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 "دستور العمل نحوه برگزاری رویدادهای گردشگری در استانها"

 کلیات: ماده یک:

رویدادی گویند که با پیشینیه تاریخی، مذهبی، سنتی، فرهنگی، مردمی،  رویداد گردشگری به :گردشگریتعریف رویداد _1بند 

... و  یا به منظور معرفی، شناساندن، ترویج و توسعه یک یا چند ظرفیت، جاذبه و یا محصول گردشگری در قالب مجموعه ای از 

 .برنامه های از پیش تنظیم شده برگزار می گردد

 

 رویداد گردشگری: زاریگهداف برا_2بند 

 تاثیر گذاری مثبت بر چهره منطقه و کشور_  -

 ایجاد فضای مناسب اقتصادی و افزایش اشتغال در زمان برپایی رویدادها_  -

 فراهم آوردن بستر الزم برای توسعه زیر ساخت ها و تسهیالت الزم   _ -

 محلیایجاد فضای مناسب اجتماعی، فرهنگی و توانمند سازی جوامع _  -

 کمک به تقویت حس همبستگی و توسعه کسب و کار منطقه_  -

 فروش بیشتر و افزایش سهم بازار_  -

 معرفی و تبلیغ محصوالت جدید گردشگری _  -

 کمک به برند سازی _ -

 آسیب شناسی نقاط ضعف و قوت حوزه مربوطه با هدف ارتقاء و کیفیت رویداد _  -

 گردشگریشناسائی عالیق و سالیق بازار و مخاطب هدف _  -

 ایجاد فرصت مناسب برای معرفی مقاصد گردشگری کمتر معرفی شده _  -

 حفظ و تقویت ارزشهای فرهنگی، بومی و محلی_  -

 

 



 

 : تقسیم بندی رویداد های گردشگری: دوماده 

  مذهبی،رویداد های گردشگری می توانند از لحاظ محتوایی رویکرد های مختلفی نظیر فرهنگی،  محتوایی: لحاظ از_1بند 

 هنری و ... را در بر داشته باشند. علمی آموزشی، صنعتی، بازرگانی، اقتصادی، تفریحی، ورزشی،

 منطقه ای، ملی و استانی، سطح محلی، 5رویداد های گردشگری از لحاظ سطح برگزاری در  برگزاری: سطح لحاظ از -2بند 

 بین المللی برگزار می گردند.

 

 سطح محلی _1جزء 

  : ا وسترگان در برگیرنده افیایی و همچنین تنوع شرکت کنندبه رویدادی اطالق می گردد که از نظر گستره جغر تعریف

 محل برگزاری باشد. شهریا 

  : ضوابط برگزاری 

 برگزاری رویداد محلی با مجوز اداره کل و تحت نظارت اداره شهرستان انجام می شود. -1

بل از برگزاری رویداد، طرح کلی پیشنهادی  خود را که در برگیرنده اهداف، مکان ماه ق 3متقاضی برگزاری رویداد محلی بایست  -2

 ، برنامه اجرایی، زمانهای پیشنهادی و ... خواهد بود را به منظور اخذ مجوز به اداره شهرستان محل برگزاری ارائه نماید.

 های الزم با دستگاه هایو انجام سایر هماهنگیاداره شهرستان موظف است با هماهنگی و پس از اخذ تأئیدیه اداره کل استان  -3

روز کاری موافقت یا عدم موافقت خود را با برگزاری رویداد به متقاضی اعالم نماید و نسبت به درج  11مرتبط ظرف مدت حداکثر 

 رویداد محلی در رویدادهای استان اقدام نماید.

ظرفیتهای اقتصادی گردشگری و فرهنگی، اجتماعی آن منطقه بهره مجری الزم است از تمامی ابزارها جهت معرفی و تبلیغ  -4

 برداری نماید.

بمنظور مشارکت حداکثری جوامع محلی ضروری است مجری از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد بومی و غیربومی جهت برپایی  -5

 رویداد بهره برداری نماید.

 و ساکنین محلی جهت حضور در رویداد فراهم نماید.مجری باید کلیه زمینه های الزم را برای مشارکت افراد بومی  -6



اداره شهرستان موظف است فرایند آماده سازی، اجرا و برگزاری رویداد را مورد نظارت دقیق قرار داده و گزارش مستند و _7

 ارائه نماید. مصوری از برگزاری را

 یسطح استان_2جزء 

 :ستانارکت کننده گان در برگیرنده  به رویدادی اطالق می گردد که از نظر گستره جغرافیایی و همچنین تنوع ش تعریف  

 محل برگزاری باشد

  :ضوابط برگزاری 

قبل از زمان موردنظر، تقاضای کتبی خود رابه  ماه 6 استانیبمنظور اخذ مجوز، الزم است متقاضی یا متقاضیان برگزاری رویداد  -1

 اداره کل محل برگزاری رویداد ارائه نمایند.

درخواست کتبی متقاضی الزم است در بر گیرنده طرح توجیهی برگزاری رویداد شامل مشخصات مجری، حامیان مالی، بودجه  -2

 اطالع رسانی باشد. نحوهتخمینی، مکان، زمان،

روز کاری  51انجام هماهنگی های الزم با دستگاه های مرتبط ظرف مدت حداکثر اداره کل موظف است پس از  -3

موافقت یا عدم موافقت خود را با برگزاری رویداد به متقاضی اعالم نماید. و نسبت به درج رویداد استانی در تقویم 

 اقدام نمایداقدامات اطالع رسانی  و بارگزاری در سایر رویدادها

ه در طرح توجیهی متقاضی به صورت جداگان سعه ظرفیتهای گردشگری و تولیدات متنوع استانی بایدراهکارهای معرفی و تو -4

 پیش بینی گردد.

انی شارکت و بازدیدکنندگان را  بتفکیک محلی، استم متقاضی باید با بکارگیری روشهای پرسشنامه ای و آماری، نحوه و میزان -5

 پایان هر رویداد، گزارشی را به اداره کل ارائه دهد.و خارج ازاستان را مورد رصد قرار داده و در 

بومی و ساکنین شهرها و حقوقی، حقیقی، متقاضی برگزاری رویداد باید کلیه زمینه های الزم  را برای مشارکت افراد  -6

 شهرستانهای استان جهت حضور در رویداد فراهم نماید.

 عمومیضروری است اداره کل از طریق مکاتبات و حمایت های معنوی بستر الزم برای مشارکت بخش های خصوصی و یا  -7

 ذینفعان استان  و استانهای مجاور را فراهم نماید.



ام نجا و دفاتر خدمات و تور استانگردی صدا و سیمای استاناز طریق در سطح استان بایدتبلیغات در همه شهرستانهای استان  -8

 پذیرد.

 استان انجام شود. های در سطح استان باید تبلیغات در همه شهرستان  -9

 ادارات کل استانها بایستی  نسبت به معرفی رویداد از طریق هماهنگی  با صدا و سیما و سیمای مرکز استان اقدام نمایند. -11

از رویداد به عنوان یک محرک ایجاد سفر  درون استانی استفاده نمایند لذا می بایستی مجری رویداد با  ادارات کل می بایست -11

 انجمن ها ،صنوف گردشگری فرمانداران و شهرداران  را نسبت به این مهم توجیه نمایند.

 یسطح منطقه ا_3جزء 

 :نین تنوع شرکت کننده گان در برگیرنده  به رویدادی اطالق می گردد که از نظر گستره جغرافیایی و همچ تعریف

 باشد.محل برگزاری  حداقل پنج استان  همجوار

  :ضوابط برگزاری 

از زمان پیشنهادی تقاضای کتبی خود رابه  ماه قبل 3اخذ مجوز، متقاضی یا متقاضیان برگزاری رویداد منطقه ای باید بمنظور  -1

 اداره کل محل برگزاری رویداد ارائه نمایند.

الزم است درخواست کتبی متقاضی در برگیرنده طرح توجیهی برگزاری رویداد شامل مشخصات مجری، حامیان مالی، بودجه  -2

اداره کل می بایست بررسی نماید رویداد مشابه رویداد مشابه ای  در سایر باشد. غیرهاطالع رسانی و نحوه تخمینی، مکان، زمان، 

 باشد. هد نداشتاستانها  به همین عنوان  و موضوع وجو

راهکارهای معرفی و توسعه ظرفیتهای گردشگری و تولیدات متنوع استانی باید در طرح توجیهی متقاضی به صورت جداگانه  -3

 پیش بینی گردد.

م بررسی های و پس از انجاروز کاری  11اداره کل میزبان رویداد منطقه ای موظف است  به محض وصول تقاضا ظرف مدت  -4

سانی رویداد به استانهای همجوار اطالع ر با نهاد های ذیربط مراتب را به همراه طرح کلی رویداد ،جهت هماهنگیکارشناسی  و 

   گردشگری اعالم نماید. و منطقه به معاونت

لف  های مختبا استانمکاتبات کاری  روز  ده از دریافت طرح توجیهی و نامه اداره کل،ظرف حداکثر  فتر بازاریابی و تبلیغات پسد -5

 انجام خواهد داد. اطالع رسانی  و جلب مشارکت سایر استانها  را برای



و آماری ،میزان رشد مشارکت کننده و بازدید کننده بتفکیک محلی ،استانی پرسشنامه ای مجری باید با به کار گیری روشهای  -6

 مراجع کشوری  و استانی ارائه دهد.رویداد ،گزارش را به ورد رصد قرار داده  و در پایان +و خارج  از استان  را م

مجری برگزاری رویداد باید  کلیه زمینه های الزم  را برای مشارکت افراد بومی و ساکنین شهرها  و شهرستانهای استان  و  -7

 همچنین دیگر استانهای شرکت کننده را جهت حضور  و مشارکت  در رویداد فراهم نماید.

مجری رویداد منطقه ای الزم است پس از اخذ مجوز برگزاری نسبت به راه اندازی سایت اطالع رسانی و روزآمد  -8

همچنین ضمن ثبت رویداد در پایگاه اینترنتی تقویم انگلیسی اقدام نماید.نمودن آن حداقل به دو زبان فارسی و 

 ."قرار دهدگردشگری، لینک سایت اطالع رسانی رویداد را در پایگاه مذکور 

 انیرسو هم جوار  با استان رویداد می بایستی ضمن مشارکت ،اطالع رات کل منطقه ادارات کل میزبان  رویداد و ادا -9

 برای حضور بخش خصوصی ذینفعان  و فعاالن مرتبط  با موضوع رویداد  در سطح استان فراهم آورد. الزم را 

معرفی  یاطالع رسانی  و تبلیغات  بهی فیتهاو یا سایر ظراستان  یاستانهای همجوار بایستی  با هماهنگی صدا و سیما -51

 رویداد اقدام نماید.     

ضروری است ادارارت کل میزبان و همجوار   از طریق مکاتبات  و حمایت های معنوی  بستر الزم برای مشارکت  -55

 بخش  های خصوصی  و یا دولتی ذینفعان استانی  ومنطقه ای  را فراهم نماید.

سازمان از طریق مکاتبات و حمایت معنوی بستر الزم را برای مشارکت ذینفعان بخش  های خصوصی ویا دولتی و -51

 عمومی  سراسر کشور  فراهم نماید.

  توسط ادارات کل ذیربط مورد توجه قرار گیرد. می بایستهای حاضر در رویدادتبلیغ در استان-53

 

 سطح ملی|_4جزء

 :و همچنین ،حضور استان های همجوار و غیر همجوارافیایی به رویدادی اطالق می گردد که از نظر گستره جغر تعریف

ئه ااطبین  اربه مخ ی گردشگریو ظرفیت هاو آگاهی گسترده ای را ازمقصد  شناخت،گان تنوع شرکت کنندتعداد بازدیدکنندگان و 



ه میزبان برای جامعو افزایش وجه ملی و بین المللی یکی از ویژگی های این رویداد ایجاد مزیت اقتصادی ،تجاری ،فرهنگی دنمای

 است.

 وابط برگزاری :ض

زمان پیشنهادی تقاضای  ماه ماه قبل از 6مجوز، می بایست حداقل متقاضی یا متقاضیان برگزاری رویداد ملی بمنظور اخذ    -1

 کتبی خود رابه اداره کل ارائه نمایند.

روز پس از انجام بررسی های کارشناسی و هماهنگی با نهادهای  11اداره کل موظف است به محض وصول تقاضا، ظرف مدت -2

 ه نمایند.تبلیغات گردشگری ارائاخذ موافقت معاونت گردشگری به دفتر بازاریابی و مراتب را جهت در صورت موافقت استانها ذیربط 

روز کاری بررسی و نتیجه و شرایط و  15را حداکثر ظرف پرونده کامل شده متقاضی اجرای رویداد بازاریابی و تبلیغات دفتر  -3

 چگونگی برگزاری را به استان اعالم خواهد کرد.

طرح توجیهی برگزاری رویداد شامل مشخصات مجری، حامیان مالی، بودجه  درخواست کتبی متقاضی الزم است در برگیرنده -4

 باشد. میاطالع رسانی نحوه تخمینی، مکان، زمان، 

مجری رویداد ملی الزم است پس از اخذ مجوز برگزاری نسبت به راه اندازی سایت اطالع رسانی و روزآمد نمودن  -5

ک . همچنین ضمن ثبت رویداد در پایگاه اینترنتی تقویم گردشگری، لینآن حداقل به دو زبان فارسی و انگلیسی اقدام نماید

 .سایت اطالع رسانی رویداد را در پایگاه مذکور قرار دهد

راهکارهای معرفی و توسعه ظرفیتهای گردشگری و تولیدات متنوع در سطح ملی باید در طرح توجیهی متقاضی به صورت  -6

 جداگانه پیش بینی گردد.

بکارگیری روشهای پرسشنامه ای و آماری، میزان رشد مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان به تفکیک استانی و مجری باید با  -7

 خارجی را مورد رصد قرار داده و در پایان هر رویداد، گزارش را به سازمان  ارائه دهد.

 جهت حضور در رویداد فراهم نماید.مجری برگزاری رویداد باید کلیه زمینه های الزم را برای مشارکت ذینفعان سراسر کشور  -8

سازمان از طریق مکاتبات و حمایت های معنوی بستر الزم را برای مشارکت ذینفعان بخش های خصوصی و یا دولتی و عمومی  -9

 سراسر کشور فراهم نماید.



یل با در موارد ذرایند آماده سازی، اجرا و برگزاری رویداد را مورد نظارت دقیق قرار داده و بازاریابی و تبلیغات گردشگری فدفتر  -11

 استان میزبان رویداد همکاری خواهد داشت. 

 طالع رسانی ملی رویدادا _11  

 دعوت از دفاتر خدمات  مسافرتی _12

 تمرکز  به اطالع رسانی مابین مردم استانهای حاضر در رویداد_13

 بعد از برگزاری رویداد -حین رویداد-قبل  برگزاری کنفرانس مطبوعاتی _14

 پیگیری برای جلب مشارکت همه استانها در حد اطالع رسانی _15

 پیگیری برای دعوت از فعاالن بخش خصوصی مرتبط با موضوع رویداد _16

 

  سطح بین المللی_5جزء

 :رگیرنده در بسطح تنوع شرکت کنندگان  جغرافیایی و همچنیناز نظر گستره به رویدادی اطالق می گردد که  تعریف

ی تهاو فرص ،فرهنگی و اقتصادیایجاد مزیتهای اجتماعی وهمچنین موجب از گردشگری پوشش رسانه ای باالی سطوح 

و اعتبار  یا اثر اقتصادی  را  برای جامعه میزبان ایجاد  بازدیدگردشگران خارجی و داخلی توسعه مقصد و افزایش تجاری 

 مینماید.

 : حضور نمایندگان سفارتخانه های کشورهای خارجی مقیم، در رویداد بمنزله مشارکت بین المللی تلقی نمی گردد. تبصره 

  : ضوابط برگزاری 

ماه قبل از زمان پیشنهادی تقاضای کتبی خود رابه  3متقاضی یا متقاضیان برگزاری رویداد بین المللی باید بمنظور اخذ مجوز،  -1

 سازمان ارائه نمایند.

درخواست کتبی متقاضی الزم است در برگیرنده طرح توجیهی برگزاری رویداد شامل مشخصات مجری، حامیان مالی، بودجه  -2

 باشد.سایر موارد تخمینی، مکان، زمان، اطالع رسانی و 

گردشگری و تولیدات متنوع استانی باید در طرح توجیهی متقاضی به صورت جداگانه راهکارهای معرفی و توسعه ظرفیتهای  -3

 پیش بینی گردد.



را از  2برای برگزاری رویداد، طرح توجیهی با مشخصات مندرج در بند به محض وصول تقاضا  اند موظف ادارات کل استانی -4

 تب را به معاونت گردشگری اعالم نماید. ظرف ده روز مرانظریه خود را نیز تنظیم و متقاضی دریافت نماید و 

پرونده کامل شده متقاضی اجرای رویداد شامل طرح توجیهی و نظریه اداره کل را برای  بازاریابی و تبلیغات گردشگری دفتر -5

 طی فرآیند تصویب در کمیته ذیربط مطرح خواهد کرد. 

ل یربط باشد مراتب به استان متقاضی اعالم می گردد. اداره کچنانچه برگزاری رویداد بین المللی به استان مورد تایید کمیته ذ -6

متقاضی رویداد بین المللی می بایستی مراتب پذیرش هزینه های مادی و معنوی میزبانی را طی مکاتبه رسمی از سوی استاندار به 

 سازمان اعالم نماید. 

اری نسبت به راه اندازی سایت اطالع روز پس از اخذ مجوز برگز 51متقاضی برگزاری رویداد الزم است حداکثر  -7

رسانی و روزآمد نمودن آن حداقل به دو زبان فارسی و انگلیسی اقدام نماید. همچنین ضمن ثبت رویداد در پایگاه اینترنتی 

 تقویم گردشگری، لینک سایت اطالع رسانی رویداد را در پایگاه مذکور قرار دهد.

ای و آماری، میزان رشد مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان بتفکیک کشورهای مجری باید با بکارگیری روشهای پرسشنامه  -8

 شرکت کننده را مورد رصد قرار داده و در پایان هر رویداد، گزارش را به به معاونت ارائه دهد.

 ماید.م نهمجری برگزاری رویداد باید کلیه زمینه های الزم  را برای مشارکت ذینفعان جهت حضور  در رویداد مهم فرا -9

سازمان از طریق مکاتبات و حمایت های معنوی بستر الزم برای مشارکت بخش های خصوصی و یا دولتی ذینفعان سراسر  -11

 کشور را فراهم نماید.
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