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 بزناهه ساسهاى هيزاث فزهنگي، صنايع دستي و گزدشگزي

 (1+5( و بزناهه ششن توسعه هوسوم به )49يكساله باقيوانده بزناهه پنجن )

 

 

 :فزصتها و تهديدها

 ّاي غيشدٍلتي دس ساستاي تحقق اّذاف ساصهاى  استفادُ اص تَاى تشكل فزصتها: -

 ّاي گشدشگشي ّاي اجشايي هشتبط دس تَسؿِ فؿاليت ؾذم ّوكاسي هٌاسب دستگاُ تهديدها: -

 

 سياستها:

 ّا ّاي هطالؿاتي ٍ پظٍّشي دس حَصُ آسيب شٌاسي ٍ فؿاليت سوي اجشاي طشح -

ّاي هيرشا  فشٌّگري، ارٌايؽ دسرتي ٍ گشدشرگشي دس جْرت ب رط         ّاي دسًٍي سوي تَجِ، تأكيذ ٍ استفادُ اص تجشبيات ٍ غشفيت -

 يات هَفق ٍ تَقف تجشبيات ًاهَفقتجشب

 ّاي هيشاثي، اٌايؽ دستي ٍ گشدشگشي با لحاظ ششايط فشٌّگي، اقليوي ٍ اجتواؾي اسائِ الگَّاي بَهي ٍ ًَيي اص سوي -

 ّا دس ًػام اداسي ٍ هٌػش ؾوَهي اجتواؼ فؿاليت ٍ فضاساصي فشٌّگي جْت تؿويق فشٌّگ كاس گشٍّي ٍ تقَيت َّيت جوؿي سوي -

 ّا ٍ ًْادّاي ريشبط ّا با جلب ّوكاسي ساصهاى هحيط سشذ فكشي ٍ تشكيالتي سويفشاّن كشدى  -

 ّا دس جْت هاًايي ٍ پَيايي آًْا تَاًوٌذساصي ٍ افضايش سٍحيِ خَدباٍسي سوي -

سراصٍ  افضايري برا ايجراد     ّاي ّن ّاي دسًٍي ٍ بالقَُ آًْا ٍ ايجاد شبكِ ّا با كوك گيشي اص غشفيت ّاي سوي بخشي بِ فؿاليت ساهاى -

 كاسّاي حقَقي هَسد ًياص

شٌاسي ٍ پيگيشي اص ٍقرَؼ تخلفرات ٍ ايجراد ٍ طشاحري سراصٍكاسّي       ّا با سٍيكشد آسيب باصسسي، اسصشيابي ٍ ًػاست ه توش بش سوي -

 ّا شفاف ٍ كاسآهذ جْت فؿاليت سوي

 

 :اهداف كيفي

هرشتبط برا هيرشا  فشٌّگري، ارٌايؽ دسرتي ٍ       ّراي   تقَيت ٍ تؿويق فشٌّگ تؿاٍى، كاسگشٍّي ٍ سٍحيِ هشاسكت جَيي دس فؿاليت -

 گشدشگشي

ّاي هشدم ًْاد دس حرَصُ هيرشا  فشٌّگري، ارٌايؽ      ساصي جْت ايجاد، سشذ ٍ تؿالي تشكل اّتوام دس جلب هشاسكت ؾوَهي ٍ صهيٌِ -

 دستي ٍ گشدشگشي

 اّذاف  ساصهاى هطابقّاي هشدم ًْاد  ّاي هشدم ًْاد ٍ استقاي كوي ٍ كيفي ايي تشكل شٌاسايي، ساهاًذّي ٍ آهَصش تشكل -

ِ    ّاي فكشي، اً اًي ٍ هالي تشكلهٌذي اص سشهايُِافضايي ٍ بْشتجويؽ، ّن - ّراي  ّاي هشدم ًْاد دس ساسرتاي تحقرق اّرذاف ٍ بشًاهر

 ساصهاى

ّوذلي دس صهيٌِ حفع ٍ احياء هيشا  فشٌّگي، تَسؿِ، تشٍيج ٍ اادسات اٌايؽ دستي ٍ تَسرؿِ ارٌؿت    استقاء فشٌّگ كاس گشٍّي ٍ -

 گشدشگشي دس هياى آحاد جاهؿِ هشدم
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 اهداف كوي:

 ّا  ّاي هشدم ًْاد فؿال بِ كل تشكل ً بت افضايش تؿذاد تشكل -

 

 :راهبزدها

 ّاي هطالؿاتي ٍ اجشايي ساصهاى جْت حضَس ٍ هشاسكت آًاى دس طشح ّا ّاي قابل ٍاگزاسي بِ سوي ّا ٍ تصذي احصا ٍ تششيح فشات -

استقاء فشٌّگ كاس گشٍّي ٍ ّوذلي دس صهيٌِ حفع ٍ احياء هيشا  فشٌّگي، تَسؿِ، تشٍيج ٍ اادسات اٌايؽ دستي ٍ تَسرؿِ ارٌؿت    -

 گشدشگشي دس هياى آحاد جاهؿِ هشدم

 ّاي غيش دٍلتي ّاي تشكل تَاًوٌذساصي ٍ حوايت اص فؿاليت -

ّراي هيرشا  فشٌّگري، ارٌايؽ دسرتي ٍ       ًْاد دس حَصُ ّاي هشدم ّاي تخصصي ساصهاى اًذاصي شبكِ ب تشساصي دس جْت ايجاد ٍ ساُ -

 گشدشگشي كشَس

ّراي هطالؿراتي ٍ اجشايري     ّا جْت حضَس ٍ هشراسكت آًراى دس طرشح    ّاي قابل ٍاگزاسي بِ سوي ّا ٍ تصذي احصاء ٍ تششيح فشات -

 ساصهاى

 ّاي هيشا  فشٌّگي، اٌايؽ دستي ٍ گشدشگشي جتواؾي ٍ هشدهي دس حَصُ فؿاليتّاي ا تَسؿِ غشفيت -

 ّا دس حَصُ هيشا  فشٌّگي، اٌايؽ دستي ٍ گشدشگشي شٌاسي فؿاليت سوي اجشاي پشٍطُ آسيب -

 ّا اجشاي پشٍطُ هذيشيت داًش دس حَصُ سوي -

 

 :هليو بزناهه ششن توسعه  1949گذاري در سال  هاي اجزايي حوسه سزهايه بزناهه

 ّاي هشدم ًْاد ّاي آهَصشي ٍ تَاًوٌذساصي تشكل بشگضاسي كاسگاُ -

 اد هشاكض فشٌّگي ٍ گشدشگشي غيشدٍلتيجيسساًي بِ ا كوك -

 ّاي هشدم ًْاد ّاي ؾلوي ٍ ؾولياتي تشكل ّاي آهَصشي ٍ طشح ّاي تخصصي، هجوَؾِ تذٍيي كتابچِ -

ّرا ٍ   ّراي هرشدم ًْراد بشگرضاسي كراسگشٍُ      اسرتاًي ٍ هلري تشركل   ٌّشي  - ّاي فشٌّگي اًذيشي ٍ جشٌَاسُ ّاي تخصصي ّن ًش ت -

 ّا ّاي تخصصي ؾولكشدي ساالًِ هلي سوي ًش ت

كوك بِ ايجاد هشاكض فشٌّگي ٍ گشدشگشي ٍ ًحَُ تاسيس هشاكض تخصصي غيشدٍلتي بِ هٌػَس ًػاست بش هشاكضاقاهتي، پزيشايي، دفاتش  -

 خذهات ه افشتي ٍ گشدشگشي

آثاس ٍ فشٌّگ ؾشايشي ٍ سٍستايي تَسرط بخرش خصَاري ٍ ًْادّراي ؾورَهي غيرش دٍلتري ٍ تؿراًٍي          حوايت هالي اصهشاكض حفع -

 )باسؾايت هَاصيي اسالهي( بِ هٌػَس تَسؿِ گشدشگشي دس هٌاطق هزكَس

 

 

 

 


