

موزه آیینه و روشنایی یزد

موزه فرش اردکان

موزه مردم شناسی ابرکوه

موزه مردم شناسی اشکذر

موزه مردم شناسی تفت

موزه مردم شناسی وحشی بافقی

موزه مفاخر

نارین قلعه
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جدول تعداد متقاضیان شرکت در آزمون جامع دوره های کوتاه مدت گردشگری در30 استان کشور و منطقه آزاد کیش

ف
نام استانردی
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21241000046آذربایجان شرقی1
3950000044آذربایجان غربی2
431431000088اردبیل3
47284713000405اصفهان4
3773600000170البرز5
2090000029ایالم6
1860000024بوشهر7
438681281150146561617تهران8
193839000096چهارمحال بختیاری9
296227111239109793خراسان رضوی 10
4301000035خراسان شمالی11
58811802800185خوزستان12
31280000059زنجان 13
141812000044سمنان14
1410000015سیستان و بلوچستان15
116282200800426فارس16
23127030063قزوین17
3568110000114قم18
3352160000101کردستان19
501113342100219کرمان20
304117000088کرمانشاه21
1670000023کهگیلویه و بویراحمد22
4565350000145گیالن23
3776680000181گلستان24
23615010090لرستان25
1081284709260318مازندران26
1668404200130مرکزی 27
33011300047هرمزگان28
5268800290157همدان 29
48149240000221یزد 30
4300000043منطقه آزاد کیش*31

1786272684136351211656016جمع کل

6016جمع نهایی
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تعداد محصوالت تایید شدهتعداد هنرمندان تایید شدهنام استانردیف

2152آذربایجان شرقی1
20256آذربایجان غربی2
1129اردبیل3
77849اصفهان4
25197البرز5
1543ایالم6
24173بوشهر7
102303تهران8
1450چهارمحال بختیاری9
57592خراسان جنوبی10
83395خراسان رضوی 11
36187خراسان شمالی12
121616خوزستان13
1175زنجان 14
44234سمنان15
1377سیستان و بلوچستان16
2376فارس17
25252قزوین18
1734قم19
951کردستان20
27157کرمان21
1931کرمانشاه22
15124کهگیلویه و بویراحمد23
21148گیالن24
4311663گلستان25
43208لرستان26
31110مازندران27
21186مرکزی 28
34133هرمزگان29
26153همدان 30
50476یزد 31
57منطقه آزاد ارس *32

14717937جمع کل

43
 -

ش 
ش

تعداد محصوالت و هنرمندان تأیید شده در نمایشگاه ملی مجازی حوزه صنایع دستی )به تفکیک 31 استان کشور و منطقه آزاد ارس(
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44
 -

ش 
ش

45
 -

ش 
ش

46
 -

ش 
ش

متراژ سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و سی و سومین نمایشگاه صنایع دستی سال1398)به تفکیک سالن (

متراژ چهاردهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری صنایع دستی سال 1399 )به تفکیک سالن(

نگاهی اجمالی به پنجمین جشنواره صنایع دستی و هنرهای سنتی فجر )اسفندماه 1399(

متراژ کل )مترمربع(شماره سالنردیف
3069سالن 16
2931سالن 27
2258سالن 318
1559سالن422-20
625سالن521
5852سالن 638
738A2348/5سالن
838B6000سالن
3054سالن940
4794سالن1041
1144A3000سالن
1244B3000سالن
2798فضای باز 13

41288/5مجموع

متراژ کل )مترمربع(شماره سالنردیف
131A1367/5
2383705/33
3352087/5
438B1737/5
414فضای باز5

41288/5مجموع

تعداد )نفر(موضوعردیف

8تعداد برگزیدگان دریافت کننده سرو سیمین1
7تعداد برگزیدگان دریافت کننده دیپلم افتخار2
2تعداد هنرمندان فقید3
2تعداد هنرمندان شرکت کننده در چند دوره متوالی4
1تعداد هنرمندان رعایت کننده حقوق مالکیت5
197تعداد هنرمندان مشارکت کننده در جشنواره6
22 استانتعداد استان های شرکت کننده در جشنواره7

17)نفر(مجموع تعداد هنرمندان تقدیر شده در جشنواره
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47
 -
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ش
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جدول تعداد مجریان فعال در حوزه مدیریت و ساماندهی خانه های مسافر در 17 استان کشور

سامانه های طراحی شده در حوزه های مختلف میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

تعداد مجریاناستانردیف

1اصفهان1

2البرز2

1تهران3

1خراسان رضوی 4

2خوزستان5

1سمنان6

1فارس7

1قزوین8

1کرمان9

1کرمانشاه10

1کهگیلویه و بویراحمد11

8گیالن12

2گلستان13

13مازندران14

1مرکزی 15

1همدان 16

1یزد 17

39مجموع

حوزه فعالیتعنوان سامانهردیف

سامانه یکپارچه بلیت الکترونیکی در اماکن تحت پوشش وزارت میراث 1
فرهنگی

معاونت میراث فرهنگی

معاونت گردشگریسامانه مدیریت و ساماندهی خانه های مسافر2

معاونت گردشگریسامانه پکپارچه تطبیق و استاندارد سازی تاسیسات گردشگری3

معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتیسامانه نمایشگاه ملی مجازی صنایع دستی4
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49
 -

ش 
ش

جدول برنامه ها و اقدامات مرکز

فناوری اطالعات، ارتباطات و امنیت فضای مجازی

شاخص عددی 
کل اقدام

شاخص عددی 
زیراقدام زیراقدام اقدام برنامه ها

21 21

• طراحی و پیاده سازی فرایند ثبت آمـار روزانه تاسیسات گردشگری • طراحی و پیاده سازی 
فرایند بررسی ثبتی تاسیسات گردشگری توسط کارشناسان استانی  • تدوین فـــرآیند صدور 

احکام کارگزیني • تدوین فرآیند مدیران فردا • تدوین فرایند خروج و ورود تجهیزات • تدوین  
فرایند واگذاری پروژه های نیمه تمام )ماده 27( • تدوین فرآیند صـــــدور مجوز ارزیاب عامل 
تطبیق • تدوین فرآیند صدور مجوز مدیـــــر فني عامل تطبیق • تدوین فرآیند صدور مجوز 
شرکت عامـــــل تطبیق • تدوین فرآیند تمدید گواهینامه کیفیت تاسیسات گـــــردشگری

• تدوین فرآیند صدور مجوز فعالیت گردشگری کشاورزی • تدوین فرآیند ثبت قـرارداد گشت 
• تدوین فرآیند ابطال گشت • تدوین فرآیند تمدید خانه مسافر • تدوین فرایند ثبت اطالعات 
تاسیسات گردشگري • تدوین فرآیند درخواست ابطال کارت راهنمایان گشت • تدوین فرآیند 
خوداظهاري مجوزهاي ســـه گانه و کارت شناسایي صنایع دستي • تدوین فرآیند صدور مجوز 
پروانه تولید کارگــــاهی چند رشته ای • تدوین فرایندخوداظهاري درخواست و صدور موافقت 
اصولي و مجوز ایجاد، اصالح و یا تدوین فرایند تکمیل تاسیسات گـردشگري • تدوین فرایند 

درخواست تمدید موافقت اصولي • تدوین فرایند صدور مجوز عکسبرداری و فیلمبرداری

تدوین فرایندها

یی
بنا

یر
ز

6 6

• اصالح فرآیند صدور معرفی نامه به بانک های عامل جهت اخذ تسهیالت بانکی • اصالح فرایند 
درخواست و صدور/ تمدید پروانه تولید کارگاهی • اصالح فرایند درخواست و صــدور/ تمدید 
جواز تاسیس کـــــارگاه • اصالح فرایند درخواست و صدور/ تمدیدکارت شناسایي • اصالح 
فرایند درخواست و صدور/ تمدید پروانه تولید انفرادي • اصالح فـــــرآیند درجه بندی تاسیسات 

گردشگری توسط شرکت های عامل تطبیق  

اصالح فرایندها

1 1 مرکز داده وزارتخانه شناسایی زیرساخت های نوین

1 1 استاندارد سازی پرتال بر اساس شاخص های ارزیابی تدوین دستورالعمل های مورد نیاز

178

1 راه اندازی سایت امور پایگاه ها

 راه اندازی سامانه ها و سیستم های جدید
)سامانه، پورتال، سخت افزار، شبکه، ویدئوکنفرانس، 

خدمات الکترونیکی، وب سرویس ها(
تی

لیا
عم

1 راه اندازی سامانه ثبت گشت

176 راه اندازی سامانه بلیط الکترونیک در اماکن تاریخی، فرهنگی

11 11
ــع  ــامانه جام ــا • س ــی • قرارداده ــکیالت کارگزین ــاب • تش ــور و غی ــامانه های حض • س
 ،cpm آمــار گردشــگری • ســامانه ثبــت گشــت • ســامانه مدیــران فــردا • کنتــرل پــروژه
ــبورد  ــامانه داش ــگری • س ــات گردش ــرداری از تاسیس ــوز بهره ب ــدور مج ــامانه ص • س
مدیریتــی اطالعــات )BI( • پنجــره واحــد خدمــات وزارتخانــه • ســامانه جامــع راهنمایان گشــت

6

1 بروزرسانی بخش انگلیسی میز خدمت

توسعه سامانه ها و سیستم ها
5

 • توســعه میــز خدمــت ) اضافــه کــردن بخــش خدمــات درون دســتگاهی و سیاســت ها در 
خصــوص دولــت الکترونیک(• توســعه ســـــامانه های صــدور کارت راهنمایان گردشــگری

ــان  ــی راهنمای ــارت المثن ــدور کــ ــگری • ص ــان گردش ــاری راهنمایــــــ • خوداظه
گردشــگری • تمدیــد کارت راهنمایــان گردشــگری

5 5

ــی(،  ــاس کد مل ــر اس ــدن و تجارت)ب ــت، مع ــه وزارت صنع ــده ب ــتعالم های داده ش  • اس
• اســتعالم های داده شــده بــه ســامانه اطالعــات انــرژی )بــر اســاس کد ملــی و اطالعــات 
ــر  ــی )ب ــای نفت ــش فراورده ه ــی پخ ــرکت مل ــه ش ــده ب ــتعالم های داده ش ــرژی( • اس ان
اســاس کد ملــی، شــماره مجــوز و نــوع مجــوز( • اســتعالم از ســامانه ثبــت احــوال بــرای 
ســامانه جامــع دفاتــر خدمــات مســافرتی و راهنمایــان گشــت • اســتعالم از ســامانه ثبــت 

احــوال بــرای اســتعالم دســتی اطالعــات دارنــدگان مجــوز صنایــع دســتی

 ایجاد زیرساخت های نوین
)ارایه خدمات به سایر دستگاه ها، دریافت و استعالم 

خدمات الکترونیکی از سایر دستگاه ها(

28 28

• پشتیبانی از سامانه های صدور موافقت اصولی • ارزشیابی کارکنان • مجـــــوزهای 
سه گانه تولید انفرادی، تولیدکارگاهی و جواز تاسیس کارگاه • کارت شناسایی صنعتگران 
• اخذ امریه یگان حفاظت • بانک اطالعاتی مدیران فردا • ســـامانه نظام پیشنهادات، 
اتوماسیون مـالی اداری • سامانه دانا • سامانه مکاتبات اداری • سامانه حقوق و دستمزد 
• پورتال وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی • سایت خبرگـزاری میراث 
آریا • سامانه مدیران فردا • سایت ایثارگران • سایت کـــاخ گلستان • سایت مجموعه 
تاریخی-فرهنگی کـــاخ سعدآباد • سایت مجموعه تاریخی- فرهنگی نیاوران • سایت 
معاونت گردشگری • سایت موزه ملی  ایران • ســامانه اموال منقول فرهنگی-تاریخی  
• ســــامانه پرونده الکترونیک مدیریت، حفاظت و احیاء آثار تاریخی • سامانه ثبت آثار 

فرهنگی-تاریخی • سامانه جامع دفاتر خدمات مسافرتی

پشتیبانی از سامانه ها و سیستم ها و سایت ها

نی
یبا

شت
پ

45 45 پشتیبانی از شبکه MPLS و اتصال 45 نقطه در سطح کشور پشتیبانی از زیرساخت های فناوری اطالعات

281 281 جلسات برگزار شده در بستر ویدئو کنفرانس پشتیبانی از ارایه خدمات به ذینفعان داخلی و خارجی

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمه 

ــن را  ــای روش ــوده و افق ه ــعه آن ب ــیر توس ــو و مس ــه جل ــت رو ب ــاس حرک ــه  و اس ــی پای ــر بخش ــش در ه ــق و پژوه تحقی
می تــوان در البــالی متــون تحقیقــی ترســیم و پی گیــری نمــود. نیــاز بــه پژوهــش در بخــش میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
و گردشــگری امــری بدیهــی اســت،  بــه ویــژه در بخــش میــراث فرهنگــی مــی تــوان ادعــا نمــود کــه اســاس هــر گونــه اقــدام 
اجرایــی، پژوهش هــای بنیــادي و کاربــردي مــی باشــد. اهمیــت پژوهــش و تحقیــق در ایــن حــوزه باعــث گردیــد تــا در هنــگام 
تشــکیل ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری و ارتقــاء آن بــه ســطح یــک ســازمان اجرایــی و سیاســت گذار، 
بــه منظــور حفــظ تــوان پژوهشــی و تقویــت ســاختارهای علمــی در زیــر مجموعــه ســازمان، مجــوز ایجــاد پژوهشــگاه میــراث 
فرهنگــی و گردشــگری نیــز صــادر گــردد.  بــر ایــن اســاس پژوهشــگاه میــراث بــر ایــن اســاس فرهنگــی و گردشــگری وابســته 
بــه وزارت میــراث فرهنگــي، گردشــگری و صنایــع دســتي، بــه منظــور پاســخگویی بــه بخشــی از نیازهــای پژوهشــی کشــور 
ــه اســتناد مجــوز شــماره 22/6503 مــورخ 1383/8/20 شــورای  ــراث فرهنگــی، گردشــگری و هنرهــای ســنتی ب ــه می در زمین

گســترش عالــی وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری  و بــا اهــدف زیــر تشــکیل شــده اســت: 
1-    پژوهش های مرتبط با شناخت سیر تکوین تاریخی و تحوالت فرهنگ ایران زمین 

2-  گســترش پژوهش هــای میــراث فرهنگــی و گردشــگری بــه منظــور کمــک بــه توســعه پایــدار، وفــاق ملــی و تفاهــم بیــن 
ــی ــح آســایش جهان ملت هــا و صل

3- ایجاد زمینه مناسب برای ارتقاء فعالیت های پژوهشی و توسعه فناوری و نوآوری در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری

پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی و گردشــگری در ســال 1399 اقدامــات مهمــی در حــوزه فعالیت هــای خــود انجــام داده اســت. ایــن 
پژوهشــگاه در راســتای قوانیــن بودجــه ســاالنه، برنامــه ششــم توســعه و براســاس ســند راهبــردی پژوهشــگاه در افــق 1404 و 

همچنیــن برنامــه عملیاتــی در پــی دســتیابی بــه اهــداف تعییــن شــده خــود بــوده اســت.

در ادامه به ارائه خالصه عملکرد پژوهشگاه خواهیم پرداخت.
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جدول اقالم آماری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری طی سال های1393تا 1398

ف
1393139413951396139713981399اقالم آماریردی

5577288116159160تعداد طرح های موضوعی تاریخی-فرهنگی انجام شده1

58606482806056تعداد کاوش های انجام شده2

تعداد حوزه های بررسی، شناسایی و مستندسازی شده 3
42382338494034باستان شناسی

405144501024975تعداد حوزه های گمانه زنی شده باستان شناسی4

397169585211----تعداد محوطه های مستند سازی شده باستان شناسی در سامانه5

3402655541401---تعداد مستند سازی شده زبان گویش 6

23293514---تعداد مستند سازی شده هنرهاي سنتي7

22392947---تعداد مستندسازی شده حوزه هاي مردم شناسي )مردم نگاري(8

3622259941923023432442001464تعداد مراجعه کننده به مرکز اسناد و کتابخانه9

12517921722519874270تعداد مقاالت چاپ شده10

22452655414225تعداد کتب منتشر شده11

81277767تعداد همایش های برگزار شده12

14242930343438تعداد تفاهم نامه های  بین المللی منعقد شده درحال اجرا13

118117155150857693تعداد آثار تولید شده در کارگاه های هنرهای سنتی14

2932422298519411975تعداد درجات هنری برای هنرمندان صنایع دستی کشور15
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طرح های پژوهشی سال 1399ف

پژوهشکده مردم شناسی
)30 عنوان(

1- بارگذاری اطالعات آئین ها و مراسم یلدا و نوروز در آذربایجان شرقی در اطلس
2- آئینها و مراسم یلدا و نوروز در استان مازندران و بارگذاری اطالعات در اطلس

3- بارگذاری اطالعات آئین ها و مراسم یلدا و نوروز در کرمانشاه و ایالم در اطلس
4- بارگذاری اطالعات آئین ها و مراسم یلدا و نوروز در استان همدان )همدان،اسدآباد،نهاوند( در اطلس

5- بارگذاری اطالعات آئین ها و مراسم یلدا و نوروز در استان همدان )مالیر،همدان،تویسرکان( در اطلس
6- بارگذاری اطالعات آئین ها و مراسم یلدا و نوروز در میان زرتشتیان ایران در اطلس

7- بارگذاری اطالعات آئین ها و مراسم یلدا و نوروز در استان اصفهان در اطلس
8- بارگذاری اطالعات آئین ها و مراسم یلدا و نوروز در استان اردبیل در اطلس
9- بارگذاری اطالعات آئین ها و مراسم یلدا و نوروز در استان فارس در اطلس

10- گاه شماری آئین های ایرانی
11- جایگزین پالستیک )عوامل بازدارنده و تسهیل گر( مطالعه موردی: تجربه زیسته شهروندان شهر تبریز

12- نقش آب در زندگی مردم جزیره هنگام
13- فرهنگ رودخانه ها )حوضه رودخانه چالوس(

ــی از  ــکده مردم شناس ــان در پژوهش ــی و کارشناس ــاخت هیأت علم ــای دو س ــر مبن ــم ب ــد عل ــت تولی ــی وضعی 14- آسیب شناس
ســال 1395 تــا 1398

15- ضبط و ثبت نمونه هایی از عاشقانه ها و حماسه های بلوچی در منطقه چابهار
16- مطالعه انسان شناختی تجربه زیسته زنان سرپل ذهاب از زلزله آبانماه 1396

17- مردم شناسی خوراک های درمانی در کرمان و سیرجان و بارگذاری اطالعات در اطلس
18- مطالعه مردم شناختی طرح ها و نقوش در هنرهای سنتی جزیره قشم

19- بارگذاری اطالعات فرهنگ خوراک در حوزه فرهنگی الموت
20- مردم شناسی آئین های نوروز و خوراکهای نوروزی در فرهنگ مردم طبس

21- اطلس غذاهای سنتی زرتشتیان استان یزد
22- مردم نگاری اطلس غذای آئینی در استان فارس و بارگذاری اطالعات در اطلس

23- مردم نگاری غذا در استان مازندران و بارگذاری اطالعات در اطلس
24- فرهنگ خوراک در شهرستان اسدآباد و بارگذاری اطالعات در اطلس

25- تهیه مجموعه مقاالت فرهنگ شادمانی
26- مردم شناسی غذا در فرهنگ ترکمن، مطالعه موردی: گنبد کاووس

27- موزه مردم شناسی؛ مجموعه گفت و گوها و هم اندیشی ها
28- طرح پژوهشی اطلس مردم نگاری سرزمین: خوراک، بازی و ورزش در استان خراسان جنوبی

29- طرح اطلس مردم نگاری سرزمین، پوشاک استان خراسان جنوبی به منظور تکمیل اطلس مردم شناسی
30- طرح اطلس مردم شناسی استان های یزد، اصفهان و آذربایجان شرقی در راستای تکمیل بارگذاری اطلس مردم شناسی

پژوهشکده زبان شناسی، کتیبه ها و متون
)16 عنوان(

1- بررسی تطبیقی زبان بلوچی با زبان های ایرانی میانه )پالن، دشتیاری، چابهار بلوچستان(
2- شناسایی و فهرست نامگوی کتیبه های شهر سمرقند

3- پژوهش و تحلیل ویژگی های زبان شناختی دو منطقه گویشی السگرد و دیباج
4- مطالعه و پژوهش بر روی مجموعه سکه های موزه رضا عباسی )فاز دوم(

5- تألیف کتاب مشاهیر خفته در آرامستان امامزاده عبداهلل شهر ری
6- بررسی نقوش نشان )هندسی( در مهرهای ساسانی

7- پژوهش در گوی های کتیبه دار اورارتویی بسطام موزه ملی ایران )فاز دوم(
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ف ــه  ــود در گنجین ــی موج ــای زبان ــی از داده ه ــی اســتان خراســان جنوب ــای زبان ــناختی نظــام شــمار در گونه ه 8- بررســی رده ش

اطلــس زبانــی
9- مشاهیر و معاریف خاندان سادات بهشتی اصفهان و سنگ مزار آنان )تکمیلی(

10- پژوهش پیرامون کتیبه های موجود بر چینی های آبی و سفید
11- بررسی و پژوهشی در سکه های صفاری، سامانی، آل بویه، غزنوی )بر اساس نمونه های موزه تبریز- دوزبانه(

12- تحقیق در آثار و احوال سه تن از شاعران پارسی گوی گرجی
13-  بررسی کتیبه های فارسی ماخاچ قلعه پایتخت داغستان روسیه

14- تعیین معیارهای دسته بندی و نام گذاری علمی گونه های زبانی در اطلس زبانی ایران )فاز نخست: مطالعات نظری(
ــاز اول شــامل شهرســتان هــای: اردســتان، اصفهــان، شــهرضا، کاشــان،  ــی اســتان اصفهــان ) ف ــن اطلــس زبان 15- طــرح پژوهشــی تدوی

ــاد، نطنــز ( تاییــن، نجــف  آب
16-   انجام طرح شناسایی و گردآوری و مستندسازی داده های 10 گونه زبانی در خطر استان سیستان و بلوچستان

پژوهشکده ابنیه و بافت های تاریخی
)21 عنوان(

1- معماری بازارهای تاریخی اقلیم سرد و خشک )بازار شهرهای: تبریز، ارومیه، اردبیل، سنندج، زنجان و همدان(
GIS 2- تدقیق محدوده محالت بافت تاریخی ارومیه با سیستم جغرافیایی

3- مستندسازی باغ های تاریخی بیرجند
4- جزئیات اجرایی بناهای خشت و گلی، با مطالعه دخمه زرتشتیان ترک آباد در یزد

5- تهیه دستورالعمل تعیین حریم باغ های تاریخی
6- تدوین الگوی حفاظت از باغ های تاریخی فاز اول: باغ های منطقه بیرجند

7- پژوهشی پیرامون تهیه چند پایلوت از جزئیات سازه های سنتی با مصالح خشت
8- پژوهشی پیرامون تهیه چند پایلوت از جزئیات سازه های سنتی چوب و آجر

9- بررسی عوامل مؤثر در شکل گیری کاروانسراهای راه ابریشم با تأکید بر نقش معادن باستانی؛ در مسیر ری تا سلطانیه
10- شیوه های سنتی حفاظت از باغ ها بر اساس متون و اسناد تاریخی

11- بناهای تاریخی و مواجهه با آتش )با رویکرد پیشگیری(
ــازی و  ــارب بازس ــتفاده از تج ــا اس ــز ب ــازار تبری ــوزی در ب ــانحه آتش س ــوع س ــس از وق ــی پ ــای مدیریت ــی راهکاره 12- بررس

ــال های 1388و 1398 ــوزی س ــس از آتش س ــی پ ــای پیرامون ــرای دو دری و داالن ه ــت س مرم
13- تدوین راهبردها، سیاست ها و اصول کلی دستورالعمل حفاظت و مرمت تزئینات معماری

14- طرح پژوهشی شناسایی و مستندسازی بناها و فضاهای واجد ارزش شهر بیرجند
15- مستندنگاری به روش فتوگرامتری مجموعه آرامگاهی شاه نعمت اهلل ولی، ماهان کرمان

16- تاب آوری و ارتباط آن با امر حفاظت در بافت های تاریخی شهری ایران
ــی ناییــن، باغ هــای  ــاغ مصل ــاغ قلعــه اردســتان، ب ــران )باغ هــای تاریخــی چهلســتون زواره، ب ــاغ و منظــر ای ــر از ب 17- مســتندنگاری پنــج اث

ــی( ــای تاریخ ــازی باغ ه ــیوه مستند س ــه ش ــن توصیه نام ــر تدوی ــد ب ــا تاکی ــز ب ــاد نطن ــاد و عباس آب تاج آب
18- بررسی و دسته بندی شوادان های دزفول با رویکرد مبانی شکل گیری معماری دست کند )براساس 30 نمونه موردی(

19- شناخت و بررسی صد مورد از ورودی های خانه های تاریخی ارزشمند در شهر اصفهان
ــای  ــوردی از خانه ه ــای م ــه نمونه ه ــا مطالع ــی( ب ــتی و چوب ــری، خش ــنتی )آج ــازه های س ــات س ــه جزئی ــی و تهی 20- بررس

تاریخــی منطقــه اصفهــان
21- ارزیابی رفتار بناهای تاریخی در برابر بارگذاری زلزله )با مطالعه موردی: بنای تاریخی کاخ سروستان(

پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی
)30 عنوان(

1-  ارزیابــی عملکــرد پلیمــر هیدروکســی اتیــل ســلولز بــه عنــوان بازدارنــده خوردگــی ســازگار بــا محیــط بــرای آثــار برنــزی 
)مطالعــات موردی:آثــار برنــزی مکشــوفه از لیــار ســنگ بــن(

2- بررسی آسیب های بیولوژیک اسناد گنجینه میراث فرهنگی یزد
3- بررســی ترکیبــات آلــی و معدنــی موجــود در رنگ هــای نقاشــی در ســقانفارهای شهرســتان بابــل و آمــل )اســتان مازنــدران بــا 

تکنیکهــای غیــر تخریبــی و غیــر تهاجمــی(
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ــان و ف ــوش بابا ج ــای منق ــان، آجره ــاری ملی ــای معم ــر روی بقای ــده ب ــگ باقیمان ــار رن ــر روی آث ــگاهی ب ــات آزمایش 4- مطالع

ــران ــی ای ــوزه مل ــالد م ــش از می ــای پی ــوخته در محوطه ه ــهر س ــوش ش ــفال های منق س
5- سنتز بیولوژیک نانوذرات نقره جهت کنترل فرسودگی زیستی در آثار تاریخی )فاز اول: ساخت و شناسایی نانوذرات(

6- شناسایی انواع آالینده های مرتبط با آثار و اشیاء تاریخی و راهکارهای مقابله با آن ها
7- سنتز بیولوژیک نانوذرات نقره جهت کنترل فرسودگی زیستی در آثار تاریخی )فاز اول: ساخت و شناسایی نانوذرات(

ــار برنــزی  ــا محیــط بــرای آث 8- ارزیابــی عملکــرد پلیمــر هیدروکســی اتیــل ســلولز بــه عنــوان بازدارنــده خوردگــی ســازگار ب
ــار ســنگ بــن( ــار برنــزی مکشــوفه از لی )مطالعــات موردی:آث

9- مطالعه شیوه های صحافی و مرمت نسخ خطی )با نگاهی ویژه به آثار موزه بزرگ خراسان(
10- حفاظت و نگهداری آثار چرمی در موزه ها

11- روش های حفاظت و نگهداری آثار شیشه ای در موزه ها
12- مطالعــه و پژوهــش پیرامــون فلــزکاری و معــدن کاری کهــن در حــوزه فرهنگــی لرســتان، فــاز سوم:بررســی و شناســایی 

ــت ــتان گل گل کوهدش ــن در دهس ــزکاری که ــواهد فل ــای دارای ش محوطه ه
ــزات گوهرشناســی  ــان و تجهی ــف ســنجی رام ــا اســتفاده از طی ــی تاریخــی ب ــی و نیمــه قیمت 13- شناســایی ســنگ های قیمت

)مطالعــه موردیــک نمونــه هــای شــهر ســوخته(
14- مقایســه تطبیقــی میــان نتایــج حاصــل از بررســیهای علمــی و مطالعــات بصــری انجــام شــده در محصــوالت عکاســی پایــه 

شیشــه ای آلبــوم خانــه کاخ گلســتان
15- راهنمای روش ها شیمیایی و غیر  شیمیایی کنترل آفات در مراکز فرهنگی- مطالعات موردی: کاخ موزه ها

ــار ســفالی  ــر مطالعــات گذشــته و بررســی نقــاط قــوت و ضعــف شــیوه ترمولومینســانس در ارزیابــی اصالــت آث 16- مــروری ب
ــر از مــوزه عصــر آهــن( )مطالعــه مــوردی: آزمایشــات ترمولومینســانس ســه اث

17- بررســی ترکیبــات آلــی و معدنــی موجــود در رنگهــای نقاشــی در ســقانفارهای شهرســتان بابــل و آمــل )اســتان مازنــدران 
ــر تهاجمــی ــر تخریبــی و غی ــا تکنیک هــای غی ب

18- مطالعات آزمایشگاهی بر روی آجرهای لعابدار تاریخی: ساختار و پتروگرافی )مطالعه موردی: پاسارگاد (
19- طراحی ساختار و فرم بانک اطالعاتی سفالینه های زرین فام ایرانی

20- ساختار شناسی آثار عاجی در موزه مخصوص در مجموعه کاخ گلستان
ــی مجســمه  ــرل خوردگ ــات حفاظــت، اســتحکام بخشــی و کنت ــرای عملی ــی مشــاوره و پژوهــش در اج ــاز نهائ ــرای ف 21- اج

ــزرگ نادرشــاه ب
22- حفاظت و مرمت 15 شی از مجموعه سفال های سیمره

23- انجام طرح پژوهشی و مطالعات الزم برای انتخاب شیوه ترک های تنشی مجسمه نادرشاه
24- طــرح حفاظــت و مرمــت بــر روی طناب هــای بافتــه شــده از الیــاف گیاهــی و مســتندنگاری آنهــا در راســتای بافته هــای 

ــاد ــک چهرآب ــادن نم ــت آمده از مع ــب به دس منتخ
25- طرح حفاظت و مرمت بافته های منتخب به دست آمده از معادن نمک چهرآباد و مستندنگاری آن ها 

26- طــرح حفاظــت و مرمــت بــر روی کیســه و کفــش و لبــاس چرمــی و مســتندنگاری آنهــا در راســتای بافته هــای منتخــب 
ــاد ــک چهرآب ــادن نم ــت آمده از مع به دس

ــار چرمــی و مســتندنگاری آنهــا در راســتای بافته هــای منتخــب بــه دســت آمــده از  ــر روی آث 27- طــرح حفاظــت و مرمــت ب
معــادن نمــک چهرآبــاد

28- انجــام طــرح بررســی و ارزیابــی آالینــده هــای محیطــی مخــرب اشــیا و آثــار تاریخــی در مــوزه هــا، تعییــن منابــع و عوامــل 
آســیب رســان، کنتــرل و ارائــه راهــکار

29- انجام طرح پژوهشی پاکسازی بقایای انسانی معدن نمک چهرآباد زنجان 
30- تهیه پوشش نانو کامپوزیتی به منظور جلوگیری از آسیب های محیطی به آجر ، سفال و کاشی های بناهای تاریخی

پژوهشکده باستان شناسی
)32 عنوان(

1- منشأ یابی دست ساخته های ابسیدین محوطه تل خاری پاسارگاد  
2- فروردین یشت مغانی: درباره دیرنگی دفاع و دفاع نامه ها در تاریخ و فرهنگ ایران

3- ساماندهی و کاوش اضطراری تپه خاتونلر مهردشت مالرد
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ف ــه  ــارس اواخــر ساســانی و ســده های اولی ــج ف ــی خلی ــادر )ریشــهر( بوشــهر و ســیراف در تجــارت دریای ــگاه بن 4- بررســی جای

ــی ــای باستان شناس ــوب و یافته ه ــع مکت ــر مناب ــد ب ــا تأکی ــالمی ب اس
5- بررسی و بازخوانی کتیبه های صدر اسالم چهار محال و بختیاری

6- کاوش اضطراری گورستان خاوه
7- بررسی و مطالعه سازه های آبی منطقه کهگیلویه

8- گردآوری و مستندسازی و گونه شناسی سفالینه های با نقوش انسانی و حیوانی نیشابور در موزه های ایران و جهان
9- بررسی و شناسایی شهرستان الرستان

ــا تمرکــز بــر  ــر اســتقرارگاه های جنــوب غــرب ایــران در دوره روستانشــینی ب 10- بررســی نقــش احتمالــی تغییــرات اقلیمــی ب
دشــت دهلــران

11- مطالعه بندر تاریخی )فراساحلی( بردستان
ــده از  ــت آم ــفال های بدس ــاس س ــر اس ــم ق.م ب ــزاره پنج ــزی در ه ــرس مرک ــع زاگ ــق مرتف ــی مناط ــگاری تطبیق 12- گاهن

ــگ ــی بی ــای نادعل کاوش ه
13- فصل دوم کاوش سد پیغام چای

14- گونه شناسی و طبقه بندی دست ساخته های حجیم سنگی محوطه رویان شاهرود
15- طبقه بندی، گونه شناسی و آنالیز سفال های حاصل از بررسی مطالعات باستان شناسی سد بلبوین

16- سنجش از دور شهرستان دزفول بر مبنای پژوهش های باستان شناسی
17- تدوین کتاب قابل انتشار از گزارش های کاوش فصل هفتم ازبکی

18- همکاری در تدوین مجموعه مقاالت جشن نامه دکتر رهبر )آفرین نامه(
19- بررسی تکایای )باغ های( تاریخی شهر سبز سلیمان )بروجرد(

20- مطالعه و گونه شناسی مواد فرهنگی منسوب به تپه گرجزیا/گرزیان ایغربالغ در موزه ملی ایران
21- بازگفتی یونانی از یک داستان کهن ایرانی

22- فصل دوم کاوش کاسه گران
23- طراحی و پیاده سازی سامانه اطالعات مکانی نقشه باستان شناسی ایران ) تحت وب (

24- عکاسی و طراحی فنی سفال های گورستان تاریخی مانایی مالمچه در زیویه کردستان به تعداد 152 قطعه
ــدن،  ــای بارگ ــا نام ه ــران ب ــفیدکوه مک ــه س ــده در منطق ــه دهک ــی س ــای ثبت ــه پرونده ه ــی تهی ــرح مطالعات ــام ط 25- انج

ــف و ب ــد د پ ال ــدام، ک کوچک
26- انجام طرح پژوهشی باستان شناسی شهرستان انار، استان کرمان، در راستای تکمیل نقشه باستان شناسی کشور

27- انجــام طــرح پژوهشــی بررســی و شناســایی باستان شــناختی بخــش مرکــزی شهرســتان قلعــه گنــج- اســتان کرمــان، در 
راســتای تکمیــل نقشــه باستان شناســی کشــور

ــه  ــتای نقش ــان در راس ــتان کرم ــان- اس ــتان کوهبن ــی شهرس ــایی باستان شناس ــی و شناس ــی بررس ــرح پژوهش ــام ط 28- انج
باستان شناســی کشــور

29- عکاســی و طراحــی فنــی ســفال بــه تعــداد 60 قطعــه و دیجیتالــی نمــودن دیواره هــا، پالن هــای کاوش طــرح گمانه زنــی 
بــه منظــور الیه نــگاری محوطــه رویــان ) عمادالدیــن 2، شــاهرود (

30- عکاسی، طراحی فنی و دیجیتالی نمودن دست ساخته های حجیم سنگی محوطه رویان شاهرود به تعداد 67 عدد
31- تحلیل مکانی سنگ افراش های انسان ریخت محوطه شهری نیایشگاه استان اردبیل

32- واژه نامه مصور اموال منقول تاریخی- فرهنگی دوره اسالمی ایران

گروه گردشگری و میراث طبیعی
)11 عنوان(

1- تدویــن اســتانداردهای بومگــردی بــه تفکیــک چنــد اقلیــم و معمــاری در ایــران، مطالعــه مــوردی مناطــق ســواحل جنــوب- 
کوردنشــین، روســتاهای صخــره ای- قــوم کرمانــج- شــمال کشــور جلگــه ای- معمــاری کپــری- اســتان فــارس 

2- دستورالعمل بهره برداری پایدار از میراث طبیعی ثبت شده )با تأکید بر اثر ثبت جهانی لوت، فاز یک و دو( 
3- طرح ارائه چارچوب سیاستی، حمایتی و حفاظتی در خصوص جنگل ها و سواحل با رویکرد گردشگری

4- انجام طرح پژوهشی مطالعه و تدوین سند برنامه ایجاد شبکه ترویج برند ملی گردشگری ایران ) با رویکرد ترویج مشارکتی (
5- انجام طرح پژوهشی و مطالعاتی سند راهبردی توسعه پایدار گردشگری شهر خوی 
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6- طرح حسابداری گازهای گلخانه ای بخش هتلداری استان تهرانف

7- گردشگری و حال خوب: نقش سفر در ارتقاء نشاط افراد جامعه
8- مدل ســازی انتقــال دوربــرد رســوبات نمکــي از ســواحل خشــک شــده دریاچــه ارومیــه و پایــش ســری زمانــي غلظــت ذرات 

معلــق موجــود در جــو منطقــه
9- تدوین برنامه راهبردی توسعه گردشگری الکترونیک

10- ارزیابــی پایــداری گردشــگری مذهبــی و زیارتــی بــا اســتفاده از مــدل ردپــای اکولوژیکــی؛ نمونــه مــوردی: روســتای نــگل 
شهرســتان ســنندج

11- نقش گردشگری خانه های دوم در توسعه پایدار روستایی از دیدگاه جامعه محلی )مطالعه موردی: شهرستان محمودآباد(

گروه هنرهای سنتی
)11 عنوان(

1- سبک شناسی نگاره های ورقه و گلشاه
2- پژوهشی در هنر گل و نقش )زرتشتی دوزی( در خطه یزد

3- احیا شیوه چاپ کالغ های روسری های لری )گلونی(
4- بررسی بناهای ارسی در شهر اردبیل و احداث کارگاه ارسی سازی در حسینیه مجتهد

5- احیاء نساجی سنتی لرستان )حرمی بافی و ماشته بافی(
6- بررسی بناهای ارسی در شهر اردبیل و احداث کارگاه ارسی سازی در حسینیه مجتهد

7- مطالعه مستندسازی رنگرزی سنتی ابریشم با رنگزاهای طبیعی با تمرکز بار شهر قم )قطب رنگ رزی سنتی(
ــی از مکاتــب اصفهــان،  ــا موضــوع تاجگــذاری شــاپور دوم در دوران رویان ــگاره ب ــداری ســه ن 8- مقایســه تطبیقــی اجــزای دی

تبریــز 2 و مکتــب هنــد و مغولــی
9- بررسی نمادها و نشانه های عاشورایی در مراسم عزاداری شهر تهران

10- احیاء و نمونه سازی میز معرق نیمه کاره مشابه میز موزه صاحبقرانیه به طول 5/4 متر
11- ساخت دستگاه خانگی با قابلیت بافت زربفت و ترمه )ژاکارد(

معاونت فناوری و کاربردی سازی 
)8 عنوان(

1- انجام طرح برنامه ریزی برای ترویج بازدید از میراث معماری با تاکید بر توسعه پایدار
2- شناســائی کســب و کارهــای نوپــا و گــروه واحدهــای فنــاور در زمینــه هــای مرتبــط بــا اقتصــاد میــراث فرهنگــی، صنایــع 

ــان رشــته ای ــاور فعــال در حوزه هــای می ــا الویــت گــروه واحدهــای فن دســتی و گردشــگری ب
3- انجام طرح اجزای مدل کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیک در ایران

4- طرح پژوهشی ساخت سیمان رنگی سرامیکی جهت بندکشی و پوشش نمای بناهای تاریخی آجری
5- ســاخت نمایشــگاه مجــازی دائمــی پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی و گردشــگری- توســعه و کاربــردی ســازی مبتنــی برفنــاوری 

ــت مجازی واقعی
ــن از  ــی نوی ــه نگرش ــی: ارائ ــده پژوه ــرد آین ــری از رویک ــا بهره گی ــران ب ــگری ای ــازار گردش ــعه ب ــیتمی توس ــل س 6- تحلی

ــرقی ــوب ش ــیای جن ــه آس ــگران منطق ــذب گردش ــت ج ــردی در جه ــزی راهب برنامه ری
7- تدویــن دســتورالعمل مداخلــه و ایجــاد ســاختارهای جدیــد در بافت هــای تاریخــی بــا رویکــرد حفــظ هویــت رنگــی: تهیــه 

نقشــه رنگــی محلــه قدیــم تهــران )خیابــان ناصرخســرو(
ــی )GIS( اماکــن تاریخــی  ــات مکان ــرای ســامانه اطالع ــی )Geodatabase( ب ــگاه داده مکان 8- طراحــی و پیاده ســازی پای

)مطالعــه مــوردی: منطقــه عودالجــان تهــران(

مدیریت امور بین الملل و حقوقی
)1 عنوان(

1- تحلیل عناصر قانونی در پیشگیری از جرایم علیه میراث فرهنگی
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دفتر برنامه ریزی و بودجه 

تعداد عنواننام واحدردیف

30پژوهشکده مردم شناسی1

16پژوهشکده زبان شناسی، کتیبه ها و متون2

21پژوهشکده ابنیه و بافت های تاریخی3

30پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فرهنگی4

32پژوهشکده باستان شناسی5

11گروه گردشگری و میراث طبیعی6

11گروه هنرهای سنتی7

8معاونت فناوری و کاربردی سازی8

1مدیریت اموربین الملل و حقوقی  9
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جدول طرح های پژوهشی سال 1399

مطالعات باستان شناسی 

در ســال 1399 مجموعــا 165 مــورد باســتان شناســی بــا همــکاری اســتان هــا انجــام گرفتــه اســت. در ایــن میــان تعــداد کاوش 
هــای انجــام شــده 56 مــورد تعــداد حــوزه هــای بررســی و مســتند ســازی شــده 34 مــورد و تعــداد حــوزه گمانــه زنــی شــده 75 

مــورد بــود اســت.

اردبیل( 1. کاوش اضطراری محوطه باستانی احدبیگلو )گرمی/ 
2. پروژه پیش از تاریخ دشت قم: کاوش باستان شناسی در تپه یوسف خان خاوه )قم/  قم(

3. بیست و دومین فصل کاوش باستان شناسی تپه هگمتانه )همدان/ همدان(
4. فصل دوم کاوش باستان شناسی گورستان شهنه پشته )بابل/ مازندران(

5. فصل پنجم کاوش به منظور شناسایی معبد الئودیسه )نهاوند/ همدان(
6. فصل دوم کاوش باستان شناسی شهر قدیم آمل )آمل/ مازندران(

7. فصل دوم کاوش و الیه نگاری در دستکند زیر زمینی ترخوران تفرش )تفرش/ مرکزی(
8. فصل چهارم کاوش در آبراهه های تخت جمشید )مرودشت/ فارس(

9. کاوش باستان شناسی ضلع شرقی مسجد جامع ارومیه به منظور شناسایی بقایای معماری )ارومیه/ آذربایجان غربی(
10. کاوش باستان شناسی محوطه تاریخی کهنه گوراب )لگموج( )املش/ گیالن(

11. کاوش باستان شناسی آتشکده فردقان فراهان )فراهان/ مرکزی(
12. کاوش باستان شناسی تپه معصوم زاده )بجنورد/ خراسان شمالی(

13. بازنگری و تدقیق عرصه و کاوش مجموعه معماری دستکند تپه کوی کیوان )ازنا/ لرستان(

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399



184

ری
شگ

رد
و گ

ی 
نگ

ره
ث ف

را
می

اه 
شگ

وه
پژ

    
م 

فـت
 ه

صل
14. کاوش باستان شناسی سد هخامنشی بستان خانی واقع در بخش مشهد مرغاب )خرم بید/ فارس(ف

15. کاوش و پیگردی ارگ بافت تاریخی دهدشت )دهدشت/ کهگیلویه و بویراحمد(
16. فصل دهم کاوش محوطه تل آجری )مرودشت/ فارس(

17. کاوش اضطراری در شهر تاریخی استرآباد )گرگان/ گلستان(
18. کاوش اراضی تفکیکی تعاونی مسکن جهاد کشاورزی شهرستان سقز )سقز/ کردستان(

19. کاوش باستان شناسی مجموعه دستکند پاقپان )کاشان/ اصفهان(
20. کاوش و گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم محوطه تاریخی دامسک تربت حیدریه )تربت حیدریه/ خراسان رضوی(

21. فصل ششم کاوش باستان شناسی محوطه لیارسنگ بن )املش/ گیالن(
22. فصل دوم کاوش باستان شناسی محوطه ویگل )آران و بیدگل/  اصفهان(

23. کاوش آموزشی محوطه گبری مود )سربیشه/ خراسان جنوبی(
24. فصل چهارم کاوش آموزشی باستان شناسی تپه پوستچی )شیراز/ فارس(

25. کاوش آموزشی تپه رستم )هامون/ سیستان و بلوچستان(
26. فصل هشتم کاوش باستان شناسی محوطه تاریخی ریوی )مانه و سملقان/ خراسان شمالی(

27. کاوش و گمانه زنی به منظور الیه نگاری تپه چالتاسیان پیشوا )پیشوا/ تهران(
28. بررسی باستان شناسی بخش کارزان شهرستان سیروان با تاکید بر محوطه تاریخی سیروان )سیروان/ ایالم(

29. بررسی روشمند محوطه های باستانی روستای صدرآباد  )زرندیه/ مرکزی(
30. بررسی و شناسایی مجموعه کافرکلی ها )آمل/ مازندران (

31. بررسی و شناسایی قنات های دشت قزوین )بویین زهرا/ قزوین(
32. بررسی و شناسایی باستان شناسی شهرستان کوهبنان در راستای تکمیل نقشه باستان شناسی کشور )کوهبنان/ کرمان(

33. بررسی و شناسایی باستان شناسی شهرستان انار در راستای تکمیل نقشه باستان شناسی کشور )انار/ کرمان(
ــی  ــه باستان شناس ــل نقش ــتای تکمی ــزی در راس ــش مرک ــج، بخ ــتان قلعه گن ــی شهرس ــایی باستان شناس ــی و شناس 34. بررس

ــان( ــج/ کرم ــور )قلعه گن کش
35. بررسی و شناسایی باستان شناسی حاشیه جنوبی تاالب گاوخونی )اصفهان/ اصفهان(

36. بررســی و شناســایی باســتان شناســی محوطــه هــای پارینــه ســنگی شهرســتان فــردوس بخــش مرکــزی دهســتان حومــه 
ــان جنوبی( ــردوس/ خراس )ف

37. بررسی، شناسایی و خواناسازی معماری دستکند روستای آب اسک )آمل/ مازندران(
38. بررســی و شناســایی باستان شناســی در محــدوده روســتاهای بارگدن،کوچکدام،کــددپ الــف و ب بــا هــدف تهیــه پرونده هــای 

ثبتــی آثــار موجــود جهــت تکمیــل اطلــس میراث فرهنگــی کشــور )نیک شــهر/ سیســتان و بلوچســتان(
39. بررسی و شناسایی باستان شناسی دهستان های میانکوه شرقی و غربی  )پلدختر/ لرستان(

40. بررسی و شناسایی باستان شناسی شهرستان فهرج، بخش نگین کویر )فهرج/ کرمان(
41. فصل سوم بررسی و شناسایی شهرستان مرودشت به منظور تکمیل نقشه باستان شناسی کشور )مرودشت/ فارس(

42. بررسی و مستندنگاری به منظور مکان نگاری ساحل شرقی جزیره هرمز )قشم/ هرمزگان(
43. بررسی و شناسایی شهرستان جوین و جغتای در راستای تکمیل نقشه باستان شناسی کشور )جوین و جغتا/ خراسان رضوی(

44. فصل دوم بررسی باستان شناسی حوضه آبریز زاینده رود-باالدست رودخانه، زیرحوضه چادگان )اصفهان/ اصفهان(
45. بررسی و شناسایی محدوده نفت خانه سومار  )قصرشیرین/ کرمانشاه(

46. بررسی روش مند تل جلوگیر مرودشت )مرودشت/ فارس(
47. بررسی باستان شناسی بخش مرکزی شهرستان اشکذر )اشکذر/ یزد(

48. بررسی باستان شناسی بخش مرکزی شهرستان گیالنغرب )گیالنغرب/ کرمانشاه(
49. بررسی و شناسایی بخش مرکزی شهرستان راور )راور/ کرمان(

50. بررسی روش مند تل قلعه مرودشت )مرودشت/ فارس(
51. بررسی روش مند قلعه اژدها پیکر )الرستان/ فارس(

52. بررسی و شناسایی ارتفاعات شهرستان دهلران طبق نقشه شبکه های اعالمی واحد نقشه باستان شناسی )دهلران/ ایالم(
53. بررسی با هدف بازنگری و تکمیل اطالعات آثار تاریخی- فرهنگی شهرستان های کرمان و بردسیر )کرمان و بردسیر/ کرمان(

54. بررسی و شناسایی باستان شناسی بخش سی مکان شهرستان جهرم )جهرم/ فارس(
55. بررسی حوزه مرکزی دشت قم )محور تاریخی-فرهنگی(: با تمرکز بر عصر مفرغ تا آغاز عصر آهن )قم/ قم(
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ف 56. بررسی محوطه های پارینه سنگی کوه گاوبست )هرمزگان/ هرمزگان(

57. بررسی باستان شناسی و مستندنگاری منطقه رامرود )هامون/ سیستان و بلوچستان(
58. بررسی باستان شناسی استقرارهای اشکانی و ساسانی دشت سرخس )سرخس/ خراسان رضوی(

59. بررسی و شناسایی کانال های آبرسانی زاینده رود اصفهان )لنجان، فالورجان و اصفهان/ اصفهان(
60. بررسی باستان شناسی بخش هرات شهرستان خاتم در راستای تکمیل نقشه باستان شناسی کشور )خاتم/ یزد(

61. کاوش و گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم محوطه ویران شهر )فاروج/ خراسان شمالی(
62. گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم محوطه موشه الن )اسماعیل آباد( )ساوجبالغ/ البرز(

63. گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم محوطه قبه سبز )کرمان/ کرمان(
64. گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه چشمه زالو  )قم/ قم(

65. گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم خرگوش تپه  )گرگان/ گلستان(
66. گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه قلعه گل  )دره شهر/ ایالم(
67. گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم محوطه کوترسیه )ایالم/ ایالم(

68. گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه نگار )بردسیر/ کرمان(
69. گمانه زنی یه منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم گورستان سفیدچاه )بهشهر/ مازندران(

70. گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه قبرستان پکاجییک  )سلماس/ آذربایجان غربی(
71. گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه دیزج تکه )ارومیه/ آذربایجان غربی(

72. گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم محوطه قیز قلعه  )ارومیه/ آذربایجان غربی(
73. گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه مکی )ارومیه/ آذربایجان غربی(

74. گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم یقین علی تپه )میاندوآب/ آذربایجان غربی(
75. گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه محمود کان )مهاباد/ آذربایجان غربی( 

76. گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه حاجی حسن )انجیرداغی( )میاندوآب/ آذربایجان غربی(
77. گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه داش تپه 2 )میاندوآب/ آذربایجان غربی(
78. گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه نصیر کندی )میاندوآب/ آذربایجان غربی(

79. گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم مجموعه تپه های باستانی تل بیضا )سپیدان/ فارس(
80. گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم بیقوش تپه )چالدران / آذربایجان غربی(

81. گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم کول تپه گوهران )خوی/ آذربایجان غربی(
82. گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه صدقیان )سلماس/ آذربایجان غربی(

83. گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه دوین )شیروان/ خراسان شمالی(
84. گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم گوگ تپه )مهاباد/ آذربایجان غربی(

85. گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه میرزا علی عسگر )میاندوآب/ آذربایجان غربی(
86. گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه گلور  و  استقالل )شیروان/ خراسان شمالی(

87. گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه کربالیی تپه  )چالدارن/ آذربایجان غربی(
88. گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه شوریک )خوی/ آذربایجان غربی(
89. گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه چشمه باغ  )بروجرد/ لرستان(

90. گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه گرد هلیشه 1 )سردشت/ آذربایجان غربی(
91.  گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم محوطه شهر دراز )ایرانشهر/ سیستان و بلوچستان(

92. گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه گردعجم )سردشت/ آذربایجان غربی(
93. گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه زیوه )پیرانشهر/ آذربایجان غربی(

94. گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تخت رستم )نکا/ مازندران(
95. گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تل خسرو )بویر احمد/ کهگیلویه و بویراحمد(

96. گمانه زنی به منظور تکمیل تعیین عرصه و پیشنهاد حریم قلعه اردشیر و قلعه دختر )کرمان/ کرمان(
97. گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم آغچه ریش )چاراویماق/ آذربایجان شرقی(

98. گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه ماراوه )پیرانشهر/ آذربایجان غربی(
99. گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم محوطه باستانی باغ نیل )دلگان/ سیستان و بلوچستان(

100. گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم محوطه کنار صندل جیرفت )جیرفت/ کرمان(

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399
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101. گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم ضلع جنوبی خیابان ساحلی قصرشیرین )قصر شیرین/ کرمانشاه(ف

102. گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه ازناو )مالیر/ همدان(
103. گمانه زنی در محدوده ضلع جنوبی محوطه قلی درویش با هدف تدقیق عرصه محوطه )قم/ قم(

104. گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم و پیگردی کیجا قلعه میاندورود )ساری/ مازندران(
105. گمانه زنی به منظور تدقیق عرصه و پیشنهاد حریم تپه قال )ایوان/ ایالم(

106.  گمانه زنی به منظور الیه نگاری و تعیین عرصه و پیشنهاد حریم محوطه رم رمه )مهران/ ایالم(
107. گمانه زنی به منظور الیه نگاری محوطه طوق تپه )نکا/ مازندران(

108. گمانه زنی به منظور الیه نگاری قزل قلعه فراهان )فراهان/ مرکزی(
109. گمانه زنی به منظور الیه نگاری )حفر یک گمانه 2 در 2 متر ( و تعیین عرصه و پیشنهاد حریم اریک تپه  )الوند/ قزوین(

110. گمانه زنی به منظور الیه نگاری تپه کوزه چی  )زنجان/ زنجان(
111. گمانه زنی به منظور الیه نگاری و تعیین عرصه و پیشنهاد حریم محوطه اهلل قلی تپه سی )لیالن/ آذربایجان شرقی(

112. گمانه زنی به منظور الیه نگاری و تعیین عرصه و پیشنهاد حریم اشکفت قادی )قدبرمشور( )شیراز/ فارس(
113. گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم محوطه و غار هوتو و کمربند و الیه نگاری غار هوتو )بهشهر/ مازندران(
114. گمانه زنی به منظور پاسخگویی به استعالم محوطه قصرقجر شورین )حفر یک گمانه 2 در 2 متر( )همدان/ همدان(
115. گمانه زنی در محدوده حریم تپه اشرف به منظور مطالعات نجات بخشی مسیر لوله گذاری آب )اصفهان/ اصفهان(

ــک  ــر ی ــه نوبخــت )حف ــوم کوچ ــان بحرالعل ــازار، خیاب ــت تاریخــی ب ــه اســتعالم باف ــه منظــو پاســخگویی ب ــی ب 116. گمانه زن
ــالن( ــت/ گی ــر( )رش ــه 2 در 2 مت گمان

117. گمانه زنی به منظور پاسخگویی به استعالم زمین واقع در روستای جمشید آباد )حفر یک گمانه 2 در 2 متر( )رودبار/ گیالن(
118. گمانه زنی به منظور پاسخگویی به استعالم در مسجد صفی و مسجد اردبیلیان  )رشت/ گیالن(
119. گمانه زنی به منظور پاسخگویی به استعالم در پشت ساختمان فرمانداری آستارا )آستارا/ گیالن(

120. گمانه زنی به منظور پاسخگویی به استعالم تپه چغادرویشان )حفر یک گمانه 2 در 2 ( )چگنی/ لرستان(
121. گمانه زنی به منظور تعیین محل استقرار پایه های پوشش حفاظتی شادیاخ )نیشابور/ خراسان رضوی(

122. گمانه زنی به منظور پاسخگویی به استعالم در حریم درجه یک شهر قدیم نیشابور )نیشابور/ خراسان رضوی(
123. گمانه زنی به منظور پاسخگویی به استعالم در ضلع شمالی عمارت خورشید )کالت/ خراسان رضوی(

124. گمانه زنی به منظور پاسخگویی به استعالم تپه شور درگز )درگز/ خراسان رضوی(
125. گمانه زنی به منظور پاسخگویی به استعالم ضلع غربی برج طغرل )شهرری/ تهران(

126. حفر یک گمانه 2 در 2 متر به منظور پاسخگویی به استعالم شهرداری جیرنده شهرستان رودبار )رودبار/ گیالن(
127. گمانه زنی به منظور پاسخگویی به استعالم پالک ثبتی 15/119 دیلمان شمالی )شهرری/ تهران(

128. پاک سازی کاخ هخامنشی چرخاب )دشتستان/ بوشهر(
129. گمانه زنی و آوار برداری به منظور خواناسازی و مرمت بنای زیج منیژه انزل )سرپل ذهاب/ کرمانشاه(

130. گمانه زنی به منظور پی گردی بقایای معماری آرامگاه شیخ دانیال  )خنج/ فارس(
131. گمانه زنی به منظور خواناسازی مجموعه تاریخی فرهنگی فرح آباد )ساری/ مازندران(
132. گمانه زنی به منظور خواناسازی و پیگردی باغ عباس آباد بهشهر )بهشهر/ مازندران(

133. گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تل خاکستر و گمانه زنی آزمایشی در مسیر جاده موجن )شاهرود/ سمنان(
134. کاوش نجات بخشی گورستان له سواره در محدوده سد خرسان 3 )دنا/ کهگیلویه و بویراحمد(

135. بررسی و شناسایی باستان شناسی حوضه آبگیر سدچپرآباد )اشنویه/ آذربایجان غربی(
136. بررسی و شناسایی باستان شناسی طرح خط انتقال سراسری نهم گاز در مسیر دهگالن تا کوهدشت )کردستان/کرمانشاه/ایالم/لرستان(
137. بررسی و شناسایی باستان شناسی طرح خط انتقال سراسری نهم گاز در مسیر کوهدشت تا دزفول )لرستان/ خوزستان(

138. بررسی و شناسایی باستان شناسی اراضی قشالق آیواتلو )مشکین شهر/ اردبیل(
139. گمانه زنی در محوطه های محدوده سد کانی شینکا )پیرانشهر/ آذربایجان غربی(

140. گمانه زنی در محوطه های محدوده سد نی آباد )سروآباد/ کردستان(
141. فصل سوم کاوش نجات بخشی محوطه سوغانلو 4 در محدوده سد کانی سیب )پیرانشهر/ آذربایجان غربی(

142. کاوش باستان شناسی در محدوده تپه زیارتکان )روستای امام عباس( )ثالث باباجانی/ کرمانشاه(
143. کاوش نجات بخشی در مسیر اجرای طرح آبرسانی جوبجی )رامهرمز/ خوزستان(

144. بررسی باستان شناسی محدوده طرح شبکه آبیاری و زه کشی شهرستان رامهرمز )رامهرمز/ خوزستان(

دفتر برنامه ریزی و بودجه سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399
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ف 145. فصل سوم کاوش نجات بخشی محوطه گورستان سوغانلو در محدوده سد کانی سیب )پیرانشهر/ آذربایجان غربی(

146. فصل سوم کاوش نجات بخشی محوطه سوغانلو 6 در محدوده سد کانی سیب )پیرانشهر/ آذربایجان غربی(
147. دومین فصل کاوش نجات بخشی گورستان مرسین در محدوده سد فینسک )شهمیرزاد/ سمنان(
148. فصل دوم کاوش نجات بخشی گردآشوان در محدوده سد کانی سیب )پیرانشهر/ آذربایجان غربی(

149. بررسی باستان شناسی در مسیر خط انتقال گاز دشتک به زابل )هامون/ سیستان و بلوچستان(
150. کاوش نجات بخشی محوطه قره بالغ در محدوده سد احمد بیگلو )مشکین شهر/ اردبیل(

151. بررسی باستان شناسی محدوده شبکه آبیاری و زه کشی سردشت )سردشت/ آذربایجان غربی(
152. فصل سوم کاوش نجات بخشی تپه بالچاک 1 در محدوده سد کانی سیب )پیرانشهر/ آذربایجان غربی(

153. کاوش نجات بخشی محوطه 05 در محدوده سد احمد بگیلو )مشکین شهر/ اردبیل(
)مشکین شهر/ اردبیل( 154. کاوش نجات بخشی محوطه 11 در محدوده سد احمد بیگلو 

155. فصل سوم کاوش نجات بخشی تپه سوغانلو 1 در محدوده سد کانی سیب )پیرانشهر/ آذربایجان غربی(
156. فصل دوم کاوش نجات بخشی تپه گوران 1 )گرد گوری( در محدوده سد کانی سیب )پیرانشهر/ آذربایجان غربی(
157. بررسی نجات بخشی دهستان توجردی در راستای مطالعات تاریخی - فرهنگی سد هرات )سرچهان/ فارس(
158. گمانه زنی به منظور خواناسازی و پاکسازی کاخ های شماره 2 و 2 و حصار سوم چغازنبیل )شوش/ خوزستان(

159. گمانه زنی با هدف شناخت وضعیت آثار در محل احداث تقاطع غیرهمسطح بیمارستان نظام مافی شوش )شوش/ خوزستان(
160. گمانه زنی به منظور پاسخگویی به استعالم بافت تاریخی شهر قزوین )روبه روی بنای تاریخی امامزاده اسماعیل( )قزوین/ قزوین(

161. گمانه زنی باستان شناسی قباخ تپه کوزران )کرمانشاه/ کرمانشاه(
162. فصل اول کاوش باستان شناسی تپه معصوم زاده )بجنورد/ خراسان شمالی(

163. کاوش باستان شناسی تپه خله کوه تاکستان )تاکستان/ قزوین(
ــای  ــی محوطه ه ــران: بررس ــرق ای ــوب ش ــن در جن ــزکاری که ــدن کاری و فل ــواهد مع ــون ش ــش پیرام ــه و پژوه 164. مطالع

ــان( ــهداد/ کرم ــادن آن )ش ــهداد و مع ــزکاری ش فل
165. کاوش باستان شناسی قلعه لشتان )بندرلنگه/ هرمزگان(

3 
- 

ت
هق

نمودار تعداد مطالعات به تفکیک استان
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نقشه باستان شناسی

4 
- 

ت
هق

5 
- 

ت
هق

نمودار تعداد مطالعات باستان شناسی به تفکیک نوع پژوهش

جدول فراوانی مدیریت و جانمایی آثار باستانی ایران در سال 1399

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

استانردیف
فراواني آثار جانمایي 
شده بر روي نقشه 

باستان شناسي کشور
4اردبیل1

26اصفهان2

1البرز3

2ایالم4

2آذربایجان شرقي5

122آذربایجان غربي6

1بوشهر7

2تهران8

174چهارمحال وبختیاري9

14خراسان جنوبي10

2خراسان رضوي11

1خراسان شمالي12

1زنجان13

54سمنان14

2576سیستان وبلوچستان15

استانردیف
فراواني آثار جانمایي 
شده بر روي نقشه 

باستان شناسي کشور
3فارس16

3قزوین17

1قم18

1کردستان19

1441کرمان20

4کرمانشاه21

1کهگیلویه وبویراحمد22

1گلستان23

12گیالن24

7لرستان25

411مرکزي26

8هرمزگان27

325همدان28

11یزد29

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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نمودار فراوانی مدیریت و جانمایی آثار باستانی ایران در سال 1399

نقشه فراوانی مدیریت و جانمایی آثار باستانی ایران در سال 1399
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تعداد آزمایشتعداد نمونهآزمایشگاهردیف
28140سالیابی ترمولومینسانس1
145435پتروگرافی2
3FT-IR2671
918فرسودگی زیستی4
58155شیمی تر5
6XRF173408
7XRD--
618رادیوگرافی8
2156متالوگرافی9
1030میکروسکوپی10
--شناسایی چوب11
39رنگینه و علوم الیاف12
3264رنگ سنجی13
2652مواد و مصالح14
66132رامان15
44گوهر شناسی16

6071592جمع

6 
- 

ت
هق

6 
- 

ت
هق

جدول کل خدمات آزمایشگاهی ارائه شده

نمودار کل خدمات آزمایشگاهی ارائه شده بر اساس تعداد  نمونه و آزمایش

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

خدمات آزمایشگاهی ارائه شده )داخل و خارج از پژوهشکده(
فعالیت هــاي آزمایشــگاهی پژوهشــکده حفاظــت و مرمــت آثــار تاریخــی - فرهنگی، بــا مســئولیت اداره امور آزمایشــگاه ها و خدمات رســاني پژوهشــکده، در زمینه مشــاوره 
و هماهنگــي بیــن بخش هــاي مختلــف آزمایشــگاهي پژوهشــکده و مراجعیــن داخــل و خــارج ســازمان، ارایه بهینه خدمات آزمایشــگاهي و همچنین توســعه و گســترش 
امکانــات موجــود، فعــال مي باشــد.   خدمــات قابــل ارائــه در ســال 99 شــامل خدمــات آزمایشــگاهي بــا اســتفاده از روش هــاي تجزیــه و شناســایي مــواد شــامل شــیمي تر، 
XRF، XRD، FT-IR و رامــان، تجزیــه یــا شناســایي ریــز ســاختاري و ســاختاري بــا روش هــاي سنگ شناســی)پتروگرافي(، فلز شناســی )متالوگرافــي(، رادیوگرافــی، 

میکروســکوپی، شناســایی الیــاف، رنگ ســنجی، ســالیابي بــا روش ترمولومینســانس، مطالعــات زیســت محیطي و گوهر شناســی بوده اســت.

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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تعداد آزمایشتعداد نمونهآزمایشگاهردیف

28140سالیابی ترمولومینسانس1

129387پتروگرافی2

3FT-IR618

--فرسودگی زیستی4

51148شیمی تر5

6XRF173408

7XRD--

618رادیوگرافی8

14متالوگرافی9

--میکروسکوپی10

--شناسایی چوب11

39رنگینه و علوم الیاف12

3264رنگ سنجی13

2652مواد و مصالح14

36رامان15

44گوهر شناسی16

4621258جمع
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خدمات آزمایشگاهی ارائه شده  به خارج از پژوهشکده 

نمودار خدمات آزمایشگاهی ارائه شده به خارج از  پژوهشکده بر اساس تعداد  نمونه و آزمایش

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399
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آزمایشگاهردیف
تعداد نمونه

تعداد آزمایش
سایر بخش هابخش مربوطه

---سالیابی ترمولومینسانس1

1648-پتروگرافی2

3FT-IR-2053

918-فرسودگی زیستی4

77شیمی تر5

30-10میکروسکوپی6

7XRF---

8XRD---

---رادیوگرافی9

2052-متالوگرافی10

---رنگینه و علوم الیاف11

---شناسایی چوب12

---رنگ سنجی13

---مواد و مصالح14

612126رامان15

---گوهر شناسی16
145334جمع

8 
- 

ت
هق

خدمات آزمایشگاهی ارائه شده به داخل پژوهشکده 

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

8 
- 

ت
هق

نمودار خدمات آزمایشگاهی ارائه شده به داخل  پژوهشکده بر اساس تعداد  نمونه و آزمایش

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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آمار خدمات آزمایشگاهی  ارائه شده به استان ها

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

تعداد آزمایشتعداد نمونهآزمایشگاهردیف

3191البرز1

140286تهران2

2161گیالن و مازندران3

1040زنجان4

52137آذربایجان غربی5

416آذربایجان شرقی6

52166ایالم7

54159خوزستان8

100253سیستان و بلوچستان9

40120اصفهان10

1133خراسان رضوی11

816همدان12

832فارس13

515لرستان14

1236کرمان15

39مرکزی16

9 
- 

ت
هق

نمودار خدمات آزمایشگاهی ارائه شده به استانها بر اساس تعداد نمونه و آزمایش
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تولیدات فرهنگی 
در ســال 1390 در مجمــوع 931 مــورد تولیــدات فرهنگــی ) شــامل کتــاب، مجلــه، مقــاالت علمــی پژوهشــی، ســایر مقــاالت، خبرنامــه 
و  فیلــم( چــاپ و انتشــار یافــه اســت. در ایــن میــان ســهم کتــاب 25 عنــوان ، مقــاالت چــاپ و انتشــار یافتــه 270 عنــوان، خبــر نامــه 

9 شــماره، مجــالت 12 عنــوان در 27 شــماره ، فیلــم 600 مــورد بــوده اســت

تعدادعنوانردیف

25 عنوانکتاب1

12 عنوان در 27 شمارهمجله2

270 عنوانمقاله3

9 شمارهخبرنامه4

600 موردفیلم5

10
 -

ت 
هق

جدول تولیدات فرهنگی

10
 -

ت 
هق

نمودار تولیدات فرهنگی

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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تفاهم نامه 
پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی و گردشــگری بــه عنــوان نهــاد متولــی امر پژوهــش در حــوزه میــراث فرهنگی و گردشــگری، در راســتای 
وظایــف قانونــی خــود در چارچــوب شــناخت آثــار ارزشــمند فرهنگــی- تاریخــی ایــران در جهــان اعــم از میــراث ملمــوس و ناملمــوس 
و فراهــم آوردن امکانــات الزم و متناســب بــا فعالیــت هــای پژوهشــی مرتبــط در راســتای تکمیــل فرآینــد امــر پژوهــش و ایجــاد هــم 
 افزایــی پژوهشــی و همچنیــن اســتفاده از فنــاوری  هــای نویــن ناگریــز بــه گســترش ارتباطــات و تعامــالت ملــی و بیــن المللــی اســت.

از ســالیان گذشــته تــا بــه امــروز ایــن پژوهشــگاه بــا ســازمان های تخصصــی ملــی و بیــن  المللــی در حــوزه میــراث فرهنگــی ماننــد 
ICROM,ICOMOS,ICOM در قالــب برگــزاری نشســت هاو دوره هــای آموزشــی همــکاری داشــته اســت. عــالوه بــر تعامــالت 
ــراث فرهنگــی و گردشــگری  ــر کــه در حــوزه هــای می ــا دانشــگاه ها و مراکــز پژوهشــی معتب ــی، همــکاری ب ــه بین الملل ــد جانب چن
ــم  ــیا از اه ــت اش ــتان شناســی و حفاظــت و مرم ــای باس ــوزه ه ــژه در ح ــه وی ــای مشــترک ب ــرای پروژه ه ــد و اج ــت می نمای فعالی
فعالیت هــای ایــن پژوهشــگاه اســت. کلیــه برنامــه هــا و همــکاری هــای بین المللــی پژوهشــگاه در چارچــوب عقــد تفاهم نامه هــای 
همــکاری مشــترک بــا دانشــگاه و موسســات داخلــی و خارجــی صــورت پذیرفتــه اســت کــه برخــی از تفاهــم نامه هــای اجــرای شــده 

ــل می باشــد: ــه شــرح ذی ب

تفاهم نامه های داخلی 1399
  

1- تفاهم نامه همکاری آموزشی و  پژوهشی بین پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و دانشگاه هنر شیراز
2- تفاهم نامه همکاری آموزشی و  پژوهشی بین پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و پژوهشگاه مواد و انرژی 

3- تفاهم نامه همکاری آموزشی و  پژوهشی بین پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و دانشگاه بیرجند
4- تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی میان پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و دانشگاه هنر تبریز

5- تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی میان پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و دانشگاه سیستان و بلوچستان
6- تفاهم نامه همکاری های علمی ، پژوهشی و آموزشی میان پژوهشگاه و  موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع

7- تفاهم نامه همکاری های علمی ، پژوهشی و آموزشی میان پژوهشگاه و  دانشگاه هنر
8- تفاهم نامه همکاری مشترک میان پژوهشگاه و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

9- تفاهم نامه همکاری های علمی ، پژوهشی و آموزشی میان پژوهشگاه و  دانشگاه رازی
10- تفاهم نامه همکاری های علمی ، پژوهشی و آموزشی میان پژوهشگاه و  دانشگاه نیشابور

11- تفاهم نامه همکاری میان پژوهشگاه و موسسه علمی و پژوهشی فن آوران تازه اندیش
12- تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی میان پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و دانشگاه  شهید بهشتی
13- تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی میان پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و دانشگاه تربیت مدرس

14- تفاهم نامه همکاری های علمی ، پژوهشی و آموزشی میان پژوهشگاه و  دانشگاه بوعلی سینا
15- تفاهم نامه همکاری های علمی ، پژوهشی و آموزشی میان پژوهشگاه و  موزه علوم و فناوری

16- تفاهم نامه همکاری های علمی ، پژوهشی و آموزشی میان پژوهشگاه و  دانشگاه مازندران
17- تفاهم نامه همکاری میان پژوهشگاه و شهرداری قزوین

18- تفاهم نامه همکاری های علمی ، پژوهشی و آموزشی میان پژوهشگاه و  پژوهشکده سوانح طبیعی
19- تفاهم نامه همکاری میان پژوهشگاه و موسسه مطالعات هنر اسالمی

20- تفاهم نامه همکاری میان پژوهشگاه و دانشگاه کاشان
21- تفاهم  نامه همکاری میان پژوهشگاه با انستیتو پاستور ایران

22- تفاهم نامه همکاری میان پژوهشگاه با سازمان پژوهشی علمی و صنعتی ایران
23- تفاهم نامه همکاری میان های علمی، پژوهشی و آموزشی میان پژوهشگاه و دانشگاه شیراز 

24- تفاهم نامه همکاری با مرکز ذخایر ژنتیکی و  زیستی 
25- تفاهم نامه همکاری میان پژوهشگاه و مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح

26- تفاهم نامه همکاری میان پژوهشگاه و دانشگاه گیالن
27- تفاهم نامه همکاری میان پژوهشگاه و دانشگاه شهید باهنر کرمان

28- تفاهم نامه همکاری میان پژوهشگاه با انجمن انسان شناسی
29- تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه تهران و پژوهشگاه

30- تفاهم نامه همکاری میان پژوهشگاه و دانشگاه آزاد شاهرود
31- تفاهم نامه همکاری میان پژوهشگاه و مجله پارسه 

32- تفاهم نامه همکاری میان پژوهشگاه و آستان قدس رضوی 
33- تفاهم نامه همکاری میان پژوهشگاه و خراسان جنوبی
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34- تفاهم نامه همکاری میان پژوهشگاه و دایره المعارف پزشکی سنتی 
35- تفاهم نامه همکاری میان پژوهشگاه و مرکز آموزش علمی و کاربردی صنعت جهانگردی تهران 2 

36- تفاهم نامه همکاری میان پژوهشگاه و شرکت آتی ارتباطات ژی 
37- تفاهم نامه همکاری میان  پژوهشگاه و شرکت چیامد 

38- تفاهم نامه همکاری میان  پژوهشگاه و وزارت میراث فرهنگی)طرح تنقیح قوانین (
39- تفاهم نامه همکاری میان پژوهشگاه و هایپر اکسپو
40- تمدید تفاهم نامه همکاری با موزه علوم و فناوری 

41- تفاهم ناه همکاری در بهره برداری  با اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان جنوبی 
42- تفاهم نامه همکاری با سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار 

43- تفاهم نامه همکاری با گروه پیشگامان کارن در حوزه فناوری و کاربردی سازی 
44- تفاهــم نامــه همــکاری هــای چهارجانبــه بــا اداره کل میــراث فرهنگــی ، گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان کهگیلویــه و بویــر 

احمــد و موسســه ســفیران امیــد چاروســا و مهندســان مشــاور عمــارت خورشــید 
45- تفاهم نامه همکاری با موسسه پژوهش های برنامه ریزی ، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی 

46- تفاهم نامه همکاری با جهاد دانشگاهی قزوین در حوزه فناوری و کاربردی سازی
47- تفاهم نامه همکاری با معاونت تحقیقات ، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رییس جمهور

48- تفاهم نامه چهار جانبه با سازمان بنادر و کشیترانی، پژوهشگاه اقیانوس شناسی و علوم جوی و معاونت میراث فرهنگی 
49- تفاهم نامه همکاری با شرکت خانه و مزه های ایرانی دیبار 

50- تفاهم نامه همکاری با  شرکت آرمان رخش غزل )هیما(
51- تفاهم نامه همکاری با شرکت  شتاب دهنده سیوان

52- تفاهم نامه همکاری با شرکت فناوران الماس دنا

تفاهم نامه های  بین المللی 1399

1- تفاهم نامه علمی، آموزشی و پژوهشی با  مؤسسه فرهنگی و گردشگری اکو
2- تفاهم نامه علمی، آموزشی و پژوهشی با دانشگاه توبینگن

3- تفاهم نامه علمی، آموزشی و پژوهشی با دانشگاه اینسبروگ
4- تفاهم نامه علمی، آموزشی و پژوهشی با دانشگاه بوخوم

5- تفاهم نامه علمی، آموزشی و پژوهشی با مؤسسه باستان شناسی آلمان
6- تفاهم نامه علمی، آموزشی و پژوهشی با دانشگاه زشوف

7- تفاهم نامه علمی، آموزشی و پژوهشی با آکادمی علوم اتریش
8-  تفاهم نامه علمی، آموزشی و پژوهشی با دانشگاه ریدینگ

9- تفاهم نامه علمی، آموزشی و پژوهشی با دانشگاه گوته فرانکفورت
10- تفاهم نامه علمی، آموزشی و پژوهشی با دانشگاه نانجینگ چین

11- تفاهم نامه علمی، آموزشی و پژوهشی با دانشگاه صوفیا
12- تفاهم نامه علمی، آموزشی و پژوهشی با دانشگاه توکیو

13- تفاهم نامه علمی، آموزشی و پژوهشی با دانشگاه کپنهاگ
14- تفاهم نامه علمی، آموزشی و پژوهشی با آکادمی ملی علوم ارمنستان

15- تفاهم نامه علمی، آموزشی و پژوهشی با دانشگاه ساپینزا
16- تفاهم نامه علمی، آموزشی و پژوهشی با شورای تحقیقات ملی ایتالیا

17- تفاهم نامه علمی، آموزشی و پژوهشی با دانشگاه سالنتو
18- تفاهم نامه علمی، آموزشی و پژوهشی با مدرسه مطالعات عالی کاربردی پاریس

19- تفاهم نامه علمی، آموزشی و پژوهشی با دانشگاه آزاد برلین
20- صورت جلسه با موسسه ملی اموال فرهنگی توکیو

21- تفاهم نامه همکاری سه جانبه با سازمان میراث فرهنگی، پژوهشگاه و ایکروم
22- تفاهم نامه علمی، آموزشی و پژوهشی با سازمان میراث فرهنگی، موسسه مرمت گران بدون مرز 

23- صورت جلسه با دانشگاه چین
24- تفاهم نامه علمی، آموزشی و پژوهشی با موزه ارمیتاژ

25- تفاهم نامه علمی، آموزشی و پژوهشی با دانشگاه آخن
26- تفاهم نامه علمی، آموزشی و پژوهشی با مرکز تحقیقات ملی فرانسه

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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تعدادنام محصولردیف

9 شمارهنشریه داخلی )نامه پژوهشگاه(1

5 نشستبرگزاری نشست فرهنگی و رونمایی کتاب2

تولید فیلم و کلیپ3

کلیپ: 40

فیلم کامل مراسم: 45

کلیپ سخنرانی تفکیکی: 525

کلیپ یک دقیقه ای: 110

آنونس:7

75 مراسم- 6136 فریمعکسبرداری مراسم4

719 موردارسال پیامک ) مناسبتی و اطالع رسانی(:5

تولید و انتشار اخبار6

پژوهشکده و گروه های پژوهشی:

مردم شناسی: 110 عنوان/ زبان شناسی، کتیبه ها و متون: 40 عنوان/ ابنیه و بافت های تاریخی: 25 عنوان/ 
حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی: 60 عنوان/ باستان شناسی: 195 عنوان/ گردشگری و میراث طبیعی: 

25 عنوان/ هنرهای سنتی: 105 عنوان 

حوزه ریاست، معاونت هاو سایر:

حوزه ریاست: 50 عنوان/ معاونت فناوری و کاربردی سازی: 37 عنوان/ معاونت پژوهشی: 39 عنوان/ معاونت 
اداری- مالی: 3 عنوان/ مدیریت حقوقی و امور بین الملل: 8 عنوان/ واحد روابط عمومی: 22 عنوان

11
 -

ت 
هق

جدول فعالیت های روابط عمومی

روابط عمومی
ــا تفاهــم و  ــراد و ســازمان ها می کوشــند ت ــق آن، اف ــه از طری ــزی شــده ک ــداوم و طرح ری ــد، م ــی اســت ممت ــی فعالیت ــط عموم رواب
پشــتیبانی کســانی را کــه بــا آنهــا ســروکار دارنــد بــه دســت آورنــد در ایــن راســتا پژوهشــگاه بــا برگــزاری نشســت ها، ســخنرانی ها، 
همایش هــا و کارگاه هــای متعــدد و دعــوت از اســتادان حــوزه میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و هنرهــای ســنتی، گردشــگری و علــوم 
وابســته  ســعی در زمینه ســازی بــرای ترویــج دانــش در ســطح جامعــه دارد. در ایــن زمینــه، روابــط عمومــی بــا اطالع رســانی قبــل از 
برگــزاری، تهیــه گــزارش خالصــه و تفصیلــی از محتــوای برنامــه پــس از برگــزاری و انتشــار مشــروح برنامه هــا در قالــب الکترونیــک 

)در وب ســایت و شــبکه های اجتماعــی مجــازی( و چاپــی )خبرنامــه ماهانــه و دیگــر آثــار( در ایــن امــر مشــارکت دارد.

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

27- تفاهم نامه علمی، آموزشی و پژوهشی با موسسه عالی حفاظت و مرمت رم
28- تفاهم نامه علمی، آموزشی و پژوهشی با موسسه مطالعات مدیترانه و شرق )ایزمئو(

29- تفاهم نامه علمی، آموزشی و پژوهشی با دانشگاه دولتی ایلیا
30- تفاهم نامه علمی، آموزشی و پژوهشی با آکادمی هنرهای زیبای وین

31- تفاهم نامه علمی، آموزشی و پژوهشی با دانشگاه بولونیا
32- تفاهم نامه علمی، آموزشی و پژوهشی با گروه تاریخ هنر دانشگاه وین.  گروه معماری دانشگاه رم

33- تفاهم نامه علمی، آموزشی و پژوهشی با موزه لوور
34- تفاهم نامه علمی، آموزشی و پژوهشی با مرکز تحقیقات باستان شناسی و کاوش تورین

35- تفاهم نامه علمی، آموزشی و پژوهشی با دانشگاه لیون 2
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نمودار تعداد عناوین خبر

سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      سال 1399

کسب مقام ملی و بین المللی

• کسب مقام ملی و بین المللی
• کسب مقام اول پانزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی

• کسب مقام در حوزه انتشارات و رویداد در جایزه بین المللی صنعت روابط عمومی

اقدامات ویژه پژوهشگاه در برابر بیماری کرونا
از آن جایــی کــه انســان همیشــه بــا بحــران هــای طبیعــی و غیرطبیعــی مواجــه مــی باشــد، بایــد بــرای کنتــرل ایــن بحــران هــا بــه 
دنبــال ارائــه راه حلــی بــود کــه آســیب هایــی کــه از هــر یــک از ایــن بحــران هــا انتظــار مــی رود را کنتــرل نمــوده و یــا بــه حداقــل 
رســاند. همزمــان باشــیوع بیمــاری کوویــد- 19 کــه اصطالحــا بــا نــام بیمــاری کرونــا در ایــران شــهرت یافتــه اســت، واکنــش هــای 
بســیاری توســط نظــام ســالمت ایــران و دیگــر بخــش هــای فعــال جامعــه بــرای مدیریــت ایــن بیمــاری انجــام شــده اســت در ایــن 
راســتا بــا توجــه بــه نقــش پژوهشــگاه در حــوزه تخصصــی میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری تاکنــون بیــش از 50 وبینــار 
تخصصــی، دو دســتور العمــل، ده کلیــپ آموزشــی، یــک عنــوان مجلــه شــامل 6 مقالــه علمــی و پژوهشــی و یــک همایش بیــن المللی 

شــامل 68 عنــوان ارائــه ســخنرانی بــه شــرح زیــر را برگــزار کــرده اســت: 

1. تهیه پورتکل و دستورالعمل
• راهنمای مقابله با کورونا ویروس ) کوید-19( در محیط های موزه ای

• دستورالعمل ویژه برای پیشگیری از ابتال بهکووید 19 در برنامه های میدانی باستان شناسی

2. تهیه فیلم و کلیپ آموزشی
• راهنمای مقابله با کورونا ویروس در محیط های موزه ای

• پیشگیری و کنترل ویروس کورونا در محیط های موزه ای )راهنمای بازگشت به کار شاغلین(
• رهنمودها و راهنمایی مقابله با کورونا ویروس در محیط های موزه ای توسط رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

• رهنمودهــا و راهنمایــی مقابلــه بــا کورونــا ویــروس در محیــط هــای مــوزه ای توســط رئیــس پژوهشــکده حفاظــت و مرمــت آثــار 
تاریخــی - فرهنگــی

3. انتشار مجله پژوهش گردشگری )ویژه نامه پسا کرونا(
  دوره 2، شماره 1 - ) بهار )پساکرونا( 1399(  

•  تحلیل گفتمان انتقادی ِفرِکالف؛ تفسیر متون تولیدشدۀ رسانه ای وضعیت گردشگری پساکرونای ایران
• تأثیرات همه گیری ویروس کرونا بر محیط زیست و روش شناسی پژوهش های این حوزه )با تأکید بر روش شناسی علوم میراثی(

• بررسی راهکارهای بازآفرینی بوم گردی در دوران پساکرونا )مطالعه موردی: مناطق روستایی مازندران(
• تاثیر شیوع ویروس کرونا بر سایت های ثبت شده هیرکانی در فهرست میراث جهانی یونسکو

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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•   تحلیلی بر تأثیر بحران ویروس کووید 19 بر صنعت گردشگری با تکیه بر معاهده سندای
• واکاوی آسیب های روانی ناشی از ویروس کرونا در رفتار گردشگر

4. نشست های تخصصی کرونا پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
• کرونا و تاثیر آن بر تغییر و پویایی آیین های ایرانی

• کرونا و تاثیر آن بر میراث فرهنگی ایران
• وضعیت هنر های سنتی و صنایع خالق

•  کرونا و تحوالت آیین های اجتماعی
•  اپیدمی کرونا و وضعیت هنرهای سنتی

•  کرونا و بیان های فرهنگی: بدن و بیماری
•  کرونا و اقتصاد گردشگری

•  مساله کرونا و ابعاد زبان شناختی آن
•  مساله کرونا، اقتصاد نشر

•  کرونا و مساله حفاظت
• گردشگری و مساله کرونا

•  ابعاد اجتماعی و فرهنگی کرونا
•  وضعیت رسانه های چاپی در دوران کرونا

•  موسیقی و کرونا
• کرونا و باز تعریف موقعیت موزه ها

•  اقتصاد نشر و مساله کرونا
•  سبک زندگی و کرونا

•  ابعاد اجتماعی - فرهنگی کرونا
•  کرونا و تغییر پویایی آیین های ایرانی

•  فرهنگ بهداشت در ایران و مساله اپیدمی
•  مساله کرونا و سفرهای نوروزی

•  رسانه و مساله کرونا
•  ابعاد اجتماعی فرهنگی کرونا ) به مناسبت روز مردم شناسی(

•  ابعاد اجتماعی  و فرهنگی کرونا
•  کرونا و سبک زندگی 

•  کودک و کرونا
•  کرونا از دریچه فرهنگ شناسی
•  کرونا، میراث سالمت و معنوی

•  رسانه در عصر کرونا
•  میراث ناملموس و مساله کرونا

•  میراث فرهنگی در عصر کرونا و پسا کرونا
•  تحلیل کرونا، منظر و روش مردم شناختی

•  بررسی جامعه شناختی ابعاد همه گیری کرونا
•  فرهنگ زیارت و مساله کرونا

•  میراث فرهنگی در عصر کرونا 
•  کرونا و روش شناسی علوم میراثی

•  کرونا و قرنطینه در قاب روایت زنان
•  ورزش در عصر کرونا

•  آفرینش های ادبی در عصر کرونا
•  دو ساالنه هنر های سنتی در عصر کرونا

•  اقتصاد نمایش در دوره کرونا
•  روش مطالعات مردم شناسی در عصر کرونا

•  جرم در عصر کرونا16
•  میراث ناملموس و مساله کرونا

•  همه گیری کرونا از منظر تاریخ و اسناد
•  ابعاد اجتماعی و فرهنگی کرونا در ترکیه
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•  درباره هنر در عصر کرونا
•  مساله و تجربه کرونا در افغانستان

• کرونا در افغانستان

همـایش بین المللـی
برگــزاری همـــایش بین المللـــی پیامدهای فرهنـــگی و اجتمـــاعی کرونا بــر حوزه های میراث فرهنگی، گردشــگری، صنایع فرهنـــگی 

خــالق و هنـــرهای ســنتی ؛ 29 و 30 بهمــن 1399 - 17 و 18 فوریه 2021

سخنرانی های ویژه کرونا در روزهای برگزاری همایش:
• »کرونا و باز اندیشی در میراث فرهنگی«

• »کرونا و بازتعریف میراث فرهنگی و نقش موزه ها در جهان«
• »فرهنگ و تمدن کهن ایران و درک  مسئله بیماری«

• »چالش کیفیت هوا در محیط های موزه ای در دوران همه گیری کرونا«
Safeguarding Living Heritage to Build Resilience in Times of Crisis, With a Focus on the Role of Women •

• »حفاظت از میراث زنده به منظور ایجاد تاب آوری در دوره بحران، با تمرکز بر نقش زنان«
• »روش حفاظت از میراث ناملموس در بحران«

• »نوزایي پساکرونا و کارآمدي میراث ناملموس در تداوم هویت فرهنگي و رسیدن به صلح جهاني و توسعه پایدار صحیح در سیاره زمین«
• »اقتصاد گردشگری در پساکرونا«

• »گردشگری و سفر در جهان پساکرونا«
• »کرونا به عنوان  ریسکی  سیستماتیک و تاثیر آن بر روند تقاضای گردشگری«

• »انستیتو پاستور ایران )تاریخچه، فعالیت ها و...(«
• »اثر عصر کرونا بر روی زندگی در ترکیه«

• » همه گیري بیماري وبا، به نقل از خاطرات دکتر فووریه«
• »مشکالت قرنطینه و تاثیر آن بر ارتباطات در اواخر دوره قاجار«

• »بررسی جامعه شناختی کرونا«
• »ورزش و جامعه پساکرونا«

• »مکانیسم های واقع سازی فرهنگیـ  آیینی در دوره های بحران«
• »صنایع دستی و توانمندسازی اجتماعی در برابر بحران کرونا«
• »بازار هنرهای تجسمی در دوران کرونا؛ فرصت ها و چالش ها«

دفتر برنامه ریزی و بودجه 
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• »واکاوی تحوالت بدن و بدنمندی بازدیدکنندگان موزه ها در دوران کرونا«
• »کرونا و ابعاد زبان شناختی آن«

• »از دکامرون تا طاعون«
• »مسایل زبان شناختی پیام های سالمت با تاکید بر کرونا«

• »آفرینش های ادبی و ادبیات در عصر همه  گیری«
• »تغییرات سبک زندگي خانواده با ورود فناوري هاي نوین ارتباطي«

• »پویایی و تغییرات آیین های ایرانی در عصر کرونا »
• » کرونا و آیین های مرتبط با مرگ«

• »تاثیرات اجتماعی ویروس کرونا در برگزاری آیین ها. مطالعه موردی: سوگواری«
• »آنجا بودن آنجا رفتن،تجربه ای جدید در تماشاگر

• لذت دیدار مجازی و کنش ارتباطی در دوران پاندمی بیماری کوید-19«
• »تاثیر کرونا به مثابه  شقاوت اپیدمی در صحنه  تئاتر زندگی )با رویکرد به نظرات آنتونن آرتو(«

• »زندگی و دوباره زندگی )کرونا و تئاتر پداگوژی(«
• »قصه و نمایش برای کودکان در دوره کرونا«

• »بحران نشر در دوره کرونا«
• »ضرورت تغییر چارچوب اخبار همه گیری کوویدـ  19«

• »وضعیت رسانه های چاپی در دوران کرونا«
• »جوامع بیمار: بنیادهای رفتارهای ناسازوار«

• »فرایند تغییر رفتارهای فرهنگی در پاندمی  کرونا با ارجاع به پاندمی های تاریخی«
• »احیای رسم چمرو در میان مسلمانان و زرتشتیان برای رفع کرونا«

• »کرونا، میراث ناملموس، فرصت یا تهدید؟«
• »تحلیل تطبیقی تاثیرات شیوع کرونا بر هنرهای تجسمی و نمایشی«

• »تحلیل اثرات زیان بار بحران کووید - 19 بر اقتصاد و صنایع خالق فرهنگی. منطقه مطالعه: ایاالت متحده«
• »نقش فضای مجازی در تعامل هنرمند و مخاطبان هنرهای نمایشی در زمان همه گیری جهانی کووید 19«
• »چابک سازی ساختار سازمانی مشاغل گردشگری در بحران کرونا ویروس، نقش فن آوری های الکترونیک«

• » نقش گردشگری مجازي درپرکردن اوقات فراغت مردم در ایام کرونا و روش های آن«
• »گردشگری مجازی در دوران کرونا؛ مطالعه موردی پیچ مجازی سمنان کجا بریم؟«

• »تالفی کاهش سفر پس از بحران کووید 19«
• »زیارت در دوران کرونا«

• »فرهنگ زیارت و مسئله کرونا در ایران«
• »هویت آستانه ای، اجتماع فراساختاری و فرهنگ زیارت و مسئله کرونا«

• »تجزیه و تحلیل گفتمانی در سطح کالنی نظرات کاربران شبکه ی مجازی اینستا گرام در خصوص اخبار کرونایی«
• »بررســی چالش هــای اعتیــاد دانــش آمــوزان نوجــوان بــه فضــای مجــازی در ایــام قرنطینــه خانگــی و شــیوع ویــروس منحــوس کرونــا و 

ارائــه راهکارهــای فرهنــگ خــود مراقبتــی پیشــگیرانه در پســاکرونا. مــورد مطالعــه: مقطــع متوســطه دوم منطقه موســیان؛ اســتان ایالم«
• »مسئولیت پذیری اجتماعی در شرایط همه گیری کرونا«
• »پیامدهای اجتماعیـ  فرهنگی کرونا از منظر یونسکو«

• »هویت، اخالق شهروندی و مسئولیت اجتماعی در دوران کرونا«
• »کرونا ویروس به مثابه یک تهدید«

• »نقش معماری سنتی در بهداشت و سالمتی با تاکید بر فاصله گذاری اجتماعی«
• »حفاظت از مجموعه های موزه ای در شرایط بسته بودن بلند مدت موزه ها در طی همه گیری کوید 19«

• »تأثیر کرونا بر تولید، توزیع و مصرف کاالهای فرهنگی و خالق: تأثیر بحران اقتصادی بر صنایع خالق«
• »گردشگری پساکرونا«

• »کرونا و تنهایي«
• »نگاهی انسان شناختی به آمارهای فوتی کرونا و رویکردهای مردمی«

• »رژیم توریستی: پیشنهاد چارچوبی برای خروج از قرنطینه با حفظ همبستگی بشردوستانه و استفاده از بازنمایی رژیم غذایی مدیترانه ای«
• »عواقب کووید 19 بر معیشت تولیدکنندگان صنایع دستی در هندوستان: بررسی جایگاه تولیدکنندگان صنایع دستی و اقدامات دولتی«

• »کنشگری خالق در حیطه هنرهای نمایشی یونانی: نوازندگان و هنرمندان به مثابه کنشگران دوران بحران«
• »فرهنگ برخطـ  ارتباطات علمی در دوران پاندمی«

• »تغذیه کبوترها علیرغم قرنطینه )بحران کووید 19( در شهرهای اوراسیایی«
• »تکنولوژی واقعیت مجازی به عنوان اهرمی برای اقتصاد گردشگری در دوران پسا کووید«




