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 و مسيرهاي  ، جاذبه هاتعاريف، مفاهيم

 

 

 

 با عاليق ويژه  گردشگري

 در ايران
 

 
 

 

 

 :و تاليف تدوينگردآوري، 

 دكتر محمد شريف ملك زاده
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
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 تعاريف، مفاهيم، جاذهب اه و مسيراهي 
 
 
 

 گردشگري با عاليق وژيه 

 رد اريان
 

 
 يلفف گردآوري، تدوين و ات
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 دكتر محمد شريف ملك زاده
 
9831 

 سرشناسه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شابک
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 عکس سنگ آسياب و نوشته ذيل آن 5صفحه 

 

 

 

 صفحه شش سفيد و خالی است
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  7صفحه 

 با سينه اي ماالمال درد تقديم به:
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 فهرست مطالب

 
 صفحه          نوانع

---------------------------------------------------------- 

  11              مقدمه

 

 فصل اول: كليات

 

 11        توصيه هائی به عالقه مندان تورهاي عالئق ويژه

 11        : نمونه هاي بارز گردشگري با عالئق ويژه

 11          گردشگري سالمت -1 

 22         ردشگري طبيعت گرديگ -2 

 27         گردشگري ماجراجويانه -2

 22          گردشگري ورزشی – 4 

 25          گردشگري تجاري -5 

 21         )رويدادها( گردشگري مناسبتی -1 
 

 21      هاي توسعه گردشگري با عاليق ويژه مديريت و هماهنگی برنامه 

 ها و تهديدهاي داخلی   ضعف و فرصت تجزيه و تحليل نقاط قوت و

 41         در ارائه محصوالت مختلف گردشگري ايران

 42    فرصت ها و امکانات ايران در صحنه رقابت به عنوان يك مقصد گردشگري بين المللی

 44         عوامل تهديد كننده قدرت رقابتی ايران

 

  45اساس نام گروه و جاذبه(:  )بر دسته بندي انواع تورهاي با عالئق ويژهفصل دوم: 
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 41     گردشگري ورزشی و ماجراجويانه -1

 41      طبيعت گردي گردشگري -2

 55      گردشگري فرهنگی -2

 51     معنوي –گردشگري مذهبی  -4

 51       گردشگري آئينی -5

 51     دشگري درمانی و سالمتگر -1

 52     گردشگري رويدادها )وقايع( -7

 52       گردشگري دريائی -8

 52    گردشگري ياد و دريغ )نوستالژيك( -1

 52       گردشگري علمی - 15

 54      گردشگري معيشتی - 11

 54      گردشگري داوطلبانه  - 12

 55      گردشگري آموزشی - 12

 51  گردشگري در مسيرهاي خاص )براساس سفرنامه( - 14

 57       ساير تورها - 15

 فصل سوم:

 يژه )براساس نام گروه، نام جاذبه ها و مسيرها(:دسته بندي انواع تورهاي با عالئق و

 15     گردشگري ورزشی و ماجراجويانه -1

 74      ي طبيعت گرديگردشگر -2

 71      گردشگري فرهنگی -2

 82     معنوي –گردشگري مذهبی  -4

 84       گردشگري آئينی -5

 85     دشگري درمانی و سالمتگر -1

 81     گردشگري رويدادها )وقايع( -7

 87       ائیگردشگري دري -8

 88    گردشگري ياد و دريغ )نوستالژيك( -1

 81       گردشگري علمی -15

 12      گردشگري معيشتی -11

 12      گردشگري داوطلبانه -12

 14      گردشگري آموزشی -12
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 17  گردشگري در مسيرهاي خاص )براساس سفرنامه( -14

 152       ساير تورها -15

 

 فصل چهارم:

مبداء، مقصد، مسافت، مدت ه )براساس نام گروه، دسته بندي انواع تورهاي با عالئق ويژ

     (: دقيق جاذبه ها و مالحظات نام و مسيرسفر، فصل سفر و امکانات گردشگري، 

 

 101    گردشگري ورزشي و ماجراجويانه -1

 151     ي طبيعت گرديگردشگر -2

 171      گردشگري فرهنگي -3

 192     معنوي –گردشگري مذهبي  -4

 197      گردشگري آئيني -5

 201     گردشگري درماني و سالمت -1

 203     گردشگري رويدادها )وقايع( -7

 204      گردشگري دريائي -8

 208    گردشگري ياد و دريغ )نوستالژيك( -9

 209      گردشگري علمي -10

 220     گردشگري معيشتي -11

 221     گردشگري داوطلبانه -12

 223     گردشگري آموزشي -13

 232  نامه(گردشگري در مسيرهاي خاص )براساس سفر -14

 249      ساير تورها -15

 255        )کليات( 1تصاوير 

 

 ضمائم

 215        آبشارهاي ايران

 252        )آبشارها( 2تصاوير 

 251      روستاهاي هدف گردشگري ايران

 255        )روستاها( 2تصاوير 

 211    روز و شعار گردشگري استانها و مناطق آزاد كشور

 

 ها فهرست
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 212   اماكن جعرافيائی، نام جاذبه ها و مقاصد گردشگري فهرست

 452        فهرست موضوعی

 451       فهرست آبشارهاي ايران

 415     فهرست روستاهاي هدف گردشگري ايران

 

 421         منابع و مواخذ

 422         سخن آخر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه
 

ميليون گردشگر بيي  کشيورهاي ملتلي  و     800صنعت گردشگري در سطح جهان با تبادل بيش از 

ميليارد دالري خود، در بي  چند صينعت عميدج جهيان و اوليي  صينعت در       900گردش مالي حدود 

بلش خدمات قرار دارد. آثار فرهنگي، اجتماعي و اقتصيادي گردشيگري از چنيان اهميتيي برخيوردار      

 و بلش خصوصي خود قرار دادج اند. است که بيشتر کشورهاي جهان، رونق آنرا در دستور کار دولتها 

 

کشور ايران نيز با برخورداري از جاذبه هاي منحصر بفرد تاريلي، طبيعيي و معنيوي و بهيرج     

مندي از نيروي کار جوان و تحصيلكردج و عزم جدي مسئوالن دولتي و تشيكلهاي بليش خصوصيي،    

سيه  واقعيي خيود را از بيازار      قصد دارد با برنامه ريزي علمي و بكارگيري تمامي ظرفيتهاي موجيود، 

 عظي  اي  صنعت در سطح بي  الملل بدست اورد.
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جايگاج صنعت گردشگري در اشتغالزائي، ارزآوري، محروميت زدائيي و توزييع عادالنيه ثيروت      

ملي در ميان اقشار ملتل  جامعه، تقويت روحيه خودباوري در بي  جوانان، تقويت تعامالت فرهنگيي  

ور و تاثيرات انكارناپذير در باال بردن رفاج عمومي مردم مي توانيد ايام  امنييت    و سياسي با ساير کش

 کشور نيز باشد.

 

نتايج و برکات ناشي از توسعه گردشگري در ابعاد داخليي و جيذگ گردشيگران خيارجي بيه       

کشور موجب مي شود، افراد باتجربه و عالقه مند وظيفه خود بدانند تا در جهت تحقق اهيدا  دوليت   

 تگزار گام بردارند و فعاليت در اي  صنعت را بعنوان يك تكلي  آغاز نمايند.خدم

 

ايدج گردشگري با عالئق ويژج که از ابتكارات بي نظير دوليت نهي  بيه شيمار ميي رود باعي         

خواهد شد تا با عنايت به تنوع جاذبه هاي گردشگري کشيور و تلصصيي تير شيدن خيدمات مطيابق       

گران، بسترهاي الزم جهت پر کردن اوقات فراغت خانوادج هيا و آحياد   سليقه و خواست مردم و گردش

وبه خود راج را مردم بافرهنگ فراه  گردد که به ن ملتل  جامعه و ارائه خدمات مناسب و در شان اي 

 براي جذگ گردشگران بي  المللي نيز هموارتر خواهد ساخت.

 

صيورت سينتي و بيراي جيذگ      ردشگري در بسياري از شهرها و مناطق توريستي جهان بيه گ

هيا در شيهرها و    شود اما از بيش از يك دهه پييش تنيوع فعالييت    ريزي و ادارج مي گردشگر عام برنامه

هاي توسعه يافته از سوي ديگر  هاي زندگي در کشور مناطق مقصد گردشگران از يك سو و تغيير شيوج

خاص بيا عالييق وييژج شيود. در      ها معطو  به جذگ گردشگران ريزي ها و برنامه موجب شد که تالش

اند و در جسيتجوي محصيوالت    پسندتر شدج توايح اي  مواوع بايد گفت که امروز جهانگردان مشكل

شان را برآوردج کند؛ عاليقي مانند تحصييل، مياجراجويي، درميان     گردشگري هستند که عاليق خاص

 جسمي و آرامش روحي، ورزش، تجارت و... . 

 

هاي داخيل منيزل ماننيد باغبياني، تماشياي       يافته، فعاليت ي توسعهاز سوي ديگر در کشورها

هاي گيذران وقيت در    تلويزيون، استفادج از کامپيوتر و همچني  فشار کار باع  شدج که نگاج به برنامه

اي خياص   تر و گرايش به تعطيالت کوتاج مدت با برنامه خارج خانه نظير سفر و جهانگردي سلتگيرانه

رونيد، اميا    ها اصال به تعطيالت ساليانه نمي درصد استراليايي 30مونه بايد گفت که بيشتر شود. براي ن

در عوض تمايل به گذران وقت در خانه و انجام کارهايي نظير تعميرات و رسيدگي بيه کارهياي خانيه    

گيذاري   بيشتر شدج است و دليل آن ه  اي  است که اغلب آنها اي  نوع وقت گذراني را نوعي سيرمايه 

توانيد انگييزج سيفر بيه      توان نتيجه گرفت که تفريح به تنهايي نميي  دانند. بدي  ترتيب مي مي شلصي

مناطق گردشگري باشد بلكه گردشگران بايد مجاگ شوند که سفر به يك شيهر و منطقيه گردشيگري    

 گذاري براي: گذاري شلصي باشد نه صرفا تفريح؛ سرمايه تواند يك سرمايه مي
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 حيرشد و سالمت جسمي و رو 

 فراگيري و آموزش 

 گذاري توسعه تجارت و ايجاد روابط سرمايه 

 تقويت هويت فردي و آرامش دروني 

  پيشرفت موقعيت اجتماعي 

 

 

 

 

 

بدي  ترتيب رقابت براي جلب اوقات فراغت اندکي که باقي ماندج بيشتر شدج و شهرهاي مقصد سيفر،  

کنند. در اي  بي  وجود تنوع محصوالت  ميهاي گردشگري متنوعي براي جلب سليقه افراد ارائه  برنامه

کنيد کيه سيفر بيه آن      براي جلب گردشگر خاص در شهر يا مقصد گردشگري، گردشگر را تشويق مي

گذاري شلصي ببيند. بعضي از شهرها و مناطق توريستي به  مقاصد را نه فقط تفريح، که نوعي سرمايه

تر  موفق ويژجنيز در جذگ گردشگر با عاليق دليل ارائه محصوالت متنوع گردشگري در گذشته، امروز 

هاي بازار گردشگري عاليق خاص اشارج شيدج کيه گردشيگري     کنند. در اي  گزارش به نمونه عمل مي

به شرح و تفصيل بيشتري معرفي شيدج   ويژجع گردشگري با عاليق انواتري   سالمت به عنوان شاخص

     است. 

 دكتر محمد شريف ملك زاده
 دانشگاه عضو هيئت علمی

 81تهران پائيز 
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 فصل اول
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 کلیات
 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيه هائی به عالقه مندان تورهاي عالئق ويژه

 

چون طرفداران تورهاي عالئق ويژج در بيشتر موارد به مناطق ناشناخته تاريلي و طبيعيي سيفر ميي    

سفر ام ، سال  و خاطرج انگيز، الزم است اقدامات مهمي را به انجام برسانند کنند، لذا براي تجربه يك 

 که به دو دسته تقسي  مي شوند:

 

 قبل از سفر:الزم الف: اقدامات 

قبل از سفر اروري است اطالعات مفيد و مورد نياز در بارج موقعييت مكياني و جغرافييائي، مسيافت،     

ر طول مسير و مقصد نهائي را جمع آوري و نقشه راهها فصل مناسب سفر، امكانات و خدمات موجود د

 و کتاگ راهنماي سفر را همراج خود داشته باشند. 

 

کسب اطالع از واعيت آگ و هوا براي مدت سفر شامل دماي مسير و مقصد، بررسي و کسب 

ادج ها آمادگي براي مواردي چون بارش بر  و باران، طوفان، گردباد، مه شديد، سيل و آبگرفتگي در ج

و راههاي خاکي، آشنائي قبلي با رفتارهاي طبيعت مانند ش  هاي روان، برخورد بيا آتشفشيان فعيال،    

رانش زمي  و دانش کافي در بارج خصوصيات خاك در شرايط ملتل ، از جمله مواوعاتي هستند که 
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تا در زمان  بايستي مورد توجه ويژج مسافران عازم به دام  طبيعت بلصوص جنگل و کوير قرار گيرند

 بروز هر اتفاق، بتوانند تصمي  درست و مناسب را اتلاذ نمايند.

 

يكي از مقدمات مه  ديگر قبل از سفر آنست که اعضاي خانوادج يا دوستان نزديك را از قصد  

خود براي سفر، مسير و طول مدت سفر، محل توق  و اقامت آگاج سازيد تا در صورت بروز هر مشكل 

ي از قبيل بيماري، مجروحيت، تصاد ، خرابي خودرو، طوفان، رعد و برق و ييا ميوارد   يا حادثه احتمال

مشابه، آنها بتوانند با شما تماس بگيرند يا نيروهاي امدادي را به محل حادثه اعزام کنند. عالوج براي ، 

 توصيه مي شود حداقل روزي يكبار با منزل يا دوستان تماس برقرار کنيد.

  

 

 

 

 

 

 

مادج کردن و تدارك وسايل، تجهيزات و لوازم اروري سفر مانند قطب نما، دستگاج جي آر همچني ، آ

اس، چادر مسافرتي و کيسه خواگ، چراغ قوج، لوازم يدکي خودرو شامل جعبه ابزار، الستيك زاپياس،  

کمكهاي اولييه  جعبه زنجير چرخ و چراغ مه شك ، ابزار پنچرگيري و لوازم شلصي شامل لباس گرم، 

اروهاي اروري، غذاهاي کنسرو شدج، آگ و بنزي  به مقدار الزم براي مسيرهاي ناشناخته و دور از و د

 آبادي جزو اروريات است. 

 

عالوج براي ، الزم است اتومبيل شما چيك آ  کاميل شيود. دوربيي  عكاسيي، فيلمبيرداري،        

نند وسايل کوهنوردي، موبايل و لوازم شارژ هرکدام، باطري کمكي و لوازم تلصصي سفرهاي خاص ما

مادج، تعمير و در صورت لزوم با ابزار جديد جايگزي  آاسكي، غواصي، شكار و غيرج نيز بايد قبل از سفر 

 شوند تا در طول سفر با مشكلي مواجه نشويد. 

 

 

 

 :در طول سفرالزم ب: اقدامات 

 

تجربه کافي در بارج مسير و اولي  گام در آغاز سفر آنست که يك نفر از بي  اعضاي گروج که آشنائي و 

را داشته باشد، بعنوان راهنما يا سرگروج انتلاگ نمائيد تيا   مانند نقشه خواني مواوعات تلصصي سفر

جزئيات برنامه سفر کيه از قبيل تعييي     همه اعضاي گروج مطابق نظر و توصيه هاي وي عمل نمايند. 
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بليه بيا شيرايط پييش بينيي نشيدج       شدج است شامل ساعت و زمان حرکت، استراحت، صر  غذا و مقا

 طبيعي بايستي بطور دقيق و مو به مو با صالحديد راهنما و تبعيت کامل افراد گروج به اجيرا درآينيد.  

 تقسي  کار بي  اعضاي گروج با مشورت همه و نظارت سرگروج انجام شود.

 

برخيورد بيا   عالوج براي ، الزم است يكي از اعضاي گروج اطالعات اوليه پزشيكي ماننيد نحيوج     

مواردي مانند مارگزيدگي، سرماخوردگي، تب، گرمازدگي و غيرج را که از قبل آمادج کردج است، همراج 

داشته باشد تا در زمان بروز هر اتفاق احتمالي بتواند با آرامش و خونسردي در جهت رفع آن و معالجه 

 افراد بهتري  تصمي  را اتلاذ و فرد مورد نظر را مداوا نمايد.

 

 

 

 

  

 همچني  اروري است موارد ذيل بدقت رعايت شود:

 

 ،از خود درماني و مصر  بي رويه هرگونه دارو بشدت خودداري گردد 

  از مصر  غذاهاي کنسروي تاريخ گذشته يا غذاهائي که رنگ و طع  طبيعي آنها تغيير کردج

 باشد خودداري کنيد،

 نامطمئ  پرهيز نمائيد، از شنا در رودخانه هاي خروشان يا مكانهاي ناشناخته و 

  مكانهاي ناشناخته و دور افتادج بويژج در جنگل و کوهستان و حفظ امنيت و سالمت گروج در

 در طول شب، حتما يك نفر در زمان خواگ اعضاي گروج بصورت نوبتي بيدار بماند،

 ،از خوردن گياهان، سبزيجات و ميوج هاي کوهي ناشناخته پرهيز شود 
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 در يك شهر يا منطقه گردشگري ويژهعاليق  هاي بارز گردشگري با  نمونه

 

 

 

 

 گردشگري سالمت: -1

 

ولي تا قبل از قرن هيجيده  اهمييت چنيداني     است سالمت و درمان هميشه وجود داشته گردشگري

رهاي داراي بيه شيه   گردشيگري ايي    بسياري از نقاط دنيا از جمله انگلستاندر  .براي آن قائل نبودند

هاي آگ گرم اختصاص داشت و عموما مناطقي که آبهاي معدني داشتند بيراي درميان اميراض     چشمه

گرفتند. حميام آگ گيرم    ي گرفته تا کبدي و برونشيت مورد توجه قرار ميا جملتل  از بيماريهاي رود

هاي  روشکنار ديگر بسيار متداول بود ولي استفادج از بوکستون، هاروگيت و چاههاي تون برنج نيز در 
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وييژج بيراي   ه درماني رونق گرفتند. البته مردم براي سرگرمي و تفريح ه  به اي  مناطق سر ميزدند ب

 کردند. اي ه  مسافران بسياري را در قرن نوزده  جذگ مي هاي آگ گرم قارج استفادج از آبها، چشمه

 

 

 

هبود و سالمت است کيه بيه   هاي گردشگري، گردشگري ب امروز يكي از رو به رشدتري  نمونه

 شود:  هاي گردشگران اي  حوزج اشارج مي برخي از داليل و انگيزج

 

 

  هاي کاهش وزن، سالمتي بدني بيشتر و مديريت استرس( )برنامهبهبود و سالمت بدن و فكر 

 استراحت و تمدد اعصاگ 

 هاي تلصصي( )مانند جراحي استفادج از امكانات و خدمات پزشكي 

 هاي آگ و هوايي و طبيعي يك منطقه براي آرامش ت  و روان ژگياستفادج از وي 

 

بيني  گردشگران سالمت لزوما بيمار نيستند. در حقيقت بيشتر اي  افراد بيه   همانطور که مي

دنبال تقويت ت  و روان و استفادج از امكاناتي براي اي  منظور هستند. در اي  مييان ارائيه دهنيدگان    

 کنند. ريان خود را به اقدامات پيشگيرانه تشويق ميخدمات در اي  بلش ه  مشت

 

 

 

  طبيعت درمانی: -1-1

هاي آگ و هيوايي و طبيعيي    هاي گردشگري سالمت، طبيعت درماني است که بر ويژگي يكي از شاخه

شيود. اسيتفادج از اثيرات شيفابلش      هاي آن در ايران نيز بسيار ديدج ميي  منطقه تكيه دارد و پتانسيل

اي برخيوردار بيودج و    ها، در پزشكي نيوي  از جايگياهي وييژج    اي درمان بيماريهاي آگ گرم بر چشمه

هاي آگ گرم حياوي اميالح    شود. به همي  دليل در سراسر جهان مناطقي که داراي چشمه توصيه مي

 شوند.  هاي گردشگري محسوگ مي مفيد هستند، از جمله جاذبه

 

توانيد   اي اسيت کيه ميي    م بيه گونيه  هاي آگ گير  در ايران نيز شمار، کيفيت و پراکنش چشمه

هاي طبيعي را به عنوان يكي از مهمتيري  منيابع گردشيگري کشيور      طبيعت درماني با استفادج از آگ

هياي البيرز قيرار دارد، بيا وجيود ايي ، شيمار         هاي آگ گرم ايران در دامنيه  معرفي کند. بيشتر چشمه

ها، برخي ديگير   ر ايران به جز چشمههاي آگ گرم در ديگر نقاط کشور نيز جالب توجه است. د چشمه

هاي کوج  از انواع طبيعت درماني، همچون لج  درماني نيز در مناطقي همچون درياچه اروميه و دامنه

 تفتان در بلوچستان رواج دارد.
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هاي ييالقي است که در ايران نييز   هاي طبيعت درماني استفادج از نقاهتگاج يكي ديگر از شيوج

ها همچون کالردشت و جواهردج در مازندران، ديلميان در گييالن،    اي  نقاهتگاج معمول است. برخي از

از شيهرت  و براي مناطقي همچون کالردشيت و جيواهردج   يز در مشهد و سردشت از شهرت ملي شاند

الملليي در نظير گرفيت.     توان به عنوان قطب بي  المللي برخوردارند. اما برخي از اي  مناطق را مي بي 

هاي آگ گيرم سيرعي  بيا توجيه بيه کيفييت آبهياي آن و نييز جغرافيياي طبيعيي و            مجموعه چشمه

 المللي طبيعت درماني در جهان باشد. هاي بي  تواند يكي از قطب هاي پيرامون قطعا مي انداز چش 

 

هاي اروميه نيز بازتاگ محدودي در نشريات پزشكي جهان  در سالهاي اخير اثر شفابلش لج 

تري  نقاهتگياج ييالقيي    هرت جواهردج  موجب شدج است که به عنوان پررونقداشته است. همچني  ش

همه سالها تابستان پذيراي دهها توريست عرگ به ويژج از کشور کويت باشد. کالردشت نيز از اي  نظر 

توفيقاتي داشته است. آگ گرم گنو در استان هرمزگان نيز با توجه به نزديكيي آن بيه منطقيه خلييج     

هياي   نشيي   تواند پذيراي عالقمندان به طبيعت درماني از شيخ رت معرفي شايسته، ميفارس و در صو

آبگرم مه  کشيور کيه در مقيياس مليي      10خليج فارس باشد. البته بجز موارد نام بردج شدج، بيش از 

 اند، قابليت جهاني شدن را دارند.  مورد توجه

 

هاي آگ گرم به تنهايي موجب رونيق    بايد توجه داشت که وجود چشمه هاي آب گرم:  حمام -2-1

شود و اي  حوزج از گردشگري با عالييق خياص، بيه امكانيات و      گردشگري سالمت در يك منطقه نمي

  هاي آگ گرم، که معموال با استفادج از چشمه  خدمات اختصاصي و با کيفيت بيشتري نياز دارد. حمام

هياي تلصصيي جيذگ گردشيگر       جمله شيوج دهند از هاي آگ گرم خدماتي را به گردشگران ارائه مي

 هدفمند است. 

 

 

 شود:  دسته تقسي  مي 4هاي آگ گرم معموال به  محصوالت حمام

 

 .حمام آگ گرم روزانه: مرکزي براي ارائه خدمات تلصصي در يك روز 

        حمام آگ گرم مقصدي: مرکزي که عالوج بر حميام آگ گيرم، خيدماتي نظيير منيوي غيذاي

 دهد. ها و راهكارهاي بهبود زندگي و بهبود سالمتي ارائه مي سالمتي بلش و برنامه

  :دهد. مرکزي در يك هتل که خدمات حمام آگ گرم و برنامه سالمتي ارائه ميهتل حمام آگ گرم 

       حمام آگ گرم درماني: مرکزي که توسط يك يا چنيد پزشيك و متلصيص تاسييه شيدج و

ودي نقاهت در محيطي دربرگيرنيدج  هد  اصليشان ارائه خدمات پزشكي کامل و خدمات بهب

 شود.   هاي مكمل و سنتي ه  ارائه مي هايي درمان حمام آگ گرم باشد. در چني  محيط
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  هاي آب گرم:  داليل اهميت بازار گردشگري سالمت در بخش حمام -2-1

 

بر اساس اطالعات مراکز جهاني، تقااا براي سيفر بيراي بيار دوم و سيوم بيه مقاصيدي کيه خيدمات         

دهند در اروپا، آمريكا و ژاپ  بيشتر شدج است. البته اي  رشد بيشتر در در  گردشگري سالمت ارائه مي

کردج مشهود است. همچني  بر اساس  حوزج گردشگران مس  سرپا و گردشگران جوان مرفه و تحصيل

اروپا منتشر گرم( در مورد مراکز بهبود در آمريكا و هاي آب  )حمام  SPAاطالعاتي که سازمان جهاني 

 هاي آگ گرم و مراکز گردشگري سالمت معموال عبارتند از:   کردج است، مشتريان حمام

 

 سال ندارند. 18دار که فرزند کمتر از  افراد متاهل خانه 

 کارمندان تمام وقت 

 ها  التحصيالن دانشگاج فارغ 

 

سال و  43خدمات  نندگان از اي ک در اي  تحقيق همچني  اعالم شدج که ميانگي  سني استفادج

هزار دالر است. ام  اينكه خدمات پوست و صورت و ماساژ بيشيتري    85ميانگي  درآمد ساالنه آنها 

 متقااي را داشته است.

 

دهد که بازار گردشگري سالمت طي  وسيعي از گردشيگران را   بررسي اي  اطالعات نشان مي

گذاري پايدار و شكوفا تبديل شود.   رمايهتحت خدمات خود دارد و اي  قابليت را داراست که به يك س

 عامل شرط الزم است:  2آنچه که مسل  است براي ايجاد بازاري در يك منطقه، وجود 

 

 هاي درماني( در آن منطقه،  هاي گرم معدني و لج مواد اوليه )در اينجا آب وجود 

  .وجود مشتري هميشگي 

 

وجود مواد اوليه پيشتر اشارج شد اما دربيارج  عامل کامال وجود دارد؛ به  دودر مورد ايران اي  

مشتري دائمي بايد گفت که کشورهاي حاشيه خليج فارس در درجيه اول بيه دلييل افيزايش حضيور      

گردشگرانشان در ايران در سالهاي اخير و اروپا، ژاپ  و کيرج در درجيه دوم بيه دلييل سيابقه حضيور       

اي  مراکز باشند. اما آنچه که حلقه واسط بيي   توانند مشتريان دائمي  گردشگرانشان در کشورمان مي

 ريزي تقويت مراکز گردشگري سالمت است.  هاي مناسب و برنامه عامل است ايجاد زيرساخت دواي  
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  هاي تخصصی:  جراحی -4-1

هاي تلصصي نيز عامل جذگ گردشگران بسياري در سراسر دنياسيت. در    هاي زيبايي و جراحي  عمل

ها و جراحي   ها شدج است. بيمارستان هاي زيبايي موجب افزايش کيفيت اي  عمل  ان رونق جراحياير

توانند ميزبان گردشگران خيارجي و بيه خصيوص از حيوزج کشيورهاي       شيراز، قش ، کيش و تهران مي

 حاشيه خليج فارس باشند.
 

مت بايد مورد توجيه  آنچه که در مورد گردشگري عاليق خاص به ويژج گردشگري سال نکته نخست:

قرار گيرد اي  است که رونق خدمات گردشگري عاليق خاص باع  شهرت هرچه بيشتر آن منطقه در 

شود و اي  مواوع موجب افزايش هرچه بيشتر امكانيات و   حوزج فعاليت تلصصي گردشگري خود مي

شيگري  شيود. بيراي نمونيه در منياطقي کيه گرد      مراکز خدماتي در آن حوزج تلصصي گردشگري مي

هاي تلصصي دولتيي و خصوصيي در کنيار مراکيز ملتلي        سالمت رونق پيدا کردج است، بيمارستان

. اي  مراکيز هي  بيه    اند  اندازي شدج  هاي متنوع پزشكي راج پزشكي مانند مراکز طب سنتي و دانشكدج

ي  هاي تلصصي را براي حمايت از صنعت گردشگري سالمت تام  طور متقابل سرمايه فكري و مهارت

 کنند. مي
 

گيري و رونق گردشگري عاليق خاص در ييك شيهر ييا منطقيه نيياز بيه طراحيي و         شكل نکته دوم:

ريزي دقيق براي توسعه آن منطقه خاص دارد. مديران منطقيه بيا مشيلص شيدن تكاليفشيان       برنامه

  موظ  به حرکت در چارچوگ برنامه توسعه هستند و توسعه منطقه در ايي  بليش دقيقيا بيه جهيت     

 هاي مديريتي در آن نوع از گردشگري خاص دارد.        يريگ
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 گردي:  طبيعتگردشگري  -2
 

هاي گردشگري ماجراجويانه که در باال عنوان شد، به نوعي در زمينه طبيعيت و حتيي در     تمام شاخه

گيردي هي  بيه طيور      شود. اما با اي  وجود طبيعيت  گردي محسوگ مي  بعضي موارد زيرشاخه طبيعت

توانيد   گردي مي ستقل، خود شامل دهها زيرشاخه از گردشگري با عاليق خاص است. گسترج طبيعتم

اي از منابع پراکنيدج، ثبيت نشيدج و در بسيياري      سرزميني به پهنه يك کشور باشد؛ مجموعه گستردج

 شود.  گردي در کشورهايي نظير ايران را شامل مي  هاي طبيعت  موارد روبه قهقرا، معموال داشته

گردي قابل   هاي طبيعت  سنجي هر کدام از جاذبه بررسي جغرافياي طبيعي ايران و نيز امكان

نظير بسيار   گذاري، در کشور ما بيانگر آن است که گردشگري در ايران يك منبع اقتصادي ک   سرمايه

ير گيردي اييران در وهليه اول تحيت تياث      مستعد و البته رها شدج به حال خود است. موقعيت طبيعيت 

رود که کشورهايي نظير ايران که در منطقه پرفشار  رسد و انتظار مي شرايط اقليمي منطقه به نظر مي

اي از   اي قرار دارند اقليمي خشك و نيمه خشيك و بيابياني داشيته باشيند، اميا مجموعيه       جنب حارج

ي دنيا تبديل ها  تري  فالت شناسي موجب شدج است که ايران به يكي از بلند هاي زمي  خوردگي چي 

شود. در نتيجه عامل ارتفاع به شدت در تقابل با عامل عرض جغرافيايي عميل کيردج و موجيب شيدج     

 هاي بسياري با موقعيت جغرافيايي آن داشته باشد. است که واعيت طبيعي ايران تفاوت

 

اي از   دو رشته کوج بلند و وسيع البرز و زاگرس در دل يك منطقه خشك و بياباني مجموعيه 

هاي دائمي ايجاد   هاي کوهستاني و جنگلي با شرايط اقليمي معتدل و حتي همراج با يلچال انداز چش 

هاي بسيار متنوع گياهي و جانوري را در ايران فراه    اند. اي  تنوع جغرافيايي زمينه زيست گونه کردج

آيد. به  جهان به شمار ميمند از تنوع زيستي کامل در  کشور بهرج 5کردج است. آنچنانكه ايران يكي از 

کيلومتري بيا خلييج    200جز آن، وجود بزرگتري  درياچه جهان در شمال کشور، خط ساحلي هزار و 

هاي کنوانسيون   درياچه در شمار پهناگ 18درياچه در داخل کشور که از ميان آنها  50فارس، وجود 

زمي  شيناخته شيدج    ذخاير زيستي کرج 59المللي رامسر قرار دارد و نيز درياچه اروميه که يكي از  بي 

در جهيان بيودج و از ايي       غرگ مازندران، آخري  بازماندج اينگونه جنگل هاي انبوج شمال  است. جنگل

هاي بياباني از قبيل وزش   هاي ايران مولفه  روند. در بيشتر بيابان هاي باستاني به شمار مي  نظر جنگل

دما در باالتري  حد ثبت شدج در مناطق بيابياني جهيان اسيت،    هاي روان و بيشينه   بادها، حج  ماسه

هاي معيشيتي چنيدهزار سياله ماننيد زنيدگي کيو          همچني  طي  متنوعي از آداگ و رسوم و شيوج

 رود. گردي در ايران به شمار مي  هاي طبيعت  نشيني که منطبق با شرايط اقليمي است از ديگر داشته
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منيد از  بيشيتري  تنيوع اقليميي در       کشور نلست بهرج 5يان در واقع قرار داشت  ايران در م

گذاري اکوتوريستي فراه  است و به   جهان به معناي آن است که در ايران زمينه براي هرگونه سرمايه

هاي اکوتوريستي کشور منابع مورد اتكا آنچنان در دسترس قرار دارند که در بيشتر آنها   ويژج در قطب

ها وجود ندارد و صر  نظير از مسيائلي همچيون محيدوديت بيازار        سازي جاذبه  حتي نياز به مضاع 

گردشگري فرهنگي و نبود زمينه اجتماعي گسترش گردشگري تفريحي در ايران، از اي  نظر نيز توان 

 هاي گردشگري است.    تر از ديگر بلش  گردي ايران بسيار افزون  بالقوج طبيعت

 

 

 

 

 

 ردي:گ  اهميت بازار طبيعت -1-2

 

درصيد آنيان داراي    80سال قرار دارنيد و   54تا  35المللي در محدودج  گردان در مقياس بي   طبيعت

دهند. با توجه به اينكه  هاي گروهي را ترجيح مي تحصيالت عاليه هستند، ام  اينگه بيشتر آنها سفر

کيه   تيوان گفيت   کشيد ميي   روز طيول ميي   14تيا   8هاي طبيعت بيه طيور متوسيط بيي       بيشتر سفر

 کند.  اي از گردشگران را براي زمان نسبتا طوالني جذگ مي گردي طي  گستردج طبيعت

 

گيردان   ها در آمريكاي شمالي نشان دادج است که طبيعيت  از سوي ديگر بايد گفت که بررسي

کننيد، عيالوج بير آن،     دالر پول صير  مليارج سيفر خيود ميي      1500در هر سفر خود معادل هزار تا 

کننيد.   المللي معموال مبلغ قابل توجهي را صر  خريد سوغات و غذاهاي محلي مي  گردان بي طبيعت

هياي مسيافران پيول خيرج       گردان بيش از ديگير گيروج    توان گفت که طبيعت در مجموع قاطعانه مي

 کنند.  مي

سياله بييش از    3اعالم کرد که در يك مقطيع   2000مرکز اطالعات سياحتي آمريكا در سال 

گردي اهميت جايگاج آن  گرد در اي  کشور وجود دارد و اي  نشانگر رونق طبيعت  عتميليون طبي 43

مستقي  از اي  رشته  هزار نفر در به طور مستقي  و غير 300ک   در اي  کشور است به طوري که دست

کنند. کشورهايي نظير کاستاريكا و هندوراس هي  در قيارج آمريكيا اعيالم      گردشگري کسب درآمد مي

دهنيد. در واقيع    گردان تشكيل مي شان را طبيعت  درصد گردشگران ورودي 70د که نزديك به ان کردج

گذاري بسييار قابيل     گردي در بازار گردشگري بسيار قابل توجه و براي توسعه و سرمايه  سه  طبيعت

 اتكاست.
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 گردي در ايران:   هاي طبيعت  جاذبه -2-2

اي تماشاي حيات وحيش، عكاسيي از طبيعيت، کمپينيگ،     ه  گردي در ايران معموال به شاخه  طبيعت

گيردي،    گردي، شترسواري در کوير، جنگيل   روي در طبيعت، بيابان  پيمايي، پيادجپيمايي، کوه  دامنه

 شود: هايي از آن در ذيل اشارج مي  شود که به نمونه رصد ستارگان و چند شاخه ديگر تقسي  مي

 

  تماشاي حيات وحش:

هايي نظير تماشاي گور ايراني در پارك ملي توران و   يات وحش اشارج کرد که برنامهتوان به تور ح مي

 هاي آن باشد. تواند از برنامه تماشاي گوزن زرد ايراني در پارك ملي اروميه مي

 

 

 

 

  تماشاي پرندگان:

طشيك و   هاي بلتگيان و  هاي ميانكاله و بوجاق و درياچه  هايي نظير تماشاي پرندگان در تاالگ برنامه

  هاي طبيعت  تواند در برنامه همچني  تماشاي پرندگان کويري در پارك ملي کوير و کوير مرنجاگ مي

 گردي بگنجد.

  ها و گياهان:  تماشاي گل

شهرکرد در اواسط هاي واژگون در   تماشاي سوس  چلچراغ در رودبار در اواسط خرداد و تماشاي الله

هيرکاني در گرگيان و انزليي و تماشياي دشيت شيقايق در       هاي  ارديبهشت، همچني  تماشاي جنگل

 دشت الر تهران در ارديبهشت.

  عکاسی از طبيعت:

هاي کوير و مناظر گرمتري  کوير جهان در پاييز و زمستان، عكاسي از سواحل خليج   عكاسي از کلوت

 هاي انبوج گيالن.  فارس در قش  و جنگل حرا، عكاسي از جنگل

 كمپينگ: 

کنار درياچه ننور در اردبيل و يا در کالردشت در بهار تا پاييز و همچني  در کنار درياچه کمپينگ در 

 تار در استان تهران.

  دامنه پيمايی:

پيميايي اسيت و شهرسيتانك      در فصول بهار تا پاييز آهار، رينه و فش  در استان تهران مناسب دامنيه 

  کرج ه  در تمام فصول براي اي  برنامه مناسب است. 

 

  كوهپيمايی:
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هياي مناسيب     آبنيك و ورجي  و بندعيش در اسيتان تهيران و همچنيي  الونيد در هميدان از مكيان      

 کوهپيمايي است.

 گردشگري دريايی: 

هيا    بازديد از سواحل مرجاني خليج فارس، سفر باکشتي و لنج بي  بنادر خليج فارس، تماشاي دلفي 

 اي در قش  و کيش.  شيشه    و سواري با قايق ک ها در قش  پشت  در قش  و کيش و تماشاي الك
 

  روي در طبيعت:  پياده

کندر در نزديكي واريش و اسال  خللال در فصول بهار تا پاييز و طارم زنجان در فصل بهار، همچنيي   

 روي باشد.  هاي مناسب پيادج  تواند از برنامه قصربهرام در ورامي  مي

 

 مکاشفه طبيعت: 

هيايي اشيارج     ي  سفرهايي در اطرا  تمام شهرهاي کشور وجود دارد اما بيه نمونيه  امكان برکزاري چن

هاي گلستان و ديلمان که عموميا    حصار در استان تهران و جنگل  شود. پارك ملي خجير و سرخه مي

 در فصول بهار تا پاييز مناسب سفر است.

  سواري در كوير: شتر

هياي مناسيب ايي       ه، نائي  و کوير مرنجياگ مكيان  کوير مصر در اطرا  سمنان، روستاي حلوان طب

 برنامه است.

 

 تماشاي مناظر طبيعی: 

تري    هاي ارسباران و کليبر، کوير مرنجاگ، قلعه الموت و درياچه اوان و تاالگ انزلي از شاخص  جنگل

 هاي جذاگ براي برگزاري سفرهاي تماشاي مناظر طبيعي است.  نمونه

 

  گردي:  بيابان

رام تا کاروانسراي مرنجاگ در بهار و پاييز و زمسيتان، کيوير شيهداد در نزديكيي کرميان در      از قصر به

 زاري است.اسب برگزمستان و کوير مرنجاگ در پاييز و زمستان من

 

  رصد ستارگان:

هاي مرنجاگ و قصر نمك در نزديكي گرمسار و کاروانسرا روستاي رحق در نزديكي ق ، کاروانسراي دج

 زاري دارد.گبهرام امكان بر

 

 گردي:   جنگل

 روزج مناسبي است. چهارزنجان تا ماسوله، شاهرود تا ساري و الموت به کالردشت مسيرهاي 
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اي بسياري بيه خصيوص در حيوزج      هاي حاشيه  شايان ذکر است که تقريبا در تمام اي  سفرها جاذبه

تير شيدن سيفرها را فيراه        يشناسي وجود دارد که امكان غن  دستي و مردم  فرهنگي، صنايع  ميراث

 کند. مي

 

 

 گردشگري ماجراجويانه: -2
 

دانند مورد توجيه قشير    اي از گردشگري ورزشي مي  گردشگري ماجراجويانه که بسياري آن را شاخه 

جوان گردشگر است. شناخت بازار گردشگري ماجراجويانه در يك منطقه جذابيت آن منطقه را چنيد  

 ن يك منطقه به عنوان قطب گردشگري ماجراجويانه نيز نياز به برنامهکند. البته شناخته شد برابر مي

 ريزي توسعه محصوالت متنوع و بازاريابي براي آن محصوالت دارد.  

در مورد داليل اهميت گردشگري ماجراجويانه بايد گفيت کيه ايي  شياخه جيزو گردشيگري       

ر است. در حال حاار از هر شود و ورزش در هر حال از محبوبيت خاصي برخوردا ورزشي محسوگ مي

برناميه محتيواي ورزشيي دارد و ايي  محبوبييت       1برنامه تلويزيوني در آمريكيا، اروپيا و اسيتراليا،     10

وادج راجو حتما با دوسيتان ييا اعضياي خيان    همچنان رو به افزايش است. ام  اينكه يك گردشگر ماج

 شود.  کند و گروج  مشتريان خيلي زود تكميل مي خود سفر مي

 

تواند موقعيت منحصر به فردي را براي گردشگري ماجراجويانيه   آگ و هوا و طبيعت ايران مي

در کشور فراه  کند. گردشگران ماجراجو به دنبال تجربه خطر و ريسك هسيتند و تقاايا نييز بيراي     

به افزايش است.  اي  شاخه از  محصوالت بازار عاليق خاص ماجراجويانه در سطح کشوري و جهاني رو

دشگري عاليق خاص که در ايران تقريبا ناشناخته و مغفول ماندج است دهها زير شاخه دارد که بيه  گر

دليل شرايط طبيعي ايران، همه آنها امكان ايجاد و توسعه در کشور را دارند و در اي  گزارش بيه آنهيا   

 اشارج خواهد شد. 

 

 نوردي، غار نوردي، سنگ نوردي و يخ نوردي: كوه -1-2

قله مرتفع جهان قرار  100هاي زاگرس مرکزي در شمار   مرتفع کوهستاني ايران به ويژج قلههاي   قله

کرج غربي، از حد فاصل همي  قله تا لبه شرقي آسيا در کشور  تري  قله ني  داشته و نيز قله دماوند بلند

به ارتفاع دماونيد   اي  هاي آفريقا، آمريكاي شمالي و جنوبي و اروپا قله  چي  است. در هيچكدام از قارج
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  نظير هزار متر و موقعيت طبيعي ک 4هايي به ارتفاع بيش از   وجود ندارد. در زاگرس مرکزي نيز قله

 کنند.  نوردي عراه ميامكان مناسبي را براي کوه

 

هاي مرتفع البرز مرکزي بيا    اي، قله  هاي درياچه  هاي آتشفشاني سهند و سبالن با کاسه   قله

زبانه يلچال دائمي همچني  قله شيرکوج  3غناي طبيعي، عل  کوج در الموت قزوي  با تنوع زيستي و 

هياي کوهنيوردي     از جاذبيه  خيود   يزد و تفتان سيستان و بلوچستان با گسترج وسيع بياباني در مقابل

 شود.  ايران محسوگ مي

 

گيذاري    غار بزرگ وجود دارد کيه قابلييت جيذگ سيرمايه     100در ايران همچني  نزديك به 

خيور    تري  غار آبي جهان( و کتله صدر )بزرگ ايران نظير عليگردشگري را دارد. برخي از اي  غارهاي 

شود غارهاي بيشتري با انتهاي نامعلوم در لرستان، چهارمحال و  شهرت جهاني دارند که البته گفته مي

وجود يك غار بزرگ و جذاگ  بلتياري و کهگيلويه و بويراحمد وجود دارد. نبايد از نظر دور داشت که

 المللي ارتقا دهد.  تواند موقعيت سياحتي آن را تا حد يك جاذبه بي  انداز طبيعي مي  در هر چش 

هياي ديگير     در اي  نوع گردشگري خاص اي  امكان وجيود دارد کيه دييدار از جاذبيه     بعالوج،

ري قلعيه، ميي تواننيد بازدييد از     بعنوان نمونه عالقه مندان غار قوگردشگري ايران با آن ترکيب شود. 

بيراي نمونيه صيعود کننيدگان بيه      جاذبه هاي تياريلي کرمانشياج را نييز در برناميه خيود بگنجاننيد.       

کليمانجاروي ايران )شيرکوج يزد( امكان بازديد از معماري منحصير بيه فيرد ييزد را دارنيد. همچنيي        

يد از کو  و زندگي عشاير و اسيتفادج  کوهنوردان مناطق سبالن )اردبيل( و زاگرس مرکزي امكان بازد

 هاي آگ گرم منطقه را دارند.  از چشمه

 

 هاي برفی:   اسکی، اسنوبورد، برف نوردي و بازي -2-2

 

هياي    اگر چه ايران در منطقه گرم و خشك واقع شدج اما بر اساس شياخص اقليميي سياخت پيسيت    

 هاي اسكي و فضياهاي بيازي   ايجاد پيستهاي زيادي از البرز امكان   در سراسر زاگرس و بلش  اسكي،

هاي برفي وجود دارد. در اي  ميان مناطق زاگرس مرکيزي، فيارس مرتفيع، کهگيلوييه و بويراحميد و       

هزار متر که فصل ماندگاري بر  در  2چهار محال و بلتياري با توجه به برخورداري از ارتفاع بيش از 

هاي تري  زمينه را بيراي گسيترش ورزشي     د مطلوگکش ماج طول مي 8برخي از مناطق آنها تا بيش از 

 هاي مردم  اندازهاي زيباي جغرافيايي و نيز جاذبه  کند. غناي محيط طبيعي، چش  زمستاني فراه  مي
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 آل  هاي بالقوج يكي از ايدج شود که حتي بتوان اي  نقطه را از نظر توانمندي شناسي منطقه موجب مي 

 هاي زمستاني به شمار آورد.   ترش بازيتري  مناطق طبيعي جهان براي گس 

 

هاي اسكي و امكانات اقيامتي در ايي  منطقيه، قطعيا      گفتني است در صورت گسترش پيست

تري  ورزشگاج زمستاني جهان در عرض جغرافيايي کرج زمي  خواهد بيود    مجموعه سياحتي آن پايي 

هياي    نشيي    گيرد از شييخ    طبيعت ريزي موثر براي جذگ  که اي  امر گذشته از شهرت، امكان برنامه

 توانند ميزبيان اسيكي کوهسيتان، هليي     ها مي  حاشيه خليج فارس را فراه  خواهد کرد. اي  مجموعه

راني   بر  سواري و سورتمه نوردي، موتور  راني، بر   اسكي، اسكي وحشي، اسنوبورد وحشي،  سورتمه 

پيست اسكي وجيود دارد کيه از    11ران فقط هاي برفي باشد. در حال حاار در اي  و جشنوارج تنديه

مجموعه فقط داراي رستوران و بقيه از حداقل امكانات  5مجموعه داراي امكانات اقامتي،  3ميان آنها 

هاي آبعلي، شمشك و ديزي  در استان تهيران قابلييت پيذيرايي از      محروم هستند، از اي  بي ، پيست

 گردشگران خارجي را دارد.

 

 

 سواري، موتور سواري:   هاي بدون جاده، دوچرخه سيرسفر در م -2-2

 

اندازهاي طبيعي   هاي اقليمي و چش   اي  شاخه از گردشگري ماجراجويانه ه  کامال وابسته به ويژگي

ها، جنگل، سواحل و کوير در ايران امكان برگزاري تورهاي عنوان شدج را در بهتري   است. وجود دامنه

هاي بدون جادج در مناطق کويري و همچنيي  عبيور از زاگيرس     مسير . سفر دردهد کيفيت دست مي

مرتفع و دوچرخه سواري کوهستان در مناطق جواهردج، توچال، دماوند و ديلمان و.... از امكانيات ايي    

نوع گردشگري در ايران است. موتور سواري کوهستان و گردش با موتور نيز ماننيد دوچرخيه سيواري    

 ن دارد.مسيرهاي بسياري در ايرا

 

 گاليدر سواري و بالن سواري:  سواري، چتربازي، پارا  كايت -4-2

 

اما امكانات مناسب  ها در ايران وجود دارد اگر چه از نظر موفعيت اقليمي امكان برگزاري تمام اي  بازي

 گيذاران در   ها نظير پاراگاليدر سواري در مناطق ملتل  ايجاد نشدج است. سيرمايه  بعضي از اي  بازي

توانند  يابند و به اي  ترتيب مي ها با جذگ گردشگران داخلي امكان توسعه امكانات خود را مي اي  بازي

ها و منياطق اطيرا  تهيران، جزييرج       به شهرت امكانات خود در خارج کشور نيز اميدوار باشند. باشگاج
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ايم  اينكيه    فته شيود ها در نظر گر تواند براي ميزباني اي  بازي کيش و پايگاج شكاري انديمشك مي

امكان بال  سواري در همه گسترج طبيعي ايران وجود دارد اما تاکنون تجهيزات آن توسط هيچ گيروج  

  اي ارائه نشدج است.  يا موسسه

 

 

  هاي آبی، انواع اسکی و قايق سواري و غواصی:  بازي  -5-2

 

هياي   ز امكان برگيزاري بيازي  هاي آبي متصل هستند ا  تقريبا همه مناطق گردشگري دنيا که به پهنه

اي خشيك، در شيمال و جنيوگ سيواحلي       کنند. ايران با وجود قرار گرفت  در منطقه آبي استفادج مي

 هاي آبي ساحلي تبديل شوند.   ها و ورزش  المللي بازي هاي بي   توانند به قطب دارد که مي

روميه، گهر، پريشيان و... و  هاي بزرگ و متعدد طبيعي مانند ا  ساحل، درياچه دوعالوج بر اي  

هييا و  هيا و رودخانييه   سييدها نييز از چنييي  قيابليتي برخوردارنييد. البتيه درياچييه     هيياي پشيت  درياچيه 

صنعتي و خانگي و همچني    گذاري در سواحل آنها از سوي عواملي چون آلودگي و ورود پساگ سرمايه

هايي مانند اسكي   هاي و ورزش  بازياندازها روبرو هستند. در عي  حال امكان برگزاري   تلريب چش 

رواز با چتر بيا  سواري موتوري و بادباني، اسكي روي آگ با چتر، پ  روي آگ، کاياك و کانو سواري، قايق

شب، در غارهاي آبي و تماشاي  اسكي، قايق سواري در رودخانه وحشي، غواصي درقايق موتوري، جت 

 هاي ايران براي جذگ گردشگر وجود دارد.  دخانهها و رو  ، درياچه ها در عمق، در سواحل ماهي

 

  رانی:  اتومبيل -1-2

 

ديفرانسيل در صحراهاي دبي به گيوش ايرانييان    هاي دو  راني با اتومبيل  از زماني که شهرت اتومبيل

رسيد سالها گذشته است. اما بايد گفت که په از گذشت اي  سالها هنوز هيچ تور مناسبي بيا زمينيه   

سياعت   2حالي است که در ايران در زماني کمتر از  اني در ايران طراحي نشدج است. اي  درر  اتومبيل

رانيي    تواند  جيذابيت بسيياري بيراي اتومبييل     توان طي کرد و اي  مي فاصله بي  جنگل و کوير را مي

ر از تي   هاي متعدد در بر  و کوير و کوهستان در سطح وسييع   ماجراجويانه داشته باشد. برگزاري رالي

هياي همچيون رييگ     ديفرانسيل در مسير هاي دو  هاي سواري با اتومبيل  آنچه هست، برگزاري برنامه

راني   هاي اتومبيل  مراد به طالقان و ارتفاعات الر و همچني  برگزاري برنامه  ج ، صعود به درفك، يخ

 تواند امكان جذگ گردشگر ماجراجو را فراه  کند. کارتينگ مي
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  ماهيگيري: شکار و -7-2

 

هاي ميورد    هاي خاص گردشگري، ماهيگيران وفادارتري  گروج به برنامه  در ميان عالقمندان به برنامه

شوند و ماهيگيران درياچه، دريا،  خود هستند. البته اي  گروج ه  خود به چند دسته تقسي  مي  عالقه

ل مشتريان دائميي هسيتند. در اييران    هاي آرام و خروشان، عاليق متفاوت دارند، اما به هرحا  رودخانه

گييرد. البتيه بيه     هاي کشور ماهيگيري صورت مي  درياچه و تاالگ داخلي و نيز تمامي رودخانه 50در

در اي    هاي پشت سدها و رهاسازي ماهي  اندازي سايت ماهيگيري در درياچه  توان امكان راج اينها مي

ر ايران نكتيه مهي  ايي  اسيت کيه در نزديكيي بيشيتر        ها را ااافه کرد. در مورد ماهيگيري د  درياچه

 شهرهاي بزرگ کشور، به خصوص تهران، امكان ماهيگيري وجود دارد. 

هاي ايران نيز از قدمت طوالني در ميزباني شكارچيان و گردشگران دارند. در اييران    شكارگاج

شيهرت جهياني   شيكارگاج بيزرگ وجيود دارد کيه برخيي از آنهيا همچيون جياجرود، از          100بيش از 

ها را در   ها در مناطق ملتل  ايران متناسب بودج و تقريبا بيشتر استان  برخوردارند. پراکنش شكارگاج

کنند و عمدج مقاصد آنهيا   گيرد.  ه  اکنون نيز ساالنه صدها شكارچي خارجي به ايران سفر مي بر مي

هرمزگان و بوشهر است. در ايي    استانهاي فارس، آذربايجان غربي، سمنان، خراسان، اصفهان، کرمان،

کننيد اهمييت    هاي فارس و بوشهر به دليل امكاني که براي صيد پرندج هوبرج عرايه ميي    ميان استان

اکنون ساالنه دهها نفر از شيوخ عرگ حاشيه خليج فارس بيا صير  هزينيه بسييار       بيشتري دارند. ه 

 آيند.  براي صيد اي  پرندج به ايران مي

 

 

 :گردشگري ورزشی -4

 

رکت فعال يا غيرفعال در يك فعالييت  اشمگردشگري ورزشي معموال چني  تعريفي دارد: تمام اشكال 

تجاري يا تجياري انجيام پيذيرد کيه       داليل غير رسمي و يا هماهنگ شدج با  ورزشي که به صورت غير

راجويي ام اهيدا  ورزشيي و مياج   غي نيازمند سفر به مقصد و کار در محل برگزاري باشد. البتيه گياج اد  

 گردشگران بر ايجاد عالقه، شناخت و درك صحيح از اي  بازار تاثير بسيار گذاشته است.

 شود:  نوع اصلي تقسي  مي سهگردشگري ورزشي معموال به 
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      گردشگري ورزشي فعال و ميزباني گردشگراني که به صورت فعيال در ييك فعالييت ورزشيي

 کنند. شرکت مي

 ي از گردشگراني که تماشاگر يك واقعه ورزشي هستند.گردشگري ورزشي مناسبتي و ميزبان 

 ييك   ار ازدوست )نوستالوژيك( و ميزباني گردشگراني که براي ديد  ورزشي خاطرج گردشگري

 کنند.   و... سفر مي يمكان ورزشي نظير ورزشگاهي خاص يا جايگاج يادبود مشاهير ورزش

 

 دوست جذابيت  ورزشي خاطرجبسياري از کشورها و مناطق گردشگري، در بلش گردشگري 

  گردشگري مناسبتي نيز بيه شيدت بيه سياسيت     اي  شرايط در حوزجهاي الزم و امكان رقابت ندارند.  

در معميوال  پيگييري آن   ،بنيابراي   .شرايط جهاني و امكانات رقبا بستگي دارد هاي کلي کشور ميزبان،

 گري ورزشي فعال، معموال مورد توجيه اما گردش ،نجدگ توسعه گردشگري با عاليق ويژج ميحوزج کلي 

 گيرد. هاي مديريتي توسعه بازار گردشگري با عاليق خاص قرار مي  برنامه تدوي  کنندگان

 

اي  شاخه از گردشگري ورزشي که موجب شهرت منطقه گردشگري به عنوان مرکز برگزاري 

بسياري از شيهرهاي اروپيا،   شود، چند دهه است که مورد توجه قرار گرفته و  سازي مي  اردوهاي آمادج

 هاي ورزشي براي برگزاري اردو است.   به ويژج مناطقي در آلمان، سوئيه و فرانسه مورد توجه تي 

 يابند:  اي  مراکز عموما به داليل زير شهرت مي
 

 خدمات درخشان طب ورزشي 

  هاي جهاني ورزشي در سطح استاندارد اتتمرينبراي انجام امكانات متعدد 

 در زمينه مديريت اردوهاي ورزشيهاي الزم تلصص از  برخورداري 

  جغرافيايي در منطقهويژج موقعيت بهرج مندي از 

  ها و شبكه حميل و نقيل مطليوگ درون      دسترسيزيرساخت هاي مورد نياز مانند گستردگي

 ورزشي   ک اماشهري و برون شهري براي کاهش زمان مسافرت بي  مكان استقرار و 

  ها   براي بعضي از ورزشو اروري هاي طبيعي مناسب   ويژگيقابليت ها و 

 ها   کيفيت و کميت اردوگاج 

   آگ و هواي مناسب و خوراك سال 
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ي، اردوهاي مناسبت  اردوهاي پيش توان به چند دسته تقسي  کرد:   ميالبته اردوهاي ورزشي را ه

هياي    مليتص مناسيب  ات، اردوهاي مربيگري تلصصي، اردوهياي پزشيكي   از فصل مسابق بعدو  قبل

 ورزشي.

 

هاي منطقه  هاي بزرگ، معموال تمام حوزج  از مناسبت  اردوهاي ورزشي، به خصوص اردوهاي پيش

طلبيد. شيهر    اي را نييز ميي    ريزي گستردج  دهد و هماهنگي و برنامه گردشگري را تحت تاثير قرار مي

يهياي  ن اردوهياي اسيتقبال از باز  ميزبيا  ه،فتي گلدکوست استراليا که براي نمونه مورد بررسي قيرار گر 

، در جيذگ و ايجياد امكانيات    جدبيو مشورت کميته تلصصي  طر که شهر  ي. شوراج استالمپيك بود

 ت. بسزائي ايفا نمودج اسبراي اردوها نقش 

 

هيزار و   ي و پيذيرائي از ميزبانبا  ،اردوهاي منتهي به المپيكطول مدت برگزاري اي  شهر در 

سود تقريبيي معيادل    ، توانسته استهزار تلت 40حدود  ختصاصو ازشي ورزشكار و مسنول ور 300

و  د. البته اي  اردوهيا عيالوج بير تياثير آنيي     براي صاحبان کسب و کار تضمي  نمايرا ميليون دالر  15

توسعه همكاريها و ايجياد  به شهر جلب کردند و باع  نيز ها را   ، توجه رسانهمحلي بر اقتصاد مستقي 

هاي ورزشي و ادارات مربوطيه شيدند. نتيجيه مطليوگ چنيي  روابطيي،         تديد با هيئجروابط تجاري 

 گذاران به ايجاد فضاهاي جديد تجاري و تفريحي در شهر بود.  پيشرفت گردشگري و تشويق سرمايه

در نهايت موفقيت شهر گلدکوست و شهرهاي ميزبان اردوهاي ورزشي، اي  مناطق را در صدر 

هيا و    گيذاري   دهد و متقابال ه  موجب افزايش سرمايه گردشگري قرار مي جدول اي  شاخه از صنعت

کوست ظرفيت آن را دارد که براي هميشه به عنوان مرکز  اي که شهر گلد  شود به گونه ها مي   ظرفيت

برگزاري اردوهاي پيش از مسابقات شناخته شود. البته شوراي ايي  شيهر در برناميه توسيعه تيا سيال       

اي  شهر بايد به قطب برگزاري اردوهاي ورزشي در سطح جهاني تبديل شود. توسعه  آوردج که 2010

ليدي در گرفت  نتايج درخشان ريزي، نقش ک  هاي آن در کنار برنامه  مراکز ورزشي و ايجاد زيرساخت

 از برگزاري اردوهاي ورزشي دارند. 

 

سيازي ورزشيي     اي آميادج کشور ما اگر چه سابقه قابل توجهي در برگزاري مسابقات يا اردوهي 

 در اختيار دارد.را ها  رشته مكانات اوليه مناسبي براي بعضي ازندارد، اما ا

 

هاي ماجراجويانيه  هاي اسكي، سيوارکاري، کوهنيوردي، قيايقراني و برخيي از ورزشي       در رشته

اسيكي  هياي    کنند؛ پيسيت  گذاري و توسعه را فراه  مي  امكانات اوليه و شرايط طبيعي امكان سرمايه
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 برداري دارند و شرايط انواع کوهنوردي در منياطق ملتلفيي از رشيته     ماج در سال امكان بهرج 8ايران 

هاي پشت سيدها نييز از     رام و خروشان و درياچههاي آ  کوههاي زاگرس و البرز فراه  است. رودخانه 

  ستان گلستان و استانشوند. ام  اينكه ا راني محسوگ ميهاي قايق  زاري برنامهامكانات نلستي  برگ

 هاي ورزشي سوارکاري دارند.  هاي مناسبي براي برنامه  هاي تهران و اذربايجان ظرفيت

 

هياي    هاي طبيعي نييز امكيان برگيزاري مسيابقات و برناميه       همچني  بايد گفت که جذابيت

اي  بي  باييد  کند. در  هاي هوايي را در تمام فصول سال فراه  مي هاي رالي و ورزش  ورزشي در رشته

توجه داشت که برگزاري مسابقات ورزشي سنتي ايران نيز در جيذگ گردشيگران بسييار ميوثر اسيت.      

مردي و سوارکاري ترکم  صحرا و سوارکاري عشياير    مسابقات چوگان، کشتي با چوخه و کشتي گيله

 از اي  گروج مسابقات است. 

ردج ساله را سيپري کي   31ه عمري ان اگر چزادي تهراي  بي  بايد گفت مجموعه ورزشي آ در

است اما همچنان امكان برگزاري اردوهاي ورزشي باکيفيت را دارد به خصوص اينكه در تهران امكانات 

 آورد. مناسب پزشكي شرايط را براي ارائه خدمات پزشكي ورزشي فراه  مي

مات تري  امكانيات ورزشيي را بيراي ارائيه خيد       در حال حاار در منطقه، کشور قطر مناسب

گذاري و رقابت  تواند زمينه را براي جذگ سرمايه گردشگري ورزشي دارد اما موقعيت اقليمي ايران مي

 در حوزج گردشگري ورزشي فراه  کند. 

 گردشگري تجاري: -5

 

ها تغذييه  هياي تجياري و نمايشيگاه     گردشگري تجاري که در واقع از فراه  کردن امكان گردهميايي  

دهد. در مورد گردشگري تجياري باييد گفيت کيه ايي        را تشكيل مي کند، بلش وسيعي از سفرها مي

هايي است که وابسته به فصل تعطيالت نيست و به هميي  دلييل    شاخه از گردشگري از معدود بلش

ها را  تواند در ماههايي که معموال فصل سفر نيست و تعداد مسافران اندك است، سطح اشغال هتل مي

 باال ببرد.

ر گرفت  در مسير تجاري آسياي ميانه، امكانات بندري، قرار گرفت  در مسير ايران به دليل قرا

ارتباط تجاري ترکيه با شرق و قرار داشت  در موقعيت مناسب براي ورود به بازار افغانسيتان، عيراق و   

گيري از گردشگري تجاري دارد. ام  اينكه امكانات مناسيب    آسياي ميانه، امكان مناسبي براي بهرج

ي نمايشگاج و همايش در تهران، مشهد، تبريز، اصفهان، شيراز و چند شهر بزرگ کشور در کنار برگزار

کنيد.   تواند شرايط را  براي رونق اي  شاخه گردشگري فراه  امكانات مناسب اقامتي و حمل و نقل مي

ت و در حال حاار آمار برگزاري نمايشگاج در کشورهاي حاشيه خليج فارس و چي  رو به افزايش اسي 
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اند. در سال  بينندج خود جاي ثابتي در اي  بازار باز کردج هاي پر  هاي اروپايي نيز با ثبت نمايشگاج کشور

هياي    شهر کوچك گلدکوست که به عنوان نمونه مورد بررسي قرار گرفته است از بازار نشسيت  2001

ون دالري شهر که در ميلي 118ميليون دالر درآمد کسب کرد. مرکز اجالس و نمايشگاج  101تجاري 

 هزار هيات را ميزباني کند.  1تواند  برداري رسيد مي  به بهرج 2004سال 

 

 داليل اهميت گردشگري تجاري:  -1-5

کنند، به طور متوسيط   مي  گردشگران تجاري معموال در يك مكان توق  دارند و در همان محل هزينه

دالر  195د در حالي که گردشگر تفريحيي  کن دالر هزينه مي 310هر گردشگر تجاري هر شب حدودا 

درصد گردشيگران تجياري بيراي غيذا و محيل اقاميت هزينيه خيوبي          55کند، به طور کلي  هزينه مي

کنند. از سوي ديگر همانطور که گفته شيد ايي  شياخه از گردشيگري وابسيته بيه فصيل         پرداخت مي

هياي اقتصيادي و    نيار بنگياج  هياي مسيافرتي در ک   هيا و آژانيه   تعطيالت نيست و به همي  دليل هتل

هيا را طيوري     هاي تجاري تيالش دارنيد تيا برگيزاري اينگونيه مراسي  و برناميه        برگزارکنندگان برنامه

هاي بيشيتري از هتلهيا کراييه     ريزي کنند که در فصل راکد سفر امار گردشگران باال رفته و اتاق برنامه

 شود.

ا صينعت گردشيگري ارتبياط نداشيته     اما شايد مهمتري  ويژگي گردشگري تجاري مستقيما ب

باشد؛ آن ه  اينكه رونق گردشگري تجاري موجب شناخت بيشتر فعاالن اقتصادي از امكانات تجياري  

گذاري بيشتر  تواند زمينه سرمايه شود و اي  خود مي و صنعتي و همچني  گردشگري کشور ميزبان مي

 را در آن منطقه فراه  کند.

 

 :)رويدادها( گردشگري مناسبتی -1

 

دهه است که گردشگري مناسبتي بيشتر مورد توجه قرار گرفته است و کشورهاي ميزبيان   بيش از دو

هيا    براي ميزباني مناسيبت   اي دارند، به طوري که رقابت ها توجه ويژج  به منافع اقتصادي اي  مناسبت

ي آن را در تقيوي   کنند برگزار ها، که کشورها تالش مي  است. زمينه اي  مناسبت  بسيار شديدتر شدج

 تتواند ورزشي، هنري، اشرافي و يا حتي بر اساس سبك زندگي باشد و خود مناسب خود بگنجانند مي

 اي از مسابقات، نشست و يا نمايشگاج باشد. ممك  است جشنوارج، دورج

اند ميزبياني   شته در ميان همسايگان کشورمان، ترکيه و اخيرا قطر موفق شدجذطي سالهاي گ

هياي    هاي مهمي را به عهدج بگيرند و با بوجود آوردن سابقه مثبت، امكان ميزباني مناسيبت   مناسبت
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  هاي مهي ، مناسيبت    ها به سه دسته مناسبت  اند. به طور کلي مناسب بعدي را براي خود فراه  آوردج

 هاي اجتماعي تقسي  مي شوند.  هاي بزرگ و مناسبت

 

 هاي مهم:   توجه به مناسبت -1-1

هياي توسيعه گردشيگري و افيزايش گردشيگران ورودي        ها به عنوان بلشي از برنامه   مناسبتمعموال

شود بايد با در نظر گرفت  عواميل محيطيي،    هايي که انجام مي گيرد و البته بررسي مورد توجه قرار مي

 اجتماعي و اقتصادي شهر يا منطقه ميزبان صورت گيرد. 

هاي   ها، مناسبت  ي  است که در ميان انواع مناسبتنكته مه  در مورد گردشگري مناسبتي ا

هاي کامل، آمادگي ساکنان شهر يا منطقه ميزبان و تجربيه ميديران     بزرگ نياز به امكانات، زيرساخت

بيه   .هاي بزرگ از ابتيداي کيار، بيهيودج اسيت      برگزارکنندج دارد بنابراي  تالش براي ميزباني مناسبت

هاي بزرگ داشته باشند، بر ميزباني   ها و استاديوم ربه، حتي اگر سال تج همي  دليل بيشتر شهرها ک 

هاي مه  در رشيد گردشيگري شيهر ييا       هاي بزرگ. مناسب  ها مه  تاکيد دارند تا مناسبت  مناسبت

ميدت و    هايي نتايج کوتاج  منطقه و مديريت اي  رشد اهميت بسياري دارند و ميزباني چني  مناسبت

 براي شهر دارد از جمله اينكه:بلند مدت بسياري 

 

 .در آمد حاصل از مسافران تاثير مستقيمي بر درآمد محلي دارد 

 اي و تبليغات مشترك از يك سيو فرصيتي بيراي برگزارکننيدج مناسيبت و       هاي رسانه گزارش

هياي عميومي ملتلي  آن را      کند که آگاهي نسبت به شهر و جنبه حامي مالي آن ايجاد مي

 گذارد.  ه  اثر مي  سوي ديگر بر سفرهاي بعد از پايان مناسبتتقويت کنند و از 

 هاي آيندج شهر با ديگيران    ها براي همكاري  روابط ايجاد شدج از طريق برگزاري اي  مناسبت

 مفيد است.

 

 

 هاي اجتماعی:    نقش مناسبت -2-1

ا کيه نميايي از   هاي اجتماعي نقش مهمي در تقوي  هر شهر يا منطقه گردشگري دارنيد چير    مناسبت

کنند. ام  اينكه هر مناسبت اجتماعي، با تبليغ و پرداخت  منظ   خصوصيات آن جامعه را عراه مي

 تواند به يك مناسبت مه  تبديل شود. به آن، در آيندج مي

 

  ها:  شناخت مناسبت -2-1
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ر بزرگ دارد. اي  شود و نياز به منابع مالي بسيا هاي بزرگ در مقياسي بسيار بزرگ برگزار مي  مناسبت

شود بر تمام آحاد يك جامعه در يك کشور و ييا   ها که معموال يكبار در يك مكان برگزار مي  مناسبت

 هاست.  جهاني فوتبال نمونه اي  مناسبت  هاي المپيك و جام يگذارد. باز حتي يك قارج تاثير مي

ميالي مناسيب دارد. ايي     شود و نياز به منابع  هاي مه  در مقياسي بزرگ برگزار مي  مناسبت

شود و از نظر اهميت بر شيهر، منطقيه و ييا کشيور      ها يك يا چند بار در يك محل برگزار مي مناسبت

 توان به مسيابقات اتيومبيلراني جهياني، جشينوارج     هاي مه  مي  گذارد. براي نمونه از مناسبت تاثير مي

الملليي در سيطح ييك     ورزشي بي  المللي و مسابقات هاي بي   هاي جهاني براي بزرگداشت شلصيت 

 رشته اشارج کرد.

هاي اجتماعي اما به منابع مالي بزرگ نياز ندارد و در مقياس کوچيك  بيراي حفيظ      مناسبت

هيا   شود.  اي  مناسيبت  ها و اداي احترام به نوع زندگي جامعه و کمك به پيشرفت آن برگزار مي ارزش

 هياي غيذا و صينايع     سفر و اوقات فراغيت و ييا جشينوارج     هاي تابستاني  تواند تكرار شود. جشنوارج مي

 هاست.  دستي مناطق ملتل  کشور از جمله اي  مناسبت 

 

  كميته مشورتی )بررسی نمونه(: -4-1

تواند در توسعه گردشگري مناسبتي در يك شهر يا منطقه ميوثر باشيد ايجياد     يكي از اقداماتي که مي

ريزي و توسعه است. در صورتي که نهياد    اد مجري برنامهکميته مشورتي و تلصصي براي کمك به نه

ريز و مجري طرح توسعه، شوراهاي شهر باشند، کميته مشيورتي مسيئوليت دادن مشياورج بيه       برنامه

اي از پيشنهادات در هر يك از   شورا جهت اتلاذ راهبرد مناسب براي جذگ، حمايت و توسعه مجموعه

ها و ارزشيابي اي  پيشنهادات  لصوص در بلش برگزاري مناسبتويژج ب  هاي گردشگري با عاليق بلش

 براي حمايت مالي را خواهد داشت. 

شيود؛ در شيهر    اي اشيارج ميي    براي بيان تاثير کارکرد اي  کميته بر فعاليت شيورا بيه نمونيه   

هاي چشمگيري در گردشگري مناسبتي دست پيدا کردج اسيت و از   گلدکوست استراليا که به موفقيت

گيرد، کميته مشورتي به عنوان يك نهاد تلصصي موقعيت و  ته مشورتي در شوراي شهر بهرج ميکمي

 عملكرد شورا را بررسي کرد و به اي  نكات اشارج کرد: 

 

تر شوراي شهر بيراي ايجياد فرصيت بيراي توسيعه گردشيگري       اتلاذ ساز و کار اربتي و فعال -1

 مناسبتي الزم است.  

هيا(  بيراي    )مالي و رسيانه  ست اما منابع کارآمد ها کافي تبتلصص شورا براي مديريت مناس -2

 ها را ندارد. هاي مربوط به مناسبت اجرايي کردن ساز و کارها و ايجاد فرصت
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 خورد. کمبود هماهنگي ميان شورا و نهادهاي مديريتي شهر کامال به چش  مي -3

اي آينيدج خيود در ميورد    ه  ريزي فعاليت شورا بايد ساز و کار و استراتژي مناسب براي برنامه -4

 ها طراحي کند. برگزاري مناسبت

 

هاي بررسي شدج بيه چشي     ها در ميان نمونه در اي  بي  نكته اصلي که در برگزاري مناسبت

هاي خوبي را   ها معموال فرصت گذاري است؛ در حالي که ميزباني مناسبت  خوردج است مسئله سرمايه

گذاري ميديريت شيهري روي     ود مالي در منطقه مانع سرمايهکند، اما منابع محد براي شهر فراه  مي

 شود.  هاي خود مي  ظرفيت

 

  ها در ايران:  مناسبت -5-1

المللي فجر، به خصوص در بلش موسيقي و فييل  بيا تبليغيات و معرفيي      هاي بي   در ايران جشنوارج

گردشيگري تبيديل شيود.     تواند به مناسيبتي مهي  بيراي    بيشتر و بهتر و باالبردن کيفيت برگزاري مي

هياي سينتي و    هاي کاريكاتور و نقاشي نيز از اي  ظرفيت برخوردار است. مناسيبت  همچني  دو ساالنه

تواند به عنوان يك مناسبت اجتماعي برگزار و ک  ک  به يك مناسبت مه   بسيار قديمي ايراني ه  مي

سيوري، سيوارکاري تيرکم       نبهتوان بيه چهارشي   هاي اجتماعي مي تبديل شود. از جمله اي  مناسبت

 صحرا، جش  خرما در بوشهر، مسابقات چوگان، جشنوارج علمي خوارزمي و... اشارج کرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي توسعه گردشگري با عاليق ويژه  مديريت و هماهنگی برنامه
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هياي   توسعه گردشگري با عاليق ويژج و اهدا  خاص نياز به همكاري ادارات خدمات اجتماعي، برناميه 

)در شيهرها شيوراي شيهر( دارد. در بسيياري از      هاي بزرگ با مديريت محلي  توسعه اقتصادي و طرح

هاي توسعه گردشگري پيادج شدج است مسئوليت مديريت، نظارت و هماهنگي اي   شهرهايي که برنامه

ش کردج و از برنامه با شوراي شهر بودج است. البته شوراي شهر ه  در جايگاج پارلمان محلي ايفاي نق

 اختيارات وسيعي برخوردار بودج است. 

هايي که به طور مستقي  در توسعه گردشگري در ييك منطقيه ييا شيهر نقيش دارنيد         حوزج

هاي توسعه اقتصادي و گردشگري و حوزج اجتماعي و تفريحي، که هر کيدام از ايي      عبارتند از برنامه

کند و البته يكي از اقدامات موثر مديريت  ج ايفا ميهاي گردشگري با عاليق ويژ  ها نقشي در طرح حوزج

 ها باشد.  هاي تلصصي و مشورتي در اي  حوزج  تواند ايجاد کميسيون )مثال شوراي شهر( مي محلي

ميدت اقتصيادي    ميدت و بلنيد    هايي که پيشرفت کوتاج در کميسيون توسعه اقتصادي، فعاليت

منطقيه را در جهيت اهيدا  گردشيگري      الملل شهر/  منطقه را بهبود ببلشد و اهدا  روابط بي شهر/

توانيد بيه عنيوان نمونيه      هيا باشيد. ايي  کميسييون ميي      تواند از مسيئوليت  عاليق ويژج تامي  کند مي

هاي جديد، ايجاد سود مالي بيراي تجيار    هاي جلب سرمايه هايي به اي  شرح انجام دهد: برنامه فعاليت

المللي شهر از طريق گردشگران، توسعه صينايع و   تجاري بي محلي، به بيشتري  ميزان رساندن روابط 

 المللي. بازاريابي در سطح ملي و بي 

هياي   هاي اجتماعي و تفريحي نيز مسئوليت پشتيباني و مديريت برناميه  در کميسيون فعاليت

تواند تعريي  مسيئوليت    اجتماعي و امكانات تفريحي و خدمات مربوط به گردشگري با عاليق ويژج مي

ها براي کميسيون اجتماعي و تفريحي متصور است: مديريت امكانات  ن باشد. ام  اينكه اي  فعاليتآ

ها، تشويق صنايع براي حمايت مالي از خدمات، ارزشيابي   ها و جشنوارج و هماهنگي برگزاري مناسبت

 ريزي عملياتي و ترابري.  مديريت و نحوج استفادج از امكانات، برنامه

ميدت و    هيايي کيه تياثير کوتياج     تواند مسئوليت طراحي فعاليت ري ه  ميکميسيون گردشگ

هياي چنيي  کميسييون     مدت در گردشگري شهر دارند را به عهدج داشته باشد. بلشي از فعالييت  بلند

هاي گردشيگري در تورهياي خياص بيراي      گردشگري به اي  شرح قابل تعري  است: گنجاندن فعاليت

آفريني صنعت گردشگري در حيوزج گردشيگري     خت فرصت براي نقشگردشگران با عاليق ويژج، شنا

هياي تبليغياتي،    با اهدا  خاص، هماهنگي با دفاتر و مراکز گردشگري به ويژج براي بازاريابي و فرصت

 ايجاد راايت در گردشگر و بهبود کيفيت سفر.
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نطقيه از ابتيدا در   هاي گردشگري بيا عالييق وييژج در ييك شيهر ييا م       هر يك از بازاراقدامات موثر: 

اي متفياوتي دارنيد، پيه بيه      اي از پيشرفت يا حرکت به سوي توسعه هستند و نيازهاي توسعه مرحله

هرکدام بايد جداگانه توجه شيود. بيه طيور کليي برناميه اقيدامات مناسيب بيراي توسيعه محصيوالت           

توانيد عبيارت    ميي  گردشگري به منظور هد  قرار دادن هر کدام از بازارهاي گردشگري با عاليق ويژج

 باشد از:

 

 هاي شيهر/  )منابع داخلي و خارجي بازار و توانمندي تحقيق و تحليل: بررسي واعيت موجود 

هاي توسعه محصيوالت   هاي آيندج آن، شناسايي فرصت منطقه( بررسي ظرفيت بازار و گرايش

  و بررسي مواوعي عوامل موثر بازار.

 ي بيراي اقيدامات اسيتراتژيك و اسيتلدام مسيئوالن      رييز  تهيه برنامه و اقدامات عملي: برنامه

 فرهنگي، تشريح مواوع کاري بوسيله مشاورج و همفگري و سپه تهيه برنامه اجرايي.

 اجراي طرح و نظارت بر اجراي آن 

 گييري از نتيايج    هياي آن و بهيرج   ها و شكست بررسي عملكرد: بازبيني طرح و بررسي موفقيت

 هاي بعدي. طرح براي طرح
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  تجزيه و تحليل نقاط قوت و ضعف

 در ارائه محصوالت مختلف گردشگري ايران

 

هياي    دهد که کشور داراي يك رشته توانمندي بررسي ايران به عنوان يك مقصد گردشگري نشان مي

 رقابتي به شرح زير است: 

 

 قيومي   عها و روش زندگي بسياري از جوامي  نتملموس مانند آنچه که در س فرهنگ غني غير

 گر است.  کشور جلوج

 ها. وجود آثار برجسته معماري اسالمي و زيارتگاج 

 هاي بسيار در گوشه و کنار کشور. تمدن باستاني و وجود آثار و جاذبه 

 .ترکيب منحصر به فرد آگ و هواي معتدل، بياباني، مرطوگ و کوهستاني 

 زرگ کشورکوههاي البرز و زاگرس و گستردگي دو کوير ب  عظمت و شكوج رشته 

 .شبكه حمل و نقل و خدمات گردشگري نسبتا مناسب 

  .در دسترس بودن خدمات همگاني 

 

هاي همسايه و منطقيه ماننيد    سازند با مقاصد جهانگردي در کشور اي  نقاط قوت ايران را قادر مي

 ترکيه و مصر رقابت کند. 
 

تبيديل  نقياط ايع    ر بيه  در صورت عدم برنامه ريزي در خصوص ظرفيتهاي موجود کشور، موارد زيي 

 خواهند شد:

 

  و معرفيي  رسياني   هاي توسعه و مديريت پايدار در زمينيه اطيالع   از روش مناسباستفادج عدم

 فرهنگي و طبيعي.مه  گردشگري هاي  جاذبه 

  مراکز اقامتي، خدمات از جمله  نيازمورد  امكاناتتاسيسات، تجهيزات و عدم توسعه و نوسازي

شاياني انجيام  )گرچه در طول شش سال گذشته اقدامات آن و نظاير تفرجگاهها حمل و نقل، 

 ست(.ا  شدج

 .عدم توسعه نيروي انساني و آموزش کارکنان در حوزج خدمات گردشگري 

 .عدم توجه به جذگ سرمايه گذاري داخلي و خارجي جهت توسعه امكانات گردشگري 
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 المللی: بت به عنوان يك مقصد گردشگري بينها و امکانات ايران در صحنه رقا فرصت

 

     اسيالمي کيه عالقمنيد بيه     کنفيرانه  وجود بازارهاي بزرگ گردشيگري در کشيورهاي عضيو

 مسافرت و گردش در کشورهاي مسلمان مانند ايران هستند.

   پيذيري   به کار گرفت  هواپيماهايي که بتواند از لحاظ پرواز به فرودگاههاي ملتل  از انعطيا

 وردار باشد و همچني  استفادج از هواپيماهاي جت کوچك.الزم برخ

 ايران به عنوان يك کشور تجاري به منظيور ايجياد ييك بليش خصوصيي       گيري از توان بهرج

 نيرومند و پرتحرك در زمينه گردشگري.

 هاي نيوي  تجيارت الكترونييك بيراي      رساني الكترونيك و استفادج از روش به کارگيري اطالع

 في محصوالت به مشتريان.بازاريابي و معر
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 در بلشهاي  تر هزينه  هاي مديريتي کارآمدتر و ک   گيري از تاسيسات، خدمات و سيست  بهرج

 .ملتل  حوزج گردشگري

  المللي تهران و کالنشهرها و ساماندهي خطوط هواپيمايي کشور. توسعه فرودگاههاي بي 

  ه هاي کردشگري کشور در فهرست اثر از جاذب 13بهرج گيري از فرصت تبليغي و اعتبار ثبت

 ميراث جهاني يونسكو جهت جذگ گردشگران خارجي.

 به منظور  1404اتكا و استفادج مناسب از اهدا  و سياستهاي تدوي  شدج در سند چش  انداز

 ميليون گردشگر خارجي. 20توسعه همه جانبه گردشگري و نيل به جذگ ساالنه 

 ث طبيعي و ميراث معنوي.برخورداري کشور از ميراث تاريلي، ميرا 

 .برخورداري از مواهب بي نظير طبيعي و اقلي  چهارفصل در سراسر کشور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عوامل عمده تهديد كننده قدرت رقابتی ايران:

 

 

        عدم شناخت بازارهاي هد  گردشگري و برنامه رييزي جهيت نفيوذ در آنيان جهيت بدسيت

 ايران از بازار جهاني گردشگري.آوردن سه  

 رنامه ريزي در جهت تحقق استراتژي و شعار گردشگري همگاني، هميه زمياني و هميه    عدم ب

 مكاني.

  عدم معرفي فرصتهاي سرمايه گذاري در حوزج گردشگري به افراد عالقه مند و متقااي بويژج

 جذگ سرمايه گذاران خارجي و ايرانيان مقي  خارج کشور

 در داخل و خارج. عدم استفادج صحيح از امكانات، فرصتها و پتانسيلها 
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         عدم استفادج مناسب از فرصيت عضيويت در سيازمان جهياني جهيانگردي و حضيور ميوثر در

 نمايشگاههاي خارجي.

   عدم معرفي جاذبه ها و مسيرهاي گردشگري با عالئق ويژج در سطوح محلي، استاني، مليي و

 بي  المللي.

 

گردشگري کشور برداشته شدج است که  در سالهاي اخير، برنامه ها و اقدامات فراواني در جهت توسعه

جاي تقدير دارد و چنانچه با همي  سرعت ادامه يابد، شاهد توسيعه متيوازن و مسيتمر گردشيگري و     

 تحقق اهدا  برنامه هاي توسعه کشور در اي  زمينه خواهي  بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 

 دسته بندی تورها
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 بندي انواع تورهاي با عاليق ويژه  دسته 
 

 ماجراجويانهگردشگري ورزشی و  -1
 نام جاذبه ها و زيرمجموعه هر گروه گروه عالئق ويژه رديف

 قلل دماوند، تفتان، علم كوه، شيركوه، سبالن و اشتران كوه نورديكوه 1

 شمال شرق دماوند، ميگون، سبالن و عباس آباد يخ نوردي 2

 علم كوه، دربند، بيستون و شازند سنگ نوردي 2

ورديغارن 4  غارهاي كوه پراو، پاوه، يخ مراد، كتله خور و عليصدر 

 ديزين، شمشك، توچال و كوهرنگ :اسکی 5

 استانهاي لرستان، چهارمحال و بختياري، كهگيلويه و بويراحمد و شيركوه اسکی كوهستان 1
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 استانهاي لرستان، چهارمحال و بختياري، كهگيلويه و بويراحمد و شيركوه هلی اسکی 7

 محدوده استان كهگيلويه و بويراحمد و شيركوه سکی وحشی    ا 8

 پيست اسکی ديزين و شمشك اسکی اسکانديناويايی  1

 پيست اسکی ديزين و شمشك اسنوبرد 15

 استانهاي لرستان، چهارمحال و بختياري، كهگيلويه و بويراحمد و شيركوه اسنوبرد وحشی 11

 رمحال و بختياري، كهگيلويه و بويراحمد و شيركوهاستانهاي لرستان، چها سورتمه رانی 12

12 
اسکی  -شکار  

 اسکانديناويايی
 استانهاي لرستان، چهارمحال و بختياري، كهگيلويه و بويراحمد و شيركوه

 استانهاي لرستان، چهارمحال و بختياري، كهگيلويه و بويراحمد و شيركوه برف نوردي 14

 و مارگون رغز ، نوژيان،آبشارهاي اندرس فرود از آبشار 15

 محدوده استانهاي لرستان و چهارمحال و بختياري برف سواري موتور 11

 گرمابدر و سيرچ برف بازي 17

 آبعلی، پلور، ديزين، اردبيل و ساير مناطق كوهستانی لژ سواري 18

11 
 جشنواره

 تنديس هاي برفی
 همدان اندبيل خلخال و گنجنامه

25 
 سفر در مسيرهاي

 جاده بدون

 ، طبس ده سيف بهكوير لوت، كوير حاج عليقلی، 

 مور و فشم به عبور از زاگرس مرتفع، به قصر بهرامخور و بيابانك 

 ادامه دارد ...

 

 

 و ماجراجويانه ورزشی گردشگري -1

 نام جاذبه ها و زيرمجموعه هر گروه گروه عالئق ويژه رديف
 كيشو جزيره  حصار  خهسر، چيتگرپارك ، ورزشگاه آزادي دوچرخه سواري 21

22 
دوچرخه سواري 

 كوهستان

 ، سماموس -ده جواهر، امامزاده داوود -توچال  - ولنجك

 مرنجاب -عباسی كاروانسراي شاه -ورامينو  دماوند تا پناهگاه

 سياهکوه و ديلمان ،)تهران به زابل( جاده ماركوپولو، نور –فشم  گردش با دوچرخه  22

 و مرنجاب محدودة روستاي كهك در قم، اي آزادي و انقالبه پيست موتور سواري 24

25 
سواري  موتور

 كوهستان

 ، سماموس -ده جواهر، امامزاده داوود -توچال  - ولنجك

 مرنجاب -عباسی كاروانسراي شاه -ورامينو  دماوند تا پناهگاه

 ديلمان سياهکوه و ،)تهران به زابل( جاده ماركوپولو، نور به فشم  موتورگردش با  21

 دماوند، امازاده هاشم و پارك ملی گلستان چتربازي 27
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 شهرستان دماوند و امازاده هاشم كايت سواري 28

 شهر ري، كيش و انديمشك پارا گاليدر سواري 21

 در سراسر كشور قابل برنامه ريزي و اجراست. بالن سواري 25

 درياي مازندران، بندرعباس و سد منجيل اسکی روي آب 21

22 
 كاياك و كانو سواري

 در دريا

 درياي مازندران، خليج فارس، درياي عمان 

 و درياچه هاي پشت سدها

 سواري قايق موتوري 22
 درياي مازندران، خليج فارس، درياي عمان، 

 درياچه هاي پشت سدها و تاالب انزلی

 خليج فارس، درياي عمان و  سد منجيل سواري قايق بادبانی 24

 خليج فارس، درياي عمان و  سد منجيل ي آب با چتراسکی رو 25

21 
 پرواز با چتر

 با قايق موتوري
 درياي مازندران، خليج فارس و درياي عمان

 درياي مازندران، خليج فارس، درياي عمان و درياچه هاي پشت سدها جت اسکی 27

 ساحل چابهار و سواحل جنوب كشور موج سواري 28

 پيست كارتينگ اراك و قزوين، مجموعه ورزشی آزادي اتومبيلرانی كارتينگ 21

45 
هاي  سواري با اتومبيل

 ديفرانسيل  دو
 مراد به طالقان  يخجندق، ارتفاعات الر، درفك و 

 
 

 و ماجراجويانه ورزشی گردشگري -1

 نام جاذبه ها و زيرمجموعه هر گروه گروه عالئق ويژه رديف
 چالوس -جاده تهران  رالی خانوادگی 41

 خور و بيابانك -مسير معلمان  رالی خارج از جاده 42

 مرنجاب -مسير تهران  رالی كوير 42

 سواحل قشم، كيش و چابهار     غواصی سطحی 44

 سواحل قشم شده  هاي غرق  دنبال كشتی  غواصی به 45

 غارهاي عليصدر و كتله خور    هاي آبی غواصی در غار 41

 واحل بندر گواترس هاي دريايی غواصی در غار 47

 سواحل قشم، كيش و چابهار غواصی در شب 48

 سواحل قشم، كيش و چابهار هاي خاص  غواصی تماشاي ماهی 41
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 سواحل قشم، كيش و چابهار غواصی در سواحل مرجانی 55

 دلفيناريوم كيش شنا با دلفين 51

 تهران، اهواز، مشهد و مسجد سليمان گلف 52

 وس، آق قال، كوهدشت، كيش و دشت مغانگنبد كاو اسب سواري 52

 شکار 54
 (شکار گرازسراسر ايران )، (شکار قوچ اوريال)شرق البرز 

 (کار كل و بز)ش لرستان استانو 

 صيد پرندگان 55
انواع ) صحرا (، تركمنهوبره) جنوب ايران(، ابيا)تاالب انزلی 

 (گنجشك و سار) شمال خوزستانو  پرندگان كوچندة مجاز

 رودخانه چالوس، تار، ولشت، سدكرخه و سد الر هيگيري )بگير و رها كن(ما 51

 قايقرانیو  چوگان، كاري سوار، كشتی چوخه تماشاي مسابقات ورزشی 57

 بام تهران در ولنجك پرش بانجی 58

 ساحل سيمين قشمو  ايستگاه پنجم تله كابين توچال موتور چهارچرخه 51

 ون، سفيد رود و كرخهرودهاي كار شنا در رودخانه 15

 رودهاي كرخه زاينده رود، چالوس و كشکان كلك سواري در رودخانه هاي وحشی 11

 
 

 

 

 

 طبيعت گرديي گردشگر  -2
 نام جاذبه ها و زيرمجموعه هر گروه گروه عالئق ويژه رديف

1 
 ژئو توريسم

 )تورهاي زمين شناسی(

 ،آباد به انديمشك جاده خرم، نمکی قشم غاركلوتها، 

 درياچة نمكو  ه دماوندقل

 پارك هاي ملی گلستان، توران و اروميه    تور حيات وحش 2

 تماشاي پرندگان 2
، درياچه طشك و بختگان، جنگل حرا، تاالب بوجاق، انکالهيتاالب م

 پرندگان بومی، مهاجر و كويري در پارك ملی كوير و سمنان

 ها و گياهان  تماشاي گل 4
 ون، جنگلهاي هيركانی، سوسن چلچراغ، الله واژگ

 باغ گياهشناسی و دشت شقايق ها

 يوش بلده، كوهستان البرز، طبيعت زاگرس و البرز مركزي تماشاي پروانه ها 5

 سواحل خليج فارسو  هاي سرسبز گيالن  جنگل، گرمترين كوير جهان عکاسی در طبيعت 1

 ر نقاط كشوراطراف درياچه هاي نئور، تار، طبيعت كالردشت و ساي كمپينگ 7
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 آهار، رينه، فشم و شهرستانك در تهران و ساير نقاط كشور پيمايی )گلگشت(  دامنه 8

 بند عيش، آبنيك، ورجين و الوند كوهپيمايی 1

 كندر، اسالم، طارم و قصر بهرام روي در طبيعت  پياده 15

 گلستان و جنگل جنگل ديلمان، حصار پارك ملی خجير و سرخه تفسير/ مکاشفة طبيعت 11

12 
  سواري/ كجاوه شتر

 سواري در كوير
 كوير مصر، روستاي حلوان طبس، نائين و كوير مرنجاب

 و بندر انزلی الموت قلعه، كوير مرنجاب، هاي ارسباران جنگل تماشاي مناظر طبيعی 12

 كوير مركزي، شهداد و مرنجاب گردي بيابان 14

 ه نمك، قصربهرام و عباسیروستاي رحق، كاروانسراهاي د رصد ستارگان 15

 الموت به كالردشتو  ماسوله به زنجان، ساري بهشاهرود  گردي جنگل 11

 كوير مرنجاب روي در شب  پياده 17

 ، دارآباد، تور پروانه ها و پرندگان، باغ وحش تهرانپرديسان پاركموزه  كودكانطبيعت گردي  18

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرهنگی گردشگري -2
 نام جاذبه ها و زيرمجموعه هر گروه گروه عالئق ويژه رديف

 عاشوراي ابيانهو  شاليار  پير، صابئين ايران، عشاير شاهسونآشنائی با  تور مردم شناسی 1

 ، تخت سليمان و شهر سوختهشوش، تخت جمشيد تاريخی/ باستانیتور  2

 روستاي گيويو  مسجد جامع نائين، كاشان يخانه ها، هاي يزد بادگير معماريتور  2

 جشنواره هاي فيلم، تئاتر و موسيقی فجر، رشد و نقاشی تور جشنواره هاي هنري 4

ي تاريخیها  قلعهتور  5  قلعه هاي رودخان، الموت، بابك و ماران 

 ايران باغ هاي ارم، فين، سعدآباد و گياه شناسی هاي ايرانی  باغتور  1

ها  موزهتور  7  ادري مشهد و قلعه چالشتر، تاريخ فارس، نباستان  ايرانهاي موزه  

 زاگرس مرتفع و قله دماوند، كانی هاي هير  جنگل، شهر باستانی خبيص شناسی  ديرينهتور  8

 آرش و ميترا، آريوبرزن، رستم و آناهيتا شناسی  اسطورهتور  1
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 اللجين، اصفهان، دزفول و اردكان دستی  صنايعتور  15

 ا، باغ دولت آباد، ماسوله و اورامانات تختخانه بروجرديه بومی هاي زاد بناتور  11

 هاي منطقة گواتر روستا و خان بندر حسينقلی، هوفل پلنگی، بندر كهنگ هاي زندگی بومی  جلوه 12

 كوچ با عشاير بختياري، تركاشوند، قشقائی و شاهسون سفر همراه كوچندگان 12

 آشنايی با آداب و رسوم 14
 پير شاليار، چهارشنبه سوري ، مراسم قاليشويان مشهد اردهال

 و لحظه تحويل سال نو در حرم امام رضا)ع(

 تخت اتاورامانماسوله، كندوان، ميمند و ي هاروستا گردي  روستاتور  15

 بلوچی، كردي، لري، و آذري موسيقی نواحی 11

هاي ادبی تور 17  ديدارهاي يك روزه با چهره هاي ادبی ملی، استانی و محلی 

 استانهاي لرستان، چهارمحال و بختياري، تركمن صحرا و بلوچستان اقوام ايرانیا ديدار ب 18

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 معنوي -مذهبی  گردشگري -4
 

 نام جاذبه ها و زيرمجموعه هر گروه گروه عالئق ويژه رديف

 گوهرشاد ، فهرج، سنندج و مسجدمساجد جامع اصفهان  مساجد تور 1

 بقاع متبركه ديگر 8155، بی بی حکيمه و چوپان آتا نگازادامام ها  زادهماما تور 2

 و مشهد اردهال رضا )ع( مسير عبور حضرت امام) جادة واليت هاي مقدس ها و مسير  قدمگاه 2

 يوشع، چهارنبی، دانيال و فرزندان نوح مقابر پيامبران مدفون در ايران 4

 کو و قاليشويانو ابيانه، پير چك چ عاشورا در ماسوله مراسم مذهبیتور  5

 سبزه قباحرم مطهر امام رضا)ع(، معصومه)س(، شاهچراغ)س( و  زيارت و انجام مناسك مذهبی 1

 

 آئينی گردشگري -5
 نام جاذبه ها و زيرمجموعه هر گروه گروه عالئق ويژه رديف
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 سركيس مقدسو  استپانوس سن، ي وانكهاكليسا، قره كليسا ها كليساتور  1

 ، فيروزآباد، هارپاك و ريچك چك، گشنسب شکده آذرتآ ها  آتشکده تور 2

2 
  يوگا و مديتيشن

 )علوم روحی(

 تخت سليمانو  درياچه نمك، كلوت ها، تنگه چاهکوه

 

 

 سالمتدرمانی و  گردشگري  -1
 نام جاذبه ها و زيرمجموعه هر گروه گروه عالئق ويژه رديف

 و كيشبيمارستانهاي تخصصی تهران، قشم، شيراز  زيبايی  عمل 1

 بيمارستانهاي تخصصی تهران، قشم، شيراز و مشهد تخصصی جراحی 2

 مراكز دندانپزشکی تهران، قشم و شيراز  دندانپزشکی 2

 سرعين، سادات محله، گنو و دهلران معدنی آبگرم و آب 4

 و بندر شرفخانه قوشچی مجتمع باري لجن درمانی 5

 م و درياچه نمكمعادن نمك زنجان، چابهار، قش درمانی  نمك 1

 چالدره، چادگان، سرعين و دربندسر هاي سالمت  دهکده 7

 درمناطق بسيار خلوت بويژه بيابانها هاي درمانی روانکاوانه تور 8

 

 (وقايع)رويدادها  گردشگري  -7

 
 نام جاذبه ها و زيرمجموعه هر گروه گروه عالئق ويژه رديف

 و موسيقی فجر، دوساالنه نقاشی و كاريکاتورجشنواره فيلم  هنريو  هاي فرهنگی  جشنواره 1

 چهارشنبه سوري، برداشت خرما، گل گاوزبان و مراسم پيرشاليار هاي بومی و ملی  جشن 2

 كشتی باچوخه و گيله مردي، مسابقات چوگان و سواركاري مسابقات ورزشی 2

 واقعه طبسدهه فجر، هفته دفاع مقدس، پانزده خرداد و  ها  ها و بزرگداشت سالگرد 4

 جشنواره خوارزمی و روباتيك دانشگاه شريف یمسابقات فرهنگ 5

 پنجم مهرماه در تهران و استانها همراه با برنامه هاي گردشگري روز جهانی جهانگردي 1

 مراسم روز و هفته گردشگري استانها بر اساس تقويم رويدادها همايشهاي گردشگري 7

 اي گردشگري ملی و استانی بر اساس تقويم رويدادهانمايشگاهه نمايشگاههاي گردشگري 8
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 دريائی گردشگري -8

 نام جاذبه ها و زيرمجموعه هر گروه گروه عالئق ويژه رديف

  جزاير قشم و هرمزو درياي عمان خليج فارس، سواحل  فارس  سواحل و جزاير خليج 1

 گواتر جيخل بههار چابو  سواحل به بوشهر، قشم به بندرعباس لنجو  سفر با كشتی 2

 جزاير كيش و قشم ها  تماشاي دلفين 2

 در قشم ها  پشت  بيرون آمدن الك  از تخمتخم گذاري و  ها  پشت  تماشاي الك 4

 جزاير كيش و قشم اي  شيشه  سواري با قايق كف 5

 كاري بسيار تخصصی و نيازمند برنامه ريزي حرفه اي است.  ها  تماشاي نهنگ 1

   

 

 

 

 

 

 

 ياد و دريغ )نوستالژيك( گردشگري -1

 
 نام جاذبه ها و زيرمجموعه هر گروه گروه عالئق ويژه رديف

 شهيد چمران  القدس، والفجر و مشهد المبين، طريق  عمليات فتح  )راهيان نور( مناطق جنگی 1

 و فايز مقبرة بايزيد بسطامی، ابوالحسن خرقانی، يغماي جندقی محل تولد، زندگی و مقبرة مشاهير 2

 چالدران، ارگ بم، خرم آورد و دشتستان هاي تاريخ  گاه نبرد 2

   

 

 

 علمی گردشگري -15

 نام جاذبه ها و زيرمجموعه هر گروه گروه عالئق ويژه رديف

 زبانهاي بلوچی، لري، زرتشتی، كردي و تاتی شناسی  مطالعات زبان 1

 گمتانه و شوشهاي مارليك، سيلك، ه تپه  شناسی فالت ايران  باستان 2
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 شناسی  گياهتور  2
 و بهشهر، جنگلهاي هيركانی و حرا،  شناسی كرج  باغ گياه

 گل ها و گياهان كويري

 شناسی جانورتور  4
 ،يوز آسيايی، خزندگان كويري، زاغ بور

 خور شوش  حشرهو  تمساح پوزه كوتاه 

 هاي مريخی  كوهقشم، شهداد و  شناسی  زمينتور  5

 ، درياي عمان و ريف هاي مرجانیخليج فارس خزر، آبزيان ناسیش  درياتور  1

 ميانکاله، جنگلهاي حرا، مرداب انزلی و غار كلمادره شناسی  بومتور  7

 شناسی  قومتور  8
 آشنائی با تركمن ها، بختياري ها، عشاير شاهسون و قشقائی

 اقوام كرد و خوزي ها

 اركه، اسپوتا، ايران خودرو و كارخانه نستلهفوالد مب هاي صنعتی  كارخانجات و كارگاه 1

 بندر انزلی، چابهار، عسلويه، فوالد مباركه، مسجد سليمان و آبادان مناطق ويژه اقتصاديتور  15

   

 

 

 

 

 معيشتی گردشگري -11

 
 نام جاذبه ها و زيرمجموعه هر گروه گروه عالئق ويژه رديف

1 
  در روستا  زندگی

  

 ن،ديشير دوش ،تاييانروزانه روس يكارهاانجام 

 ها  دامبه چرا بردن كشاورزي و 

 باغبانی و كشاورزي ،سبزيکاري باغبانی در اطراف شهر 2

 كشاورزي و باغداري كشاورزي در روستا 2

 بافیدوشيدن و قالي شير ،پز  و  پخت ،دامداري دامداري/ چوپانی 4

 رسدر خليج فا صيد ماهيان و آبزيان هاي سنتی  صيد با لنج 5

   

 

 

 داوطلبانه گردشگري -12



 55 

 
 نام جاذبه ها و زيرمجموعه هر گروه گروه عالئق ويژه رديف

 مشاركت در آموزش جوامع محلی 1
و پلنگ( وحش )يوز  حمايت از حيات

 عقابی  پشت پوزه حفاظت از الك

 محيطی  هاي زيست  مشاركت در پروژه 2
جانوري و  ،هاي گياهی حفاظت از گونه

 سراسر كشور یهاي تاريخ بنا

 شناسی  مشاركت در تحقيقات باستان 2
شناسی و آشنايی با نوع و ابزار كار  باستان

 كشور هاي باستانی تپه در

 مشاركت در آموزش به كودكان 4
 هاي دورافتاده  شهرسفر به روستاها، 

 جهت آموزش يا جوامع عشايري

 مشاركت در آموزش بهداشت 5
داشت بهسفر به روستاها جهت آموزش 

 زندگی و بهداشت شخصی محيط

 هاي مردمی مشاركت در كمك 1
در كار سفر به روستاها جهت كمك 

 تهية غذا و كشاورزي، دامداري

   

 

 

 

 آموزشی گردشگري -12
 

 نام جاذبه ها و زيرمجموعه هر گروه گروه عالئق ويژه رديف

 ايران مختلف در مناطق هاي محلی غذاو تهيه آشنايی  هاي محلی آموزش غذا 1

 كاشان، مشهد، تبريز و...در بافی   هاي قالی  ديدار از كارگاه بافی  آموزش قالی 2

 هاي زندگی  آموزي مهارت براي افراد مختلف بمنظور آموزش و باز هاي زندگی  آموزش مهارت 2

 آموزش نقاشی 4
مناظر طبيعی  جهت نقاشی ازهاي مختلف  ها و روستا به شهرسفر 

 .اجراست  ابلق و آثار تاريخی

 دستی  آموزش صنايع 5
براي دانشجويان و عالقمندان به سفر به شهرها و روستاها 

 گيري منظور آموزش و ياد به هاي سنتی ايران  هنر

 هاي خارجی  آموزش زبان 1
هاي انگليسی، آلمانی، عربی،  براي دانشجويان و عالقمندان به زبان

 هاي مختلف شهر درتركی، اسپانيايی، ايتاليايی 

 هاي باستانی ايرانی  آموزش زبان 7
هاي  هاي باستانی ايران به شهر دانشجويان تاريخ و زبانسفر براي 

 آباد و... تاريخی از جمله كرمانشاه، همدان، شيراز، شوش، فيروز
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8 
 نويسی  آموزش داستان

 گويی و شعر

ی و هاي تاريخ نويسندگان و شاعران در طبيعت يا در بنا ی باهمراه

 گويی نويسی و شعر آموزش و تمرين داستان

 با انواع گياهان طبیجهت آشنائی قاط روستايی و كوهستانی در ن آشنايی با گياهان دارويی 1

 آموزش دوره هاي گردشگري 15
  ،هتلداري، يابی گردشگري مديريت و بازار رشته هاي

 هنر و معماري ،مديران فنی و تاريخ ،هاي راهنماي تور دوره

 آشنائی با طب سنتی و گيايعان داروئی در ميمند آشنايی با طب سنتی ايرانی 11

 گالبگيري در قمصر كاشان آموزش تهية عرقيات سنتی 12

 اللجين همدان و ميبد يزد گري گري/ كوزه آموزش سفال 12

 دشت كوير، قله دماوند و جنگل هيركانی )اشکورات( مانی در طبيعت  آموزش زنده 14

15 
 آشنائی با محصوالت

 فرهنگی ايرانی

 صنايع دستی سفال و لنج سازي، صنايع دستی اصفهان و يزد

 رقص محلی و سبك زندگی مردم تركمن

11 
 آشنائی با گونه هاي جانوري

 در حال انقراض
 گوزن زرد ايرانی، گور ايرانی و يوز آسيائی

   

 

 

 

 

 (نامه اساس سفر بر) هاي خاص مسيرگردشگري در  -14
 نام جاذبه ها و زيرمجموعه هر گروه گروه عالئق ويژه يفرد

 رانندگی در طبيعت 1
 ،محال خوزستان به ارتفاعات چهار، آباد جاده عباس

 ييالق  گردنة خوشو  اسالم به خلخال

 آموزي معنوي هاي باز تور 2
يخ شمقبرة بايزيد بسطامی و ، حرم حضرت معصومه )س(، رضا )ع( حرم امام

 و چالدره و مقبرة شيخ جبرئيل  صفی  مقبرة شيخ، قانیابوالحسن خر

 هاي تفريحی  ديدار از پارك 2
 ، آبرود كابين نمك  تله، باغ پرندگان اصفهان

 پوشيدة مشهد  پارك آبی سرو  كوي كرد )ع( رضا  پارك جنگلی امام

 هاي فرهنگی و هنري  هاي موسيقی و جشنواره  شركت در كنسرت ها كنسرت 4

 گري فلسفیگردش 5
 ،يو رسوم، فرهنگ، معماري و هنر در معابد مهر ها، آداب توصيف دقيق سنت

 یخيتار يكاخ ها و بناها ،یرانيا يباغ ها ،دورافتاده يروستاها

 آش زنجانرشت و  جشنواره هاي غذاي محلی شناسی/ سورچرانی غذا 1

 هرمز و جزيره الرك، جزيره هنگامجزيره  تعطيالت در جزيره 7

 دانند  ها مسافران مقصد نهايی و مسير سفر را نمی در اين تور هاي بدون انتخاب تور 8
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 .روند جويی می ماجرا  روزه  با يك گروه به سفر چند و

 شامل ديدار از مناظر طبيعی، خريد، آشنايی با فرهنگ و معماري هاي تركيبی تور 1

 خوانی، اجراي موسيقی سنتی شاهنامه انجام تفريحات سالم، نقالی، داري ايرانی زنده  شب 15

 تور ويژة بانوان 11
هاي زندگی براي بانوان شامل   براي تفريح و استراحت و بازآموزي تجربه

 هاي معرفتی و ...  و شركت در كالس ها، مناظر طبيعی ديدار از روستا

 سمنان، دامغان، مشهد كاشان، اصفهان، تهران، تبريز، سنندج، كيش، قزوين، ها روي در شهر  پياده 12

 هاي سنتی هاي مرزي و بازار بازار و مناطق آزاد،  بازار بزرگ تهران سفر براي خريد 12

14 
  ،تور براي بيماران خاص

 سالمندانو  معلولين ،نابينايان

  دارايهايی  در مکان و سفر همگانی كردن با هدف

 اجرا می شوند. بيشترين امنيت و كمترين مزاحمت

15 
 وانی و هاي كار سفر

 ها سکونت در كاروانسرا
 خورت  مورچه، ديگچين، ده نمك و كاروانسراي قصر بهرام

 آستارا تا ماكو، گرگان تا سرخس، چابهار تا زابل و خرمشهر تا اروميه تور در مسير مرزي 11

 ن جاده ابريشم، مسير ماركوپولو، لشگركشی اسکندر، جاده واليت و عرفا مسيرهاي تاريخی 17

 

 

 

 

 

 ساير تورها -15

 
 نام جاذبه ها و زيرمجموعه هر گروه گروه عالئق ويژه رديف

 هنرمندان و ورزشکاران ،ريمشاه یبا سبك زندگ يیآشناديدار و  يبرا با مشاهير سفر 1

 ها  ها و ارگان  و تبادل اطالعات كارمندان شركت ئیآشنا، براي تشويق هاي تشويقی تور 2

 دعوت از خبرنگاران جهت تبليغ و پوشش خبري يك رويداد مهم ينگار هاي خبر رتو 2

 تورهاي آشناسازي 4
دعوت از مديران دفاتر مسافرتی، مسئولين گردشگري و خبرنگاران 

 جهت تبليغ، پوشش خبري و معرفی جاذبه هاي كشور

 هاي سياسی سفر 5
 مناسبتهاي مهمها براي حضور در  مقامات عاليرتبه و رسانه دعوت از 

 تاريخی و شركت در همايشها و اجالس سران

1 
 بازديد از

 اي مراكز هسته

دعوت از رسانه ها، نخبگان جامعه، مقامات عاليرتبه خارجی و داخلی 

 اي  مراكز هستهتوسط سازمان انرژي اتمی جهت بازديد از 

 كشور  اي تکنولوژي مراكز هسته و آشنائی با پيشرفتهاي علمی و

 هزار  هزار و سه هاي دو جنگل، قوشچی، قشم، رامسر، كالردشت و كيش تور ماه عسل 7
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 تحصيل در ايران 8
 دانشگاه تهران، دانشگاه بين المللی امام خمينی قزوين، 

 ... . نمايندگی دانشگاههاي معتبر در كيش و
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 دسته بندی تورها 

 

 
 ر اساس نام جاذبه ها و مسیرها ب

 
 

 بندي انواع تورهاي با عاليق ويژه  دسته 

 براساس نام جاذبه ها و مسيرهاي هر گروه
 

 و ماجراجويانه ورزشی گردشگري -1
 كوهنوردي( 1-1

نام جاذبه و  گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 مقصد

 مسير سفر

 ورزشي

 و

 ماجراجويانه
 كوهنوردي

 ان، هراز، پلورتهر قله دماوند

 زاهدان، جادج خاش قله تفتان

 چالوس، کالردشت قله علم كوه

 يزد، تفت قله شيركوه
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 اردبيل، مشكي  شهر قله سبالن

 خرم آباد، درود، ازنا قله اشترانکوه

 

 يخ نوردي( 2-1
نام جاذبه و  گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 مقصد

 مسير سفر

 ورزشي

 و

 يانهماجراجو
 يخ نوردي

 تهران، هراز، پلور قله دماوند

 تهران، لشگرك، ميگون ميگون

 اردبيل، مشكي  شهر سبالن

 همدان، عباس آباد عباس آباد

 

 نوردي ( سنگ2-1
نام جاذبه و  گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 مقصد

 مسير سفر

 ورزشي

 و

 ماجراجويانه
 سنگ نوردي

 چالوس، کالردشت علم كوه

 تهران، دربند دربند

 کرمانشاج، بيستون بيستون

 اراك، شازند شازند

 نوردي ( غار4-1
نام جاذبه و  گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 مقصد

 مسير سفر

 ورزشي

 و

 ماجراجويانه
 غار نوردي

 کرمانشاج، تيرانداز غار كوه پراو

 کرمانشاج، پاوج غار پاوه

 کرج، گچسرتهران،  غار يخ مراد

 زنجان، قيدار، گرماگ غار كتله خور

 همدان، عليصدر غار عليصدر

 

 ی( اسک5-1
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 تهران، کرج، گچسر پيست اسکی ديزين اسکی ورزشي
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 و

 ماجراجويانه
 تهران، فش  پيست اسکی شمشك

 دربند تهران، پيست اسکی توچال

 شهرکرد، چلگرد پيست اسکی كوهرنگ

 

 كوهستان ی( اسک1-1
گروه عالئق  نوع عالئق ويژج

 ويژه

 مسير سفر نام جاذبه و مقصد زير گروه

 ورزشي

 و

 ماجراجويانه
 اسکی

 اسکی

 كوهستان

 خرم آباد، اليگودرز زاگرس مرتفع، لرستان

 شهرکرد، چلگرد چهارمحال و بختياري

 ياسوج بويراحمد كهگيلويه و

 يزد، تفت شيركوه

 

 ی( هلی اسک7-1
گروه عالئق  نوع عالئق ويژج

 ويژه

 مسير سفر نام جاذبه و مقصد زير گروه

 ورزشي

 و

 ماجراجويانه
 اسکی

 هلی

 اسکی

 خرم آباد، اليگودرز زاگرس مرتفع، لرستان

 شهرکرد، چلگرد چهارمحال و بختياري

 وجياس كهگيلويه و بويراحمد

 يزد، تفت شيركوه

 وحشی ی( اسک8-1
گروه عالئق  نوع عالئق ويژج

 ويژه

 مسير سفر نام جاذبه و مقصد زير گروه

 ورزشي و

 ماجراجويانه
 اسکی

 اسکی

 وحشی

 ياسوج كهگيلويه و بويراحمد

 يزد، تفت شيركوه

 

 ( اسکی اسکانديناويائی1-1
 مسير سفر مقصد نام جاذبه و گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 ورزشي و

 ماجراجويانه
 اسنوبرد

 تهران، کرج، گچسر پيست اسکی ديزين

 تهران، فش  پيست اسکی شمشك

 



 63 

 ( اسنوبرد15-1
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 ورزشي و

 ماجراجويانه
 اسنوبرد

 تهران، کرج، گچسر پيست اسکی ديزين

 تهران، فش  شكپيست اسکی شم

 

 ( اسنوبرد وحشی11-1
گروه عالئق  نوع عالئق ويژج

 ويژه

 مسير سفر نام جاذبه و مقصد زير گروه

 ورزشي

 و

 ماجراجويانه
 اسنوبرد

 اسنوبرد

 وحشی

 خرم آباد، اليگودرز زاگرس مرتفع، لرستان

 شهرکرد، چلگرد چهارمحال و بختياري

 ياسوج كهگيلويه و بويراحمد

 يزد، تفت كوهشير

 

 ( سورتمه رانی12-1
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 ورزشي

 و

 ماجراجويانه
 سورتمه رانی

 خرم آباد، اليگودرز زاگرس مرتفع، لرستان

 شهرکرد، چلگرد چهارمحال و بختياري

 ياسوج كهگيلويه و بويراحمد

 يزد، تفت شيركوه

 اسکی اسکانديناويائی -ر( شکا12-1
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 ورزشي

 و

 ماجراجويانه

اسکی  -شکار

 اسکانديناويائی

 خرم آباد، اليگودرز زاگرس مرتفع، لرستان

 شهرکرد، چلگرد چهارمحال و بختياري

 ياسوج كهگيلويه و بويراحمد

 يزد، تفت شيركوه

 

 ( برف نوردي14-1
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 ورزشي

 و
 برف نوردي

 خرم آباد، اليگودرز زاگرس مرتفع، لرستان

 شهرکرد، چلگرد چهارمحال و بختياري
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 ياسوج كهگيلويه و بويراحمد ماجراجويانه

 يزد، تفت شيركوه

 

 ( فرود از آبشار15-1
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه يژجنوع عالئق و

 ورزشي

 و

 ماجراجويانه
 فرود از آبشار

 جادج کرج، چالوس آبشار اندرسم

 خرم آباد، پارك جنگلي آبشار نوژيان

 شيراز، داراگ آبشار رغز

 

 ( موتور برف سواري11-1
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 رزشي وو

 ماجراجويانه

موتور برف 

 سواري

 خرم آباد، اليگودرز زاگرس مرتفع، لرستان

 شهرکرد، چلگرد چهارمحال و بختياري

 

 ( برف بازي17-1
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 ورزشي و

 ماجراجويانه
 برف بازي

 تهران، فش  گرمابدر

 انکرمان، جادج ماه سيرچ

 

 لوژ سواري( 18-1
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 ورزشي و

 ماجراجويانه
 لوژ سواري

 حومه تهران آبعلی، پلور و ديزين

 اردبيل اردبيل و مناطق كوهستانی

 

 جشنواره تنديس هاي برفی( 11-1
 ر سفرمسي نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 ورزشي و

 ماجراجويانه

جشنواره تنديس 

 هاي برفی

 اردبيل، خللال اندبيل

 همدان، عباس آباد گنج نامه

 

 سفر در مسيرهاي بدون جاده( 25-1
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گروه عالئق  نوع عالئق ويژج

 ويژه

 مسير سفر نام جاذبه و مقصد

 ورزشي

 و

 ماجراجويانه

 سفر در 

 مسيرهاي 

 بدون جاده

 دادکرمان، شه كوير لوت

 دامغان به سمت خراسان كوير حاج عليقلی

 شهداد، طبه ده سيف به طبس

 خور و بيابانك به قصر بهرام  بخش مركزي دشت كوير

 خوزستان به چهارمحال زاگرس مرتفع

 تهران، فش  به مور فشم به مور

 

 ( دوچرخه سواري21-1
 مسير سفر دنام جاذبه و مقص گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 ورزشي

 و

 ماجراجويانه

دوچرخه 

 سواري

 تهران، اتوبان کرج ورزشگاه آزادي

 تهران، اتوبان کرج پارك چيتگر

 تهران، سه راج آزمايش سرخه حصار

 خط ساحلي جزيرج جزيره كيش

 

 

 

 

 ( دوچرخه سواري كوهستان22-1
گروه عالئق  نوع عالئق ويژج

 ويژه

 مسير سفر قصدنام جاذبه و م زير گروه

 ورزشي

 و

 ماجراجويانه

دوچرخه 

 سواري

دوچرخه 

سواري 

 كوهستان

امامزاده  –ولنجك 

 داود

 تهران، توچال

 رامسر، سماموس سلماس –جواهرده 

 پلور، رينه، مسجد دماوند تا پناهگاه

 ورامي ، مرنجاگ مرنجاب –ورامين 

 

 ( گردش با دوچرخه22-1
ئق گروه عال نوع عالئق ويژج

 ويژه

 مسير سفر نام جاذبه و مقصد زير گروه
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 ورزشي

 و

 ماجراجويانه

دوچرخه 

 سواري

گردش 

با 

 دوچرخه

 تهران، توچال، نور نور –فشم 

 جادج مارکوپولو زابل –تهران 

 ورامي ، قصربهرام سياهکوه

 الهيجان، لوشان ديلمان

 

 ( موتور سواري24-1
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد ژهگروه عالئق وي نوع عالئق ويژج

 ورزشي

 و

 ماجراجويانه
 موتور سواري

 اتوبان کرج -تهران  پيست آزادي و انقالب

 ق ، روستاي کهك روستاي كهك

 آران و بيدگل، مرنجاگ مرنجاب

 

 ( موتور سواري كوهستان25-1
گروه عالئق  نوع عالئق ويژج

 ويژه

 مسير سفر نام جاذبه و مقصد زير گروه

 ورزشي

 و

 ماجراجويانه
 موتور سواري

موتور 

سواري 

 كوهستان

امامزاده  –ولنجك 

 داود

 تهران، توچال

 رامسر، سماموس سماموس –جواهرده 

 پلور، رينه، مسجد دماوند تا پناهگاه

 ورامي ، مرنجاگ مرنجاب –ورامين 

 ( گردش با موتور21-1
گروه عالئق  نوع عالئق ويژج

 ويژه

 مسير سفر نام جاذبه و مقصد زير گروه

 ورزشي

 و

 ماجراجويانه
 موتور سواري

گردش 

 با موتور

 تهران، توچال، نور نور –فشم 

 جادج مارکوپولو زابل –تهران 

 ورامي ، قصربهرام سياهکوه

 الهيجان، لوشان ديلمان

 

 ( چتربازي27-1
 ر سفرمسي نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 ورزشي

 و
 چتربازي

 دماوند، جادج تار دماوند

 تهران، جادج هراز امامزاده هاشم
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 گرگان، پارك ملي پارك ملی گلستان ماجراجويانه

 

 ( كايت سواري28-1
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 ورزشي و

 ماجراجويانه
 كايت سواري

 تاردماوند، جادج  دماوند

 تهران، جادج هراز امامزاده هاشم

 

 سواري گاليدر پارا( 21-1
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 ورزشي

 و

 ماجراجويانه

 گاليدر پارا

 سواري

 تهران، باشگاج پرواز شهر ري

 تهران، جادج هراز جزيره كيش

 پايگاج چهارم شكاري انديمشك

 

 الن سواري( ب25-1
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 ورزشی و

 ماجراجويانه
 بال  سواري

 سراسر 

 كشور

 شمال تا جنوگ

 شرق تا غرگ

 

 

 اسکی روي آب( 21-1
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 ورزشي

 و

 ماجراجويانه
 اسکی روي آب

 سواحل مازندران دراندرياي مازن

 سواحل جنوگ بندر عباس

 جادج تهران رشت سد منجيل

 

 رياد سواري در  كاياك و كانو( 22-1
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 ورزشي

 و

 ماجراجويانه

كاياك و 

 سواري  كانو

 رياددر 

 سواحل مازندران درياي مازندران

 بوشهر تا چابهار و درياي عمانخليج فارس 

 کرج، کارون، سفيدرود درياچه هاي پشت سد
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 ( قايق موتوري سواري22-1
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 ورزشي

 و

 ماجراجويانه

قايق موتوري 

 سواري

 سواحل مازندران درياي مازندران

 چابهار بوشهر تا خليج فارس و درياي عمان

 کرج، کارون، سفيدرود درياچه هاي پشت سد

 گيالن، بندر انزلي تاالب انزلی

 

 ( قايق بادبانی سواري24-1
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 ورزشي و

 ماجراجويانه

قايق بادبانی 

 سواري

 تمامي سواحل جنوگ خليج فارس و درياي عمان

 جادج تهران رشت لسد منجي

 

 ( اسکی روي اب با چتر25-1
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 ورزشي و

 ماجراجويانه

 اسکی روي اب 

 با چتر

 تمامي سواحل جنوگ خليج فارس و درياي عمان

 جادج تهران رشت سد منجيل

 

 

 پرواز با چتر با قايق موتوري( 21-1
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه ويژجنوع عالئق 

 ورزشي و

 ماجراجويانه

پرواز با چتر با 

 قايق موتوري

 سواحل مازندران درياي مازندران

 از بوشهر تا چابهار خليج فارس و درياي عمان

 

 جت اسکی( 27-1
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 ورزشي

 و

 راجويانهماج
 جت اسکی

 سواحل مازندران درياي مازندران

 بوشهر تا چابهار خليج فارس و درياي عمان

 کرج، کارون، سفيدرود درياچه هاي پشت سد
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 ( موج سواري28-1
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 ورزشی و

 ماجراجويانه
 چابهار موج سواري

 سواحل چابهار 

 و جنوگ

 

 اتومبيلرانی كارتينگ( 21-1
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 ورزشي

 و

 ماجراجويانه

اتومبيلرانی 

 كارتينگ

 تهران، اتوبان کرج مجموعه ورزشی آزادي

 جادج اراك خمي  پيست كارتينگ اراك

 قزوي ، پارك فدك پيست كارتينگ قزوين

 

 ري با اتومبيل هاي دو ديفرانسيل( سوا45-1
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 ورزشي

 و

 ماجراجويانه

 سواري با 

 اتومبيل هاي 

 دو ديفرانسيل

 ورامي ، جندق جندق

 تهران، پلور، الر ارتفاعات الر

 رودبار، درفك درفك

 گچسر، کهنه دج يخ مراد به طالقان

 طالقان، رودبارك القان به رودباركط

 

 ( رالی خانوادگی41-1
 مسير سفر نام مقصد زير گروه گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 ورزشی و

 ماجراجويانه
 رالي خانوادگي رالي

 تهران به

 چالوس
 تهران، چالوس

 

 ( رالی خارج از جاده42-1
 مسير سفر و مقصد نام جاذبه زير گروه گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 ورزشی و

 ماجراجويانه
 رالي

 رالي خارج 

 از جادج

 معلمان 

 خور و بيابانك
 سمنان، معلمان

 

 ( رالی كوير42-1
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 مسير سفر نام مقصد زير گروه گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 ورزشی و

 ماجراجويانه
 رالي کوير رالي

 تهران به

 مرنجاب 
 ورامي ، مرنجاگ

 

 سطحی( غواصی 44-1
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد زير گروه گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 ورزشي

 و

 ماجراجويانه
 غواصی

غواصی 

 سطحی

 سواحل قش  قشم 

 سواحل کيش كيش

 سواحل چابهار چابهار

 

 ( غواصی به دنبال كشتی هاي غرق شده45-1
 مسير سفر و مقصدنام جاذبه  زير گروه گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 ورزشی و

 ماجراجويانه
 غواصي

 غواصي به دنبال 

 کشتي هاي غرق شدج
 قشم

 سواحل

 قش  

 

 ( غواصی در غارهاي آبی41-1
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد زير گروه گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 ورزشي و

 ماجراجويانه
 غواصی

غواصی در 

 غارهاي آبی

 رهمدان، عليصد غار عليصدر 

 زنجان، خدابندج غار كتله خور

 ( غواصی در غارهاي دريائی47-1
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد زير گروه گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 ورزشی و

 ماجراجويانه
 غواصي

 غواصي در 

 غارهاي دريائي
 چابهار، جاسك بندر گواتر

 

 ( غواصی در شب48-1
 مسير سفر نام مقصد زير گروه گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 ورزشي

 و

 ماجراجويانه
 در شبغواصي  غواصی

 سواحل قش  قشم 

 سواحل کيش كيش

 سواحل چابهار چابهار
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 ( غواصی براي تماشاي ماهی هاي خاص41-1
 مسير سفر نام مقصد زير گروه گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 ورزشي

 و

 ماجراجويانه
 غواصی

ي تماشاي غواصي برا

 ماهي هاي خاص

 سواحل قش  قشم 

 سواحل کيش كيش

 سواحل چابهار چابهار

 

 ( غواصی در سواحل مرجانی55-1
 مسير سفر نام مقصد زير گروه گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 ورزشي

 و

 ماجراجويانه
 غواصی

 غواصي در 

 سواحل مرجاني

 سواحل قش  قشم 

 سواحل کيش كيش

 سواحل چابهار بهارچا

 

 ( شنا با دلفين51-1
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد زير گروه گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 ورزشی و

 ماجراجويانه
 جزيرج کيش دلفيناريوم كيش شنا با دلفي  غواصي

 

 

 

 ( گلف52-1
 مسير سفر نام مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 ورزشي

 و

 ماجراجويانه
 فگل

 باشگاج انقالگ تهران

 باشگاج نفت اهواز

 ورزشگاج ثام  االئمه مشهد

 باشگاج نفت مسجد سليمان

 

 ( اسب سواري52-1
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 ورزشي

 و
 اسب سواري

 گرگان، گنبد گنبد كاووس

 گرگان، آق قال آق قال
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 خرم آباد، کوهدشت شتكوهد ماجراجويانه

 پيست اسب سواري كيش

 اردبيل، پارس آباد دشت مغان

 

 شکار( 54-1
گروه عالئق  نوع عالئق ويژج

 ويژه

 مسير سفر نام جاذبه و مقصد

 ورزشي

 و

 ماجراجويانه
 شکار

 جنوگ غرگ خراسان شکار قوچ اوريال –شرق البرز 

 سراسر کشور شکار گراز –سراسر ايران 

 خرم آباد، درود شکار كل و بز –تان لرس

 

 ( صيد پرندگان55-1
گروه عالئق  نوع عالئق ويژج

 ويژه

 مسير سفر نام جاذبه و مقصد زير گروه

 ورزشي

 و

 ماجراجويانه
 شکار

صيد 

 پرندگان

 گيالن، انزلي صيد ابيا –تاالب انزلی 

 شيراز و بوشهر هوبره –جنوب ايران 

 ه برونگنبد، اينچ تركمن صحرا

 دزفول، شوش سار -شمال خوزستان 

 

 

 ( ماهيگيري51-1
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 ورزشي

 و

 ماجراجويانه
 ماهيگيري

 تهران، هراز، پلور درياچه سد الر

 تهران، جادج فيروزکوج درياچه تار

 تهران، جادج چالوس رودخانه چالوس

 چالوس، مرزن آباد ه ولشتدرياچ

 خوزستان، انديمشك درياچه سد كرخه

 

 ( تماشاي مسابقات ورزشی57-1
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 قوچان، بجنورد، اسفراي   کشتي چوخه خراسان تماشاي  ورزشي
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 و

 ماجراجويانه
مسابقات 

 ورزشی

 مسابقات سوارکاري 

 صحراترکم  
 گرگان، گنبد و آق قال

 تهران، مجموعه ورزشي مسابقات چوگان نوروز آباد

 بوشهر، کيش، قش ، چابهار مسابقات قايقراني خليج فارس

 

 ( پرش بانجی58-1
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 ورزشی و

 ماجراجويانه
 ان، ولنجكتهر بام تهران در ولنجك پرش بانجي

 

 ( موتور چهارچرخه51-1
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 ورزشي و

 ماجراجويانه

موتور 

 چهارچرخه

 تهران، توچال ايستگاه پنجم تله كابين توچال 

 جزيرج قش  ساحل سيمين قشم

 

 

 

 

 

 

 شنا در رودخانه( 15-1
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 ورزشي

 و

 ماجراجويانه
 شنا در رودخانه

 اهواز، کارون رود كارون

 مسير رودخانه سفيد رود

 بيشه در شوش رودخانه كرخه

 

 ( كلك سواري در رودخانه هاي وحشی11-1
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 ورزشي

 و

 ماجراجويانه

ك سواري در كل

رودخانه هاي 

 طول مسير رودخانه كرخه

 چهارمحال و اصفهان رودخانه زاينده رود

 طول مسير رودخانه چالوس
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 خرم آباد، بيدروبه رودخانه كشکان وحشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گردشگري طبيعت گردي -2
 

 ( ژئو توريسم1-2
 مسير سفر صدنام جاذبه و مق گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 ژئوتوريسم طبيعت گردي

 کرمان، شهداد كلوت ها )شهر خيالی لوت(

 جزيرج قش  غار نمکی قشم

 مسير پلدختر انديمشك –جاده خرم آباد 

 تهران، پلور، رينه قله دماوند

 اتوبان تهران ق  درياچه نمك قم

 

 ( تور حيات وحش2-2
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 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروهزير  گروج عالئق ويژج نوع عالئق ويژج

 طبيعت گردي
 تماشاي 

 حيات وحش

 تور 

حيات 

 وحش

 گرگان، گلستان حيات وحش گلستان

 شاهرود، پارك توران گور ايرانی، توران

 پارك ملي اروميه گوزن زرد ايرانی

 

 ( تماشاي پرندگان2-2
 مسير سفر قصدنام جاذبه و م زير گروه گروج عالئق ويژج نوع عالئق ويژج

 طبيعت گردي
 تماشاي 

 حيات وحش

تماشاي 

 پرندگان

 گرگان، بهشهر تاالب ميانکاله

 بندر انزلي تاالب بوجاق

 جزيرج قش  جنگل حرا

 شيراز درياچه طشت و بختگان

 پرندگان ايران

تهران، بندرعباس، 

قش ، اهواز، کوير 

مرکزي، توران، 

 گلستان، بلتگان

 (1ن كويري )پرندگا
تهران، سمنان، 

 پارك ملي کوير

 (2پرندگان كويري )
کاشان، آران و 

 بيدگل، مرنجاگ

 

 ( تماشاي گلها و گياهان4-2
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد زير گروه گروج عالئق ويژج نوع عالئق ويژج

 طبيعت گردي
 تماشاي 

 حيات وحش

تماشاي 

گلها و 

 گياهان

 ماشرودبار، دا سوسن چلچراغ

 شهرکرد، چلگرد (1الله واژگون )

 گلپايگان، خوانسار (2الله واژگون )

 نهارخوران گرگان (1جنگلهاي هيركانی )

 انزلي، تالش (2جنگلهاي هيركانی )

 ساري، بهشهر شناسی بهشهر باغ گياه

 تهران، دشت الر دشت شقايق ها

 

 ( تماشاي پروانه ها5-2
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 مسير سفر نام جاذبه و مقصد زير گروه گروج عالئق ويژج يژجنوع عالئق و

 طبيعت گردي
 تماشاي 

 حيات وحش

تماشاي 

پروانه 

 ها

 جادج چالوس يوش بلده

 تهران، سوهانك كوهستان البرز

 ايذج تا شهرکرد طبيعت زاگرس

 تهران، دشت الر البرز مركزي

 

 ( عکاسی در طبيعت1-2
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد عالئق ويژه گروه نوع عالئق ويژج

 طبيعت گردي
 عکاسی 

 در طبيعت

 کرمان، شهداد مناظر گرمترين كوير ايران

 رشت، جادج جنگلي جنگلهاي انبوه و سرسبز گيالن

 قش ، جنگل حرا سواحل خليج فارس

 

 ( كمپينگ7-2
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 كمپينگ طبيعت گردي

 اردبيل درياچه نئور

 چالوس، مرزن آباد كالردشت

 تهران،  درياچه تار

 

 

 

 ( دامنه پيمائی )گلگشت(8-2
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 طبيعت گردي
دامنه پيمائی 

 )گلگشت(

 تهران، فش  آهار

 تهران، پلور، رينه رينه

 تهران، اللون فشم

 جادج چالوس شهرستانك

 

 ( كوهپيمائی 1-2
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 كوهپيمائی طبيعت گردي
 تهران، شهران بند عيش

 تهران، فش  آبنيك
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 تهران، فش  ورجين

 همدان، گنج نامه الوند

 

 ( پياده روي در طبيعت 15-2
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه ويژج نوع عالئق

 طبيعت گردي

 پياده روي 

 در طبيعت 
 

 تهران، جادج چالوس كندر

 خللال به الهيجان اسالم

 زنجان، طارم طارم

 ورامي ، پارك ملي کوير قصر بهرام

 

 ( تفسير / مکاشفه طبيعت 11-2
 مسير سفر و مقصد نام جاذبه گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 طبيعت گردي

تفسير / 

مکاشفه 

 طبيعت

 اطرا  تهران پارك ملی خجير و سرخه حصار

 الهيجان، ديلمان جنگل ديلمان

 گرگان، گلستان جنگل گلستان

 

 

 

 

 ( شترسواري / كجاوه سواري در كوير 12-2
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 رديطبيعت گ

 شترسواري

كجاوه سواري 

 در كوير

 دامغان، روستاي مصر كوير مصر

 طبه، حلوان روستاي حلوان طبس

 اطرا  نائي  نائين

 کاشان، آران و بيدگل كوير مرنجاب

 

 

 ( تماشاي مناظر طبيعی 12-2
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 اطرا  کليبر جنگلهاي ارسبارانظر تماشاي منا طبيعت گردي
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 کاشان، آران و بيدگل كوير مرنجاب طبيعی

 قزوي ، گازرخان قلعه الموت

 بندر انزلي بندر انزلی

 

 

 ( بيابان گردي 14-2
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 بيابان گردي طبيعت گردي
 ورامي  به کاشان كوير مركزي

 کرمان، شهداد كوير شهداد

 کاشان، آران و بيدگل كوير مرنجاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( رصد ستارگان 15-2
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 رصد ستارگان طبيعت گردي

 اتوبان ق ، منطقه کهك روستاي رحق

 ورامي ، گرمسار كاروانسراي ده نمك

 ورامي ، پارك ملي کوير قصر بهرام كاروانسراي

 کاشان، آران و بيدگل مرنجاب، كاروانسراي عباسی

 

 

 ( جنگل گردي 11-2
 مسير سفر نام مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 شاهرود، شهميرزاد شاهرود به ساري جنگل گردي طبيعت گردي
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 زنجان، ماسوله زنجان به ماسوله

 قزوي ، گازرخان  الموت به كالردشت

 

 

 ( پياده روي در شب 17-2
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 کاشان، آران و بيدگل كوير مرنجاب پيادج روي در شب طبيعت گردي

 

 

 ( گردش طبيعت گردي براي كودكان 18-2
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 طبيعت گردي

 گردش 

طبيعت گردي 

 براي كودكان 

 تهران، پارك پرديسان موزه تنوع زيستی پرديسان

 تهران، دارآباد موزه حيات وحش دارآباد

 تهران، سوهانك تور پروانه ها

 تهران، پارك قيطريه تور پرندگان

 تهران، پارك ارم باغ وحش تهران

 

 

 

 

 گردشگري فرهنگی -2
 شناسی ( مردم 1-2

 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

گردشگري 

 فرهنگي
 مردم شناسی

 اردبيل، پارس آباد مغان آشنائی با عشاير شاهسون

 اهواز، روستاهاي کرانه کارون آشنائی با صابئين ايران

 سنندج، اورامان تلت مراسم پير شاليار

 بيانهکاشان، ا عاشوراي ابيانه

 کاشان، اردهال قاليشويان مشهد اردهال

 

 ( تاريخی / باستانی 2-2
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج
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گردشگري 

 فرهنگي

تاريخی 

 باستانی

 خوزستان، شوش آثار تاريخی شوش، آپادانا

 اطرا  شيراز تخت جمشيد، پاسارگاد

 تبريز، تكاگ تخت سليمان

 زاهدان، زابل شهرسوخته

 

 ( معماري 2-2
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

گردشگري 

 فرهنگي
 معماري

 شهر يزد بادگيرهاي يزد

 اصفهان، کاشان تاريخی كاشان خانه هاي

 اصفهان، نائي  مسجد جامع نائين

 اردبيل، خللال روستاي گيوي

 

 ره هاي هنر ي( جشنوا4-2
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

گردشگري 

 فرهنگي

جشنواره هاي 

 هنر ي

 سينماهاي تهران جشنواره فيلم فجر

 تهران دوساالنه نقاشی ايران

 سالنهاي تئاتر تهران جشنواره تئاتر فجر

 تاالرهاي موسيقي تهران جشنواره موسيقی فجر

 سينماهاي اصفهان نواره سينمائی رشدجش

 ( قلعه هاي تاريخی5-2
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

گردشگري 

 فرهنگي

قلعه هاي 

 تاريخی

 رشت، فوم ، سيدآباد قلعه رودخان

 قزوي ، الموت قلعه الموت

 تبريز، کليبر قلعه بابك

 گلستان، گرگان قلعه ماران

 

 

 ( باغ هاي ايرانی1-2
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

گردشگري 

 فرهنگي
 باغ هاي ايرانی

 شهر شيراز باغ ارم

 شهر کاشان باغ فين
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 تهران باغ كاخ سعدآباد

 اتوبان کرج 15کيلومتر  باغ گياه شناسی ايران

 

 

 ( موزه ها7-2
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد ه عالئق ويژهگرو نوع عالئق ويژج

گردشگري 

 فرهنگي
 موزه ها

 تهران موزه ايران باستان

 شيراز موزه تاريخ فارس

 مشهد موزه باغ نادري مشهد

 شهرکرد موزه قلعه چالشتر

 

 

 ( ديرينه شناسی8-2
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

گردشگري 

 هنگيفر

ديرينه 

 شناسی

 کرمان، شهداد محوطه شهر باستانی شهر خبيص

 ساري، جنگل هيرکاني جنگل هاي هيركانی

 تهران، پلور، رينه قله دماوند

 ياسوج خط الراس هاي زاگرس مرتفع

 

 ( اسطوره شناسی1-2
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

گردشگري 

 فرهنگي

اسطوره 

 شناسی

 انتلاگ محل نمادي  البرز، آرش و ميترا

 کهگيلويه و بويراحمد زاگرس، كمينگاه آريوبرزن

 سيستان سيستان، رستم

 کرمانشاج، کنگاور معبد آناهيتا

 

 

 ( صنايع دستی15-2
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

گردشگري 

 فرهنگي
 صنايع 

 همدان، اللجي  اللجين، سفال

 بازار اصفهان اصفهان، خاتم و ...
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 دزفول، بازار کهنه دزفول، آهنگري و خراطی یدست

 روستاهاي اردکان اردكان، فرش

 

 

 ( بناهاي زادبومی11-2
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

گردشگري 

 فرهنگي

بناهاي 

 زادبومی

 کاشان روجردي هاخانه ب

 يزد باغ دولت آباد

 رشت ماسوله

 سنندج اورامانات تخت

 

 

 ( جلوه هاي زندگی بومی12-2
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

گردشگري 

 فرهنگي

جلوه هاي 

 زندگی بومی

 بندرعباس بندر كهنگ

 شهرکرد، فارسان هوفل پلنگی

 گرگان قلی خانبندر حسين

 چابهار روستاهاي منطقه گواتر

 

 ( سفر همراه با كوچندگان12-2
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

گردشگري 

 فرهنگي

سفر همراه با 

 كوچندگان

 مسجد سليمان، اليگودرز كوچ با عشاير بختياري

 انديمشك، خرم آباد كوچ با عشاير تركاشوند

 نورآباد ممسني كوچ با عشاير قشقائی

 پارس آباد، ارسباران كوچ با عشاير شاهسون

 

 

 ( آشنائی با آداب و رسوم14-2
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

گردشگري 

 فرهنگي
آشنائی با 

 کاشان، اردهال قاليشويان مشهد اردهال

 سنندج، اورامانات اليارمراسم پير ش
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 سراسر کشور چهارشنبه سوري آداب و رسوم

 مشهد مقدس )ع(نوروز در آستان امام رضا 

 

 ( روستاگردي15-2
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

گردشگري 

 فرهنگي
 روستاگردي

 رشت، فوم  روستاي ماسوله

 تبريز، کندوان روستاي كندوان

 کرمان، ميمند ي ميمندروستا

 سنندج، اورامانات روستاي اورامانات تخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گردشگري مذهبی / معنوي -4
 ( مساجد1-4

 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

گردشگري 

 مذهبي

 معنوي
 مساجد

 مشهد مقدس  مسجد جامع گوهرشاد

 اصفهان مسجد جامع اصفهان

 يزد، فهرج جامع فهرج مسجد

 سنندج مسجد جامع سنندج

 ( امامزاده ها2-4
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروج عالئق ويژج نوع عالئق ويژج

 گردشگري 

 معنوي -مذهبي
 امامزاده ها

 گرگان، گنبد امامزاده چوپان آتا

 ياسوج امامزاده بی بی حکيمه
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 ( قدمگاه ها و مسيرهاي مقدس2-4
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه ئق ويژجنوع عال

 گردشگري 

 معنوي -مذهبي

قدمگاج ها و 

 مسيرهاي مقدس

 خرمشهر تا مشهد مقدس جاده واليت

 کاشان، اردهال مشهد اردهال

 

 ( مقابر پيامبران مدفون در ايران4-4
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروج عالئق ويژج نوع عالئق ويژج

شگري گرد

 مذهبي

 معنوي

مقابر پيامبران 

 مدفون 

 در ايران

 گورستان تلت فوالد اصفهان يوشع نبی

 قزوي  نبی چهار

 اهواز، شوش دانيال نبی

 شمال شرق سمنان فرزندان نوح

 

 ( مراسم مذهبی5-4
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروج عالئق ويژج نوع عالئق ويژج

گردشگري 

 مذهبي

 معنوي

م مراس

 مذهبی

 رشت، فوم  عاشورا در ماسوله

 يزد پير چك چکو

 کاشان، ابيانه عاشورا در ابيانه

 کاشان، اردهال قاليشويان

 ( زيارت و انجام مناسك مذهبی1-4
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

گردشگري 

 مذهبي

 معنوي

زيارت و انجام 

مناسك 

 ذهبیم

 مشهد مقدس حضرت امام رضا )ع( بارگاه

 شهر مقدس ق  بارگاه حضرت معصومه )س(

 شيراز بارگاه حضرت شاهچراغ )س(

 اهواز، شوش بارگاه حضرت دانيال نبی )س(

 

 

 گردشگري آئينی -5
 ( كليساها1-5

 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروج عالئق ويژج نوع عالئق ويژج

 اروميه، خوي قره كليسا اهاكليسگردشگري 
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 مذهبي

 معنوي
 اصفهان كليساي وانك

 مرند، غرگ جلفا كليساي سن استپانوس

 تهران كليساي سركيس مقدس

 

 ( آتشکده ها2-5

 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروج عالئق ويژج نوع عالئق ويژج

گردشگري 

 مذهبي

 معنوي

 آتشکده ها

 زنجان، تلت سليمان آتشکده آذرگشنسب

 يزد، چك چك شکده چك چكآت

 شيراز، کوار آتشکده فيروزآباد

 کاشان، ابيانه آتشکده هارپاك

 تهران، شهر ري آتشکده ري

 

 ( يوگا و مديتيشن )علوم روحی(2-5

 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروج عالئق ويژج نوع عالئق ويژج

گردشگري 

 مذهبي

 معنوي

يوگا و 

مديتيشن 

 )علوم روحی(

 قش ، چاهكوج شن در تنگه چاهکوهمديتي

 کرمان، شهداد مديتيشن و يوگا در كلوت

 کوير مرنجاگ مديتيشن بر روي درياچه نمك

 تكاگ، تلت سليمان مديتيشن در تخت سليمان

 

 گردشگري درمانی و سالمت -1
 

 ( عمل هاي زيبائی1-1
 رمسير سف نام جاذبه و مقصد گروج عالئق ويژج نوع عالئق ويژج

گردشگري درماني 

 المتسو 

عمل هاي 

 زيبائي

 ، تهران، شيرازمشهد بيمارستانهاي تخصصی

 جزاير قش  و کيش بيمارستانهاي تخصصی

 

 ( آبگرم و آبمعدنی2-1
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروج عالئق ويژج نوع عالئق ويژج

گردشگري 

درماني و 

 سالمت

آبگرم و 

 آبمعدني

 اردبيل، سرعي  سرعين

 رامسر سادات محله 

 بندرعباس گنو
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 ايالم، دهلران دهلران

 

 ( لجن درمانی2-1
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروج عالئق ويژج نوع عالئق ويژج

 گردشگري 

 درماني و سالمت
 لج  درماني

 اروميه قوشچی، مجتمع باري

 درياچه اروميه بندر شرفخانه 

 

 ( نمك درمانی4-1
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروج عالئق ويژج ويژج نوع عالئق

 گردشگري 

 درماني و سالمت
 نمك درماني

 ق  درياچه نمك

 ، چابهار، قش زنجان معادن نمك

 

 ( دهکده هاي سالمت5-1
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروج عالئق ويژج نوع عالئق ويژج

 گردشگري 

 درماني و 

 سالمت

 دهكدج هاي 

 سالمت

 تنكاب  درهچال

 اصفهان چادگان

 اردبيل سرعين

 تهران دربندسر 

 گردشگري رويدادها )وقايع( -7
 بومی و هنري ،هنگیهاي فر جشنواره( 1-7

 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 گردشگري 

 رويدادها 

 )وقايع(

 هاي  جشنواره

 فرهنگی

 بومی و هنري

 تهران جرجشنوارة فيلم ف

 تهران جشنوارة موسيقی فجر

 تهران دوساالنة كاريکاتور ايران

 تهران دوساالنة نقاشی ايران

 یهاي بومی و مل جشن( 2-7
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروج عالئق ويژج نوع عالئق ويژج

 گردشگري 

 رويدادها 

 )وقايع(

 هاي  جش 

 يبومي و مل

 رسراسر کشو سوري  شنبه چهار

 رامسر، جواهردج زبان گاو جشن برداشت گل

 بوشهر، دشتستان جشن خرما
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 سنندج، اورامانات مراسم پير شاليار

 مسابقات ورزشی( 2-7
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروج عالئق ويژج نوع عالئق ويژج

 گردشگري 

 رويدادها 

 )وقايع(

 مسابقات 

 ورزشي

 جنورد، اسفراي قوچان، ب مسابقات کشتي با چوخه

 تهران، نوروزآباد مسابقات چوگان

 رشت مردي مسابقات کشتي گيله 

 کاووس گنبد صحرا  کاري ترکم  مسابقات سوار

 ها  ها و بزرگداشت سالگرد( 4-7
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروج عالئق ويژج نوع عالئق ويژج

 گردشگري 

 رويدادها 

 )وقايع(

ها و  سالگرد

 ها  داشتبزرگ

 تهران و استانها هاي سالگرد انقالگ اسالمي جش 

 مناطق عملياتي مقدس  هاي عمليات دفاع تور

 تهران، ورامي  اهلل پانزدج خرداد يوم   تور

 طبه تور ابابيل، ويژة سالگرد واقعة طبه

 یمسابقات فرهنگ( 5-7
 سفر مسير نام جاذبه و مقصد گروج عالئق ويژج نوع عالئق ويژج

 گردشگري 

 رويدادها 

 )وقايع(

 يمسابقات فرهنگ

 تهران جشنوارة علمی خوارزمی

 تهران جشنوارة روباتيك دانشگاه صنعتی شريف

 تهران جشنوارة موسيقی فجر

 رانته جشنوارة تئاتر فجر

 گردشگري دريائی -8
 

 فارس  سواحل و جزاير خليج( 1-8
 مسير سفر جاذبه و مقصدنام  گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 گردشگري 

 دريائي

 سواحل و جزاير 

 فارس  خليج

 بوشهر تا خليج گواتر  فارس  سواحل خليج

 عباس، قش ، هرمز بندر جزاير قشم و هرمز

 بندر، گواتر بهار، بريه، پسا چا سواحل درياي عمان

 

 لنج و سفر با كشتی( 2-8
 مسير سفر اذبه و مقصدنام ج گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 گردشگري 

 دريائي
 سفر با 

 قش  -بندرعباس  قشم -بندرعباس 

 سواحل بوشهرنوار  سواحل -بندر بوشهر
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 بهار، بريه، گواتر چا گواتر جيخل -چابهار  لنج و كشتی

 

 ها  تماشاي دلفين( 2-8
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 ري گردشگ

 دريائي

 تماشاي 

 ها  دلفين

 جزيرة کيشسواحل  جزيرة كيش

 قش  و هنگام قشمجزيرة 

 

 ها  الك پشتتماشاي ( 4-8
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروج عالئق ويژج نوع عالئق ويژج

 گردشگري 

 دريائي

 تماشاي 

 ها  الك پشت

 قش  دراز  ساحل شيب ها  پشت گذاري الك  تخم

 قش  دراز  ساحل شيب ها  پشت  ون آمدن الكبير  از تخم

 

 اي شيشه  سواري با قايق كف( 5-8
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروج عالئق ويژج نوع عالئق ويژج

 گردشگري 

 دريائي

سواري با قايق 

 اي شيشه  ک 

 جزيرة کيش سواحل جزيرة كيش

 قش جزيرة  سواحل قشمجزيرة 

 

        (ژيكنوستال) گردشگري ياد و دريغ -1
 

 مناطق جنگی( 1-1
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروج عالئق ويژج نوع عالئق ويژج

 گردشگري 

 ياد و دريغ

 (نوستالژيك)

 مناطق جنگي

 )راهيان نور(

 انديمشك المبين منطقة عملياتی فتح 

 بستان القدس منطقة عملياتی طريق 

  مهران، پيرانشهر مناطق عملياتی والفجر

 دهالويه شهيد چمران  مشهد

 

 مناطق وقوع حوادث طبيعی( 2-1
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروج عالئق ويژج نوع عالئق ويژج

 شهرستان ب  بازديد از ارگ بم پس از زلزلهمناطق وقوع  گردشگري 
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 ياد و دريغ

 (نوستالژيك)
 قله درفك بازديد از شکاف ناشی از زلزله حوادث طبيعي

 درياچة بلتگان يد از آثار خشکسالیبازد

 درياچة هامون بازديد از آثار خشکسالی

 

 محل تولد، زندگی و مقبرة مشاهير( 2-1
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروج عالئق ويژج نوع عالئق ويژج

 گردشگري 

 ياد و دريغ

 (نوستالژيك)

محل تولد، 

 زندگي و 

 مقبرة مشاهير

 ود، بسطامشاهر مقبرة بايزيد بسطامی

 نو خرقان  قلعه سمنان،  مقبرة ابوالحسن خرقانی

 سمنان، جندق زادگاه يغماي جندقی

  دشتستان  بوشهر، زادگاه فايز

 

 یهاي تاريخ  گاه نبرد( 4-1
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروج عالئق ويژج نوع عالئق ويژج

 گردشگري 

 ياد و دريغ

 (نوستالژيك)

هاي   گاج نبرد

 يتاريل

 خوي چالدران

 ب  کرمان، ارگ  خان زند گاه لطفعلی آورد

 خان لر   آوردگاه شاهوردي

 عباس صفوي با شاه 

 آباد،  خرم 

 آورد خرم 

 دشتستان ،بوشهر گاه دليران تنگستان آورد

        علمیگردشگري  -15
 شناسی  مطالعات زبان( 1-15

 مسير سفر به و مقصدنام جاذ گروج عالئق ويژج نوع عالئق ويژج

 گردشگري 

 علمي

 مطالعات 

 شناسي  زبان

 زاهدان  زبان بلوچی بلوچستان

 آباد  خرم زبان لري لرستان

 يزد محالت زرتشتی -تفت

 سنندج زبان كردي كردستان

 

 شناسی فالت ايران  باستان( 2-15
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروج عالئق ويژج نوع عالئق ويژج

 ردشگري گ

 علمي
شناسي   باستان

 گيالن تپة مارليك

 کاشان تپة سيلك
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 همدان هاي هگمتانه تپه  فالت ايران

 خوزستان هاي شوش تپه 

 

 شناسی  ( گياه2-15
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 گردشگري 

 علمي

 گياه 

 شناسی  

 اتوبان کرج كرجاتوبان شناسی   باغ گياه

 ساري، بهشهر شناسی بهشهر  باغ گياه

 کوير مرنجاگ ها و گياهان كويري  گل

 مازندران هاي هيركانی شمال ايران  جنگل

 جزيرج قش   هاي حرا  جنگل

 

 شناسی  ( جانور4-15
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروج عالئق ويژج نوع عالئق ويژج

 گردشگري 

 علمي

 جانور

 اسی شن 

 شاهرود، بيارجمند، منطقه توران زاغ بور

 ورامي ، قصر بهرام، پارك ملي کوير خزندگان كويري

 شاهرود، بيارجمند، منطقه توران يوز آسيايی

 چابهار، باهوکالت، رودخانه سرباز تمساح پوزه كوتاه

 اهواز، شوش خور شوش  حشره

 شناسی  ( زمين5-15
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد عالئق ويژجگروج  نوع عالئق ويژج

 گردشگري 

 علمي

 زمين

 شناسی  

 جزيرج قش  قشم

 کرمان، سير ، شهداد شهداد

 چابهار، گواتر كوههاي مريخی

 

 شناسی  ( دريا1-15
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروج عالئق ويژج نوع عالئق ويژج

 گردشگري 

 علمي

 دريا

 شناسی  

 خان آستارا، حسينقلي بزيان خزرسفر مطالعاتی آ

 آبادان، جزيرج مينو سفر تحقيقاتی آبزيان خليج فارس

 چابهار،  بندر گواتر سفر مطالعاتی آبزيان درياي عمان

 اطرا  جزيرج کيش هاي مرجانی  سفر مطالعاتی ريف

 



 91 

 شناسی  ( بوم7-15
 سفرمسير  نام جاذبه و مقصد گروج عالئق ويژج نوع عالئق ويژج

 گردشگري 

 علمي

 بوم

 شناسی  

 گرگان، بهشهر ميانکاله

 قش ، الفت جنگل هاي حرا

 رشت، بندر انزلي مرداب انزلی

 خرم آباد، پلدختر غار كلماكره

 

 

 شناسی  ( قوم8-15
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروج عالئق ويژج نوع عالئق ويژج

 گردشگري 

 علمي

 قوم

 شناسی  

 گرگان، بندر ترکم  ها( )آشنايی با تركمن صحرا تركمن

 اهواز، باغ ملك ها( ايذه )آشنايی با بختياري

 آباد مغان اردبيل، پارس عشاير شاهسون

 شيراز، نورآباد عشاير قشقايی

 سنندج، مريوان اقوام كرد

 اهواز، تاالگ شادگان خوزي ها

 

 هاي صنعتی  كارخانجات و كارگاه( 1-15

 
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه عالئق ويژج نوع

 گردشگري 

 علمي

 كارخانجات 

 هاي   و كارگاه

 صنعتی

 اصفهان، مبارکه  فوالد مباركه اصفهان

 اروميه اسپوتا

 اتوبان تهران کرج 14کيلومتر  خودرو  ايران

 تهران، قزوي  كارخانه نستله

 

 

 مناطق ويژه اقتصادي( 15-15
 

 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 کنار زيبا -انزلي بندر انزلی مناطق ويژه  گردشگري 
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 چابهار چابهار اقتصادي علمي

 بوشهر، بندر طاهري، عسلويه عسلويه

 اصفهان، مبارکه  فوالد مباركه اصفهان

 سليمان مسجداهواز، شوشتر،  سليمان تأسيسات نفتی مسجد

 آبادان -خرمشهر -اهواز پااليشگاه آبادان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        معيشتیگردشگري  -11
 

 در روستا  زندگی( 1-11

 نام جاذبه و مقصد سفر گروه عالئق ويژه  نوع عالئق ويژج

گردشگري 

 معيشتی
 در روستا  زندگي

 

شير  ،روزانه روستاييان يکارهاانجام 

 ها  داما بردن به چرکشاورزي و ن،ديدوش

 

 

 باغبانی در اطراف شهر( 2-11

 نام جاذبه و مقصد سفر گروه عالئق ويژه  نوع عالئق ويژج

 گردشگري

 معيشتی
 سبزيكاري و باغباني و کشاورزي باغباني در اطرا  شهر
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 كشاورزي در روستا( 2-11

 نام جاذبه و مقصد سفر گروه عالئق ويژه  نوع عالئق ويژج

 گردشگري

 تیمعيش
 کشاورزي و باغداري کشاورزي در روستا

 

 

 دامداري/ چوپانی( 4-11

 نام جاذبه و مقصد سفر گروه عالئق ويژه  نوع عالئق ويژج

 گردشگري

 معيشتی
 بافيدوشيدن و قالي شير ،پز و پلت ،دامداري دامداري/ چوپاني

 

 

 هاي سنتی  صيد با لنج( 5-11

 اذبه و مقصد سفرنام ج گروه عالئق ويژه  نوع عالئق ويژج

 گردشگري

 معيشتی
 در خليج فارس صيد ماهيان و آبزيان هاي سنتي  صيد با لنج

        داوطلبانهگردشگري  -12
 

 مشاركت در آموزش جوامع محلی( 1-12
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 گردشگري 

 داوطلبانه

مشارکت در آموزش 

 جوامع محلي

 شاهرود، توران  پلنگ( وحش )يوز  از حياتحمايت 

 قش ، شيب دراز عقابی  پشت پوزه حفاظت از الك

 

 پروژه هاي زيست محيطیمشاركت در ( 2-12
 نام جاذبه و مقصد سفر گروه عالئق ويژه  نوع عالئق ويژج

 گردشگري 

 داوطلبانه

 پروژج هاي مشارکت در 

 زيست محيطي

نوري و جا ،هاي گياهي حفاظت از گونه

 سراسر کشور هاي تاريلي بنا

 

 شناسی  مشاركت در تحقيقات باستان( 2-12
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 نام جاذبه و مقصد سفر گروه عالئق ويژه  نوع عالئق ويژج

 گردشگري 

 داوطلبانه

 مشارکت در تحقيقات 

 شناسي  باستان

شناسي و آشنايي با نوع و ابزار کار  باستان

 کشور هاي باستاني تپه در

 

 كت در آموزش به كودكانمشار( 4-12
 نام جاذبه و مقصد سفر گروه عالئق ويژه  نوع عالئق ويژج

 گردشگري 

 داوطلبانه
 مشارکت در آموزش به کودکان

 هاي دورافتادج  شهرسفر به روستاها، 

 جهت آموزش يا جوامع عشايري

 

 بهداشتمشاركت در آموزش ( 5-12
 مقصد سفر نام جاذبه و گروه عالئق ويژه  نوع عالئق ويژج

 گردشگري 

 داوطلبانه
 بهداشتمشارکت در آموزش 

بهداشت سفر به روستاها جهت آموزش 

 زندگي و بهداشت شلصي محيط

 

 كمك هاي مردمیمشاركت در ( 1-12
 نام جاذبه و مقصد سفر گروه عالئق ويژه  نوع عالئق ويژج

 گردشگري 

 داوطلبانه
 کمكهاي مردميمشارکت در 

در کار کمك  سفر به روستاها جهت

 تهية غذا و کشاورزي، دامداري

        آموزشیگردشگري  -12
 هاي محلی آموزش غذا( 1-12

 نام جاذبه و مقصد سفر گروه عالئق ويژه  نوع عالئق ويژج

گردشگري 

 آموزشی
 هاي محلي غذا آموزش

  هاي محلي غذاو تهيه آشنايي 

 ملتل  ايران در مناطق

 

 آموزش قاليبافی( 2-12

 نام جاذبه و مقصد سفر گروه عالئق ويژه  ق ويژجنوع عالئ

گردشگري 

 آموزشی
 بافي آموزش قالي

 بافي   هاي قالي  ديدار از کارگاج

 هاي کاشان، مشهد، تبريز و...  شهردر 

 

 هاي زندگی آموزش مهارت( 2-12
 نام جاذبه و مقصد سفر گروه عالئق ويژه  نوع عالئق ويژج
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گردشگري 

 آموزشی

هاي فردي و   آموزش مهارت

 هاي زندگي  مهارت اجتماعي/

براي افراد در سني  ملتل  به منظور 

 هاي زندگي  آموزي مهارت آموزش و باز
 

 آموزش نقاشی( 4-12
 نام جاذبه و مقصد سفر گروه عالئق ويژه  نوع عالئق ويژج

 گردشگري 

 آموزشی
 آموزش نقاشي

 براي براي عالقمندان و دانشجويان نقاشي و گرافيك

 جهت نقاشي ازهاي ملتل   ها و روستا به شهرسفر 

 .اجراست  مناظر طبيعي و آثار تاريلي و ... قابل
 

 دستی  آموزش صنايع( 5-12
 نام جاذبه و مقصد سفر گروه عالئق ويژه  نوع عالئق ويژج

 گردشگري 

 آموزشی

 آموزش 

 دستي  صنايع

به  براي دانشجويان و عالقمندانسفر به شهرها و روستاها 

 گيري منظور آموزش و ياد به هاي سنتي ايران  هنر

 

 هاي خارجی  آموزش زبان( 1-12
 نام جاذبه و مقصد سفر گروه عالئق ويژه  نوع عالئق ويژج

 گردشگري 

 آموزشی

 آموزش 

 هاي خارجي  زبان

هاي انگليسي، آلماني،  براي دانشجويان و عالقمندان به زبان

 هاي ملتل  شهر درليايي عربي، ترکي، اسپانيايي، ايتا

 هاي باستانی ايرانی  آموزش زبان( 7-12
 نام جاذبه و مقصد سفر گروه عالئق ويژه  نوع عالئق ويژج

 گردشگري 

 آموزشی

آموزش زبانهاي 

 باستاني ايراني

 هاي باستاني ايران و عالقه براي دانشجويان تاريخ و زبان

هاي تاريلي از  فرهنگ ايران به مقاصد شهر مندان به تاريخ و 

 آباد و... جمله کرمانشاج، همدان، شيراز، شوش، فيروز

 

 گويی نويسی و شعر  آموزش داستان( 8-12
 نام جاذبه و مقصد سفر گروه عالئق ويژه  نوع عالئق ويژج

 گردشگري 

 آموزشی

 آموزش داستان

 گويي نويسي و شعر 

 هاي نويسندگان و شاعران در طبيعت يا در بنا ي باهمراه

 گويي نويسي و شعر  تاريلي و آموزش و تمري  داستان

 

 آشنايی با گياهان دارويی( 1-12
 نام جاذبه و مقصد سفر گروه عالئق ويژه  نوع عالئق ويژج
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 گردشگري 

 آموزشی

 آشنايي با 

 گياهان دارويي

 قاط روستايي و اغلب کوهستاني سراسر ايران در ن

 طبي با انواع گياهان دارويي وجهت آشنائي 

 

 هاي گردشگري  آموزش دوره( 15-12
 نام جاذبه و مقصد سفر گروه عالئق ويژه  نوع عالئق ويژج

 گردشگري 

 آموزشی

هاي   آموزش دورج

 گردشگري

 ،هتلداري، يابي گردشگري براي دانشجويان مديريت و بازار

 هنر و معماري  ،مديران فني و تاريخ ،هاي راهنماي تور دورج

 

 با طب سنتی ايرانی آشنايی( 11-12
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 گردشگري 

 آموزشی
 کرمان، رفسنجان، ميمند ميمند آشنايي با طب سنتي ايراني

 

 تهية عرقيات سنتی( آموزش 12-12
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 کاشان، قمصر و نياسر كاشان )گالبگيري( عرقيات سنتيتهية  آموزشیگردشگري 

 

 گري كوزه و گري سفال( آموزش 12-12
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 گردشگري 

 آموزشي

 و گري سفال

 گري كوزه

 همدان، اللجي  شهر اللجين

 يزد،  ميبد سفال ميبد

 

 طبيعتمانی در   زنده( آموزش 14-12
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروج عالئق ويژج نوع عالئق ويژج

 گردشگري 

 آموزشي

 آموزش 

 ماني   زندج

 در طبيعت

 پارك ملي کوير دشت كوير

 تهران، پلور، رينه قله دماوند

 محله تنكاب ، اشكور (منطقة اشکوراتكانی ) جنگل هير

 

 آشنايی با محصوالت فرهنگی ايرانی( 15-12
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 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 گردشگري 

 آموزشي

با  آشنايی

محصوالت 

فرهنگی 

 ايرانی

 همدان، اللجي  سفال -دستی صنايع

 عباس، جزيرة قش  بندر سازي  لنج -دستی  صنايع

 ميدان امام، بازار قيصريه   اصفهان دستی  صنايع

 رهاي يزدبازا دستی يزد  صنايع

 بايجان شرقي استان آذر رقص محلی

 کاووس گنبد -گرگان سبك زندگی مردم تركمن

 

 هاي جانوري در حال انقراض  گونه( آشنائی با 11-12
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروج عالئق ويژج نوع عالئق ويژج

 گردشگري 

 آموزشي

هاي   گونه

جانوري در 

 حال انقراض

 ناز ساري، نكا، دشت  گوزن زرد ايرانی

 اهواز، انديمشك، کرخه گوزن زرد ايرانی

 تهران، دشت کوير گور ايرانی

 تهران، دشت کوير يوز آسيايی

 

 

 

        در مسيرهاي خاص )بر اساس سفرنامه(گردشگري  -14
 

 رانندگی در طبيعت( 1-14
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروج عالئق ويژج نوع عالئق ويژج

 يرهاي خاص مس

 )براساس سفرنامه(       

 رانندگي 

 در 

 طبيعت

 کالردشت، عباس آباد آباد جاده عباس

 چهارمحال –خوزستان  محال خوزستان به ارتفاعات چهار

 خللال –اسال   اسالم به خلخال

 شاهرود ييالق  گردنة خوش

 

 آموزي معنوي هاي باز تور( 2-14

 مسير سفر نام جاذبه و مقصد ويژه گروه عالئق نوع عالئق ويژج

 مشهد مقدس رضا )ع( حرم امامهاي  تور مسيرهاي خاص 
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 آموزي  باز )براساس سفرنامه(       

 معنوي

 شهر مقدس ق  حرم حضرت معصومه )س(

 مقبرة بايزيد بسطامی و 

 شيخ ابوالحسن خرقانی
 سمنان، دامغان

 بسطام، خرقان

 و   صفی  مقبرة شيخ

 ة شيخ جبرئيلمقبر
 شهر اردبيل

 3000و  2000تنكاب ، بي  چالدره

 

 هاي تفريحی  ديدار از پارك( 2-14
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروج عالئق ويژج نوع عالئق ويژج

 مسيرهاي خاص 

 )براساس سفرنامه(       

 ديدار از 

هاي   پارك

 تفريحي

 اصفهان باغ پرندگان اصفهان

 چالوس، نمك آبرود آبرود كابين نمك تله

 کردکوي، پارك جنگلي كوي رضا كرد  پارك جنگلی امام

 مشهد مقدس، پارك آبي پوشيدة مشهد  پارك آبی سر

 

 كنسرت ها( 4-14
 نام جاذبه و مقصد سفر گروه عالئق ويژه  نوع عالئق ويژج

 مسيرهاي خاص 

 )براساس سفرنامه(       
 کنسرت ها

 هاي   جشنوارج ،ي موسيقيها  شرکت در کنسرت

 هاي ورزشي مناسبتو فرهنگي هنري 

 گردشگري فلسفی( 5-14
 نام جاذبه و مقصد سفر گروه عالئق ويژه  نوع عالئق ويژج

 مسيرهاي خاص 

)براساس 

 سفرنامه(       

 گردشگري

 فلسفي 

و رسوم، فرهنگ،   ها، آداگ توصي  دقيقي از سنتارائه 

 مد نظر است. معماري و هنر

 

 شناسی/ سورچرانی غذا( 1-14
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروج عالئق ويژج نوع عالئق ويژج

 مسيرهاي خاص 

 )براساس سفرنامه(       

شناسي  غذا

 سورچراني

 رشت جشنواره اي غذاي محلی، رشت

 زنجان جشنوارة آش  زنجان،

 

 تجربه مبادله موقت منازل( 7-14
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 نام جاذبه و مقصد سفر ئق ويژه گروه عال نوع عالئق ويژج

 مسيرهاي خاص 

)براساس 

 سفرنامه(       

 تجربه مبادله 

 موقت منازل

 شان را  هايي از دو کشور ملتل  منازل  ها خانوادج در اي  سفر

 .کنند هفته با ه  مبادله مي بصورت موقت و مثالً به مدت يك 

 

 تعطيالت در جزيره( 8-14
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد ئق ويژجگروج عال نوع عالئق ويژج

 مسيرهاي خاص 

 )براساس سفرنامه(       

 تعطيالت 

 در جزيرج

 عباس، قش ، هنگام ر بند هنگامجزيره 

 عباس، الرك ر بند الركجزيره 

 عباس، جزيرج هرمز ر بند هرمز جزيره

 

 هاي بدون انتخاب تور( 1-14
 م جاذبه و مقصد سفرنا گروه عالئق ويژه  نوع عالئق ويژج

 مسيرهاي خاص 

)براساس 

 سفرنامه(       

 هاي  تور

 بدون انتلاگ

 دانند.  ها مسافران مقصد نهايي و مسير سفر را نمي در اي  تور

 .روند جويي مي ماجرا  روزج آنها با يك گروج به سفر چند

 

 هاي تركيبی تور( 15-14

 و مقصد سفرنام جاذبه  گروج عالئق ويژج  نوع عالئق ويژج

 مسيرهاي خاص 

)براساس 

 سفرنامه(       

 هاي ترکيبي تور
 شامل ديدار از مناظر طبيعي، خريد، 

 آشنايي با فرهنگ و معماري

 

 داري ايرانی  زنده  شب( 11-14
 نام جاذبه و مقصد سفر گروه عالئق ويژه  نوع عالئق ويژج

 مسيرهاي خاص 

)براساس 

 سفرنامه(       

اري د  زندج  شب

 ايراني

 خواني،  انجام تفريحات سال ، نقالي، شاهنامه

 اجراي موسيقي سنتي
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 ها  بازديد از پاتوق( 12-14
 نام جاذبه و مقصد سفر گروه عالئق ويژه  نوع عالئق ويژج

 مسيرهاي خاص 

 )براساس سفرنامه(

 بازديد 

 ها  از پاتوق

 هاي فرهنگي و هنري و گفتگو   براي ديدار از پاتوق

 انديشان نويسندگان و ه  ،ورزشكاران ،هنرمندان با

 

 ها تور براي مجرد( 12-14
 نام جاذبه و مقصد سفر گروه عالئق ويژه  نوع عالئق ويژج

 مسيرهاي خاص 

)براساس 

 سفرنامه(

 تور براي 

 ها مجرد

 براي آشنايي پسران و دختران و مردان و زنان مجرد 

 جبا يكديگر به منظور انتلاگ همسر آيند

 

 تور ويژة بانوان( 14-14
 نام جاذبه و مقصد سفر گروه عالئق ويژه  نوع عالئق ويژج

 مسيرهاي خاص 

)براساس 

 سفرنامه(

 تور ويژة بانوان

 هاي زندگي   براي تفريح و استراحت و بازآموزي تجربه

 ها، مناظر طبيعي،  براي بانوان شامل ديدار از روستا

 هاي معرفتي و ...  کالسافتادج و شرکت در  هاي دور شهر

 

 ها روي در شهر  پياده( 15-14

 
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروج عالئق ويژج نوع عالئق ويژج

 مسيرهاي خاص 

 )براساس سفرنامه(       

 روي   پياده

 در 

 ها شهر

 هاي قديمي، مساجد في ، خانه  باغ روي در كاشان  پياده

 روي در اصفهان  پياده
ستون، زايندج رود و   ت، چهلبهش  هشت

 جهان هاي آن، بازار، ميدان نقش  پل

 روي در تهران  پياده
بازار تهران، کاخ گلستان، ميدان توپلانه 

 و کاخ سعدآباد تير خيابان سي 
 بازار تبريز و اطرا  زيروي در تبر  پياده

 االحسان بازار، خانة کرد، مسجد دار روي در سنندج  پياده

 ها جادة ساحلي و ديدار از بازار روي در كيش  يادهپ

 روي در قزوين  پياده
اهلل مستوفي، کالج  بازار، آرامگاج حمد

 حسي ، مقبرة پيامبران فرنگي، شاج سلطان 

زادج، مسجد جامع،  بازار، حمام کهنه، امام  روي در سمنان  پياده
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 مسجد سلطاني، خانة تدي 

 نروي در دامغا  پياده
مسجد تاريكلانه، برج پير علمدار، امامزادج، 

 دختران، مسجد جامع  برج چهل

 راا )ع(، بازار راا، باغ نادر و....  حرم امام روي در مشهد  پياده

 

 

 سفر براي خريد( 11-14

 
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروج عالئق ويژج نوع عالئق ويژج

 مسيرهاي خاص 

 )براساس سفرنامه(

 سفر 

 براي خريد

 تهران بازار بزرگ تهران

 قش  و چابهار  کيش، مناطق آزاد 

 هاي مرزي  بازار

 هاي سنتی و بازار

بندر   سنندج،  كرمان،  اصفهان، يزد،

 تركمن، آستارا، مريوان

 

 

 

 

 

 

 سالمندان و معلولين ،نابينايان ،تور براي بيماران خاص( 17-14
 نام جاذبه و مقصد سفر  گروه عالئق ويژه نوع عالئق ويژج

 مسيرهاي خاص 

 )براساس سفرنامه(

 ،تور براي بيماران خاص

 سالمندان و معلولي  ،نابينايان

  دارايهايي  در مكان وهمگاني کردن  با هد 

 اجرا مي شوند. بيشتري  امنيت و کمتري  مزاحمت

 

 ها وانی و سکونت در كاروانسرا هاي كار سفر( 18-14
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروج عالئق ويژج نوع عالئق ويژج

 مسيرهاي خاص 

 )براساس سفرنامه(

هاي  سفر

واني و  کار

سكونت در 

 ها کاروانسرا

 تهران، ورامي ، پارك ملي کوير كاروانسراي قصر بهرام

 تهران، ورامي  گچين كاروانسراي دير

 نمك  تهران، گرمسار، دج نمك  كاروانسراي ده

 اصفهان، مورچه خورت خورت  راي مورچهكاروانس
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 تور در مسير مرزي( 11-14
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروج عالئق ويژج نوع عالئق ويژج

 مسيرهاي خاص 

 )براساس سفرنامه(

 تور در 

 مسير مرزي

 آباد، جلفا آستارا، اردبيل، پارس آستارا تا ماكو

 گرگان، بجنورد، درگز، کالت سرخس -گرگان

 چابهار، سرباز، زاهدان، زابل زابل -چابهار

 خرمشهر، ايالم، مريوان، اشنويه اروميه -خرمشهر

 

 تاريخی )بر اساس سفرنامه(هاي  مسير( 25-14
 مسير سفر نام جاذبه و مقصد گروج عالئق ويژج نوع عالئق ويژج

 مسيرهاي خاص 

 )براساس سفرنامه(

هاي  مسير

 تاريلي

 ر ايرانمسير جادة ابريشم د
 ، تهران سمنان ،مشهد، سبزوار

 قزوي ، زنجان، تبريز

 يزد، کرمان، زاهدان، زابل مسير سفر ماركوپولو

 شوش، بهبهان، گچساران، شيراز   كشی اسکندر در ايران لشکر

 اهواز،  شيراز، يزد، مشهد جادة واليت

 تهران، سمنان، سبزوار، مشهد مسير عرفان

 

 

 

        ساير تورها -15
 

 ( سفر با مشاهير1-15
 نام جاذبه و مقصد سفر گروه عالئق ويژه  نوع عالئق ويژج

 سفر با مشاهير ساير تورها       
 يبا سبك زندگ ييآشناديدار و  يبراتور 

  هنرمندان و ورزشكاران ،ريمشاه

 

 هاي تشويقی تور( 2-15
 نام جاذبه و مقصد سفر گروه عالئق ويژه  نوع عالئق ويژج

 هاي تشويقي تور ساير تورها       
و تبادل  ئيآشناجهت براي تشويق تور 

 ها   ها و ارگان  اطالعات کارمندان شرکت
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 نگاري هاي خبر ر( تو2-15
 نام جاذبه و مقصد سفر گروه عالئق ويژه  نوع عالئق ويژج

 نگاري هاي خبر رتو ساير تورها       
شش دعوت از خبرنگاران جهت تبليغ و پو

 خبري يك رويداد بطور کامل و تلصصي

 

 يآشناسازهاي  ر( تو4-15
 نام جاذبه و مقصد سفر گروه عالئق ويژه  نوع عالئق ويژج

 يآشناسازهاي  رتو ساير تورها       

دعوت از مديران دفاتر مسافرتي، مسئولي  

گردشگري و خبرنگاران جهت تبليغ، 

 پوشش خبري و معرفي جاذبه هاي کشور

 

 یسياسهاي  سفر( 5-15
 نام جاذبه و مقصد سفر گروه عالئق ويژه  نوع عالئق ويژج

 يسياسهاي  سفر ساير تورها       

ها براي  مقامات عاليرتبه و رسانه دعوت از 

مناسبتهاي مه  تاريلي و حضور در 

 شرکت در همايشها و اجالس سران

 

 

 اي بازديد از مراكز هسته( 1-15

 نام جاذبه و مقصد سفر ه عالئق ويژه گرو نوع عالئق ويژج

 اي بازديد از مراکز هسته ساير تورها       

 دعوت از رسانه ها، نلبگان جامعه، 

مقامات عاليرتبه خارجي و داخلي توسط 

مراکز سازمان انرژي اتمي جهت بازديد از 

تكنولوژي و آشنائي با پيشرفتها و اي  هسته

 علمي کشور اي مراکز هسته

 

 

 تحصيل در ايران (7-15
گروه عالئق  نوع عالئق ويژج

 ويژه

 مسير سفر نام جاذبه و مقصد
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 ساير تورها       
 تحصيل 

 در ايران

 شهر مقدش ق  حوزة علمية قم 

 تهران دانشگاههاي تهران

 قزوي  المللی امام خمينی  دانشگاه بين

 جزيرج کيش هاي معتبر نمايندگی دانشگاه

 

 

 ه عسلتور ما( 8-15
گروه عالئق  نوع عالئق ويژج

 ويژه

 مسير سفر نام جاذبه و مقصد

 تور ماه عسل ساير تورها       

 جزيرج کيش  كيش

 اروميه، قوشچي قوشچی

 جزيرج قش  قشم

 رامسر رامسر

 مرزن آباد، کالردشت كالردشت

 چالوس، تنكاب  هزار  هزار و سه هاي دو جنگل
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 فصل چهارم
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 دسته بندی تورها

 
 بر اساس نام گروه، مبداء و مقصد

 

 

 
 

 دسته بندی انواع تورهای با عالئق ویژه

 براساس نام گروه، مبداء، مقصد، مسافت، مدت سفر، فصل سفر،

 امکانات گردشگری، مسیر دقیق جاذبه ها و مالحظات
 

 

 گروه: كوهنوردي      نوع: ورزشی و ماجراجويانه

 

 

 قله دماوند -1
 امکانات گردشگري سفر فصل )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 سرويه بهداشتي - پناهگاج – کمپينگ تابستان سه 85 تهران ويژگيها :
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 يلي آبشار ،هاي آبگرم چشمه ،فعال غرگ آسيا  تنها آتشفشان نيمه، ديدار از بلندتري  قله ملروطي جهان جاذبه ها :
 يال جنوبي دماوند - الزمان مسجد صاحب - رينه – پلور – تهران مسير :

 هاي باالي چهارهزار متر را داشته باشند مسافران بايد تجربة صعود قبلي به قله مالحظات:

 

 

 تفتانقله  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کمپينگ بهار دو 115 زاهدان ويژگيها :

 متري 3912و صعود به قله  هاي طبيعي پيرامون مجموعه جاذبه جاذبه ها :

 يال شمال غرگ - روستاي تمندان - جادج خاش - زاهدان مسير :

  عي سيستان و بلوچستان ترکيب شود.هاي طبي از جاذبهتور بازديد با ديدار توصيه مي شود اي  برنامه  مالحظات:

 انتظامي منطقه باشد. ي منطقه با رعايت نكات ايمني و هماهنگي با نيرو ي کمپ درپائبرهمچني ، 

 

 علم كوهقله   -2
 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 سرويه بهداشتي - پناهگاج - کمپينگ تابستان سه 255 تهران ويژگيها :

 انتنها يلچال دائمي اير -متري 800ديوارة  جاذبه ها :

 قرارگاج فدراسيون - رودبارك - کي  حس  –کالردشت  -مرزن آباد  –جادج چالوس  –تهران  مسير :

 اي است. صعود از ديوارج نيازمند تجهيزات و تجارگ حرفه مالحظات:

 

 

 شير كوهقله  -4
 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کمپينگ اوايل پاييز -ابستاناواخر ت سه 25 يزد ويژگيها :

 تفت  هاي زندگي روستايي در  جلوج - درج سانيچ - ديدار از کليمانجاروي ايران جاذبه ها :

 بلندتري  قله بلش مرکزي ايران – تفت  - يزد مسير :

 د.ترکيب شوبلندتري  قله بلش مرکزي ايران ديدار از آثار معماري و فرهنگي استان يزد با تور  مالحظات:

 

 قله سبالن -5
 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
سهدو تا  115 اردبيل ويژگيها :  پناهگاج، هتل مرداد - تير - خرداد 

 .شابيل و قوتورسوئي هاي آگ گرم  چشمه - هاي زندگي عشايري  جلوج جاذبه ها :

 مال شرقي قله سبالن يال ش - الهرود  - شهر مشكي  - اردبيل مسير :
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 هاي طبيعي پيرامون آن ترکيب شود.  صعود به قله با ديدار از ديگر جاذبه مالحظات:

 

 

 قله اشتران كوه -1
 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کمپينگ مرداد -تير چهار 125 خرم آباد ويژگيها :

 درياچه گهر جاذبه ها :

 روستاي تيون - ازنا – درود – م آبادخر مسير :

 را از دست ندهيد. بازديد از درياچه گهرتوصيه مي شود  مالحظات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نورديگروه: يخ       نوع: ورزشی و ماجراجويانه

  شمال شرق دماوند -1
 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات

 ، پناهگاجکمپينگ مهر - يورشهر سه 85 تهران ويژگيها :

 درج يلار جاذبه ها :

 درج يلار  -روستاي گزنك  - تهران مسير :

 نوردي الزم است.  يخفنون و مهارتهاي همراج داشت  تجهيزات و آشنايي با  مالحظات:

 

 ميگون -2
 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
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 کمپينگ زمستان يك 55 تهران ويژگيها :

 اي  ديوارة يلي به همت کوهنوردان ايجاد شدج است.  جاذبه ها :

 ميگونديوارج يخ نوردي  – رودبار قصران - لشكرك - تهران مسير :

 نوردي الزم است.  يخفنون و مهارتهاي به همراج داشت  تجهيزات و آشنايي با  مالحظات:

 

 سبالن -2
 امکانات گردشگري فصل سفر وز()رمدت (km)مسافت مبداء اطالعات

 ، پناهگاجکمپينگ مهر -شهريور چهار 115 اردبيل ويژگيها :

 پيرامون مناظر طبيعي جاذبه ها :

 ال شمالي سبالنلچي - الهرود – شهر مشكي  - اردبيل مسير :

 نوردي الزم است.  يخفنون و مهارتهاي به همراج داشت  تجهيزات و آشنايي با  مالحظات:

 

 گنج نامه  -4
 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات

 سرويه بهداشتي -رستوران  زمستان يك 5 همدان ويژگيها :

 آباد مجموعه آثار فرهنگي و تاريلي منطقه همدان و عباس جاذبه ها :

 آبشار يخ زدج گنجنامه  – آباد عباس  - همدان مسير :

 نوردي الزم است.  يخفنون و مهارتهاي اشت  تجهيزات و آشنايي با به همراج د مالحظات:

 

 نورديگروه: سنگ       نوع: ورزشی و ماجراجويانه

 علم كوه -1
 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات

 پناهگاج - کمپينگ تابستان هفت 255 تهران ويژگيها :

 يرانبلندتري  ديوارج ا جاذبه ها :

 ديوارج عل  کوج - قرارگاج فدراسيون - رودبارك - کي  حس  - آباد مرزن - تهران مسير :

 نوردي الزم است.  داشت  تجهيزات و دانش فني سنگ مالحظات:

 

 بند يخچال -2
 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
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 پناهگاج - کمپينگ يزپاي - تابستان – بهار يك دربند تهران ويژگيها :

 ديوارج اسپيلت  جاذبه ها :

 بند يلچال – دربند -تهران مسير :

 نوردي نوي  در ايران از اي  منطقه بودج است.  شروع سنگ مالحظات:

 

 بيستون -2
 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات

 هتل تابستان يك 15 کرمانشاج ويژگيها :

 آثار تاريلي بيستون ها : جاذبه

 بيستون  -کرمانشاج  مسير :

 .تواند با ديدار از کردستان ترکيب شود  برنامه تور مي مالحظات:

 

  ديواره لجور –د شازن -4
 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات

 کمپينگ تابستان دو 45 اراك ويژگيها :

 ندگي روستايي در جنوگ غربي اراك هاي ز جلوج جاذبه ها :

 ديوارج لجور – شازند –اراك  مسير :

 .تواند با تور ترکيب شود  شدج هفتاد قله مي  ديدار از منطقه حفاظت مالحظات:

 

 نورديگروه: غار       نوع: ورزشی و ماجراجويانه

 پراوغار   -1
 ريامکانات گردشگ فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 هتل زمستان -پاييز چهار 15 کرمانشاج ويژگيها :

 تري  غار چاهي ايران عميق جاذبه ها :

 غار پراو - کوج پراو - منطقه تيرانداز - طاق بستان - کرمانشاج مسير :

 .به همراج داشت  تجهيزات کامل غارنوردي الزم است مالحظات:
 

 غار قوري قلعه  -2
 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(دتم (km)مسافت مبداء اطالعات
 مهمانسرا تمام فصول يك 115 کرمانشاج ويژگيها :

 .تري  غار آبي ايران که به کشور عراق راج دارد طوالني جاذبه ها :
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 غار قوري قلعه – پاوج  - کرمانشاج مسير :

 .به همراج داشت  تجهيزات کامل غارنوردي الزم است مالحظات:
 

 دغار يخ مرا  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کمپينگ اوايل بهار -زمستان يك 155 تهران ويژگيها :

 هاي يلي  چكندج )استاالگتيت( و چكيدج )استاالگميت( جاذبه ها :

 روستاي کهنه دج - قبل از گچسر  - کرج – تهران مسير :

 .ودش قسمت انتهاي غار فني مي مالحظات:
 

 غار كتله خور  -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کمپينگ تمام فصول يك 145 زنجان ويژگيها :

 شناختي  غار آبي بزرگ جهان ، اشكال متنوع زمي  10احتماالّ يكي از  جاذبه ها :

 گرماگ – قيدار - زنجان مسير :

 .ر فعالّ ميسر نيستديدار از بلش آبي غا مالحظات:
 

 غار عليصدر  -5

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 مهمانسرا تمام فصول يك 15 همدان ويژگيها :

 شناسي  سواري در آگ و اشكال متنوع زمي   قايق جاذبه ها :

 روستاي عليصدر - همدان مسير :

 .باشدمي ها   پسند اکوتوريست ردمو يكي از زيباتري  غارهاي مالحظات:

 گروه: اسکی       نوع: ورزشی و ماجراجويانه

 

 پيست اسکی ديزين  -1
 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 مدرسه اسكي  هتل، اوايل بهار -زمستان يك 125 تهران ويژگيها :

 ميانه خاورهاي اسكي  تري  پيست  يكي از بزرگ جاذبه ها :

 ديزي  – دوراهي گاجرج - گچسر – کرج – تهران مسير :

 .است مربي و لوازم اسكي جهت اجارج و خريد موجود مالحظات:

 

 شمشكپيست اسکی   -2
 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات



 112 

 هتل زمستان يك 55 تهران ويژگيها :

 اي و داراي پيست شب  اندارد براي مسابقات حرفهپيست کامالّ است جاذبه ها :

 شمشك  - فش   - تهران مسير :

 .اي مناسب است  براي هرگونه مسابقات حرفه مالحظات:

 

 پيست اسکی توچال  -2
 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 هتل  اواخر پاييز تا اوايل خرداد يك توچال تهران ويژگيها :

 فگير توچال و امكان اسكي تا اواخر بهار منظرة قلة بر جاذبه ها :

 توچال  -دربند   - تهران مسير :

 مكاني مناسب براي کوهنوردان و طرفداران اسكي آماتوري. مالحظات:

 

 پيست اسکی كوهرنگ  -4
 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 هتل زمستان يك کوهرنگ شهرکرد ويژگيها :

 .منطقه عمومي براي اسكي وحشي نيز مناسب است جاذبه ها :

 کوهرنگ – چلگرد – شهرکرد مسير :

 .تور با برنامه هاي جنبي ديگر ترکيب شودتوصيه مي شود  مالحظات:

 

 

 

 

 زيرگروه: اسکی كوهستان  گروه: اسکی  نوع: ورزشی و ماجراجويانه

 

 ان لرستانمحدوده است -زاگرس مرتفع  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
هاي پيرامون الراس خط اليگودرز ويژگيها :  کمپينگ زمستان پنج 

 هاي زندگي بومي  آبشارهاي يلي و جلوج ،چش  اندازهاي اشترانكوج جاذبه ها :

 آباد  ز مسير خرمبرگشت ا -جوار  مناطق کوهستاني ه  - اليگودرز – خرم آباد  مسير :

 .حتماً تور همراج با راهنمايان و نگهبانان محلي معتبر اجرا شود مالحظات:

 

 محدوده چهارمحال و بختياري  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
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 کمپينگ زمستان پنج مسير خط الراس شهرکرد ويژگيها :

 سفر در مسيرهاي بدون جادج و جلوج هاي زندگي بومي ،تفعتوپوگرافي خاص زاگرس مر جاذبه ها :

 مناطق چلگرد و کوهرنگ از مسير خط الراس کوهستان ،شهرکرد مسير :

 .حتماً تور همراج با راهنمايان و نگهبانان محلي معتبر اجرا شود مالحظات:

 

 كهگيلويه و بوير احمد  -2

 گردشگريامکانات  فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کمپينگ زمستان هفت مناطق کوهستاني همجوار  ياسوج ويژگيها :

 هاي زندگي بومي جلوج سفر در مسيرهاي بدون جادج و ،توپوگرافي خاص زاگرس مرتفع جاذبه ها :

 مناطق کوهستاني مرتفع استان کهكيلويه و بوير احمد ،شهرستان ياسوج مسير :

 .مايان و نگهبانان محلي معتبر اجرا شودحتماً تور همراج با راهن مالحظات:

 

 شيركوه  -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کمپينگ زمستان سه ارتفاعات شيرکوج يزد ويژگيها :

 تاريلي يزد و تفت - آثار فرهنگي - تنوع اقليمي و جغرافيايي جاذبه ها :

 ارتفاعات شيرکوج - تفت – يزد مسير :

 .گردي در يزد ترکيب شود  هاي فرهنگي يزد و بيابان  تور با ديدار از جاذبه مالحظات:

 

 

 

 

 زيرگروه: هلی اسکی   گروه: اسکی  نوع: ورزشی و ماجراجويانه

 

 محدوده استان لرستان -زاگرس مرتفع  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
هاي پيرامون الراس خط  اليگودرز ويژگيها :  کمپينگ زمستان پنج 

 هاي زندگي بومي  آبشارهاي يلي و جلوج ،چش  اندازهاي اشترانكوج جاذبه ها :

 آباد برگشت از مسير خرم -جوار  مناطق کوهستاني ه  – اليگودرز – خرم آباد  مسير :

 .دحتماً تور همراج با راهنمايان و نگهبانان محلي معتبر اجرا شو مالحظات:

 

 محدوده چهارمحال و بختياري  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
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 ويژگيها :
 شهرکرد

ارتفاعات مناطق مرکزي 

 و جنوبي استان
 کمپينگ اوايل بهارتا اواخر پاييز  پنج

 ي بوميسفر در مسيرهاي بدون جادج و جلوج هاي زندگ ،توپوگرافي خاص زاگرس مرتفع جاذبه ها :

 مناطق چلگرد و کوهرنگ از مسير خط الراس کوهستان - شهرکرد مسير :

 .حتماً تور همراج با راهنمايان و نگهبانان محلي معتبر اجرا شود مالحظات:

 

 كهگيلويه و بوير احمد  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کمپينگ اوايل بهار تااواخر پاييز  هفت   ارطمناطق کوهستاني ا ياسوج ويژگيها :

 هاي زندگي بومي  جلوج سفر در مسيرهاي بدون جادج و ،توپوگرافي خاص زاگرس مرتفع جاذبه ها :

 مناطق کوهستاني مرتفع استان کهكيلويه و بوير احمد - شهرستان ياسوج مسير :

 .تبر اجرا شودحتماً تور همراج با راهنمايان و نگهبانان محلي مع مالحظات:

 

 شيركوه  -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کمپينگ زمستان سه ارتفاعات شيرکوج يزد ويژگيها :

 تاريلي يزد و تفت - آثار فرهنگي - تنوع اقليمي و جغرافيايي جاذبه ها :

 ارتفاعات شيرکوج - تفت - يزد مسير :

 .گردي در يزد ترکيب شود  هاي فرهنگي يزد و بيابان  ز جاذبهتور با ديدار ا مالحظات:

 

 

 

 زيرگروه: اسکی وحشی           گروه: اسکی  نوع: ورزشی و ماجراجويانه

 

 كهگيلويه و بوير احمد  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کمپينگ اوايل بهار تايز اواخر پاي هفت  اطرا مناطق کوهستاني  ياسوج ويژگيها :

 هاي زندگي بومي  جلوج سفر در مسيرهاي بدون جادج و ،توپوگرافي خاص زاگرس مرتفع جاذبه ها :

 مناطق کوهستاني مرتفع استان کهكيلويه و بوير احمد - شهرستان ياسوج مسير :

 .حتماً تور همراج با راهنمايان و نگهبانان محلي معتبر اجرا شود مالحظات:

 

 شيركوه  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
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 کمپينگ زمستان سه ارتفاعات شيرکوج يزد ويژگيها :

 تاريلي يزد و تفت - آثار فرهنگي - تنوع اقليمي و جغرافيايي جاذبه ها :

 ارتفاعات شيرکوج - تفت - يزد مسير :

 .گردي در يزد ترکيب شود نگي يزد و بيابانهاي فره  تور با ديدار از جاذبه مالحظات:

 

 

 زيرگروه: اسکی اسکانديناويائی           گروه: اسکی نوع: ورزشی و ماجراجويانه
 

 پيست اسکی ديزين  -1
 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 مدرسه اسكي  هتل، اوايل بهار -زمستان يك 125 تهران ويژگيها :

 ميانه هاي اسكي خاور  تري  پيست  يكي از بزرگ جاذبه ها :

 ديزي  – دوراهي گاجرج - گچسر – کرج – تهران مسير :

 .است مربي جهت لوازم اسكي جهت اجارج و خريد موجود مالحظات:

 

 شمشكپيست اسکی   -2
 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 هتل زمستان يك 55 نتهرا ويژگيها :

 اي و داراي پيست شب  پيست کامالّ استاندارد براي مسابقات حرفه جاذبه ها :

 شمشك  - فش   - تهران مسير :

 .اي مناسب است براي هرگونه مسابقات حرفه مالحظات:

 

 گروه: اسنوبرد      نوع: ورزشی و ماجراجويانه

 

 پيست اسکی ديزين  -1
 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 مدرسه اسكي  هتل، اوايل بهار -زمستان يك 125 تهران ويژگيها :

 ميانه هاي اسكي خاور  تري  پيست  يكي از بزرگ جاذبه ها :

 ديزي  – دوراهي گاجرج - گچسر – کرج – تهران مسير :

 .است مربي جهت لوازم اسكي جهت اجارج و خريد موجود مالحظات:

 

 شمشكپيست اسکی   -2
 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
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 هتل زمستان يك 55 تهران ويژگيها :

 اي و داراي پيست شب  پيست کامالّ استاندارد براي مسابقات حرفه جاذبه ها :

 شمشك  - فش   - تهران مسير :

 .مناسب استاي  براي هرگونه مسابقات حرفه مالحظات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زيرگروه: اسنوبرد وحشی        گروه: اسنوبرد  نوع: ورزشی و ماجراجويانه

 

 محدوده استان لرستان -زاگرس مرتفع  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
هاي پيرامون الراس خط  اليگودرز ويژگيها :  کمپينگ زمستان پنج 

 هاي زندگي بومي  آبشارهاي يلي و جلوج ،چش  اندازهاي اشترانكوج ها :جاذبه 

 آباد برگشت از مسير خرم  -جوار مناطق کوهستاني ه  - اليگودرز – خرم آباد  مسير :

 .حتماً تور همراج با راهنمايان و نگهبانان محلي معتبر اجرا شود مالحظات:

 

 محدوده چهارمحال و بختياري  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد بداءم اطالعات
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 ويژگيها :
 شهرکرد

ارتفاعات مناطق مرکزي 

 و جنوبي استان
 پنج

 اواخر پاييز 

 اوايل بهار تا
 کمپينگ

 سفر در مسيرهاي بدون جادج و جلوج هاي زندگي بومي ،توپوگرافي خاص زاگرس مرتفع جاذبه ها :

 گ از مسير خط الراس کوهستانمناطق چلگرد و کوهرن - شهرکرد مسير :

 .حتماً تور همراج با راهنمايان و نگهبانان محلي معتبر اجرا شود مالحظات:

 

 كهگيلويه و بوير احمد  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کمپينگ اوايل بهارتا اواخر پاييز  هفت ا رطامناطق کوهستاني  ياسوج ويژگيها :

 هاي زندگي بومي  جلوج سفر در مسيرهاي بدون جادج و ،توپوگرافي خاص زاگرس مرتفع به ها :جاذ

 مناطق کوهستاني مرتفع استان کهكيلويه و بوير احمد - شهرستان ياسوج مسير :

 .حتماً تور همراج با راهنمايان و نگهبانان محلي معتبر اجرا شود مالحظات:

 

 شيركوه  -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت دمقص مبداء اطالعات
 کمپينگ زمستان سه ارتفاعات شيرکوج يزد ويژگيها :

 تاريلي يزد و تفت - آثار فرهنگي - تنوع اقليمي و جغرافيايي جاذبه ها :

 ارتفاعات شيرکوج - تفت - يزد مسير :

 .ترکيب شود گردي در يزد هاي فرهنگي يزد و بيابان  تور با ديدار از جاذبه مالحظات:

 

 

 

 گروه: سورتمه رانی      نوع: ورزشی و ماجراجويانه

 

 محدوده استان لرستان -زاگرس مرتفع  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
هاي پيرامون الراس خط  اليگودرز ويژگيها :  کمپينگ زمستان پنج 

 هاي زندگي بومي  اي يلي و جلوجآبشاره ،چش  اندازهاي اشترانكوج جاذبه ها :

 آباد برگشت از مسير خرم  -جوار مناطق کوهستاني ه  - اليگودرز – خرم آباد  مسير :

 .حتماً تور همراج با راهنمايان و نگهبانان محلي معتبر اجرا شود مالحظات:

 

 محدوده چهارمحال و بختياري  -2

 گردشگريامکانات  فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
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 ويژگيها :
 شهرکرد

ارتفاعات مناطق مرکزي 

 و جنوبي استان
 کمپينگ اوايل بهار تااواخر پاييز  پنج

 سفر در مسيرهاي بدون جادج و جلوج هاي زندگي بومي ،توپوگرافي خاص زاگرس مرتفع جاذبه ها :

 مناطق چلگرد و کوهرنگ از مسير خط الراس کوهستان - شهرکرد مسير :

 .حتماً تور همراج با راهنمايان و نگهبانان محلي معتبر اجرا شود مالحظات:

 

 كهگيلويه و بوير احمد  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کمپينگ اوايل بهار تااواخر پاييز  هفت  اطرا مناطق کوهستاني  ياسوج ويژگيها :

 هاي زندگي بومي  جلوج سفر در مسيرهاي بدون جادج و ،توپوگرافي خاص زاگرس مرتفع جاذبه ها :

 مناطق کوهستاني مرتفع استان کهكيلويه و بوير احمد - شهرستان ياسوج مسير :

 .حتماً تور همراج با راهنمايان و نگهبانان محلي معتبر اجرا شود مالحظات:

 

 شيركوه  -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کمپينگ زمستان سه ارتفاعات شيرکوج يزد ويژگيها :

 تاريلي يزد و تفت - آثار فرهنگي - تنوع اقليمي و جغرافيايي جاذبه ها :

 ارتفاعات شيرکوج - تفت - يزد مسير :

 .گردي در يزد ترکيب شود هاي فرهنگي يزد و بيابان  تور با ديدار از جاذبه مالحظات:

 

 

 

 اسکی اسکانديناويائی –گروه: شکار     ويانهنوع: ورزشی و ماجراج

 

 محدوده استان لرستان -زاگرس مرتفع  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
هاي پيرامون الراس خط  اليگودرز ويژگيها :  کمپينگ زمستان پنج 

 گي بوميهاي زند  آبشارهاي يلي و جلوج ،چش  اندازهاي اشترانكوج جاذبه ها :

 آباد برگشت از مسير خرم  -جوار  مناطق کوهستاني ه  - اليگودرز – خرم آباد  مسير :

 .حتماً تور همراج با راهنمايان و نگهبانان محلي معتبر اجرا شود مالحظات:

 

 محدوده چهارمحال و بختياري  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
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 ويژگيها :
 رکردشه

ارتفاعات مناطق مرکزي 

 و جنوبي استان
 پنج

 اواخر پاييز 

 اوايل بهار -زمستان
 کمپينگ

 سفر در مسيرهاي بدون جادج و جلوج هاي زندگي بومي ،توپوگرافي خاص زاگرس مرتفع جاذبه ها :

 مناطق چلگرد و کوهرنگ از مسير خط الراس کوهستان - شهرکرد مسير :

 .ج با راهنمايان و نگهبانان محلي معتبر اجرا شودحتماً تور همرا مالحظات:

 

 كهگيلويه و بوير احمد  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کمپينگ اوايل بهار تااواخر پاييز  هفت  اطرا مناطق کوهستاني  ياسوج ويژگيها :

 هاي زندگي بومي  بدون جادج وجلوج سفر در مسيرهاي - توپوگرافي خاص زاگرس مرتفع جاذبه ها :

 مناطق کوهستاني مرتفع استان کهكيلويه و بوير احمد - شهرستان ياسوج مسير :

 .حتماً تور همراج با راهنمايان و نگهبانان محلي معتبر اجرا شود مالحظات:

 

 شيركوه  -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کمپينگ زمستان سه ارتفاعات شيرکوج يزد ويژگيها :

 تاريلي يزد و تفت - آثار فرهنگي - تنوع اقليمي و جغرافيايي جاذبه ها :

 ارتفاعات شيرکوج - تفت - يزد مسير :

 .گردي در يزد ترکيب شود هاي فرهنگي يزد و بيابان  تور با ديدار از جاذبه مالحظات:

 

 

 

 : برف نورديگروه      نوع: ورزشی و ماجراجويانه

 

 محدوده استان لرستان -زاگرس مرتفع  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
هاي پيرامون الراس خط  اليگودرز ويژگيها :  کمپينگ زمستان پنج 

 هاي زندگي بومي  آبشارهاي يلي و جلوج ،چش  اندازهاي اشترانكوج جاذبه ها :

 آباد برگشت از مسير خرم  -جوار  مناطق کوهستاني ه  - يگودرزال – خرم آباد  مسير :

 .حتماً تور همراج با راهنمايان و نگهبانان محلي معتبر اجرا شود مالحظات:

 

 محدوده چهارمحال و بختياري  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
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 ويژگيها :
 شهرکرد

ارتفاعات مناطق مرکزي 

 وبي استانو جن
 کمپينگ اوايل بهارتا اواخر پاييز  پنج

 سفر در مسيرهاي بدون جادج و جلوج هاي زندگي بومي ،توپوگرافي خاص زاگرس مرتفع جاذبه ها :

 مناطق چلگرد و کوهرنگ از مسير خط الراس کوهستان - شهرکرد مسير :

 .اجرا شود حتماً تور همراج با راهنمايان و نگهبانان محلي معتبر مالحظات:

 

 كهگيلويه و بوير احمد  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کمپينگ اوايل بهار تااواخر پاييز  هفت اطرا مناطق کوهستاني  ياسوج ويژگيها :

 هاي زندگي بومي  جلوج سفر در مسيرهاي بدون جادج و ،توپوگرافي خاص زاگرس مرتفع جاذبه ها :

 مناطق کوهستاني مرتفع استان کهكيلويه و بوير احمد - شهرستان ياسوج ر :مسي

 .حتماً تور همراج با راهنمايان و نگهبانان محلي معتبر اجرا شود مالحظات:

 

 شيركوه  -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کمپينگ زمستان سه ارتفاعات شيرکوج يزد ويژگيها :

 تاريلي يزد و تفت - آثار فرهنگي - تنوع اقليمي و جغرافيايي به ها :جاذ

 ارتفاعات شيرکوج - تفت - يزد مسير :

 .گردي در يزد ترکيب شود هاي فرهنگي يزد و بيابان  تور با ديدار از جاذبه مالحظات:

 

 

 

 گروه: فرود از آبشار      نوع: ورزشی و ماجراجويانه

 

 اندرسهاي  آبشار  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کمپينگ ،هتل بهار و تابستان دو 155 کرج ويژگيها :

 جاذبه هاي طبيعي رودخانه، کوهستانهاي اطرا  و چش  انداز آبشار جاذبه ها :

 درج اندرسسياج بيشه، کندوان، روستاي آزادبر،  ،چالوس -کرججادج  مسير :

 .نوردي الزامي است  تجهيزات کامل سنگ نوردي حتماً بايد همراج باشد و آشنايي کامل با سنگ مالحظات:

 

 نوژيان آبشار  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
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 کمپينگ بهار و تابستان يك 55 خرم آباد ويژگيها :

 هاي زندگي عشايري جلوج و ات وحش اطرا  آنهاي حي زيستگاج ،منطقه جنگلي نوژيان جاذبه ها :

 پارك جنگلي نوژيان - خرم آباد به سمت جنوگ شرق مسير :

 حتي االمكان از راهنماي محلي و نگهبان معتبر استفادج شود مالحظات:

 

 آبشار رَغَز  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
ار و تابستانبه سه داراگ شيراز ويژگيها :   کمپينگ 

 طبيعت زيباي اطرا  آبشار، چشمه رغز، حواچه هاي طبيعي و دج ها آبشار و آبگير درطول مسير جاذبه ها :

 تنگه رغز –حس  آباد  –کيلومتري داراگ 35 -شيراز  مسير :

 --- مالحظات:

 

 مارگونآبشار   -4

 دشگريامکانات گر فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
سهدو تا  215 شيراز ويژگيها : ، داراي طرح گردشگريکمپينگ و پائيز تابستان ،بهار    

 تفرجگاج گمبيل، پيست اسكي شكرك، تنگ آلوندي، جاذبه ها :

 تنگه رغز – روستاي کهر –سپيدانکيلومتري  45 -شيراز  مسير :

 ي شود.در شمار معرو  تري  آبشارهاي ايران و جهان محسوگ م مالحظات:

 

 پايان کتاگ ارائه شدج اند.بلش امائ  اطالعات کامل آبشارهاي معرو  استانهاي کشور در  توجه:

 

 

 گروه: موتور برف سواري     نوع: ورزشی و ماجراجويانه

 

 محدوده استان لرستان -زاگرس مرتفع  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
هاي پيرامون الراس خط  رزاليگود ويژگيها :  کمپينگ زمستان پنج 

 هاي زندگي بومي  آبشارهاي يلي و جلوج ،چش  اندازهاي اشترانكوج جاذبه ها :

 آباد برگشت از مسير خرم  -جوار  مناطق کوهستاني ه  - اليگودرز – خرم آباد  مسير :

 .اجرا شودحتماً تور همراج با راهنمايان و نگهبانان محلي معتبر  مالحظات:

 محدوده چهارمحال و بختياري  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کمپينگ اوايل بهار تااواخر پاييز  پنجارتفاعات مناطق مرکزي  شهرکرد ويژگيها :
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 و جنوبي استان

 ي زندگي بوميسفر در مسيرهاي بدون جادج و جلوج ها ،توپوگرافي خاص زاگرس مرتفع جاذبه ها :

 مناطق چلگرد و کوهرنگ از مسير خط الراس کوهستان - شهرکرد مسير :

 .حتماً تور همراج با راهنمايان و نگهبانان محلي معتبر اجرا شود مالحظات:

 

 گروه: برف بازي      نوع: ورزشی و ماجراجويانه

 گرمابدر  -1
 ردشگريامکانات گ فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 همراج داشته باشيد سفرلوازم  زمستان يك 55 تهران ويژگيها :

 مناسب است.هاي طوالني   روي  براي پيادج ،هاي البرز  همجواري با درياچه الر و توپوگرافي ويژج درج جاذبه ها :

 گرمابدر – فش  – لشگرك – تهران مسير :

 .سب استتعداد منا منطقه براي تورهاي جمعي و پر مالحظات:

 سيرچ  -2
 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 هتل زمستان چهار 15 کرمان ويژگيها :

 هاي فرهنگي کرمان و ماهان  همجواري با کوير لوت و شهداد و جاذبه ي،تنوع ک  نظير جغرافيايي و اقليم جاذبه ها :

 منطقه سير  - کيلومتر بعد 80 -  دوراهي سير ،جادج ماهان - کرمان مسير :

ها( ترکيب شود و  عالوج بر ديدار از آثار تاريلي کرمان و ماهان تور حتماً با ديدار از شهر خيالي لوت)کلوت مالحظات:

 مسائل امنيتي فراموش نشود

 

 ،عليآب ، تمام مناطق کوهستانيبعنوان گروهي از تورهاي ورزشي و ماجراجويانه در  يلوژسوار  توجه:

 قابل انجام است. ديزي  و اردبيل ،پلور

 یبرف يها سيجشنواره تندگروه:     نوع: ورزشی و ماجراجويانه

 

 

 اندبيل خلخال  -1
 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 تله کابي  ،مهمانسرا زمستان يك 155 اردبيل ويژگيها :

 ، قلعه باستاني اندبيلساخت  انسان هاي طبيعي و فرهنگي و  ترکيبي از جاذبه جاذبه ها :

 اندبيل – خللال – اردبيل مسير :

 اسكي روي بر  مالحظات:
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 گنج نامه  -2
 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 امكانات پذيرائي موجود است زمستان يك گنج نامه همدان ويژگيها :

 آباد فرهنگي همدان و عباسآثار  جاذبه ها :

 گنج نامه – آباد عباس  - همدان مسير :

 الزم است. فنون و مهارتهاي مربوطهبه همراج داشت  تجهيزات و آشنايي با  مالحظات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سفر در مسيرهاي بدون جادهگروه:     نوع: ورزشی و ماجراجويانه

 

 كوير لوت  -1
 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(دتم (km)مسافت مبداء اطالعات
 همراج داشته باشيد سفرلوازم  تمام فصول 7تا  5 155 کرمان ويژگيها :

 شهر خيالي لوت و چش  انداز هاي بي نظير بياباني ،عبور از گرم تري  نقطه کرج زمي  جاذبه ها :

 گندم بريان به سمت شرق  - شهداد – سير  – جادج ماهان - کرمان مسير :

 .تور با استاندارد هاي حرفه اي و ابزار و تجهيزات الزم و رعايت کليه مسائل امنيتي انجام شودبايد حتماَ  مالحظات:

 

 

 كوير حاج عليقلی  -2
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 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 همراج داشته باشيد سفرلوازم  تمام فصول 7تا  5 55 دامغان ويژگيها :

 عليقلي  نظير کوير حاج  مورفولوژي بي ژئو جاذبه ها :

 عليقلي  کوير حاج - جادج انحرافي به سمت جنوگ - دامغان به سمت خراسان مسير :

 .هاي حرفه اي و ابزار و تجهيزات الزم و رعايت کليه مسائل امنيتي انجام شود تور با استانداردبايد حتماَ  مالحظات:

 

 

 طبس ده سيف به  -2
 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 همراج داشته باشيد سفرلوازم  تمام فصول 10تا  7 55 کرمان ويژگيها :

 .شود کيلومتر در کوير طي مي 450روز مسيري حدود  10تا  7عبور از ملتقاي کويرلوت و دشت کوير، طي  جاذبه ها :

 طبه -وستاي دج سي  به سمت شمال شرقر -شهداد به سمت شمال مسير :

 .تور با استاندارد هاي حرفه اي و ابزار و تجهيزات الزم و رعايت کليه مسائل امنيتي انجام شودبايد حتماَ  مالحظات:

 

 

  به قصر بهرامخور و بيابانك   -4
 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 همراج داشته باشيد سفرلوازم  پاييز و زمستان ،بهار سه سياج کوج  خور و بيابانك  ويژگيها :

 مورفولوژيكي مناطق بياباني متنوع تري  اشكال ژئو جاذبه ها :

 بهرام  قصر -بلش مرکزي دشت کوير به سمت غرگ -خور و بيابانك مسير :

 .زم و رعايت کليه مسائل امنيتي انجام شودهاي حرفه اي و ابزار و تجهيزات ال تور با استانداردبايد حتماَ  مالحظات:

 

 عبور از زاگرس مرتفع  -5

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کمپينگ تمام فصول 7تا  5 255 شهرکردبه ايذج  ويژگيها :

 هاي زندگي بومي در زاگرس مرتفع  توپوگرافي خاص و جلوج جاذبه ها :

 هاي پراکندج مابي  شرق خوزستان و چهارمحال  اجر  ايل مسير :

 .لزوماً تور با همراهي راهنما و نگهبان محلي انجام شود مالحظات:

 

 

 مور فشم به  -1
 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 همراج داشته باشيد سفرلوازم  تمام فصول چهار فش  تهران ويژگيها :
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 هاي جانوري البرز مرکزي  اندازهاي طبيعي و نيز زيستگاج  واع چش ان جاذبه ها :

 اليه   هاي جنوبي به منتها مرکزي از دامنه رو در مسير البرز کورج راههاي بز ،فش  ،تهران مسير :

 هاي شمالي مور  دامنه

 شرايط آسان مسير امكان حضور ترکيبي از سني  ملتل  را به همراج دارد. مالحظات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه: دوچرخه سواري          نوع: ورزشی و ماجراجويانه

 

 ورزشگاه آزادي  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کامل و مجهز تمام فصول يك سواري   پيست دوچرخه تهران ويژگيها :

 ي در ايرانسوار  اي دوچرخه  تنها پيست استاندارد و حرفه جاذبه ها :

 پيست دوچرخه سواري – ورزشگاج آزادي -تهران  مسير :

 .اي کامالً مطلوگ و مناسب است اي  پيست براي دوچرخه سواران حرفه مالحظات:

 

 چيتگرپارك   -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
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 و پذيرائيتفريحي  تمام فصول يك پارك جنگلي چيتگر تهران ويژگيها :

 سواري گروهي و خانوادگي  سواران مبتدي و دوچرخه  پيست مناسب براي دوچرخه جاذبه ها :

 پارك جنگلي چيتگر - اتوبان کرج - تهران مسير :

 فضاي پاك اي  مكان براي پيادج روي و اطراق افراد و خانوادج ها بسيار مناسب است. مالحظات:

 

 حصار  سرخه  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 همراج داشته باشيد سفرلوازم  تمام فصول يك حصار  پارك سرخه تهران ويژگيها :

 سواري گروهي و خانوادگي  سواران مبتدي و دوچرخه  پيست مناسب براي دوچرخه جاذبه ها :

 حصار  پارك جنگلي سرخه - راج آزمايش  سه – تهران مسير :

 .امكاني براي کراية دوچرخه وجود ندارد و بايد از دوچرخة شلصي استفادج شود ت:مالحظا

 

 كيشجزيره   -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 سرويه بهداشتي ، رستوران،هتل تمام فصول يك دور جزيرج کيش ويژگيها :

 کيلومتر 73به مسافت  سواري دنيا  تري  پيست دوچرخه  طوالني جاذبه ها :

 کيش کل خط ساحلي جزيرج مسير :

 .شود سواري خانوادگي و گروهي مناسب است و انواع دوچرخه و موتور در محل عراه مي  براي دوچرخه مالحظات:

 

 

 

 

 نوع: ورزشی و ماجراجويان

 

 زيرگروه: دوچرخه سواري كوهستان     گروه: دوچرخه سواري

 

 امزاده داوودام -توچال  - ولنجك  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 مطلوگ و مناسب بهار و تابستان و پاييز  2تا  1 45 تهران ويژگيها :

 الرأس و البرز مرکزي مناظر زيباي خط جاذبه ها :

 امامزادج داوود -توچال -ولنجك -تهران مسير :

 .ي با مسير داردنياز به نقشه و آشناي مالحظات:
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 سماموس -ده جواهر  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 مهمانسرا کمپينگ، بهار و تابستان  2تا  1 قله سماموس رامسر ويژگيها :

 دج روستاي زيباي جواهر جاذبه ها :

 سماموس -دج جواهر -رامسر مسير :

 .ج بايد بهسازي شودد راج دسترسي به جواهر مالحظات:

 

 دماوند تا پناهگاه  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کمپينگ، پناهگاج اواخر بهار و تابستان  2تا  1 25 پلور ويژگيها :

 اي دماوند  مناظر کوهپايه جاذبه ها :

 مسجد امامزادج -رينه -مسير سد -پلور مسير :

 .از به نقشه و آشنايي با مسير داردني مالحظات:

 

 مرنجاب -عباسی كاروانسراي شاه -ورامين  -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کمپينگ پاييز و زمستان -بهار دو 185 تهران ويژگيها :

 سواري روي درياچة نمك  مناظر کويري و دوچرخه جاذبه ها :

 درياچة نمك -مرنجاگ -سفيداگ -عباسي  کاروانسراي شاج -ورامي  -تهران مسير :

 .نياز به نقشه و آشنايي با مسير دارد مالحظات:

 

 

 نوع: ورزشی و ماجراجويان

 گردش با دوچرخهزيرگروه:       گروه: دوچرخه سواري

 

 نور بهفشم   -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کمپينگ بهار و تابستان و پاييز چهار 255 تهران گيها :ويژ

 نظير اقليمي  تنوع ک  ،هاي بديع کوهستاني و جنگلي انداز  چش  جاذبه ها :

 ساحلي مازندران  رو کوهستاني مابي  توچال تا خط راهگذر بز -فش  -تهران مسير :

 .ندومند ش ي مجرگ بهرجو مرب و از راهنما برخوردار بودجي مناسب انآمادگي جسمبايد از گروج  مالحظات:

 

 )تهران به زابل( جاده موسوم به ماركوپولو  -2
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 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کمپينگ پاييز و زمستان -بهار 20 1755 تهران ويژگيها :

 .شود مجموعة آنچه که تمدن کويري ايران ناميدج مي جاذبه ها :

 زابل -ب  -کرمان -يزد -نائي  -کاشان -تهران سير :م

 .اي قابل انجام است   هاي حرفه  توريست  صرفاً اي  مسير براي سايكلو مالحظات:

 

 سياهکوه  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کمپينگ پاييز و زمستان -بهار سه 125 تهران ويژگيها :

 هاي بديع بياباني انداز  سياهكوج و چش  ،پارك ملي کوير : جاذبه ها

 تهران -گرمسار -قصر بهرام -انبار قيلوله  آگ -بهرام  قصر -ورامي  -تهران مسير :

 .و آشنايي با مسير دارد ، راهنماي حرفه اينياز به نقشه مالحظات:

 

 لمانيد  -4

 ات گردشگريامکان فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کمپينگ بهار و تابستان و پاييز سه 145 الهيجان ويژگيها :

 ديلمان مناطق جنگلي و ييالقي جاذبه ها :

 لوشان -ديلمان -سياهكل -الهيجان مسير :

 .نياز به نقشه و آشنايي با مسير دارد مالحظات:

 

 

 

 گروه: موتور سواري           نوع: ورزشی و ماجراجويانه

 

 هاي آزادي و انقالب  ستپي  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کامل تمام فصول يك تهران تهران ويژگيها :

 هاي متوسط نزديك به استاندارد فني پيست  جاذبه ها :

 و انقالگ ورزشگاج آزادي -تهران  مسير :

نوع تفريح  کند اما براي کساني که بطور نسبي اي   را اقناع نمياي  سواران حرفه ها اگرچه موتور اي  پيست  مالحظات:

 کنندج است. را دوست دارند تا حدودي رااي 

 

 محدودة روستاي كهك در قم  -2
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 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 هتل تمام فصول دو 155 تهران ويژگيها :

 در کوير، روستاي قديمي کهك و مناظر بيابانيسواري   امكان موتور جاذبه ها :

 روستاي کهك -ق  -تهران مسير :

 هاي کراس و بياباني است. اي  تور مناسب براي موتور مالحظات:

 

 مرنجاب  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات

 کاشان ويژگيها :
از   اي بعد  هاي ماسه  تپه

 گسفر در مرنجا  چاج
 کمپينگ پاييز و زمستان بهار، دو

 کاروانسراي مرنجاگ  -درياچة نمك -اي هاي بلند ماسه سواري روي تپه  موتور جاذبه ها :

 مسير :
 بعد از چاج دست کند، -بعد از سياهكوج  -کاروانسراي مرنجاگ  -آران و بيدگل -کاشان 

 نرسيدج به آگ انبار قيلوله –ج سفر ابعداز چ

 و تجهيزات مورد نياز براي منطقه کويري را همراج داشته باشيد سفرازم لو مالحظات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوع: ورزشی و ماجراجويان

 

 زيرگروه: موتور سواري كوهستان     گروه: موتور سواري

 

 امامزاده داوود -توچال  - ولنجك  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کامل بهار و تابستان و پاييز  2تا  1 45 تهران ويژگيها :

 الرأس و البرز مرکزي مناظر زيباي خط جاذبه ها :

 امامزادج داوود -توچال -ولنجك -تهران مسير :

 .نياز به نقشه و آشنايي با مسير دارد مالحظات:
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 سماموس -ده جواهر  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 مهمانسرا -کمپينگ  بهار و تابستان  2تا  1 قله سماموس رامسر ويژگيها :

 دج روستاي زيباي جواهر جاذبه ها :

 سماموس -دج جواهر -رامسر مسير :

 چشمه ها، کوهها، آبشارها و طبيعت بي نظير مالحظات:

 

 دماوند تا پناهگاه  -2

 ات گردشگريامکان فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 پناهگاج -کمپينگ  اواخر بهار و تابستان  2تا  1 25 پلور ويژگيها :

 اي دماوند مناظر کوهپايه جاذبه ها :

 مسجد امامزادج -رينه -مسير سد -پلور مسير :

 .نياز به نقشه و آشنايي با مسير دارد مالحظات:

 

 مرنجاب -عباسی  كاروانسراي شاه -ورامين  -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت اءمبد اطالعات
 کمپينگ پاييز و زمستان -بهار دو 185 تهران ويژگيها :

 سواري روي درياچة نمك موتورمناظر کويري و  جاذبه ها :

 درياچة نمك -مرنجاگ -سفيداگ -عباسي  کاروانسراي شاج -ورامي  -تهران مسير :

 با مسير داردنياز به نقشه و آشنايي  مالحظات:

 

 

 نوع: ورزشی و ماجراجويان

 

 موتورگردش با زيرگروه:       گروه: موتور سواري

 

 نور بهفشم   -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کمپينگ بهار و تابستان و پاييز 4 255 تهران ويژگيها :

 نظير اقليمي  تنوع ک  -جنگليهاي بديع کوهستاني و  انداز  چش  جاذبه ها :

 ساحلي مازندران  رو کوهستاني مابي  توچال تا خط راهگذر بز -فش  -تهران مسير :

 .ندومند ش ي مجرگ بهرجو مرب و از راهنما برخوردار بودجي مناسب انآمادگي جسمبايد از گروج  مالحظات:
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 جاده موسوم به ماركوپولو) تهران به زابل(  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت داءمب اطالعات
 کمپينگ پاييز و زمستان -بهار 25 1755 تهران ويژگيها :

 شود مجموعة آنچه که تمدن کويري ايران ناميدج مي جاذبه ها :

 زابل -ب  -کرمان -يزد -نائي  -کاشان -تهران مسير :

 .اي قابل انجام است  حرفههاي  توريست صرفاً اي  مسير براي سايكلو مالحظات:

 

 سياهکوه  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کمپينگ پاييز و زمستان -بهار سه 125 تهران ويژگيها :

 هاي بديع بياباني انداز  سياهكوج و چش  -پارك ملي کوير جاذبه ها :

 تهران -گرمسار -قصر بهرام -قيلولهانبار  آگ -بهرام قصر -ورامي  -تهران مسير :

 .و آشنايي با مسير دارد ، راهنماي حرفه اينياز به نقشه مالحظات:

 

 لمانيد  -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کمپينگ بهار و تابستان و پاييز سه 145 الهيجان ويژگيها :

 يلمانمناطق جنگلي و ييالقي د جاذبه ها :

 لوشان -ديلمان -سياهكل -الهيجان مسير :

 .نياز به نقشه و آشنايي با مسير دارد مالحظات:

 

 

  گروه: چتربازي      نوع: ورزشی و ماجراجويان

 

 دماوند  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کمپينگ، پناهگاج تمام فصول يك 15 دماوند ويژگيها :

 بازي تحت مديريت و آموزش نسبتاً مطلوگ امكان چتر جاذبه ها :

 ابتداي جادة تار -شمال دماوند  مسير :

 .ندومند ش ي مجرگ بهرجو مرب و از راهنما برخوردار بودجي مناسب انآمادگي جسمبايد از گروج  مالحظات:
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 امامزاده هاشم  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 امكانات پذيرائي تمام فصول يك 75 تهران ويژگيها :

 بازي تحت مديريت و آموزش نسبتاً مطلوگ امكان چتر جاذبه ها :

 امامزادج هاش  -جادة هراز -تهران مسير :

 .ندومند ش ي مجرگ بهرجو مرب و از راهنما برخوردار بودجي مناسب انآمادگي جسمبايد از گروج  مالحظات:

 

 

 پارك ملی گلستان  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 همراج داشته باشيد سفرلوازم  تمام فصول يك 85 گرگان ويژگيها :

 هاي طبيعي منطقه انداز  پارك ملي گلستان و چش  جاذبه ها :

 ملي گلستان  پارك -گرگان  مسير :

 .ندومند ش ي مجرگ بهرجو مرب و از راهنما برخوردار بودجي مناسب انآمادگي جسمز بايد اگروج  مالحظات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 يسوار تيكاگروه:       نوع: ورزشی و ماجراجويان

 

 

 دماوند  -1      

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کمپينگ، پناهگاج تمام فصول يك 15 دماوند ويژگيها :

 ديدج سواري تحت مديريت و مربيان آموزش  کايت جاذبه ها :

 ابتداي جادة تار -باشگاج شهرستان دماوند  مسير :

 .ندومند ش ي مجرگ بهرجو مرب و از راهنما برخوردار بودجي مناسب انآمادگي جسمبايد از گروج  مالحظات:
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 امامزاده هاشم  -2

 امکانات گردشگري سفر فصل )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 امكانات پذيرائي تمام فصول يك 75 تهران ويژگيها :

 سواري تحت مديريت و آموزش نسبتاً مطلوگ  امكان کايت جاذبه ها :

 امامزادج هاش  -جادة هراز -تهران مسير :

 .ندومند ش جي مجرگ بهرو مرب و از راهنما برخوردار بودجي مناسب انآمادگي جسمبايد از گروج  مالحظات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يسوار دريگال پاراگروه:      نوع: ورزشی و ماجراجويان

  

 ري شهر  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کامل تمام فصول يك 15 تهران ويژگيها :

 باشگاهي استاندارد و برخوردار از تجهيزات الزم جاذبه ها :

 ري اشگاج پرواز و تفريحات هوايي شهرب -ري   شهر -ان تهر مسير :

 .ندومند ش ي مجرگ بهرجو مرب و از راهنما برخوردار بودجي مناسب انآمادگي جسمبايد از گروج  مالحظات:

 

 جزيره كيش  -2
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 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کامل صولتمام ف يك داخل جزيرج جزيرج کيش ويژگيها :

 هاي جزيرة کيش باشگاج پرواز با امكانات نسبتاً مناسب و مجموعة جاذبه جاذبه ها :

 باشگاج پرواز - جزيرة کيش مسير :

 .ندومند ش ي مجرگ بهرجو مرب و از راهنما برخوردار بودجي مناسب انآمادگي جسمبايد از گروج  مالحظات:

 

 انديمشك  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر ()روزمدت مقصد مبداء اطالعات
 کامل تمام فصول يك سد دز انديمشك ويژگيها :

 پاراگاليدر در منطقة زيباي سد دز جاذبه ها :

 پايگاج چهارم شكاري -انديمشك  مسير :

 فعال است. اکنون غير المللي داشت ه  اي  باشگاج که در زمان رژي  سابق شهرت بي  مالحظات:

 شود. اندازي مجدد آن فراه  مي ر صورت وجود تقاااي کافي امكان راجرسد د نظر مي اما به 

 

 

 يبالن سوارگروه:       نوع: ورزشی و ماجراجويان

 سراسر كشور  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 قابل برنامه ريزي تمام فصول ملتل  متنوع سراسر کشور ويژگيها :

 کوير و چش  اندازهاي بكر ايران ،دريا ،جنگل ،تطبيع جاذبه ها :

 غرگ وشرق  ،جنوگ ،شمال مسير :

 سواري وجود دارد   اي از طبيعت ايران زمينة مناسبي براي بال  هاي گستردج  در عرصه مالحظات:

 .اي نسبت به ارائة تجهيزات و امكانات الزم اقدام نكردج است  اما تاکنون هيچ گروج و مؤسسه

 آب يرو یاسکگروه:       ورزشی و ماجراجوياننوع: 

  

 درياي مازندران  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 مناسب بهار و تابستان نص  روز  متنوع تمام سواحل مازندران ويژگيها :

 هاي دريا  اسكي روي آگ جاذبه ها :

 خان( حسينقلي رامسر، بابلسر و... )از آستارا تا مسير :

 .ندومند ش ي مجرگ بهرجو مرب و از راهنما برخوردار بودجي مناسب انآمادگي جسمبايد از گروج  مالحظات:
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 عباس بندر  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 مناسب پاييز و زمستان بهار، نص  روز سواحل جنوگ عباس بندر ويژگيها :

 سواحل زيباي جنوبي :جاذبه ها 

 از بوشهر تا چابهار مسير :

 توان اي  فعاليت را انجام داد. در تمام طول ساحل جنوبي کشور از بوشهر تا چابهار مي مالحظات:

 

 

 نجيلسد م  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 خدمات پذيرائي بهار و تابستان نص  روز درياچه سد  منجيل ويژگيها :

 جاذبه هاي طبيعي منطقة زيباي سد منجيل جاذبه ها :

 رود( پشت سد سفيد  )مانند درياچه هاي پشت سد  درياچه –رشت  –جادج تهران  مسير :

 . لوازم و تجهيزات الزم را همراج داشته باشيد.باشگاهي با امكانات اسكي روي آگ وجود ندارد مالحظات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 سواري در دريا  كاياك و كانوگروه:     و ماجراجويان نوع: ورزشی

  

 درياي مازندران  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 مناسب تمام فصول نص  روز تمام سواحل  درياي مازندران ويژگيها :

 هاي دريا  سواري روي آگ کاياك و کانو جاذبه ها :

 خان( و... )از آستارا تا حسينقليرامسر، بابلسر  مسير :

 سواري در سواحل مازندران وجود ندارد  باشگاهي با امكانات کاياك و کانو مالحظات:

 ولي امكان تأسيه باشگاج در سراسر خط ساحلي وجود دارد.

 

 فارس و درياي عمان  خليج  -2
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 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 مناسب پاييز و زمستان -بهار نص  روز  سواحل رياي عماندفارس و   ليجخ ويژگيها :

 سواحل زيباي جنوبي جاذبه ها :

 از بوشهر تا چابهار مسير :

 .توان اي  فعاليت را انجام داد در تمام طول ساحل جنوبي کشور از بوشهر تا چابهار مي مالحظات:

 

 هاي پشت سد  درياچه  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 مناسب بهار و تابستان نص  روز درياچه ها  سدها ويژگيها :

 جاذبه هاي طبيعي مناطق زيباي حاشيه سدها جاذبه ها :

 رود، کرج و کارون( )مانند سفيد هاي پشت سد  درياچه مسير :

 .توان قايقراني کرد ها مي  الگها و تا  ها پارويي هستند در تمام درياچه  چون قايق مالحظات:

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 سواري  موتوري  قايقگروه:      نوع: ورزشی و ماجراجويان

  

 درياي مازندران  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 مناسب بهار و تابستان نص  روز تمام سواحل  درياي مازندران ويژگيها :

 آبزي اظر دريايي و جانوران آبزي و کنارتماشاي من جاذبه ها :

 خان( ... )از آستارا تا حسينقلي رامسر، بابلسر و مسير :

 .ندومند ش ي مجرگ بهرجو مرب راهنمابايد از گروج  مالحظات:

 

 فارس و درياي عمان  خليج  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
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 مناسب پاييز و زمستان بهار، نص  روز سواحل  درياي عمانفارس و   خليج ويژگيها :

 سواحل زيباي جنوبي جاذبه ها :

 از بوشهر تا چابهار مسير :

 .توان اي  فعاليت را انجام داد در تمام طول ساحل جنوبي کشور از بوشهر تا چابهار مي مالحظات:

 

 هاي پشت سد  درياچه  -2

 امکانات گردشگري سفر فصل )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 مناسب بهار و تابستان نص  روز درياچه هاي پشت سد  سدها ويژگيها :

 جاذبه هاي طبيعي مناطق زيباي حاشيه سدها جاذبه ها :

 رود، کرج و کارون( )مانند سفيد هاي پشت سد  درياچه مسير :

 لوازم و تجهيزات الزم را همراج داشته باشيد. مالحظات:

 

 ب انزلیتاال  -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 مناسب تمام فصول نص  روز تاالگ انزلي بندر انزلي ويژگيها :

 تماشاي مناظر طبيعي و پرندگان تاالگ جاذبه ها :

 تاالگ انزلي -انزلي بندر مسير :

 وحش منطقه است.  ل آسايش حياتصداي قايق يكي از موانع مشاهدة پرندگان و مل  و  سر مالحظات:

 

 

 

 

 سواري  بادبانی  قايقگروه:      نوع: ورزشی و ماجراجويان

  

 فارس و درياي عمان  خليج  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 مناسب بهار، پائيز و زمستان يك روز سواحل  فارس و درياي عمان  خليج ويژگيها :

 مناظر زيباي سواحل و احتمال همراهي دلفي  و نهنگ با قايق : جاذبه ها

 تمام سواحل جنوبي کشور مسير :

 .ندومند ش ي مجرگ بهرجو مرب راهنمابايد از گروج  مالحظات:

 

 سد منجيل  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
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 مناسب ابستانبهار و ت نص  روز سد سفيدرود منجيل ويژگيها :

 مناطق زيباي اطرا  درياچه سد جاذبه ها :

 قزوي ، گردنة کوهي ، منجيل -تهران مسير :

 هاي ملصوص دارد.  رود و نياز به مهارت کامل قايقران و قايق شديد منطقه باال مي سرعت قايق بدليل وزش باد مالحظات:

 

 

 چتراسکی روي آب با گروه:      نوع: ورزشی و ماجراجويان

  

 فارس و درياي عمان  خليج  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 مناسب بهار، پائيز و زمستان يك روز سواحل  فارس و درياي عمان  خليج ويژگيها :

 مناظر زيباي سواحل و احتمال همراهي دلفي  و نهنگ با قايق جاذبه ها :

 ورتمام سواحل جنوبي کش مسير :

 .ندومند ش ي مجرگ بهرجو مرب راهنمابايد از گروج  مالحظات:

 

 سد منجيل  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 مناسب بهار و تابستان نص  روز سد سفيدرود منجيل ويژگيها :

 مناطق زيباي اطرا  درياچه سد جاذبه ها :

  ، منجيلقزوي ، گردنة کوهي -تهران مسير :

 هاي ملصوص دارد.  رود و نياز به مهارت کامل قايقران و قايق شديد منطقه باال مي سرعت قايق بدليل وزش باد مالحظات:

 

 پرواز با چتر با قايق موتوريگروه:     نوع: ورزشی و ماجراجويان

 

 درياي مازندران  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 مناسب بهار و تابستان نص  روز تمام سواحل  درياي مازندران يژگيها :و

 آبزي تماشاي مناظر دريايي و جانوران آبزي و کنار جاذبه ها :

 خان( رامسر، بابلسر و... )از آستارا تا حسينقلي مسير :

 .ندومند ش ي مجرگ بهرجو مرب راهنمابايد از گروج  مالحظات:

 

 

 رياي عمانفارس و د  خليج  -2
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 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت قصدم مبداء اطالعات
 مناسب بهار، پاييز و زمستان نص  روز سواحل  فارس و درياي عمان  خليج ويژگيها :

 سواحل زيباي جنوبي جاذبه ها :

 از بوشهر تا چابهار مسير :

 توان اي  فعاليت را انجام داد در تمام طول ساحل جنوبي کشور از بوشهر تا چابهار مي مالحظات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یجت اسکگروه:       نوع: ورزشی و ماجراجويان

 

 درياي مازندران  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 مناسب بهار و تابستان نص  روز تمام سواحل  درياي مازندران ويژگيها :

 آبزي ايي و جانوران آبزي و کنارتماشاي مناظر دري جاذبه ها :

 خان( رامسر، بابلسر و... )از آستارا تا حسينقلي مسير :

 .ندومند ش ي مجرگ بهرجو مرب راهنمابايد از گروج  مالحظات:

 

 فارس و درياي عمان  خليج  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت قصدم مبداء اطالعات
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 مناسب بهار، پاييز و زمستان نص  روز  سواحل انفارس و درياي عم  خليج ويژگيها :

 سواحل زيباي جنوبي جاذبه ها :

 از بوشهر تا چابهار مسير :

 توان اي  فعاليت را انجام داد در تمام طول ساحل جنوبي کشور از بوشهر تا چابهار مي مالحظات:

 

 هاي پشت سد  درياچه  -2

 نات گردشگريامکا فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 مناسب بهار و تابستان نص  روز درياچه پشت سد  سدها ويژگيها :

 جاذبه هاي طبيعي مناطق زيباي حاشيه سدها جاذبه ها :

 رود، کرج و کارون( )مانند سفيد هاي پشت سد  درياچه مسير :

 .ندومند ش ي مجرگ بهرجو مرب راهنمابايد از گروج  مالحظات:

 

 

 سواري  موجگروه:       راجوياننوع: ورزشی و ماج

 

 چابهار  -1

 امکانات گردشگري سفر فصل )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 مناسب پاييز و زمستان -بهار يك بندر گواتر چابهار ويژگيها :

 سواحل زيباي جنوبي جاذبه ها :

 ساحل چابهار و تمامي سواحل جنوگ مسير :

 توان اي  فعاليت را انجام داد. هاي بلندي داشته باشد مي  شور که موجدر تمام طول ساحل جنوبي ک مالحظات:

 

 اتومبيلرانی كارتينگگروه:      نوع: ورزشی و ماجراجويان

 

 مجموعه ورزشی آزادي   -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 سرويه بهداشتي توران،رس تمام فصول نص  روز مجموعه ورزشي آزادي  تهران ويژگيها :

 شناسي اتوبان کرج پارك ارم، نمايشگاج هوائي، باغ گياج جاذبه ها :

 ورودي اول -جنوگ غربي ورزشگاج آزادي  -اتوبان کرج  -تهران  مسير :

 .در سالهاي اخير، اي  ورزش در ساير استانها مانند فارس، هرمزگان، همدان و ... با اقبال روبرو شدج است مالحظات:

 

 

 پيست كارتينگ اراك   -2
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 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 مناسب تمام فصول نص  روز پيست کارتينگ اراك اراك ويژگيها :

 جاذبه هاي طبيعي و فرهنگي اراك جاذبه ها :

 باشگاج طوفان -روبروي برق انجيرك  -خمي  به جادج اراك مسير :

 هاي اخير، اي  ورزش در ساير استانها مانند فارس، هرمزگان، همدان و ... با اقبال روبرو شدج است.در سال مالحظات:

 

 

 پيست كارتينگ قزوين  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 مناسب تمام فصول نص  روز پيست کارتينگ قزوي  قزوي  ويژگيها :

 لي و طبيعي قزوي جاذبه هاي تاري جاذبه ها :

 پيست کارتينگ -پارك فدك -شمال قزوي  مسير :

 در سالهاي اخير، اي  ورزش در ساير استانها مانند فارس، هرمزگان، همدان و ... با اقبال روبرو شدج است. مالحظات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ديفرانسيل  هاي دو سواري با اتومبيلگروه:    نوع: ورزشی و ماجراجويان

 

 جندق   -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کمپينگ پاييز و زمستان بهار، سه عبور ريگ ج  تهران ويژگيها :

 هاي دنيا که تا چندي پيش هيچ انساني از آن عبور نكردج بود.  تري  ريگستان  يكي از ملو  جاذبه ها :

 شرق تا جادج معلمان جندق آباد به سمت جنوگ پاسگاج ملك -پاسگاج سفيداگ -قصر بهرام -ورامي  -تهران مسير :

 اس انجام شود.  پي  اي و جي  لزوماً و حتماً با تجهيزات و تجارگ الزم بلصوص موبايل ماهوارج مالحظات:

 

 ارتفاعات الر   -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
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 کمپينگ و پائيز تابستان بهار، دو سرچشمة دليچاي تهران ويژگيها :

 هاي کوهستان الر و عشاير و لبنيات محلي انداز  چش  جاذبه ها :

 چشمة دليچاي به سمت سر -راهي دليچاي دو -دوراهي رينه -به سمت درة الر -پلور -تهران مسير :

 اس انجام شود. پي  ي اي و ج لزوماً و حتماً با تجهيزات و تجارگ الزم بلصوص موبايل ماهوارج  مالحظات:

 

 درفك  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کمپينگ بهار، تابستان و پائيز دو قله درفك رودبار ويژگيها :

 هاي گيالن انداز جنگل  چش  جاذبه ها :

 قلة درفك -روستاي درفك -رودبار مسير :

 اس انجام شود. پي  اي و جي  تجارگ الزم بلصوص موبايل ماهوارج  لزوماً و حتماً با تجهيزات و مالحظات:

 

 مراد به طالقان  يخ  -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کمپينگ بهار، تابستان و پائيز دو شهرك طالقان جادة چالوس گچسر ويژگيها :

 هاي کوهستان و طبيعت انداز چش  جاذبه ها :

 شهرك طالقان -ارتفاعات کهار -مراد  غار يخ -دج  روستاي کهنه -قبل از گچسر -جادة چالوس : مسير

 اس انجام شود. پي  اي و جي  لزوماً و حتماً با تجهيزات و تجارگ الزم بلصوص موبايل ماهوارج  مالحظات:

 

 

 

 

 طالقان به رودبارك  -5

 ردشگريامکانات گ فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 خدمات پذيرائي بجز زمستان دو رودبارك کالردشت شهرك طالقان ويژگيها :

 چندان شناخته شدج  هاي يلچالي نه  زبانه -درياچة کوهستاني جاذبه ها :

 کورج راج قديمي رودبارك -الرأس به سمت مسير خط -شهرك -طالقان مسير :

 .لزوماً با تجهيزات مناسب انجام شود مالحظات:

 

 

 نوع: ورزشی و ماجراجويان

 

 زيرگروه: رالی خانوادگی       گروه: رالی
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 چالوس -تهران   -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 سرويه بهداشتي هتل، رستوران، تمام فصول دو 255 تهران ويژگيها :

 و سد اميرکبير جادة چالوسحاشيه زيباي جاذبه هاي طبيعي و  جاذبه ها :

 چالوس -کرج -تهران مسير :

 رالي خانوادج در ساير شهرها منجمله کيش، شيراز و از تهران به مشهد نيز برگزار مي شود. مالحظات:

 

 

 نوع: ورزشی و ماجراجويان

 

 خارج از جادهزيرگروه: رالی        گروه: رالی

 

 خور و بيابانك -معلمان   -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کمپينگ پاييز و زمستان بهار، سه 255 معلمان ويژگيها :

 هاي بلش مرکزي دشت کوير  زيبايي جاذبه ها :

 خور و بيابانك -معلمان -سمنان مسير :

 امكانات تلصصي و راهنماي مجرگ توصيه مي شود. مالحظات:

 

 

 نوع: ورزشی و ماجراجويان

 زيرگروه: رالی كوير        لیگروه: را

 مرنجاب -ان تهر  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کمپينگ پاييز و زمستان بهار، دو 255 تهران ويژگيها :

 هاي کوير ايران  زيبايي جاذبه ها :

 مرنجاگ –ورامي   مسير :

 وصيه مي شود.امكانات تلصصي و راهنماي مجرگ ت مالحظات:

 امكان برگزاري رالي بر  نيز در ايران وجود دارد اما تاکنون به اجرا در نيامدج است.  توجه:

 

 

 نوع: ورزشی و ماجراجويان
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 زيرگروه: غواصی سطحی       گروه: غواصی

 قشم  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
جاطرا  جزير سواحل قش  ويژگيها :  و کامل مناسب پاييز و زمستان بهار، نص  روز 

 عمق  هاي ک   هاي زيباي آگ  سواحل مرجاني و ماهي جاذبه ها :

 سواحل جزيرة قش  مسير :

 امكان انجام ساير تفريحات و ورزشهاي آبي در اي  مكان وجود دارد. مالحظات:

 

 كيش  -2

 شگريامکانات گرد فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 و کامل مناسب تمام فصول نص  روز اطرا  جزيرج  سواحل کيش ويژگيها :

 هاي رنگارنگ  ديدن سواحل مرجاني و ماهي جاذبه ها :

 عمق کيش  سواحل شفا  و ک  مسير :

 امكان انجام ساير تفريحات و ورزشهاي آبي در اي  مكان وجود دارد. مالحظات:

 

 چابهار  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 و کامل مناسب تمام فصول نص  روز اطرا  جزيرج  سواحل چابهار ويژگيها :

 اي سواحل زيبا و صلرج جاذبه ها :

 بهار عمق ساحلي چا  هاي ک   آگ مسير :

 امكان انجام ساير تفريحات و ورزشهاي آبي در اي  مكان وجود دارد. مالحظات:

 و ماجراجويان نوع: ورزشی

 شده هاي غرق دنبال كشتیه ب یغواصزيرگروه:              گروه: غواصی

 قشم  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 مناسب و کامل تمام فصول يك قش  قش  ويژگيها :

 شدج در نزديكي جزيرة قش  کشتي غرق جاذبه ها :

 سواحل جزيرة قش  مسير :

 امكان انجام ساير تفريحات و ورزشهاي آبي در اي  مكان وجود دارد. حظات:مال

 

 نوع: ورزشی و ماجراجويان

 هاي آبی در غار یغواصزيرگروه:       گروه: غواصی

 غار عليصدر  -1
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 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 خدمات پذيرائي و رفاهي پاييز و زمستان بهار، يك 85 همدان ويژگيها :

 همدان و سفال اللجي گردشگري ، جاذبه هاي هاي آبي جهان تري  غار  يكي از بزرگ بازديد از جاذبه ها :

 عليصدر غار ،همدان مسير :

 لوازم و تجهيزات غواصي و مربي حرفه اي مورد نياز است. مالحظات:

 غار كتله خور  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر ()روزمدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 همراج داشته باشيد لوازم سفر تمام فصول يك 155 زنجان ويژگيها :

 هاي غار  زيبايي جاذبه ها :

 خور  غار کتله -شهرستان خدابندج کيلومتري جنوگ شرق 80 -زنجان مسير :

 ست تمهيدات الزم انجام شود.در حال حاار ورود به بلش آبي غار ممنوع است و در اي  زمينه الزم ا مالحظات:

 

 نوع: ورزشی و ماجراجويان

 هاي دريايی در غار یغواصزيرگروه:       گروه: غواصی

 بندر گواتر  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 همراج داشته باشيد لوازم سفر تمام فصول 7 555 جاسك ويژگيها :

 هاي عمومي  همراج جاذبه اي( منطقه به  ريايي و سواحل فالزيك )صلرجهاي د غار جاذبه ها :

 حدفاصل جاسك تا خليج گواتر -چابهار  – درياي عمان مسير :

 هاي آبي قابل توجهي وجود داشته باشد بايد غار شناسي درطول محدودة ذکرشدج   براساس شواهد زمي  مالحظات:

 برداري توريستي از اي  پديدج بعمل نيامدج است.  بط در جهت بهرجهاي مرت  کنون تحقيقات و بررسي اما تا

گروه: غواصی       نوع: ورزشی و ماجراجويان

 غواصی در شبزيرگروه:  

 هاي خاص تماشاي ماهیبراي غواصی زيرگروه: 

 غواصی در سواحل مرجانیزيرگروه: 

  

 قشم  -1

 يامکانات گردشگر فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 و کامل مناسب پاييز و زمستان بهار، نص  روز اطرا  جزيرج قش  ويژگيها :

 عمق  هاي ک   هاي زيباي آگ  سواحل مرجاني و ماهي جاذبه ها :

 سواحل جزيرة قش  مسير :

 نند.همراج با مربي غواصي ک ياالمللي غواصي باشند،  هاي عميق، افراد بايد داراي مدرك بي  براي غواصي  مالحظات:

 كيش  -2
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 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 و کامل مناسب تمام فصول نص  روز اطرا  جزيرج  کيش ويژگيها :

 سواحل مرجاني و ماهي هاي رنگارنگ تماشاي جاذبه ها :

 عمق کيش  سواحل شفا  و ک  مسير :

 المللي غواصي باشند، يا همراج با مربي غواصي کنند. ي مدرك بي هاي عميق، افراد بايد دارا براي غواصي  مالحظات:

 چابهار  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 و کامل مناسب تمام فصول نص  روز اطرا  جزيرج  چابهار ويژگيها :

 اي  سواحل زيبا و صلرج جاذبه ها :

 ربها عمق ساحلي چا  هاي ک   آگ مسير :

 المللي غواصي باشند، يا همراج با مربي غواصي کنند. هاي عميق، افراد بايد داراي مدرك بي  براي غواصي  مالحظات:

 

 نوع: ورزشی و ماجراجويان

 نيشنا با دلفزيرگروه:                   گروه: غواصی

 دلفيناريوم كيش  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کامل تمام فصول نص  روز دلفيناريوم کيش شيک ويژگيها :

 بلشد. ها آرامش روحي خاصي به فرد مي  شنا با دلفي  جاذبه ها :

 در داخل مجموعه هتل داريوش دلفيناريوم کيش مسير :

 .ها با آنها شنا کرد   توان در آکواريوم دلفي  در کيش مي مالحظات:

 

 گروه: گلف       نوع: ورزشی و ماجراجويان

  

 تهران  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 خدمات رفاهي و پذيرائي ، پاييزتابستانبهار، يك باشگاج انقالگ  تهران ويژگيها :

 و امكان انجام مجموعه اي از نرمشها و ورزشهاي گوناگون چش  انداز زيباي شهر تهران هواي پاك، جاذبه ها :

 باشگاج انقالگ تهرانبزرگراج چمران، روبروي درگ جنوبي نمايشگاج بي  المللي،  مسير :

 .افراد بايد آشنايي اوليه با اي  رشتة ورزشي داشته باشند مالحظات:

 

 اهواز  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
نفت باشگاج اهواز ويژگيها :  خدمات رفاهي و پذيرائي يز و زمستانپاي بهار، نص  روز  
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 امكان انجام مجموعه اي از نرمشها و ورزشهاي گوناگون جاذبه ها :

 باشگاج  نفت اهواز مسير :

 افراد بايد آشنايي اوليه با اي  رشتة ورزشي داشته باشند. مالحظات:

 

 مشهد  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
االئمه ثام  ورزشگاج مشهد ها :ويژگي  خدمات رفاهي و پذيرائي بهار و تابستان يك روز  

 جاذبه هاي زيارتي، فرهنگي، تاريلي و طبيعي مشهد مقدس جاذبه ها :

 االئمه مشهد ورزشگاج ثام  مسير :

 افراد بايد آشنايي اوليه با اي  رشتة ورزشي داشته باشند. مالحظات:

 

 مسجد سليمان  -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء العاتاط
 مناسب تمام فصول يك روز نفت باشگاج سليمان مسجد ويژگيها :

 جاذبه هاي تاريلي شوش، اهواز و يادمانهاي دفاع مقدس در استان خوزستان جاذبه ها :

 سليمان باشگاج نفت مسجد مسير :

   رشتة ورزشي داشته باشند.افراد بايد آشنايي اوليه با اي مالحظات:

 

 

 

 

 سواري  اسبگروه:       نوع: ورزشی و ماجراجويان

 

 كاووس گنبد  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 خدمات رفاهي و پذيرائي بهار يك کاووس گنبد گرگان ويژگيها :

 ها در استان گلستان آثار تاريلي، سبك زندگي و صنايع دستي ترکم  جاذبه ها :

 يسوار پيست اسب گرگان، گنبد، مسير :

 پرورش اسب اصيل ترکم  و مسابقات اسب سواري در ابعاد داخلي و بي  المللي داراي اهميت مي باشد. مالحظات:

 

 قال  آق  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
4تا  1  آق قال گرگان   ويژگيها :  خدمات رفاهي و پذيرائي بهار و پائيز 
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 هاي انبوج  سواري در جنگل  هاي ترکم  صحرا، اسب  زيبايي جاذبه ها :

 قال  آق گرگان، مسير :

 .تواند به اي  برنامه ااافه شود گردي ه  مي  روستاگردي و جنگل مالحظات:

 

 كوهدشت  -2

 گردشگريامکانات  فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 خدمات رفاهي و پذيرائي و پاييز تابستانبهار،  دو 55 آباد خرم ويژگيها :

 طبيعي سواري در محيط  هاي طبيعي منطقة کوهدشت لرستان، اسب انداز چش  جاذبه ها :

 کوهدشت –خرم آباد  مسير :

 همراج با راهنمايان محلي و با هماهنگي جامعه محلي تور برگزار شود مالحظات:

 

 كيش  -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 خدمات رفاهي و پذيرائي و پائيز بهار يك  سواري پيست اسب  کيش ويژگيها :

 جاذبه هاي تاريلي، تفريحي، ساحلي و مجموعه هاي بزرگ جهت خريد جاذبه ها :

 سواري کيش  پيست اسب مسير :

 ماهنگي قبلي و انجام پيش بيني هاي الزم انجام شود.برگزاري تور با ه مالحظات:

 

 

 

 

 دشت مغان  -5

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 خدمات رفاهي و پذيرائي بهار  سه 155 آباد مغان  پارس ويژگيها :

 جشنوارة بومي و سنتي عشاير شاهسون جاذبه ها :

 هاي ساالنة سوارکاري ايل شاهسون محل برگزاري جش  -مغان  آباد پارس -اردبيل مسير :

 .برگزاري تور با هماهنگي جامعه محلي انجام شود مالحظات:

 

 

 گروه: شکار       نوع: ورزشی و ماجراجويان

 شکار قوچ اوريال -شرق البرز  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 لوازم سفر همراج داشته باشيد العمل ر متناسب با دستو هفت روز البرز شرق  خراسان ويژگيها :
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 زيست  محيطسازمان   شكار قو  اوريال

 هاي اوريال منطقه  شكار تروفه به دليل بزرگ جثه بودن قو  جاذبه ها :

 ارتفاعات و مناطق شكار مجاز -جنوگ غرگ خراسان  مسير :

 زيست قابل انجام است.  حفاظت محيطهاي سازمان  صرفاً با مجوز مالحظات:

 

 شکار گراز -سراسر ايران  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات

 ويژگيها :
 تقريباً

 سراسر ايران
روز 3 متفاوت  

العمل  ر متناسب با دستو

 زيست  محيطسازمان 
 لوازم سفر همراج داشته باشيد

 در ايران که در معرض انقراض نيست. تنها جانور قابل شكار جاذبه ها :

 تقريباً سراسر ايران مسير :

 شود. برو مي چنداني ندارد بلكه گاهي با تشويق رو تنها محدوديت شكار گراز نه  هاي جانوري،  برخال  ديگر گونه مالحظات:

 

 کار كل و بزش - لرستان استان -2

 يامکانات گردشگر فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات

 ويژگيها :
 آباد  خرم

 و درود

هاي مجاز   شكارگاج

 استان لرستان
  هفت

العمل  ر متناسب با دستو  

 زيست  محيطسازمان 

لوازم سفر همراج داشته 

 باشيد

 هاي طبيعي استان لرستان انداز  امكان شكار تروفه و نيز چش  جاذبه ها :

 (نعمدتاً به سمت جنوگ شرق استاآباد، درود ) خرم مسير :

 زيست قابل انجام است. هاي سازمان حفاظت محيط صرفاً با مجوز مالحظات:

 

 

 نوع: ورزشی و ماجراجويان

 زيرگروه: صيد پرندگان              گروه: شکار

 

 صيد ابيا -تاالب انزلی    -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 خدمات رفاهي و پذيرائي بهار و تابستان سه ي تاالگ انزل بندر انزلي  ويژگيها :

 هاي پيرامون آن انداز هاي تاالگ انزلي و چش  زيبايي جاذبه ها :

 تاالگ انزلي  -انزلي  مسير :

هاي اخير مورد  المللي و خارجي از جذابيت فراواني برخوردار است و در سال صيد ابيا براي صيادان بي  مالحظات:

 زيست فراموش نشود. اليايي قرار گرفته است. مجوز محيطاستقبال صيادان ايت

 

 هوبره - جنوب ايران   -2
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 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 خدمات رفاهي و پذيرائي بهار و تابستان هفت بوشهر، شيراز جنوگ ايران ويژگيها :

 توجهي مي پردازند. فارس است و هزينة قابل   نوگ خليجصيد اي  پرندج به شدت مورد عالقة اعراگ ج جاذبه ها :

 هاي جنوبي ايران شيراز و بوشهر و بيشتر شهر مسير :

هاي   زيست مجوز صيد آن را در اختيار آژانه شدت کاهش يافته و محيط   در حال حاار جمعيت هوبرج به مالحظات:

ها و افزايش جمعيت و استفادج از روش  تگاج دهد و توسعة صيد آن نيازمند حفاظت از زيس عادي قرار نمي

 .هاي مصنوعي است گاج  هايي همچون شكار 

 

 صيد انواع پرندگان كوچندة مجاز - صحرا  تركمن  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 يرائيخدمات رفاهي و پذ بهار و پاييز هفت گانه هاي سه  تاالگ صحرا  ترکم  ويژگيها :

 گل گل، آالگل و آجي درياچه آلما انداز سه  چش   جاذبه ها :

 گل(. گل، آجي گانه )آالگل، آلما  هاي سه  تاالگ  -برون   کاووس به سمت اينچه گنبد -گرگان  مسير :

 زيست الزامي است.  کسب مجوز الزم از سازمان محيط مالحظات:

 

 گنجشك و صيد سار - شمال خوزستان  -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء عاتاطال
 خدمات رفاهي و پذيرائي تقريباً تمام فصول  دو هاي اطرا   دشت دزفول ويژگيها :

 امكان صيد به تعداد زياد و پرندگاني که چندان با خطر انقراض رو به رو نيستند، وجود دارد. جاذبه ها :

 ديمشك و شوش هاي اطرا  دزفول و ان  دشت مسير :

 زيست الزامي است. کسب مجوز الزم از سازمان محيط  مالحظات:

 

 گروه: ماهيگيري      نوع: ورزشی و ماجراجويان

 

 درياچه سد الر   -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 خدمات رفاهي و پذيرائي تابستان يك درياچه سد الر تهران ويژگيها :

 تماشاي مناظر کوهستاني الر –صيد ماهي قزل آال از درياچه  به ها :جاذ

 سد الر  -پلور   -تهران  مسير :

 زيست  محيط اخذ مجوز صيد از سازمان مالحظات:

 

 درياچه تار   -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
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 کمپينگ تابستان يك درياچه تار تهران ويژگيها :

 بازديد از درياچه هاي تار و هوير  -آال از درياچه  صيد ماهي قزل جاذبه ها :

 ارتفاعات البرز مرکزي -جادج فيروزکوج   -تهران  مسير :

 زيست  اخذ مجوز صيد از سازمان محيط مالحظات:

 

 رودخانه چالوس  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 خدمات رفاهي و پذيرائي تابستان يك جادج چالوس رانته ويژگيها :

 عبور از جادج زيباي چالوس و تماشاي چش  اندازهاي  مسير -صيد ماهي از رودخانه  جاذبه ها :

 جادج چالوس -تهران مسير :

 زيست  اخذ مجوز صيد از سازمان محيط مالحظات:

 

 درياچه ولشت  -4

 امکانات گردشگري فرفصل س )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
2تا  1 درياچه ولشت تهران ويژگيها :  خدمات رفاهي و پذيرائي تابستان  

 تماشاي درياچه زيباي ولشت  -صيد ماهي از درياچه  جاذبه ها :

 درياچه ولشت -مرزن آباد  –جادج چالوس   -تهران  مسير :

 زيست  اخذ مجوز صيد از سازمان محيط مالحظات:

 

 

 

 

 

 

 ياچه سد كرخهدر  -5

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 خدمات رفاهي و پذيرائي بهار، تابستان و پاييز  يك سد کرخه انديمشك ويژگيها :

 هاي داخلي و مصنوعي ايران است.  تري  درياچه  درياچه سد کرخه يكي از بزرگ جاذبه ها :

 جادج سد کرخه -انديمشك مسير :

 زيست، امكان صيد وجود دارد.  تقريباً در تمام ايام سال به شرط تأئيد سازمان محيط حظات:مال

 

 ، بعنوان زيرگروج ماهيگيري در درياچه سد الر و درياچه تار قابل انجام است.و رها ک  ريبگ يريگيماه: توجه
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 ورزشیتماشاي مسابقات گروه:     نوع: ورزشی و ماجراجويان

 

 كشتی چوخه   -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 خدمات رفاهي و پذيرائي ها  ناسبتمبر اساس تقوي   يك اسفراي  بجنورد قوچان و ويژگيها :

 هاي آئيني مردم شمال خراسان راوي و خراسان شمالي  ديدار از يكي از سنت جاذبه ها :

 و مناطق روستايي پيرامون ، اسفراي وردبجن قوچان، مسير :

 برگزار مي شود.هزار تماشاچي  10فروردي  هر سال در حضور  14روز در کشتي چوخه اسفراي   همسابق مالحظات:

 

 صحرا  كاري در تركمن مسابقات سوار   -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
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 خدمات رفاهي و پذيرائي ها بر اساس تقوي  مناسبت يك بدقال و گن آق گرگان ويژگيها :

 آثار تاريلي، سبك زندگي و صنايع دستي ترکم  ها در استان گلستان جاذبه ها :

 قال و گنبد آق گرگان، مسير :

 .شود کاري دنيا که همچنان با استقبال گستردة مردم محلي انجام مي تري  مسابقات سوار  يكي از قديمي مالحظات:

 

 آباد مسابقة چوگان در مجموعة ورزشی نوروز  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 خدمات رفاهي و پذيرائي بنا بر تقوي  مسابقات يك مجموعه ورزشي نوروزآباد تهران ويژگيها :

 ديدار از بازي چوگان در خاستگاج اي  ورزش در جهان جاذبه ها :

 مجموعه ورزشي نوروزآباد ران،ته مسير :

 تري  و بهتري  جا براي استفادج از جذابيت ورزش چوگان براي جذگ گردشگر برگزاري آن در  قطعاً زيبا مالحظات:

 جهان اصفهان است. اي  مواوع مورد تأکيد يونسكو و تأييد اغلب کارشناسان قرار گرفته است. ميدان نقش

 

 فارس  مسابقات قايقرانی در خليج  -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
2تا  1 جزاير خليج فارس جنوگ کشور ويژگيها :  خدمات رفاهي و پذيرائي تمام فصول  

 سازد.  فارس، برگزاري مسابقات قايقراني را در تمام ايام سال ميسر مي  شرايط اقليمي خليج جاذبه ها :

 بهار فارس از جمله بوشهر و جزيرة کيش و قش  و چا  ليجمناطق مناسب در خ مسير :

فارس وجود دارد تمرکز بر   هايي که براي جذگ گردشگران عادي در سواحل خليج  با توجه به محدوديت مالحظات:

 هاي موجود در اي  مناطق کمك کند.  گذاري  تر شدن سرمايه تواند به فعال ري ورزشي دريايي ميگردشگ

 

 
 

 پرش بانجیگروه:       شی و ماجراجوياننوع: ورز

 

 بام تهران در ولنجك   -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 خدمات رفاهي و پذيرائي  تمام فصول يك بام تهران در ولنجك تهران ويژگيها :

 شيامكان پرداخت  به يك ورزش مفرح در يك مجموعة جذاگ تفريحي ورز جاذبه ها :

 مجموعة تفريحي بام تهران در ولنجك مسير :

 توسعه تفريحاتي همچون بانجي محدوديت جغرافيايي ندارد و بدون هزينة چنداني قابل اجرا است  مالحظات:

 گذاري الزم انجام نشدج است.  بارج سرمايه  اما تاکنون در اي 
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 خهچر موتور چهارگروه:             نوع: ورزشی و ماجراجويان

 

 ايستگاه پنجم تله كابين توچال   -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 خدمات رفاهي و پذيرائي تمام فصول يك ايستگاج پنج  تله کابي  توچال تهران ويژگيها :

 ج .کابي  توچال و ايستگاج پن هاي تله  پرداخت  به اي  تفريح در کنار ديگر جاذبه جاذبه ها :

 ايستگاج پنج  تله کابي  توچال تهران، بزرگراج چمران، ولنجك، مسير :

  مالحظات:

 

 ساحل سيمين قشم   -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 خدمات کامل رفاهي و پذيرائي تمام فصول يك ساحل سيمي  قش  ويژگيها :

 و مردم شناسي جزيرج جاذبه هاي تاريلي، طبيعي جاذبه ها :

 ساحل سيمي  قش  -جزيرج قش   مسير :

 چنان با استقبال گستردة گردشگران و مردم محلي روبروست. يكي از تفريحات رايج که ه  مالحظات:

 

 

 

 

 

 

 

 شنا در رودخانهگروه:                نوع: ورزشی و ماجراجويان

 

 كارونرود    -1

 امکانات گردشگري صل سفرف )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
کارونرود   اهواز ويژگيها :  خدمات رفاهي و پذيرائي بهار، تابستان و پاييز يك 

 شنا در تنها رودخانة قابل کشتيراني ايران جاذبه ها :

 کارونرود  اهواز، مسير :

 ي الزامي است.حج  آگ و عرض طوالني رودخانه، رعايت کامل نكات ايمنجريان، باتوجه به عمق،  مالحظات:

 

 رود سفيد   -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
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 خدمات رفاهي و پذيرائي تابستان يك رود سفيد هاي بزرگ مسير رودخانه شهر ويژگيها :

 تري  رودخانة کشور موسوم به آمازون ايران  آگ شنا در پر جاذبه ها :

 رود طول مسير رودخانه سفيدهاي بزرگ واقع در  شهر مسير :

 باتوجه به عمق، جريان، حج  آگ و عرض طوالني رودخانه، رعايت کامل نكات ايمني الزامي است. مالحظات:

 

 رودخانة كرخه  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 رفاهي و پذيرائي خدمات بهار، تابستان و پاييز يك سد کرخه و بيشه انديمشك ويژگيها :

 تري  رودخانه کشور موسوم به نيل ايران  شنا در طوالني جاذبه ها :

 رودخانة کرخه ،سد کرخه و منطقة بيشه در شوش مسير :

 باتوجه به عمق، جريان، حج  آگ و عرض طوالني رودخانه، رعايت کامل نكات ايمني الزامي است. مالحظات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي وحشی  سواري در رودخانه  كلكگروه:    جوياننوع: ورزشی و ماجرا

 

 رودخانة كرخه  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 سرويه بهداشتي هتل، رستوران و بهار، تابستان و پاييز يك رود کرخه  انديمشك ويژگيها :

 تري  رودخانة ايران  سواري در طوالني  کلك جاذبه ها :

 کند. هايي که رود کرخه با اسامي ملتل  از ميان آنها عبور مي  تمام استان ر :مسي

 اجراي اي  رشته ماجراجويانه و هيجان انگيز، مستلزم بكارگيري راهنما و مربي مجرگ مي باشد. مالحظات:

 

 رود  رودخانة زاينده   -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
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تابستان   سهتا  دو خوني تاالگ گاو و بلتياري  محال چهار ا :ويژگيه  مهمانسرا هتل و  

 آيد اي که از کوهستان برفي به کوير فرود مي  سواري در رودخانه  کلك جاذبه ها :

 محال و بلتياري و اصفهان فاصل دو استان چهار رود در حد  مسير زايندج مسير :

 جويانه و هيجان انگيز، مستلزم بكارگيري راهنما و مربي مجرگ مي باشد.اجراي اي  رشته ماجرا مالحظات:

 

 رودخانه چالوس  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 رستوران هتل، مهمانسرا و ترجيحاً بهار   يك تا دو کرج چالوس ويژگيها :

 رودخانهجاذبه هاي طبيعي و چش  اندازهاي حاشيه  جاذبه ها :

 طول مسير رودخانه چالوس در مقاطع ملتل  مسير :

 اجراي اي  رشته ماجراجويانه و هيجان انگيز، مستلزم بكارگيري راهنما و مربي مجرگ مي باشد. مالحظات:

 

 رودخانه كشکان -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 رستوران مهمانسرا و ترجيحاً بهار  يك تا دو  (روبه )انديمشك بيد  آباد خرم ويژگيها :

 جاذبه هاي طبيعي و چش  اندازهاي حاشيه رودخانه جاذبه ها :

 روبه )انديمشك( بيد آباد، خرم مسير :

 اجراي اي  رشته ماجراجويانه و هيجان انگيز، مستلزم بكارگيري راهنما و مربي مجرگ مي باشد. مالحظات:

 

 

 

 

 سميژئوتورگروه:        نوع: طبيعت گردي

 ها  كلوت  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 سرويه بهداشتي رستوران و بهار و پاييز سه 155 کرمان ويژگيها :

 شناسي ايران موسوم به شهر خيالي لوت  هاي زمي   تري  جاذبه ديدار از يكي از زيبا جاذبه ها :

 شهر خيالي لوت -شهداد -سير  -کرمان مسير :

 امكانات الزم براي کمپينگ در منطقه فراه  شود. مالحظات:

 نمکی قشم غار   -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 مهمانسرا هتل و  تمام فصول نص  روز  داخل جزيرج  قش  ويژگيها :

 تري  غار نمكي جهان شهرت دارد  والنيديدار از غاري که به عنوان ط جاذبه ها :

 نمكي قش  غار مسير :
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  مالحظات:

 آباد به انديمشك جاده خرم  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 خدمات پذيرائي جادج اي تابستان دو انديمشك آباد  خرم ويژگيها :

 شناختي  هاي زمي   يدجترکيب متنوعي از انواع اشكال و پد جاذبه ها :

 انديمشك -پلدختر -معموالن -آباد خرم مسير :

 شناس آشنا با عوارض مسير اجرا شود.  تور همراج با زمي  مالحظات:

 قله دماوند  -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 پناهگاج ترجيحاً تابستان دو قلة دماوند تهران ويژگيها :

 ديدار از منافذ خروج بلارات گوگردي در آتشفشان خاموش دماوند ه ها :جاذب

 قله دماوند –رينه  –پلور  -تهران مسير :

 اي را داشته باشند. حرفه  مسافران بايد آمادگي کوهنوردي به صورت نيمه مالحظات:

 درياچة نمك  -5

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کمپينگ ز تابستانبج يك 175 تهران ويژگيها :

 شناختي پيرامون آن درياچة نمك و عوارض زمي  جاذبه ها :

 مرنجاگ -آران و بيدگل -کاشان -تهران مسير :

 روزج فراه  شود. امكانات براي کمپينگ يك  مالحظات:

 

 

 

 نوع: طبيعت گردي

 

 وحش  حيات ورتزيرگروه:      وحش  تماشاي حياتگروه: 

 

 حيات وحش گلستان  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 لوازم سفر همراج داشته باشيد پاييز تابستان و سه پارك ملي گلستان گرگان ويژگيها :

 گراز ، هما،   کل و بز،  قو  و ميش،  مرال،  اي، آهو، ج حيات وحش منطقه شامل پلنگ، خرس قهو جاذبه ها :

 هاي متنوع و مناظر طبيعي   اکوسيست   انواع پرندگان شكاري، بومي و مهاجر ... 

 پارك ملي گلستان گرگان، مسير :

 وحش  کارشناس حياتهمراهي مجوز سازمان محيط زيست و اخذ  مالحظات:
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 تماشاي گور ايرانی در پارك ملی توران   -2

 گردشگري امکانات فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 لوازم سفر همراج داشته باشيد بهار و پاييز دو تا سه مجموعه توران  شاهرود ويژگيها :

 زاغ بور، هوبرج،    کل و بز،  قو  و ميش،  گور، پلنگ، جبير، آهو،  حيات وحش منطقه شامل يوز آْسيايي، جاذبه ها :

 هاي متنوع و مناظر طبيعي  انواع پرندگان شكاري و پرندگان بومي و مهاجر ... اکوسيست 

 وحش و منطقه حفاظت شدج(  حيات  مجموعه توران )شامل پارك ملي، پناهگاج شاهرود، مسير :

 وحش اخذ مجوز سازمان محيط زيست و همراهي کارشناس حيات  مالحظات:

 

 گوزن زرد ايرانی در پارك ملی اروميه  -2

 گردشگريامکانات  فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 لوازم سفر همراج داشته باشيد بجز زمستان يك پارك ملي درياچه اروميه اروميه ويژگيها :

 فالمينگو و انواع پرندگان و مناظر طبيعي  گوزن زرد ايراني، جاذبه ها :

 درياچه اروميه اروميه، مسير :

 وحش اخذ مجوز سازمان محيط زيست و همراهي کارشناس حيات  مالحظات:

 

 

 

 

 

 

 

 نوع: طبيعت گردي

 

 پرندگان يتماشازيرگروه:      وحش  تماشاي حياتگروه: 

 

 انکالهيتاالب م  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 خدمات رفاهي و پذيرائي زمستان يك تاالگ ميانكاله گرگان ويژگيها :

 ه جزيرج ميانكالهطبيعت زيباي استان گلستان و سواحل شب جاذبه ها :

 شبه جزيرج ميانكاله -بهشهر -گرگان مسير :

 کارشناس حيات وحش   مجوز محيط زيست، مالحظات:

 

 تاالب بوجاق   -2
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 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 خدمات رفاهي و پذيرائي بهار و زمستان يك تاالگ بوجاق بندر انزلي ويژگيها :

 طبيعت زيباي استان گيالن و سواحل بندر انزلي : جاذبه ها

 تاالگ بوجاق  -بندر انزلي  مسير :

 وحش  مجوز سازمان محيط زيست و کارشناس حيات مالحظات:

 

 جنگل حرا  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 مل رفاهي و پذيرائي خدمات کا پاييز و زمستان  بهار، يك جنگل حرا قش  ويژگيها :

 جاذبه هاي طبيعي، تاريلي و مردم شناسي جزيرج قش  جاذبه ها :

 جنگل حرا -قش   مسير :

 وحش ، مجوز سازمان محيط زيست و کارشناس حيات در جزيرج قش  بازديد از ژئوپارك مالحظات:

 

 درياچه طشك و بختگان   -4

 گردشگري امکانات فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 خدمات رفاهي و پذيرائي زمستان يك درياچه طشك و بلتگان شيراز ويژگيها :

 تماشاي فالمينگو جاذبه ها :

 درياچه طشك و بلتگان شيراز، مسير :

 وحش  مجوز سازمان محيط زيست و کارشناس حيات مالحظات:

 

 

 پرندگان ايران  -5

 ت گردشگريامکانا فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کمپينگ بهار و پاييز 18 مناطق تمرکز پرندگان مهاجر تهران ويژگيها :

 پرندگان بومي و مهاجر جاذبه ها :

 بلتگان -جنگل گلستان -توران -کوير مرکزي -اهواز -قش  -بندر عباس -تهران مسير :

 وحش  ان محيط زيست و کارشناس حياتمجوز سازم مالحظات:

 

 (1ي)پرندگان كوير  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کمپينگ بهار و پاييز يك يا دو 155 تهران ويژگيها :

 هوبرج، ميش مرغ  تماشاي زاغ بور، جاذبه ها :

 پارك ملي کوير  –سمنان  -تهران مسير :
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 وحش  مجوز سازمان محيط زيست و کارشناس حيات مالحظات:

 

 (2گان كويري )پرند  -7

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 لوازم سفر همراج داشته باشيد پاييز تا بهار يك مرنجاگ کاشان ويژگيها :

 ...ويري مثل تيهو، چكاوك، زاغ بور و تماشاي پرندگان ک جاذبه ها :

 مرنجاگ -بيدگل و  آران  -کاشان مسير :

 وحش  ن محيط زيست و کارشناس حياتامجوز سازم مالحظات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوع: طبيعت گردي

 ها و گياهان  تماشاي گلگروه:              وحش  تماشاي حياتگروه: 

 

 سوسن چلچراغ  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 ته باشيدلوازم سفر همراج داش اواسط خرداد يك 15 رودبار ويژگيها :

 ، بهتري  فرصت براي عكاسيلو گل سوس  چلچراغ، روستاي داماش و طبيعت منطقة عمار جاذبه ها :

 روستاي داماش -منطقه عمارلو -رودبار مسير :

 از مواهب طبيعت حداکثر استفادج را بعمل آوريد. ، گياهانگلها و و مراقبت از ام  توجه به حفظ  مالحظات:

 

 (1) الله واژگون   -2
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 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 لوازم سفر همراج داشته باشيد اواسط ارديبهشت يك 155 شهرکرد ويژگيها :

 ، بهتري  فرصت براي عكاسياللة واژگون، طبيعت منطقة چلگرد جاذبه ها :

 چلگرد -شهرکرد مسير :

 گلها و گياهان، از مواهب طبيعت حداکثر استفادج را بعمل آوريد. ام  توجه به حفظ و مراقبت از مالحظات:

 

 (2الله واژگون )  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 لوازم سفر همراج داشته باشيد اواسط ارديبهشت يك گلستان کوج خوانسار گلپايگان  ويژگيها :

 ، بهتري  فرصت براي عكاسيلة واژگونکوج خوانسار و ال  گلستان جاذبه ها :

 گلستان کوج خوانسار گلپايگان، مسير :

 ام  توجه به حفظ و مراقبت از گلها و گياهان، از مواهب طبيعت حداکثر استفادج را بعمل آوريد. مالحظات:

 

 (1هاي هيركانی ) جنگل   -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 مهمانسرا ،هتل بهار و پاييز يك و دو 55 گرگان ويژگيها :

 ، بهتري  فرصت براي عكاسيهاي هيرکاني تري   قسمت جنگل بازديد از شرقي جاذبه ها :

 خوران هاي نهار جنگل مسير :

 د.ام  توجه به حفظ و مراقبت از گلها و گياهان، از مواهب طبيعت حداکثر استفادج را بعمل آوري مالحظات:

 

 

 

 

 (2هاي هيركانی ) جنگل  -5

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 مهمانسرا تمام فصول يك يا دو 155 بندر انزلي ويژگيها :

 ، بهتري  فرصت براي عكاسيکاني و سواحل مازندران هاي هير جنگل جاذبه ها :

 تالش –انزلي  مسير :

 ه حفظ و مراقبت از گلها و گياهان، از مواهب طبيعت حداکثر استفادج را بعمل آوريد.ام  توجه ب مالحظات:

 

 شناسی بهشهر  باغ گياه  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 خدمات پذيرائي و رفاهي بهار و تابستان و پاييز يك 25 ساري ويژگيها :
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 ، بهتري  فرصت براي عكاسيهاي گياهي   ع گونهآشنايي با انوا جاذبه ها :

 بهشهر مسير :

 ام  توجه به حفظ و مراقبت از گلها و گياهان، از مواهب طبيعت حداکثر استفادج را بعمل آوريد. مالحظات:

 

 ها  دشت شقايق  -7

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 لوازم سفر همراج داشته باشيد تير اواسط ارديبهشت تا اوائل يك 115 تهران ويژگيها :

 ، بهتري  فرصت براي عكاسيها و جلوة زيباي دماوند  تماشاي دشت شقايق جاذبه ها :

 دشت الر -منطقة الر  -پلور -تهران مسير :

 را بعمل آوريد. ام  توجه به حفظ و مراقبت از گلها و گياهان، از مواهب طبيعت حداکثر استفادج مالحظات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوع: طبيعت گردي

 ها  تماشاي پروانهگروه:               وحش  تماشاي حياتگروه: 

 

 يوش بلده  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کمپينگ بهار و اوايل تابستان يك 255 تهران ويژگيها :

 ها و حشرات  تنوع پروانه جاذبه ها :

 دو راهي يوش بلدج -گچسر -کرج –تهران  مسير :

 ام  تماشا و مراقبت از پروانه ها و حشرات، از ساير مواهب طبيعت حداکثر استفادج را بعمل آوريد. مالحظات:

 

 كوهستان البرز   -2
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 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
خرداد ماج 30تا  20 يك 25 تهران ويژگيها :  کمپينگ  

 هاي بهاري در کوهستانبازديد از دشت گل -ها در طبيعت  تماشاي پروانه جاذبه ها :

 ارتفاعات سوهانك -اتوبان ارتش -تهران مسير :

 ام  تماشا و مراقبت از پروانه ها و حشرات، از ساير مواهب طبيعت حداکثر استفادج را بعمل آوريد. مالحظات:

 

 طبيعت زاگرس  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 مهمانسرا -هتل  خرداد ماج دو 255 ايذج ويژگيها :

 بازديد از کوهستان زاگرس  -ها در طبيعت زيباي زاگرس  تماشاي پروانه جاذبه ها :

 ياري تا شهرکردجادج بلت -گل به سمت ارتفاعات هاي اللي و هفت  دشت -ايذج مسير :

 ام  تماشا و مراقبت از پروانه ها و حشرات، از ساير مواهب طبيعت حداکثر استفادج را بعمل آوريد. مالحظات:

 

 البرز مركزي   -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کمپينگ خرداد ماج يك 115 تهران ويژگيها :

 هاي الر  دشت شقايق -ها در طبيعت کوهستان  نهتماشاي پروا جاذبه ها :

 دشت الر -منطقة الر  -پلور -تهران مسير :

 اخذ مجوز ورود به پارك ملي مالحظات:

 

 

 

 عکاسی در طبيعتگروه:       نوع: طبيعت گردي

    

 

 ترين كوير جهان  مناظر گرم  -1

 ريامکانات گردشگ فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کمپينگ پاييز و زمستان سهتا  دو 55 کرمان ويژگيها :

 ها کوتوله   هاي کويري، درياچة نمك، شهر  ها، گلدان  کلوت جاذبه ها :

 کلوت ها -شهداد -کرمان مسير :

 ام  تماشا و عكاسي، از ساير مواهب طبيعت حداکثر استفادج را بعمل آوريد. مالحظات:
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 سرسبز گيالنهاي انبوه و   جنگل  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کمپينگ پاييزو تابستان  ،بهار يك 125 رشت ويژگيها :

 جادة جنگلي جاذبه ها :

 جادج اسال  به خللال مسير :

 ام  تماشا و عكاسي، از ساير مواهب طبيعت حداکثر استفادج را بعمل آوريد. مالحظات:

 

 

 سواحل خليج فارس  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 مهمانسرا هتل، زمستان دو جنگل حرا قش  ويژگيها :

 شناسي  هاي زيباي زمي   شكل جاذبه ها :

 جنگل حرا قش  و جزيرج، مسير :

 ل آوريد.ام  تماشا و عكاسي، از ساير مواهب طبيعت حداکثر استفادج را بعم مالحظات:

 

 

 

 

 

 

 

 

كمپينگگ گروه:               نوع: طبيعت گردي

    

 

 درياچة نئور  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کمپينگ بهار تا پاييز دو 15 اردبيل ويژگيها :

 طبيعت زيباي منطقه و درياچة نئور جاذبه ها :

 درياچة نئور ،اردبيل مسير :

 در هنگام استقرار کمپينگ، مراقبت و حفاظت از طبيعت الزامي است. الحظات:م

 

 كالردشت  -2
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 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 مهمانسرا هتل، کمپينگ و بهار تا پاييز دوو  يك کالردشت چالوس ويژگيها :

 آباد  طبيعت زيبا و جادة جنگلي عباس جاذبه ها :

 آباد  آباد، کالردشت، جادة عباس  چالوس، مرزن ر :مسي

 در هنگام استقرار کمپينگ، مراقبت و حفاظت از طبيعت الزامي است. مالحظات:

 

 درياچة تار  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کمپينگ تابستان يك درياچة تار تهران ويژگيها :

 بازديد از درياچه هاي تار و هوير  آال از درياچه،  زلصيد ماهي ق جاذبه ها :

 ارتفاعات البرز مرکزي تهران، جادج فيروزکوج، مسير :

 زيست  محيط اخذ مجوز صيد از سازمان مالحظات:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پيمايی )گلگشت( دامنهگروه:                 نوع: طبيعت گردي

   

 آهار  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر روز()مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کمپينگ بهار تا پاييز يك 55 تهران ويژگيها :

 ها باغ   طبيعت کوهستاني و کوچه جاذبه ها :

 روستاي آهار -فش  -تهران مسير :

 توصيه مي شود اينگونه تورها براي خانوادج ها، دانش آموزان و دانشجويان برنامه ريزي و اجرا شوند. مالحظات:

 

 رينه  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
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 کمپينگ بهار تا پاييز يك 125 تهران ويژگيها :

 ها و عكاسي  تماشاي قلة زيباي دماوند و در خرداد شقايق جاذبه ها :

 سرا )مبدأ صعود به دماوند(  پيمايي تا گوسفند  ، دامنهرينه -پلور -تهران مسير :

 توصيه مي شود اينگونه تورها براي خانوادج ها، دانش آموزان و دانشجويان برنامه ريزي و اجرا شوند. ظات:مالح

 

 فشم  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کمپينگ بهار تا پاييز يك 55 تهران ويژگيها :

 از مارپيچ رودخانة زيباي اللونپيمايي در کوهستاي بكر و گذر   دامنه جاذبه ها :

 روستاي اللون -فش  -تهران مسير :

 توصيه مي شود اينگونه تورها براي خانوادج ها، دانش آموزان و دانشجويان برنامه ريزي و اجرا شوند. مالحظات:

 

 شهرستانك  -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کمپينگ تمام فصول يك 115 کرج ويژگيها :

 ها و گردش در طبيعت کوهستاني البرز  باغ  الدي  شاج، گذر از کوچه کاخ تاريلي ناصر جاذبه ها :

 روستاي شهرستانك -جادة چالوس -کرج مسير :

 توصيه مي شود اينگونه تورها براي خانوادج ها، دانش آموزان و دانشجويان برنامه ريزي و اجرا شوند. مالحظات:

 
 

 

 

 كوهپيمايیگروه:        نوع: طبيعت گردي

   

 عيش  بند  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کمپينگ تمام فصول يك 5 تهران ويژگيها :

 تماشاي ارتفاعات البرز جاذبه ها :

 عيش بند -ارتفاعات شهران  -تهران مسير :

 اشته باشيد.لوازم سفر همراج د مالحظات:

 

 آبنيك  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
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 کمپينگ بهار تا پاييز يك 15 تهران ويژگيها :

 آغا گذر از بلشي از ارتفاعات البرز مرکزي و صعود به قله، بازديد از غار بيوك  جاذبه ها :

 روستاي آبنيك -فش  -تهران مسير :

 وازم سفر همراج داشته باشيد.ل مالحظات:

 

 ورجين  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کمپينگ بهار تا پاييز يك فش  تهران ويژگيها :

 ها وحش و پروانه  عكاسي از حيات  جاذبه ها :

 قله ورجي  -جادج فش  -تهران مسير :

 سفر همراج داشته باشيد.لوازم  سنگي  است. برنامه نيمه  مالحظات:

 

 الوند -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 پناهگاج -کمپينگ  بهار تا پاييز دو قله الوند همدان ويژگيها :

 نامه و صعود به قلة زيباي الوند هاي تاريلي همدان و گنج  بازديد از بنا جاذبه ها :

 نامه گنج -همدان مسير :

 لوازم سفر همراج داشته باشيد. حظات:مال

 
 

 
 

 روي در طبيعت  پيادهگروه:       نوع: طبيعت گردي

   

 كندر  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کمپينگ بهار تا پاييز يك 75 واريش ويژگيها :

 هاي فصلي تماشاي مناظر زيباي البرز و حواچه  جاذبه ها :

 جادة چالوس -جادة کرج -تهران مسير :

 مراقبت و حفاظت از محيط زيست براي مجريان تور و مسافران الزامي است. مالحظات:

 

 اسالم  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
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 کمپينگ بهار تا پاييز دو 25 خللال ويژگيها :

 اي انبوجه  عبور از ميان جنگل جاذبه ها :

 الهيجان -اسال  -گردنة خللال مسير :

 مراقبت و حفاظت از محيط زيست براي مجريان تور و مسافران الزامي است. مالحظات:

 

 طارم  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کمپينگ بهار سه طارم زنجان ويژگيها :

 اوزن  بازديد از بلشي از رودخانة قزل ،عكاسي از گياهان و جانوران کوهپيمايي در طبيعت بكر، جاذبه ها :

 طارم زنجان، مسير :

 مراقبت و حفاظت از محيط زيست براي مجريان تور و مسافران الزامي است. مالحظات:

 

 بهرام  قصر -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کمپينگ زمستان بهار، پاييز و دو بهرام  قصر کاروانسراي ورامي  ويژگيها :

 الرشيد،  بهرام و کاروانسراي عي   هاي گياهي و جانوري، بازديد از قصر   آشنايي با گونه جاذبه ها :

 تماشاي طلوع و غروگ خورشيد در کوير.

 کاروانسراي قصر بهرام -ملي کوير  پارك -ورامي  مسير :

 زيست  مجوز محيطاخذ  مالحظات:

 
 

 

 

 تفسير/ مکاشفة طبيعتگروه:               نوع: طبيعت گردي

   

 حصار  پارك ملی خجير و سرخه  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 خدمات پذيرائي و رفاهي بهار و پاييز يك 25 تهران ويژگيها :

 وحش و پوشش گياهي  تماشاي حيات جاذبه ها :

 حصار  پارك ملي خجير و سرخه تهران، ر :مسي

 زيست الزم است.  مجوز محيط مالحظات:

 

 جنگل ديلمان -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
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 مهمانسرا ،کمپينگ بهار تا پاييز يك تا دو  جنگل ديلمان الهيجان ويژگيها :

 وحش و پوشش گياهي  حيات جاذبه ها :

 ديلمان الهيجان، :مسير 

 مراقبت و حفاظت از جنگل و محيط زيست براي مجريان تور و مسافران الزامي است. مالحظات:

 

 جنگل گلستان  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کمپينگ بهار و تابستان  يك تا دو جنگل گلستان گرگان ويژگيها :

 مانند جنگل گلستان  هاي گياهي بي  وحش و گونه  اتبازديد از حي جاذبه ها :

 جنگل گلستان گرگان، مسير :

 مراقبت و حفاظت از جنگل و محيط زيست براي مجريان تور و مسافران الزامي است. مالحظات:

 

 توجه: 

و  روزج  ها ييك  هاي کشور وجود دارد. معموالً سفر هايي در اطرا  تمام شهر امكان برگزاري چني  سفر

 ند.قابل اجرا هستکيلومتر از مبدأ  50 مسافت تا

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 سواري در كوير  سواري/ كجاوه  شترگروه:     نوع: طبيعت گردي

   

 مصر كوير  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 باشيدلوازم سفر همراج داشته  پاييز و زمستان دو تا سه 255 سمنان ويژگيها :

 اي،  هاي ماسه تماشاي طلوع و غروگ در کوير، امكان رصد ستارگان، گشت در تپه جاذبه ها :

 نشينان سواري و آشنايي با فرهنگ کوير شتر

 نائي  -روستاي مصر -دامغان مسير :

 آگ کافي، دارو و تمهيدات الزم جهت رفع گرمازدگي مسافران پيش بيني شود. مالحظات:

 

 طبس وانروستاي حل -2
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 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 لوازم سفر همراج داشته باشيد بهار تا پاييز يك 85 طبه ويژگيها :

 سواري و تماشاي مناظر طبيعي شتر جاذبه ها :

 روستاي حلوان  طبه، مسير :

 افران پيش بيني شود.آگ کافي، دارو و تمهيدات الزم جهت رفع گرمازدگي مس مالحظات:

 

 نائين  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 لوازم سفر همراج داشته باشيد بهار تا پاييز  يك نائي  نائي  ويژگيها :

 سواري شترآثار تاريلي نائي ،  جاذبه ها :

 نائي اطرا   مسير :

 رفع گرمازدگي مسافران پيش بيني شود. آگ کافي، دارو و تمهيدات الزم جهت مالحظات:

 

 مرنجاب ركوي  -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 لوازم سفر همراج داشته باشيد بهار تا پاييز دو 85 کاشان ويژگيها :

 رصد ستارگان -کمپينگ -سواري در کوير تماشاي طلوع و غروگ، شتر جاذبه ها :

 کاروانسراي مرنجاگ -و بيدگل آران  -اشانک مسير :

 آگ کافي، دارو و تمهيدات الزم جهت رفع گرمازدگي مسافران پيش بيني شود. مالحظات:

 شوند. سواري خسته مي سواري دشوار است و افراد په از چند ساعت شتر برنامة دو روزة شتر

 

 

 سواري  رخگروه:               نوع: طبيعت گردي

   

 عه بابكقل  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 سرويه بهداشتي کمپينگ، مهمانسرا و بهار و تابستان يك 5 ارسباران ويژگيها :

 قلعه بابك جاذبه ها :

 قلعه بابك -کليبر -ارسباران مسير :

 با نظارت و کمك اهالي روستا انجام شود.براي کودکان بسيار خطرناك است، لذا  از روي خرافتادن  مالحظات:

 

 قلعه الموت -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
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 کمپينگ بهار تا پاييز يك 125 قزوي  ويژگيها :

 قلعه الموت و درياچة اوان جاذبه ها :

 خان روستاي گازر -قزوي  مسير :

 شيب رخ  و پ  و پيچ  جادة پر مالحظات:

 

 تنگه واشی  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کمپينگ، رستوران، سرويه بهداشتي  اواخر بهار و تابستان  يك 125 تهران ويژگيها :

 تنگة واشي و کتيبة قاجاري جاذبه ها :

 کوج منطقة واشي در جادة فيروز مسير :

 ر براي کودکان بسيار خطرناك است، لذا با نظارت و کمك اهالي روستا انجام شود.افتادن از روي خ مالحظات:

 

 امامزاده داوود  -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کمپينگ، رستوران، سرويه بهداشتي بهار و تابستان يك امامزادج داوود تهران ويژگيها :

 ج داوودامامزادزيارتگاج  جاذبه ها :

 امامزادج داوود –شهران  –تهران  مسير :

 افتادن از روي خر براي کودکان بسيار خطرناك است، لذا با نظارت و کمك اهالي روستا انجام شود. مالحظات:

 

 

 

 

 تماشاي مناظر طبيعیگروه:       نوع: طبيعت گردي

   

 هاي ارسباران  جنگل  -1

 امکانات گردشگري فرفصل س )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 ويژگيها :

 کليبر
هاي   جنگل

 ارسباران
 بهار و تابستان يك و چند

 کمپينگ، مهمانسرا، 

 رستوران، سرويه بهداشتي

 وحش ارسباران  ديدار از بافت گياهي جنگلي و حيات جاذبه ها :

 آن  هاي اطرا  کليبر و مسير مسير :

 عكاسي در طبيعت مالحظات:

 

 بكوير مرنجا  -2
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 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 سرويه بهداشتي کمپينگ، پاييز و زمستان يك و دو 75 کاشان ويژگيها :

 مناظر کويري و کاروانسراي مرنجاگ جاذبه ها :

 کوير مرنجاگ –آران و بيدگل  -کاشان  مسير :

 عكاسي در کوير مالحظات:

 

 الموت قلعه  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء عاتاطال
 سرويه بهداشتي کمپينگ، بهار و تابستان يك 125 قزوي  ويژگيها :

 قلعة الموت و درياچة اوان جاذبه ها :

 قلعة الموت و درياچة اوان قزوي ، مسير :

 و عكاسي روي پيادج کوهنوردي، مالحظات:

 

 بندر انزلی  -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد داءمب اطالعات
 ويژگيها :

 تمام فصول يك بندر انزلي انزلي
 هتل، مهمانسرا، 

 رستوران، سرويه بهداشتي

 انزلي و تاالگ انزلي درياي مازندران، بندر جاذبه ها :

 بندر انزلي مسير :

 عكاسي در تاالگ مالحظات:

 

 

 گردي بيابانگروه:        نوع: طبيعت گردي

   

 كوير مركزي  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 لوازم سفر همراج داشته باشيد پاييز و زمستان ،بهار سه 125يادج:پ 115جادج: تهران ويژگيها :

 اي  هاي ماسه  روي در بيابان و تپه  پيادج جاذبه ها :

 تهران -کاشان -بيدگل و   اگ، کاروانسراي مرنجاگ، آران کاروانسراي سفيد -بهرام قصر  -ورامي  -تهران مسير :

 آگ کافي، دارو و تمهيدات الزم جهت رفع گرمازدگي مسافران پيش بيني شود. مالحظات:

 

 كوير شهداد  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
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 کمپينگ انزمست يك 15:  پيادج کرمان ويژگيها :

 تري  بيابان کرة زمي   ها و منظرة بيابان و ستارگان عبور از گرم  کلوت جاذبه ها :

 کوير شهداد کرمان، مسير :

 آگ کافي، دارو و تمهيدات الزم جهت رفع گرمازدگي مسافران پيش بيني شود. مالحظات:

 

 مرنجاب كوير   -2

 کانات گردشگريام فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 سرويه بهداشتي کمپينگ، پاييز و زمستان دو 75 کاشان ويژگيها :

 درياچة نمك و هاي شني کاروانسراي مرنجاگ، تپه جاذبه ها :

 مرنجاگ  کوير -آران و بيدگل -کاشان مسير :

 آگ کافي، دارو و تمهيدات الزم جهت رفع گرمازدگي مسافران پيش بيني شود. مالحظات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رصد ستارگانگروه:        نوع: طبيعت گردي

   

 كهكروستاي   -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 خدمات پذيرائي و رفاهي بهار و پائيز يك منطقة کهك ق  تهران ويژگيها :

 خانه شناخته شدج است بهتري  مكان براي احداث رصد جاذبه ها :

  روستاي کهك -اتوبان ق  -تهران مسير :

 دانشجويان نجوم، افراد آماتور و حرفه اي در رشته ستارج شناسي در اي  برنامه ها شرکت مي کنند. مالحظات:

 

 نمك  كاروانسراي ده  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
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 گکمپين  بهار تا پاييز يك تا دو 125 تهران ويژگيها :

 رصد ستارگان در زمان مناسب آن و بازديد از قلعه گبري جاذبه ها :

 نمك  دج -گرمسار -ورامي  -تهران مسير :

 دانشجويان نجوم، افراد آماتور و حرفه اي در رشته ستارج شناسي در اي  برنامه ها شرکت مي کنند. مالحظات:

 

 كاروانسراي قصر بهرام  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر ز()رومدت مقصد مبداء اطالعات
 کمپينگ زمستان و اوايل بهار -پاييز دو کاروانسراي قصر بهرام  تهران ويژگيها :

 هاي گياهي و جانوري   الرشيد، آشنايي با گونه بازديد از قصر بهرام و عي  رصد ستارگان، جاذبه ها :

 و تماشاي طلوع و غروگ خورشيد در کوير

 بهرام کاروانسراي قصر  -ملي کوير  پارك -پيشوا -ورامي  -تهران مسير :

 زيست الزم است.  مجوز محيط مالحظات:

 

 كاروانسراي عباسی -مرنجاب   -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کمپينگ اوايل بهار و پاييز و زمستان دو مرنجاگ  کوير کاشان ويژگيها :

 هاي نمكي و تماشاي طلوع   گون  اي و لمه پلي  هاي ماسه  گردش در رمل ن،رصد ستارگا جاذبه ها :

 و غروگ بر روي درياچة نمك

 مرنجاگ -آران و بيدگل -کاشان مسير :

 دانشجويان نجوم، افراد آماتور و حرفه اي در رشته ستارج شناسي در اي  برنامه ها شرکت مي کنند. مالحظات:

 

 

 گردي  جنگلروه: گ       نوع: طبيعت گردي

   

 ساري بهشاهرود   -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کمپينگ بهار تا پاييز چهار ساري شاهرود ويژگيها :

 اي زيبا  پيمايي در منطقه  جنگلعكاسي در طبيعت،  جاذبه ها :

 ساري -زاد شهمير -شاهرود مسير :

 ز جنگل و طبيعت الزامي است.حفاظت و مراقبت ا مالحظات:

 

 ماسوله به زنجان  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
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 کمپينگ بهار تا پاييز چهار ماسوله زنجان ويژگيها :

 تجربة هيجان در دل جنگل هاي جانوري و گياهي،  ايي با گونهآشن نوردي، جنگل  جاذبه ها :

 رشت -ماسوله -زنجان مسير :

 حفاظت و مراقبت از جنگل و طبيعت الزامي است. مالحظات:

 

 الموت به كالردشت  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کمپينگ اواخر بهار تا شهريور چهار کالردشت تهران ويژگيها :

 وحش  ، امكان عكاسي و فيلمبرداري از حيات کوهنوردي در گذر از البرز مرکزي، بازديد از قلعة الموت جاذبه ها :

 تهران -دشت کالر -خان گازر -قزوي  -تهران مسير :

 حفاظت و مراقبت از جنگل و طبيعت الزامي است. مالحظات:

 

 

 پياده روي در شبگروه:       نوع: طبيعت گردي

 كوير مرنجاب  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )شب(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کمپينگ پاييز تا بهار  دو آران و بيدگل کاشان ويژگيها :

 هاي نمكي  گون اي و لمه پلي هاي ماسه  گردش در رمل ان،رصد ستارگ جاذبه ها :

 و تماشاي طلوع و غروگ بر روي درياچة نمك

 مرنجاگ -آران و بيدگل -کاشان مسير :

 سرماي کوير در شب مورد توجه قرار گيرد. مالحظات:

 

 

 كودكان طبيعت گرديگروه:                ع: طبيعت گردينو

   

 موزه تنوع زيستی پرديسان  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 خدمات پذيرائي و رفاهي تمام فصول نص  روز پارك پرديسان تهران ويژگيها :

 وحش ايران و جهان آشنايي با حيات جاذبه ها :

 پارك پرديسان -تهران مسير :

 تورهاي آموزشي جهت آشنائي کودکان با طبيعت و نحوج حفاظت از آن مالحظات:

 موزه حيات وحش دارآباد  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 خدمات پذيرائي و رفاهي تمام فصول نص  روز موزج دارآباد تهران ويژگيها :
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 بازديد کارگاج تاکسيدرمي -ي با حيات وحش ايران و جهان، مشاهدج جانوران زندجآشناي جاذبه ها :

 موزج دارآباد -تهران  مسير :

 تورهاي آموزشي جهت آشنائي کودکان با طبيعت و نحوج حفاظت از آن مالحظات:

 ها  تور پروانه  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 خدمات پذيرائي و رفاهي خرداد 30تا  20 يك سوهانك هرانت ويژگيها :

 ها مشاهدج پروانه  جاذبه ها :

 سوهانك -تهران مسير :

 تورهاي آموزشي جهت آشنائي کودکان با طبيعت و نحوج حفاظت از آن مالحظات:

 تور تماشاي پرندگان  -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 خدمات پذيرائي و رفاهي بهار نص  روز پارك قيطريه تهران ها :ويژگي

 آشنايي با پرندگان تهران جاذبه ها :

 پارك قيطريه -تهران مسير :

 تورهاي آموزشي جهت آشنائي کودکان با طبيعت و نحوج حفاظت از آن مالحظات:

 باغ وحش تهران  -5

 دشگريامکانات گر فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 خدمات پذيرائي و رفاهي تمام فصول نص  روز پارك ارم تهران ويژگيها :

 هاي ملتل  جانوران آشنايي با گونه جاذبه ها :

 پارك ارم  -تهران مسير :

 تورهاي آموزشي جهت آشنائي کودکان با طبيعت و نحوج حفاظت از آن مالحظات:

 
 

 دم شناسیمرگروه:                نوع: گردشگري فرهنگی

   

 عشاير شاهسون -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 مهمانسرا  و رستوران هتل، بهار دو آباد مغان  پارس اردبيل ويژگيها :

 نحوج زندگي و کو  عشاير جاذبه ها :

 آباد مغان پارس -گرمي -اردبيل مسير :

 آگ چشمه ها و لبنيات تازج و محليفرصت استفادج از هواي لطي ،  مالحظات:

 

 صابئين ايران -2
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 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 ويژگيها :

 اهواز
هاي صابئي   روستا

 نشي  کرانه کارون 
 خدمات پذيرائي و رفاهي  ترجيحاً بهار و پاييز دو

 مراس  و آداگ و رسوم روستائيان جاذبه هاي طبيعي اطرا  رود کارون و آشنائي با جاذبه ها :

 نشي  کرانه کارون هاي صابئي   روستا -اهواز   مسير :

 بازديد از آثار تاريلي استان در شوش و اهواز و يادمانهاي دفاع مقدس مالحظات:

 

 شاليار  مراسم پير  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 خدمات پذيرائي و رفاهي اواخر تابستان يك هفته تلت اتي اورامانروستا سنندج ويژگيها :

 رقص گروهي عرفاني، خوردن نان و ماست، زيارت آرامگاج پير شاليار و طلب حاجت جاذبه ها :

 (  اورامانات تلت15( مريوان )170سنندج ) مسير :

 خانه هائي به سبك خانه هاي ماسوله مالحظات:

 

 عاشوراي ابيانه  -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء طالعاتا
 سرويه بهداشتي رستوران و ده  محرم نص  روز ابيانه کاشان ويژگيها :

 با جاذبه ها و معماري ابيانه نلل گرداني در ايام محرم، آشنائي جاذبه ها :

 کاشان، ابيانه مسير :

 ي شرکت در يك مراس  عزاداري محلي و اصيلقابل توجه عاشقان امام سوم شيعيان برا مالحظات:

 

 

 

 تاريخی/ باستانیگروه:                        نوع: گردشگري فرهنگی

   

 بازمانده پايتخت زمستانی هخامنشيان  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 مهمانسراو رستوران ل، هت و بهار پاييز، زمستان دو محوطه تاريلي شوش شوش ويژگيها :

 شاهي هلامنشيان هاي آپادانا و ماندانا و شهر  ديدار از کاخ جاذبه ها :

 شهرستان شوش مسير :

 و يادمانهاي دفاع مقدس شامل قلعه بردي در انديمشك بازديد از آثار تاريلي استان خوزستان مالحظات:

 

 تخت جمشيد  -2
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 امکانات گردشگري رفصل سف )روز( مدت مقصد مبداء اطالعات
 خدمات پذيرائي و رفاهي تمام فصول يك مرودشت شيراز ويژگيها :

 در پاسارگاد، نقش رست  و نقش رجب کوروش موزج تلت جمشيد، آرامگاجديدار از  جاذبه ها :

 شيراز، مرودشت مسير :

 ربه استفادج گردد.باتوجه به اهميت تاريلي توصيه مي شود حتما از يك راهنماي محلي باتج مالحظات:

 

 سليمان  تخت  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز( مدت مقصد مبداء اطالعات
اييزبهار ، تابستان و پ   يك تكاگ تبريز ويژگيها :  مهمانسرا رستوران و 

 سليمان  مجموعة تاريلي تلت جاذبه ها :

 .ريزي است  از مبادي تبريز، اروميه و سنندج قابل برنامه مسير :

 استفادج از يك راهنماي محلي توصيه مي شود. مالحظات:

 

 سوخته  شهر  -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز( مدت مقصد مبداء اطالعات
 سرويه بهداشتي  بهار، پاييز، زمستان يك تا دو  زابل زاهدان ويژگيها :

 عي و قديمي تري  انيميش  جهانسال قبل از ميالد، محل کش  چش  مصنو 3200شهري متعلق به  جاذبه ها :

 کيلومتر قبل از زابل 50، محوطة شهر سوخته (150زاهدان ) مسير :

توصيه مي شود بازديد از زابل شامل کوج خواجه سيستان، تاالگ هامون، دهانه غالمان و چاج نيمه نيز  مالحظات:

با فصل کاوش مي باشد.در برنامه سفر گنجاندج شود. بهتري  زمان سفر در آبان و آذر همزمان   

 

 

 

 

 

 معماريگروه:                          نوع: گردشگري فرهنگی

   

 هاي يزد بادگير  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کليه خدمات پذيرائي و رفاهي سفر بهار و پائيز دو يزد يزد ويژگيها :

 هاي اصلي معماري کويري ايران  ها به عنوان يكي از مؤلفه ديدار از پديدج بادگير جاذبه ها :

 شهرستان يزد مسير :

 بازديد از ساير آثار تاريلي يزد و خانه هاي سنتي که به هتل و مجموعه اقامتي تبديل شدج اند. مالحظات:

 

 كاشان تاريخیخانه هاي   -2
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 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کليه خدمات پذيرائي و رفاهي سفر بهار يك و دو کاشان تهران ژگيها :وي

 ...و  ها  ها، خانه عامري  في ، خانه بروجردي ديدار از مجموعه آثار تاريلي کاشان از قبيل باغ جاذبه ها :

 کاشان تهران، ق ، مسير :

 هد اردهال و روستاي ابيانهتوصيه مي شود سفر به کاشان در فصل گالبگيري انجام شود. مش مالحظات:

 

 مسجد جامع نائين -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 خدمات پذيرائي و رفاهي  تمام فصول دو  نائي  نائي  ويژگيها :

 هاي معماري اي  شهر  ديدار از مسجد جامع نائي  و ديگر جاذبه جاذبه ها :

 کيلومتري اصفهان قرار دارد. 152کيلومتري کاشان و  204در فاصله  نائي  مسير :

 .توان ديدار از روستاي کويري زوارج را ه  به برنامه ااافه کرد مي مالحظات:

 

 روستاي گيوي -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
پاييز بستان وتا بهار،   يك خللال اردبيل ويژگيها :  سرامهمان رستوران و 

 ديدار از روستاي پلكاني و کوهستاني گيوي جاذبه ها :

 (15) خللال (114) اردبيل مسير :

 درياچه نئور )ماهي هاي قزل آال( مالحظات:

 

 

 

 

 

 

 يرجشنواره هاي هنگروه:               نوع: گردشگري فرهنگی

   

 جشنوارة فيلم فجر  -1

 ت گردشگريامکانا فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کامل  بهم  يا دي  15 تهران تهران ويژگيها :

 تري  جشنوارة سينمايي ايران مه   جاذبه ها :

 سال  هاي سينما تهران، مسير :

 بدليل استقبال گستردج مردمي، توصيه مي شود براي تهيه بليط از قبل اقدام نمائيد. مالحظات:

 ساالنة نقاشی ايران دو  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
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 کامل براساس تقوي  رويداد 15  تهران تهران ويژگيها :

 هاي تجسمي ايران تري  واقعة هنر  ديدار از مه  جاذبه ها :

 تهران  مسير :

 مكاني مناسب براي بازديد دانش آموزان، دانشجويان و هنرجويان مالحظات:

 جشنوارة تئاتر فجر -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء عاتاطال
 کامل  بهم  يا دي  15 تهران تهران ويژگيها :

 تري  جشنوارة تئاتر منطقه مه  جاذبه ها :

 سالنهاي تئاتر تهران، مسير :

 بدليل استقبال گستردج مردمي، توصيه مي شود براي تهيه بليط از قبل اقدام نمائيد. مالحظات:

 وارة موسيقی فجرجشن -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کامل براساس تقوي  رويدادها   15 تهران تهران ويژگيها :

 آشنايي با انواع موسيقي ايراني جاذبه ها :

 تاالرهاي موسيقي تهران، سالنها و مسير :

 براي تهيه بليط از قبل اقدام نمائيد.بدليل استقبال گستردج مردمي، توصيه مي شود  مالحظات:

 جشنوارة سينمايی رشد -5

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کامل هابراساس تقوي  رويداد 7  اصفهان اصفهان ويژگيها :

 فرصتي مناسب براي ديدار از جاذبه هاي گردشگري اصفهان جاذبه ها :

 نمايش شهر اصفهان سينماها و تاالرهاي مسير :

 بدليل استقبال گستردج مردمي، توصيه مي شود براي تهيه بليط از قبل اقدام نمائيد. مالحظات:

 

 

 ي تاريخیها  قلعهگروه:               نوع: گردشگري فرهنگی

   

 قلعه رودخان  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز( مدت مقصد مبداء اطالعات
 کمپينگخدمات پذيرائي و  بهار و تابستان و پاييز   كي فوم  رشت ويژگيها :

 مزارع چايي طبيعت زيبا و سرسبز گيالن، جاذبه ها :

 منطقة رودخان رشت، فوم ، سيدآباد، مسير :

 مكاني مناسب براي پيادج وري و راهپيمائي مالحظات:

 

 قلعه الموت  -2
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 ريامکانات گردشگ فصل سفر )روز( مدت مقصد مبداء اطالعات
 لوازم سفر همراج داشته باشيد  بهار و تابستان و پاييز  يك منطقه الموت قزوي  ويژگيها :

 گازرخان و گرمارود طبيعت زيبا، کوهستان، درج ها، چشمه ها و روستاهاي تاريلي جاذبه ها :

 منطقه الموت  (120) قزوي  مسير :

 .امكانات کمپينگ مهيا شود مالحظات:

 

 قلعه بابك -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
تابستان و پاييز بهار،   يك کليبر تبريز ويژگيها :  خدمات پذيرائي و رفاهي 

 جاذبه هاي تاريلي، طبيعي و روستاهاي هد  گردشگري در مسير تور جاذبه ها :

 قلعه بابك کليبر، (183) تبريز مسير :

 يني جات و غذاهاي ملصوص آذري ها در برنامه گنجاندج شود.استفادج از شير مالحظات:

 

 قلعه ماران -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 خدمات پذيرائي و رفاهي بهار، تابستان و پاييز يك مينودشت گرگان ويژگيها :

 مسير تورجاذبه هاي تاريلي، طبيعي و روستاهاي هد  گردشگري در  جاذبه ها :

 ( مينودشت، ناحيه حاجي لر، قلعه ماران103گرگان ) مسير :

 فرش دستي، پوشاك و صنايع دستي ترکم  ها فراموش نشود. مالحظات:

 

 

 

 

 

 

 هاي ايرانی باغگروه:                نوع: گردشگري فرهنگی

   

 باغ ارم  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کامل تمام فصول نص  روز باغ ارم شيراز ژگيها :وي

 ديدار از يك نمونة تيپيك باغ ايراني در فصل بهار بي نظير است. جاذبه ها :

 باغ ارم شيراز، مسير :

 باغهاي گلش ، چهل ت ، دلگشا، هفت ت ، جهان نما و باغ تلت در شيراز نيز فراموش نشود. مالحظات:

 

 فينباغ   -2
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 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد اءمبد اطالعات
 کامل تمام فصول نص  روز في  کاشان ويژگيها :

 ديدار از يك نمونة تيپيك باغ ايراني به همراج آثار معماري، از جمله حمام مشهور آن جاذبه ها :

 کاشان مسير :

 جذاگ و ديدني هستند.باغها و مزارع گل در اطرا  کاشان ازجمله قمصر و نياسر نيز  مالحظات:

 

 سعدآبادباغ كاخ  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 سرويه بهداشتي رستوران، تمام فصول    نص  روز آباد مجموعة فرهنگي سعد تهران ويژگيها :

 شود ايراني محسوگ ميهاي بازسازي مدل تاريلي باغ   آباد يكي از بهتري  نمونه محوطة سبز سعد جاذبه ها :

 آباد مجموعة فرهنگي سعد تهران، مسير :

 براي پيادج روي و گذران اوقات فراغت خانوادج ها و آشنائي با بلشي از تاريخ معاصر بسيار مناسب است. مالحظات:

 

 ايران باغ گياه شناسی -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 رستوران، سرويه بهداشتي تمام فصول يك اتوبان کرج  نتهرا ويژگيها :

 هاي گياهي قابل مشاهدج است توجهي از گونه  در هرباريوم گياهي ايران شمار قابل  جاذبه ها :

 هرباريوم گياهي شهر، بعد از پيكان 15تهران، اتوبان کرج، کيلومتر  مسير :

 خانوادج ها با انواع گلها و گياهان بسيار مناسب است.براي آشنائي دانش آموزان، دانشجويان و  مالحظات:

 

 

 

 

 

 

 ها  موزهگروه:                         ع: گردشگري فرهنگینو

   

 باستان  موزه ايران  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کامل تمام فصول نص  روز داخل شهر تهران ويژگيها :

 بلش قبل و بعد از اسالم دو جاذبه ها :

 امام خميني )رج( خيابان سي تيرخيابان  –تهران  مسير :

 در تهران موزج هاي بسياري منجمله آبگينه، فرش، هنرهاي معاصر، عرگ زادج، جواهرات و ... وجود دارد. مالحظات:

 

 تاريخ فارسموزه   -2
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 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کامل تمام فصول نص  روز داخل شهر شيراز ويژگيها :

 آثار تاريلي استان فارس و ايران باستان قابل مشاهدج مي باشند. جاذبه ها :

 شهر شيراز مسير :

 در شيراز موزج هاي ديگري منجمله ارگ کري  خاني، تلت جمشيد و ... وجود دارد. مالحظات:

 

 نادري مشهدباغ موزه  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد داءمب اطالعات
 کامل تمام فصول نص  روز داخل شهر مشهد ويژگيها :

 باغ، مجسمه، موزج و آرامگاج نادرشاج افشار، کتابلانه، آرامگاج کلنل محمدتقي خان پسيان جاذبه ها :

  ، خيابان شهدا، چهارراج نادريمشهدمقدس شهر  مسير :

 دس موزج هاي ديگري منجمله قرآن، آستان قدس راوي و آرامگاج فردوسي وجود دارد.در مشهد مق مالحظات:

 

 موزه قلعة چالشتر -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کامل تمام فصول نص  روز داخل شهر شهرکرد ويژگيها :

 آثار تاريلي استان جاذبه ها :

 شهرکرد مسير :

 ديد از ساير جاذبه هاي گردشگري شهرکرد و حومه نيز در برنامه سفر گنجاندج شود.باز مالحظات:

 توجه:
در مراکز اکثر استانهاي کشور موزج شهدا و در استانهاي مرزي با عراق نيز موزج هاي دفاع مقدس راج اندازي شيدج انيد.   

لي، هنري، ميردم شناسيي، مشياهير و صينايع     عالوج براي ، در ساير شهرهاي ايران نيز موزج هاي محلي شامل آثار تاري

 دستي آمادج بازديد هستند.

 شناسی  ديرينهگروه:                نوع: گردشگري فرهنگی

   

 شهر باستانی خبيصمحوطة   -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات
 مراج داشته باشيدلوازم سفر ه بجز تابستان يك تا دو کوير لوت کرمان ويژگيها :

 تتيه در قلب کوير لوت هاي درياي  ديدار از نشانه جاذبه ها :

 محوطة باستاني خبيص -شهداد -سير  -کرمان مسير :

 اي و ايمني الزم است. امكانات کمپينگ و رعايت مالحظات حرفه مالحظات:

 

 كانی هاي هير  جنگل  -2
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 نات گردشگريامکا فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات
 لوازم سفر همراج داشته باشيد بهار و تابستان يك کاني هاي هير جنگل ساري ويژگيها :

 هاي جهان شهرت دارد.  تري  جنگل کاني مازندران به عنوان باستاني  هاي هير  جنگل جاذبه ها :

 کاني هاي هير محدودة مرکزي جنگل ساري، مسير :

 کت در جنگل و حفظ محيط زيست مد نظر قرار گيرد.رعايت مسائل ايمني حر مالحظات:

 

 قله دماوند -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز( مدت مقصد مبداء اطالعات
 لوازم سفر همراج داشته باشيد بهار و تابستان دو تا پنج رينه تهران ويژگيها :

 فشاني دماوند  هاي دوران آتش  ديدار از نشانه جاذبه ها :

 دماوند -رينه -پلور -انتهر مسير :

 آشنائي به فنون کوهنوردي، زندگي در ارتفاعات و همراهي يك راهنما اروري است. مالحظات:

 

 هاي زاگرس مرتفع  الرأس خط -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 همراج داشته باشيد لوازم سفر بهار، تابستان دو نواحي منطبق بر خطوط گسل ياسوج ويژگيها :

 جاذبه ها :
 ربي به زير اي  پوسته( همچنان ادامه داشتهآمدگي غ خاطر نفوذ بر مرتفع )به  کوهزايي در زاگرس

 هاي قديمي و جديد اي  کوهزايي است. و هد  از برگزاري تور مشاهدة نشانه 

 ياسوج، نواحي منطبق بر خطوط گسل مسير :

 مجرگ و کارشناس زمي  شناسي توصيه مي شود.همراهي يك راهنماي  مالحظات:

 

 

 

 

 شناسی  اسطورهگروه:                        نوع: گردشگري فرهنگی

   

 آرش و ميترا :البرز  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات
 ته باشيدلوازم سفر همراج داش بهار تا پائيز مطابق برنامه انتلابي البرز ويژگيها :

 جاذبه ها :
 برگزاري تور منوط به انتلاگ محلي نمادي  به عنوان مكان پرتاگ تير توسط آرش کمانگير

 تواند استفادج شود. ها مي و نيز محل استقرار ميترا است. تجربة يونان و ايتاليا در برگزاري اي  نوع تور

 يي  خواهد بود.بر اساس مستندات علمي و نظر کارشناسان امر قابل تع مسير :

 مستلزم مطالعات کارشناسي در زمينه اسطورج شناسي و مكان يابي نمادي  مي باشد. مالحظات:
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 برزن گاه آريو كمين :زاگرس  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات
 ه باشيدلوازم سفر همراج داشت بهار تا پائيز مطابق برنامه انتلابي زاگرس ويژگيها :

 جاذبه ها :
برزن در مسير حرکت لشكر اسكندر است. در يكي  گاج آريو برگزاري تور منوط به شناسايي دقيق کمي 

 گاج شدج است. تازگي يك مورخ مدعي شناسايي اي  کمي  احمد، به  هاي کهگيلويه و بوير  از درج

 خواهد بود.بر اساس مستندات علمي و نظر کارشناسان امر قابل تعيي   مسير :

 مستلزم مطالعات کارشناسي در زمينه اسطورج شناسي و مكان يابي نمادي  مي باشد. مالحظات:

 

 رستم :سيستان -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 خدمات پذيرائي و رفاهي پائيز تا بهار مطابق برنامه احتماال زابل سيستان ويژگيها :

 برگزاري تور منوط به انتلاگ مكاني نمادي  به عنوان زادگاج رست  است. جاذبه ها :

 بر اساس مستندات علمي و نظر کارشناسان امر قابل تعيي  خواهد بود. مسير :

 مستلزم مطالعات کارشناسي در زمينه اسطورج شناسي و مكان يابي نمادي  مي باشد. مالحظات:

 

 معبد آناهيتاكرمانشاه:  -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء تاطالعا
 خدمات پذيرائي و رفاهي تابستان و پاييز بهار، سه کنگاور کرمانشاج ويژگيها :

 بانوي آگ ديدار از معبد آناهيتا، ايزد جاذبه ها :

 کنگاور کرمانشاج، مسير :

 دج شود.بازديد از بيستون و طاق بستان نيز در برنامه تور گنجان مالحظات:

 

 

 

 دستی صنايع گروه:                نوع: گردشگري فرهنگی

   

 اللجين همدان  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات
 سرويه بهداشتي مهمانسرا، رستوران و پائيز تا بهار يك اللجي  همدان ويژگيها :

 سازي در ايران سفال  قرار کارگاههايشهر و محل استتري   ديدار از مشهور جاذبه ها :

 کيلومتري همدان قرار دارد. 20اللجي  در فاصله  مسير :

 بازديد از غار عليصدر و جاذبه هاي تاريلي و فرهنگي همدان نيز فراموش نشود. مالحظات:

 

 اصفهان  -2



 186 

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات
 کامل تمام فصول نص  روز زار اصفهانبا اصفهان ويژگيها :

 دستي ايران در محل توليد  مشاهدة طي  متنوعي از صنايع جاذبه ها :

 اصفهان، ميدان امام، بازار قيصريه مسير :

 بازديد از آثار تاريلي ميدان امام و ساير جاذبه هاي گردشگري اصفهان در برنامه منظور شود. مالحظات:

 

 دزفول -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد داءمب اطالعات
 کامل بجز تابستان  نص  روز  مرکز شهر دزفول ويژگيها :

 ديدار از دو راسته بازار کهنه، راستة خراطان و آهنگران جاذبه ها :

 بلش مرکزي شهر، بازار کهنه مسير :

 و شاهچراغ نيز در برنامه گنجاندج شود.زيارت آرامگاج امامزادج سبزج قبا، برادر امام راا )ع(  مالحظات:

 

 اردكان -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 خدمات پذيرائي و رفاهي بجز تابستان   يك اردکان يزد ويژگيها :

 شود. بافته مي در آنهاهاي جهان تري  فرش  هائي از نفيه  نمونهيي که  روستاقاليبافي  مراکز ديدار از  جاذبه ها :

 کنندة فرش هاي توليد روستا يزد، اردکان، مسير :

 ميبد در فاصله دج کيلومتري نيز خالي از لط  نلواهد بود. ديدار از کارگاههاي سفال مالحظات:

 

 

 

 

 

 بومی هاي زاد  بناگروه:                        نوع: گردشگري فرهنگی

   

 ها  خانه بروجردي  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد اءمبد اطالعات
 کامل تمام فصول نص  روز کاشان کاشان ويژگيها :

 ايراندر معماري  از نظرها   تري  خانه يكي از زيبا جاذبه ها :

 کاشان مسير :

 خانه عامري ها و خانه طباطبائي ها نيز جهت ديدار و مقايسه توصيه مي شود. مالحظات:

 

 آباد  تباغ دول  -2
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 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات
 کامل تمام فصول نص  روز يزد يزد ويژگيها :

 تري  بادگير جهان است. هاي زيباي باغ ايراني بودج و بادگير آن بلند آباد يكي از نمونه  باغ دولت جاذبه ها :

 يزد مسير :

 هاي قديمي و سنتي يزد نيز داراي ارزش معماري و مردم شناسي است. نحوج ساخت و زندگي در خانه  مالحظات:

 

 ماسوله -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کامل بجز زمستان  يك روز  ماسوله رشت ويژگيها :

 ديدار از معماري بومي و زيباي ماسوله جاذبه ها :

 ماسوله –فوم   -رشت  مسير :

 طبيعت زيبا و منحصربفرد گيالن و آشنائي با نحوج سازگاري انسان با طبيعت از ويژگي هاي اي  روستاست. ت:مالحظا

 

 اورامانات تخت -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 سرويه بهداشتي رستوران، بجز زمستان   يك اورامانات تلت سنندج ويژگيها :

 از معماري بومي و اقليمي اورامانات تلت، مشهور به ماسولة غرگ ايران ديدار جاذبه ها :

 اورامانات تلت ( 15( مريوان )170) سنندج مسير :

 مقبرج پير شاليار و آتشكدج زرتشتي از ديگر جاذبه هاي اي  روستا به شمار مي روند. مالحظات:

 

 

 

 

 

 گی بومیهاي زند  جلوهگروه:            نوع: گردشگري فرهنگی

   

 بندر كهنگ  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات
 خدمات پذيرائي و رفاهي تمام فصول يك کهنگ بندرعباس ويژگيها :

 سازي است.  فارس که معيشت غالب مردم آن لنج تري  بنادر خليج  حضور در يكي از قديمي  جاذبه ها :

 نگبندرعباس، بندر که مسير :

 استفادج از ساير جاذبه هاي ساحلي، تفريحات و ورزشهاي آبي مالحظات:

 

 هوفل پلنگی  -2
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 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات
 خدمات پذيرائي و رفاهي بهار تا پاييز يك تا دو منطقة هوفل پلنگي فارسان ويژگيها :

 جاذبه ها :
 بردند مي  سنگي به سر   سال پيش مردم آن در عهد پارينه ديدار از روستايي که تا چند

 کردند. و در غار زندگي مي

 هوفل پلنگي کرد، فارسان، شهر مسير :

 طبيعت چهارفصل استان و ساير جاذبه ها در برنامه گنجاندج شود. مالحظات:

 

 خان  بندر حسينقلی -2

 گريامکانات گردش فصل سفر )روز( مدت مقصد مبداء اطالعات
 رستوران مهمانسرا و تمام فصول يك تا دو خان  حسينقلي گرگان ويژگيها :

 ، ترکمني و گرگانييارگانه روسي، قزاقهديدار از بندري با هويت چ جاذبه ها :

 خان بندر حسينقلي گرگان، مسير :

 ساير جاذبه هاي خليج گرگان و استان گلستان بعنوان نگارستان ايران مالحظات:

 

 هاي منطقة گواتر وستار -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 رستوران مهمانسرا و تمام فصول  يك گواتر چابهار ويژگيها :

 جاذبه ها :
 منطقة اقيانوسي ايران، ايستادج در کنار اقيانوس هند و مردماني با هويت دوگانه

 اند. هاي آفريقايي و عربي گرفته  نيز از فرهنگقارة هند که تأثيراتي   شبه فالت ايران و

 گواتر چابهار، مسير :

 از جنبه مطالعات مردم شناسي داراي ارزش مي باشد. مالحظات:

 

 

 

 سفر همراه كوچندگانگروه:      نوع: گردشگري فرهنگی

   

 كوچ با عشاير بختياري  -1

 يامکانات گردشگر فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات

 لوازم سفر همراج داشته باشيد بهار 15 اليگودرز سليمان  مسجد ويژگيها :

 روند. کو  به همراج ايالتي که از قشالق شرق خوزستان به ييالق جنوگ غرگ لرستان مي جاذبه ها :

 راج معمول کوچندگان اي  مسير  ايل مسير :

 انجام شود. حتماً برگزاري تور با مشورت دقيق معتمدان محلي مالحظات:

 

 كوچ با عشاير تركاشوند  -2
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 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات
 لوازم سفر همراج داشته باشيد بهار هفت بادخرم آ انديمشك ويژگيها :

 روند کو  با عشايري که از قشالق شمال خوزستان به ييالقات غرگ لرستان مي جاذبه ها :

 آباد خرم پلدختر،انديمشك،  مسير :

 حتماً برگزاري تور با مشورت دقيق معتمدان محلي انجام شود. مالحظات:

 

 كوچ با عشاير قشقايی -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز( مدت مقصد مبداء اطالعات
 لوازم سفر همراج داشته باشيد بهار 14 احمد کهگيلويه و بوير فارس ويژگيها :

 به همراج ايالت قشقايي از قشالق به ييالقکو  بهارج  جاذبه ها :

 آباد ممسني محدودة شهرستان نور مسير :

 حتماً برگزاري تور با مشورت دقيق معتمدان محلي انجام شود. مالحظات:

 

 كوچ با عشاير شاهسون -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
هارب 15 ارسباران آباد  پارس ويژگيها :  لوازم سفر همراج داشته باشيد 

 هاي آذربايجان ها و درج   تجربة کو  افقي در دشت جاذبه ها :

 پارس آباد به سمت غرگ و جنوگ غرگ اردبيل و آذربايجان شرقي مسير :

 حتماً برگزاري تور با مشورت دقيق معتمدان محلي انجام شود. مالحظات:

 

 

 

 

 

 آشنايی با آداب و رسومگروه:            نوع: گردشگري فرهنگی

   

 قاليشويان مشهد اردهال  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات

 خدمات پذيرائي و رفاهي  شانزده  مهر يك اردهال کاشان ويژگيها :

 اني و تك مكاني کشوربعنوان يكي از معروفتري  پديدج هاي تك زم ديدار از مراس  قاليشويان اردهال جاذبه ها :

 زيارتگاج امامزادج سلطان علي اب  امام محمد باقر)ع(، اردهال مشهد کاشان، مسير :

 در اولي  يا دومي  جمعه مهر ماج هر سال برگزار مي شود. مالحظات:

 

 مراسم پير شاليار  -2
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 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات
 خدمات پذيرائي و رفاهي اواخر تابستان يك هفته تلت اتستاي اورامانرو سنندج ويژگيها :

 رقص گروهي عرفاني، خوردن نان و ماست، زيارت آرامگاج پير شاليار و طلب حاجت جاذبه ها :

 (  اورامانات تلت15( مريوان )170سنندج ) مسير :

 خانه هائي به سبك خانه هاي ماسوله مالحظات:

 

 يسور  شنبه چهار -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کامل و فراوان شب آخري  چهارشنبة سال يك سراسر کشور سراسر کشور ويژگيها :

 اي  روز در مناطق ملتل  کشورو جشنهاي ويژج جلوة  ويژة آداگ و رسوم  جاذبه ها :

 سراسر کشور مسير :

 اي همگان بلصوص کودکان در اي  جش  ملي و شاد اروري است.رعايت کامل نكات ايمني بر مالحظات:

 

 )ع( امام رضا مقدس نوروز در آستان -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 و پر برکت کامل لحظة تحويل سال نو يك  حرم مطهر امام راا )ع( مشهد ويژگيها :

 با حضور ميليوني زائران و مجاوران راا )ع(  ز در صح  امامويژة نورومعنوي هاي   آئي  جاذبه ها :

 و صح  هاي اطرا  حرم مطهر امام راا )ع( مسير :

 مراس  مشابهي در ساير زيارتگاهها، بقاع متبرکه، اکثر مساجد و گلزار شهدا در سراسر کشور برپا مي شود. مالحظات:

 

 

 

 

 

 گردي تاروسگروه:              نوع: گردشگري فرهنگی

 

 روستاي ماسوله  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات

 هتل، مهمانسرا، رستوران و سرويه بهداشتي بهار تا پاييز دو ماسوله رشت ويژگيها :

 هاي شگفت شمال ايران  ديدار از روستاي پلكاني ايران و جنگل جاذبه ها :

 ماسوله رشت، فوم ، مسير :

 به ميزان لذت و تفريح خود در دام  طبيعت، در حفظ و نظافت آن کوشا باشيد. حظات:مال

 

 روستاي كندوان  -2
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 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات
 سرويه بهداشتي هتل، مهمانسرا، رستوران و بهار تا پاييز دو کندوان تبريز ويژگيها :

 هاي سنگي و هتل سنگي در اي  روستا  ديدار از خانه جاذبه ها :

 (22( اسكو )52تبريز ) مسير :

 آگ درماني، ييالقات ارشد چم ، خانه هاي صلرج اي مالحظات:

 

 روستاي ميمند -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 ستوران سنتيمهمانسرا و ر کمپينگ، زمستان بهار، پاييز و يك ميمند کرمان ويژگيها :

 کند در دل کوج هاي دست  خانهساله بشر )دوران مهر پرستي(،  14000آثار زندگي  جاذبه ها :

 ( روستاي ميمند31کرمان، شهر بابك ) مسير :

 قنات، چشمه، مجموعه آثار بسيار قديمي صلرج اي مانند حمام، مدرسه، مسجد و حسينيه ميمند مالحظات:

 

 تتخ اتروستاي اورامان -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 خدمات پذيرائي و رفاهي اواخر تابستان يك هفته روستاي اورامانات تلت سنندج ويژگيها :

 رقص گروهي عرفاني، خوردن نان و ماست، زيارت آرامگاج پير شاليار و طلب حاجت جاذبه ها :

 امانات تلت(  اور15( مريوان )170سنندج ) مسير :

 خانه هائي به سبك خانه هاي ماسوله مالحظات:

 

روسيتاهاي هير    اطالعات که روستاي هد  گردشگري وجود دارد 400حدوددر سراسر کشور  توجه:

 .ج استکتاگ ارائه شد پايان ائ امبلش در شامل مسير سفر و جاذبه هاي مه  هر روستا استان 
 

 موسيقی نواحیه: گرو             نوع: گردشگري فرهنگی
 

   مشلص است. ه هاي محلي در اي  زمينه با تقوي  برگزاري تور براي موسيقي نواحي ايران مستلزم برگزاري جشنوارج

شود و الزم است ايي  جشينوارج بيه     )عمدتاً در شهر تهران( برگزار مي بار جشنوارة موسيقي نواحيكاکنون فقط سالي ي 

 د:هاي اوج گردشگري آنها برگزار شو ها متناسب با فصل  انکدام از است صورت جداگانه در هر

 

 و موسيقی آذري. ي، موسيقی لر يموسيقی بلوچی ، موسيقی كرد

 

 

 هاي ادبی تورگروه:               نوع: گردشگري فرهنگی
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هياي   ود اميا بيراي تيور   ش ريزي برگزار نمي  برنامه  صورت مرتب و قابل  هاي ساالنة ادبي به  اکنون جشنوارج  در ايران ه 

 .هاي ادبي ايران اقدام کرد  نشيني با چهرج  روزج ديدار و ه   هاي يك توان نسبت به برگزاري تور ادبي عجالتاً مي

 

 

 ديدار با اقوام ايرانیگروه:              نوع: گردشگري فرهنگی
 

 ديدار با 

 اقوام ايرانی

 آباد خرم لرستان 1

 سليمان  مسجد بلتياري  و  محال چهار 2

 گرگان صحرا  ترکم  3

 زاهدان بلوچستان 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مساجدگروه:              نوع: گردشگري مذهبی / معنوي
 

 مسجد گوهرشاد -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات

 کامل تمام فصول نص  روز مسجد گوهرشاد  مشهد مقدس ويژگيها :

 در مجاورت حرم مطهر امام راا، موزج قرآن و موزج آستان قدس ها :جاذبه 

 مشهد مقدس، حرم مطهر، از درگ ميدان آگ مسير :

 هجري ساخته شدج است. 825اي  مسجد در سال  مالحظات:

 

 مسجد جامع اصفهان  -2
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 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات

 کامل تمام فصول نص  روز امع اصفهانمسجد ج اصفهان ويژگيها :

 يكي از قديمي تري  مساجد ايران است که محراگ معرو  اولجايتو نيز در آن قرار دارد. جاذبه ها :

 اصفهان مسير :

 مساجد امام و شيخ لط  ا... نيز در برنامه گنجاندج شود. مالحظات:

 

 مسجد جامع فهرج  -2

 امکانات گردشگري سفر فصل )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات
 کامل تمام فصول نص  روز مسجد جامع فهرج يزد ويژگيها :

 قديمي تري  مسجد ايران است که پالن آن به صورت شبستاني احداث شدج است. جاذبه ها :

 )مسجد جامع( فهرج ( در مسير بافق،22) يزد مسير :

 نيز بازديد شوند. قلعه فهرج (، تكيه عالقمندي وو بعد از اسالم مجموعه تاريلي شهداي فهرج )قبل مالحظات:

 

 مسجد جامع سنندج -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کامل تمام فصول نص  روز مسجد جامع سنندج سنندج ويژگيها :

 يكي از مساجد مه  براي اهل تسن  است جاذبه ها :

 سنندج مسير :

 موزج خانه کرد، پارك آبيدر و ساير جاذبه ها نيز در برنامه گنجاندج شود.بازديد از  مالحظات:

 

 

 

 

 

 ها  زادهامامگروه:             نوع: گردشگري مذهبی / معنوي
 

 زاده چوپان آتاامام  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات

 خدمات پذيرائي و رفاهي تمام فصول يك امامزادج چوپان آتا گنبد ويژگيها :

 صحرا شناختي منطقه ترکم   هاي مردم  هاي متنوع طبيعي و جلوج  انداز چش   جاذبه ها :

 گرگان، گنبد، امامزادج چوپان آتا مسير :

 امامزادگان در سراسر کشور مورد احترام مردم و محل راز و نياز و طلب حاجت آنان هستند. مالحظات:
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 بی حکيمه  امامزاده بی  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات

 خدمات پذيرائي و رفاهي تمام فصول يك بي حكيمه بي   ياسوج ويژگيها :

 هاي زندگي عشايري  اندازهاي طبيعي پيرامون و جلوج  چش  جاذبه ها :

 بي حكيمه احمد، ياسوج، امامزادج بي  کهگيلويه و بوير مسير :

 امامزادگان در سراسر کشور مورد احترام مردم و محل راز و نياز و طلب حاجت آنان هستند. حظات:مال

بقاع متبرکه در سطح کشور وجود دارد که اطالعات آنها توسط سيازمان اوقيا  و اميور خيرييه      8150بيش از توجه: 

 جمع آوري و ثبت شدج اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي مقدس ها و مسير  قدمگاهگروه:               نوع: گردشگري مذهبی / معنوي
 

 رضا )ع( در ايران  مسير عبور حضرت امام -جادة واليت  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات

 کامل تمام فصول 5 مشهد مقدس خرمشهر ويژگيها :

 منسوگ به اوهاي  مسير عبور حضرت امام راا )ع( و تمام قدمگاج  جاذبه ها :

 خرمشهر تا مشهد مقدس )قدمگاج نيشابور( مسير :

 بعنوان يك مسير مذهبي، نيازمند برنامه ريزي و تدارك خدمات بيشتر براي زائران مي باشد. مالحظات:
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 اردهال  مشهد  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات
 کامل مام فصولت يك اردهال مشهد  کاشان ويژگيها :

 زيارتگاج امامزادج سلطان علي اب  امام محمدباقر)ع(  جاذبه ها :

 اردهال کاشان، مشهد  مسير :

 آرامگاج سهراگ سپهري و جاذبه هاي کاشان مالحظات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازديد از مقابر پيامبران مدفون در ايرانگروه:            نوع: گردشگري مذهبی / معنوي
 

 نبی يوشع  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات

 کامل تمام فصول نص  روز تلت فوالد اصفهان اصفهان ويژگيها :

 جاذبه هاي گردشگري و صنايع دستي اصفهان جاذبه ها :

 گورستان تلت فوالد اصفهان مسير :

 قابل برنامه ريزي و گنجاندن در برنامه سفر است.بعنوان بلشي از يك تور مذهبي و زيارتي،  مالحظات:
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 نبی چهار  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  (km)مسافت مبداء اطالعات
 کامل تمام فصول يك 125 تهران ويژگيها :

 جاذبه هاي گردشگري و صنايع دستي قزوي  جاذبه ها :

 تهران، قزوي  مسير :

 تور مذهبي و زيارتي، قابل برنامه ريزي و گنجاندن در برنامه سفر است.بعنوان بلشي از يك  مالحظات:

 

 دانيال نبی -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کامل بهار و پاييز يك  شوش اهواز ويژگيها :

 ر دزفولزيگورات چغازنبيل و ساير جاذبه هاي خوزستان مانند امامزادج سبزج قبا د جاذبه ها :

 اهواز، شوش، آرامگاج دانيال نبي مسير :

 بعنوان بلشي از يك تور مذهبي و زيارتي، قابل برنامه ريزي و گنجاندن در برنامه سفر است. مالحظات:

 

 فرزندان نوح -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات

 کامل تمام فصول يك تا دو سمنان تهران ويژگيها :

 ساير جاذبه هاي سمنان، دامغان، خرقان و بسطام  جاذبه ها :

 کيلومتري شمال شرق سمنان هجدج مسير :

 بعنوان بلشي از يك تور مذهبي و زيارتي، قابل برنامه ريزي و گنجاندن در برنامه سفر است. مالحظات:

يوگ در بلش گيفان خراسيان  آرامگاج ساير پيامبران منجمله آرامگاج ايوگ پيغمبر در روستاي اتوجه: 

 شمالي نيز جهت بازديد و زيارت مسافران و زائران مهيا هستند.

 

 

 مراسم مذهبیگروه:             نوع: گردشگري مذهبی / معنوي

 عاشورا در ماسوله  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات

 کامل ايام عاشورا يك ماسوله رشت ويژگيها :

 حضور در اي  مراس  مذهبي با آداگ و سن  خاص اي  روستا جاذبه ها :

 رشت، فوم ، ماسوله مسير :

 اي  مراس  ارزش فيلمبرداري و نمايش در شبكه هاي جام ج  را داراست. مالحظات:

 چکو  چك  پير  -2
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 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات
كي يزد  يزد ويژگيها :  کامل مطابق تقوي   

 ديدار مستقي  مراس  آئيني زرتشتيان ايران جاذبه ها :

 يزد، چك چك مسير :

 تور بازديد از آتشكدج ها و اي  مراس ، براي زرتشتيان ايران و جهان قابل اجراست مالحظات:

 انهيعاشورا در اب -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 هتل، رستوران و سرويه بهداشتي ايام عاشورا يك ابيانه کاشان ها :ويژگي

 شود. گرداني شكوهمندي اجرا مي مراس  همراج با نلل جاذبه ها :

 کاشان، روستاي ابيانه مسير :

 اي  مراس  ارزش فيلمبرداري و نمايش در شبكه هاي جام ج  را داراست. مالحظات:

 قاليشويان -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت دمقص مبداء اطالعات

 رستوران و سرويه بهداشتي  شانزده  مهر يك مشهد اردهال کاشان ويژگيها :

 ديدار از مراس  قاليشويان اردهال جاذبه ها :

 کاشان، اردهال مسير :

 تورهاي بسياري توسط دفاتر مسافرتي تهران و ساير استانها برنامه ريزي مي شوند. مالحظات:

 

 زيارت و انجام مناسك مذهبیگروه:    نوع: گردشگري مذهبی / معنوي

 زيارت و انجام 

 مناسك مذهبی

 مشهد بارگاج حضرت امام راا )ع( 1

 ق  بارگاج حضرت معصومه )س( 2

 يرازش )س(بارگاج حضرت شاهچراغ  2

 دزفول بارگاج حضرت سبزج قبا )س( 4

 

 ها كليساگروه:             نوع: گردشگري مذهبی / معنوي
 

 قره كليسا  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات

 کامل پاييز بهار، تابستان و يك قرج کليسا اروميه ويژگيها :

 تري  کليساي دنيا است  شود که اي  کليسا قديمي گفته مي جاذبه ها :

 قرج کليسا ه،زدج کيلومتري شمال شرقي سيه چشمپان خوي، مسير :

 نام ديگر اي  کليسا، کليساي طاطاووس است. مالحظات:
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 كليساي وانك  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات

 کامل تمام فصول نص  روز کليساي وانك اصفهان ويژگيها :

 هاي کليسا  هاي بي نظير سق  و ديوارج  معماري و نقاشي جاذبه ها :

 کليساي وانكمحله قديمي جلفا،  اصفهان، : مسير

 کليساي مري  مقدس نيز در نزديكي آن قرار دارد. مالحظات:

 

 استپانوس  كليساي سن -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کامل بجز زمستان يك استپانوس کليساي س  مرند ويژگيها :

   ايرانيكي از کليساهاي مه جاذبه ها :

 استپانوس کليساي س  مرند، شانزدج کيلومتري غرگ جلفا، مسير :

 نام ديگر اي  آتشكدج آتشكدج آذر فرنبغ است. مالحظات:

 

 كليساي سركيس مقدس -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کامل تمام فصول نص  روز کليساي سرکيه مقدس تهران ويژگيها :

 تري  کليساي شهر تهران معرو   به ها :جاذ

 کليساي سرکيه مقدس -تهران مسير :

 جهت بازديد گردشگران بايد هماهنگي قبلي صورت پذيرد. مالحظات:

 
 

 

 

 ها  آتشکدهگروه:             نوع: گردشگري مذهبی / معنوي
 

 

 گشنسب تشکده آذرآ  -1

 ت گردشگريامکانا فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات

 کامل پاييز و تابستان بهار، دو تلت سليمان  زنجان ويژگيها :

 شد. که آتش مقدس و جاودان در آن نگهداري مياست يكي از سه آتشكدج در ايران  جاذبه ها :

 تلت سليمان زنجان، شاهي  دژ، مسير :

 ن ايران و جهان قابل اجراست.تور بازديد از آتشكدج ها و ساير بناهاي مرتبط، براي زرتشتيا مالحظات:
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 آتشکده چك چك  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات
 سرويه بهداشتي کمپينگ و تمام فصول يك زيارتگاج چك چك يزد ويژگيها :

 شود. يكي از آتشكدج هايي است که هنوز مراس  مذهبي زرتشتيان در آن انجام مي جاذبه ها :

 چك چكآتشكدج  يزد، : مسير

 تور بازديد از آتشكدج ها و ساير بناهاي مرتبط، براي زرتشتيان ايران و جهان قابل اجراست. مالحظات:

 

 

 آباد آتشکده فيروز -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کامل تمام فصول دو آباد فيروز شيراز ويژگيها :

 هاي قديمي زرتشتيان نيايشگاج  يكي از جاذبه ها :

 آباد فيروز شيراز، کوار، مسير :

 نام ديگر اي  آتشكدج آتشكدج آذر فرنبغ است. مالحظات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آتشکده هارپاك -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات

 کامل تمام فصول يك ابيانه کاشان ويژگيها :

 شامل نوع معماري ديدني روستاي ابيانهسنتي و  جاذبه هاي جاذبه ها :

 ابيانه کاشان، مسير :

 تور بازديد از آتشكدج ها و ساير بناهاي مرتبط، براي زرتشتيان ايران و جهان قابل اجراست. مالحظات:
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 آتشکده ري -5

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کامل تمام فصول يك شهر ري تهران ويژگيها :

 معماري زيبا و مناظر مزارع اطرا  جاذبه ها :

 شهر ري تهران، مسير :

 تور بازديد از آتشكدج ها و ساير بناهاي مرتبط، براي زرتشتيان ايران و جهان قابل اجراست. مالحظات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وحی(يوگا و مديتيشن )علوم رگروه:          نوع: گردشگري مذهبی / معنوي
 

 تنگه چاهکوه  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات

 کامل پاييز و زمستان دو تنگه چاهكوج جزيرج قش  ويژگيها :

 نظير براي مديتيش   محيطي آرام و بي جاذبه ها :

 چاهكوج قش ، مسير :

 را نيز مي توان در برنامه گنجاند.ساير جاذبه هاي قش  مانند درج ستارگان و جنگل حرا  مالحظات:
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 ها كلوت  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات

 لوازم سفر همراج داشيه باشيد پاييز و زمستان دو کلوت ها کرمان ويژگيها :

 سكوت مطلق مناسب براي انجام حرکات يوگا  انتها، فضايي رويايي و بي  جاذبه ها :

 ها کلوت (  شهداد،90کرمان ) مسير :

 همدل و همراج باشند.آشنا به فنون يوگا، بايستي افرادي  ،اعضاي گروج براي اينگونه تورها مالحظات:

 

 درياچه نمك -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 داشيه باشيدلوازم سفر همراج  بهار و پاييز يك تا دو کوير مرنجاگ کاشان ويژگيها :

 سراسر سفيد درياچه نمك انداز زيباي کويري و چش  انداز چش   جاذبه ها :

 کوير مرنجاگ ،آران و بيدگل کاشان، مسير :

 اعضاي گروج براي اينگونه تورها، بايستي افرادي آشنا به فنون يوگا، همدل و همراج باشند. مالحظات:

 

 تخت سليمان -4

 امکانات گردشگري فصل سفر وز()رمدت مقصد مبداء اطالعات
 لوازم سفر همراج داشيه باشيد بهار و تابستان يك تا دو تلت سليمان تكاگ ويژگيها :

 محيطي آرام و پرانرژي براي مديتيش  جاذبه ها :

 تكاگ، تلت سليمان مسير :

 و همراج باشند. اعضاي گروج براي اينگونه تورها، بايستي افرادي آشنا به فنون يوگا، همدل مالحظات:

 
 

 

 

 زيبايی  عملگروه:      درمانی و سالمت گردشگرينوع: 
 

 زيبايی  عمل 

 هاي مشهور و خصوصي تهران  بيمارستان 1

 قش   هاي بيمارستان 2

 شيرازهاي بيمارستان  2

 کيشهاي بيمارستان  4

 

 

 گروه: جراحی تخصصی    درمانی و سالمت گردشگرينوع: 
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وييژج    هاي اخيير بيه    هاي خصوصي و بزرگ تهران آمادة پذيرش جهانگردان خارجي هستند و در سال  انتمام بيمارست

  هاي تهران داشته  فارس استقبال خوبي از انجام اعمال جراحي در بيمارستان  هاي حوزة سواحل جنوبي خليج  توريست

 .اند  اشتهاز خود بر جا گذخوبي  فعاليتسوابق و هاي قش  و شيراز ه    اند. در اي  زمينه بيمارستان

 

 

 دندانپزشکیگروه:     درمانی و سالمت گردشگرينوع: 
 

وييژج    هاي اخير به تمام مراکز دندانپزشكي خصوصي و بزرگ تهران آمادة پذيرش جهانگردان خارجي هستند و در سال

 هاي تهران داشته حي در بيمارستانفارس استقبال خوبي از انجام اعمال جرا  هاي حوزة سواحل جنوبي خليج  توريست

 .اند  اشتهاز خود بر جا گذفعاليت خوبي سوابق و هاي قش  و شيراز ه    اند. در اي  زمينه مراکز و بيمارستان 

 

 

 معدنی  آبگرم و آبگروه:     درمانی و سالمت گردشگرينوع: 

 

 معدنی  آبگرم و آب

 سرعي  اردبيل عي  آبگرم سر 1

 رامسر رامسر محله آبگرم سادات  2

 بندرعباس بندرعباس آبگرم گنو 2

 سه کيلومتري دهلران دهلران آبگرم دهلران 4

 

 

 

 

 

 لجن درمانیگروه:      درمانی و سالمت گردشگرينوع: 
 

 لجن درمانی
 قوشچي مجتمع باري اروميه  1

 بندر شرفلانه درياچه اروميه 2

 

 

 

 درمانی  نمكه: گرو     درمانی و سالمت گردشگرينوع: 
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 درمانی  نمك

 ق  درياچه نمك 1

 زنجان معادن نمك زنجان 2

 چابهار بهار معادن نمك چا 2

 قش  معادن نمك قش  4

 

 

 

 هاي سالمت دهکدهگروه:     درمانی و سالمت گردشگرينوع: 
 

 هاي  دهکده

 سالمت

 3000و  2000هاي   بي  درج تنكاب  چالدرج 1

 رود  ظر زيباي درياچة سد زايندجانم اصفهان چادگان 2

  مراکز آبدرماني اردبيل عي  سر 2

 رودبار قصران تهران سر بند در 4

 

 

 

 هاي درمانی روانکاوانه تورگروه:    درمانی و سالمت گردشگرينوع: 
 

منياطق کيامالً خليوت طبيعيي     ا در ه داشت  روانكاو قابل اجراست. معموالً اي  تور  ها و همراج  آژانه ها به ابتكار اي  تور

 .شود ها برگزار مي  ويژج بيابانب

 

 

 

  هنريو  هنگیهاي فر جشنوارهگروه:    (وقايع)ها  رويداد گردشگرينوع: 

 هاي   جشنواره

 و هنري  فرهنگی

 تهران جشنوارة فيل  فجر 1

 تهران جشنوارة موسيقي فجر 2

 تهران دوساالنة کاريكاتور ايران 2

 تهران نقاشي ايراندوساالنة  4

 

 یهاي بومی و مل  جشنگروه:     (وقايع)ها  رويداد گردشگرينوع: 

 سراسر کشور سراسر کشور سوري  شنبه چهار 1 هاي  جشن
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 دج جواهر رامسر زبان گاو جش  برداشت گل 2 بومی و ملی

 دشتستان بوشهر جش  خرما 2

 اورامانات تلت سنندج مراس  پير شاليار 4

 

 مسابقات ورزشیگروه:     (وقايع)ها  رويداد گردشگري نوع:

مسابقات 

 ورزشی

، بجنورد، اسفراي قوچان  قوچان مسابقات کشتي با چوخه 1  

 آباد کاري نوروز مجموعة سوار تهران مسابقات چوگان 2

 رشت رشت مردي  مسابقات کشتي گيله 2

 اووسک گنبد کاووس گنبد صحرا  کاري ترکم  مسابقات سوار 4

 

 ها  ها و بزرگداشت سالگردگروه:    (وقايع)ها  رويداد گردشگرينوع: 

ها و  سالگرد

 ها  بزرگداشت

 تهران و استانها  دهه فجرهاي   جش  1

 هاي بزرگ  ويژة سالگرد عمليات          مقدس  دفاععمليات هاي  تور        2

 تهران  پانزدج خرداد اهلل يوم   تور 2

 طبه ابيل، ويژة سالگرد واقعة طبهتور اب 4

 

 یمسابقات فرهنگگروه:     (وقايع)ها  رويداد گردشگرينوع: 

 یمسابقات فرهنگ

 تهران  خوارزميعلمي جشنوارة  1

 تهران جشنوارة روباتيك دانشگاج صنعتي شري  2

  تهران جشنوارة موسيقي فجر 2

 تهران  جشنوارة تئاتر فجر 4

 فارس  سواحل و جزاير خليج گروه:               ئینوع: گردشگري دريا
 

 فارس  سواحل خليج  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات

 کمپينگ هتل و پاييز تا بهار 1 فارس سواحل خليج  بندر بوشهر                 ويژگيها :

 جاذبه ها :
 دريايي، فرهنگ مردم محلي،نظير  هاي بي  انداز جادة ساحلي و چش  

 هاي ملتل  شناختي، بازديد از بندر هاي زمي   انداز  چش 

 خليج گواتر -چابهار -جاسك -عباس ر بند -بندر لنگه -المرد -بندر کنگان -بوشهر بندر  مسير :

 تور شهرها و بندرهاي ساحلي خليج فارس شامل بازديد از آثار تاريلي مالحظات:
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 و هرمزجزاير قشم   -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات
 کمپينگ هتل و پاييز تا بهار 5 قش  عباس  بندر ويژگيها :

 درياييساحلي و مناظر  جاذبه ها :

 عباس بندر -قش  -هرمز -قش  -عباس بندر مسير :

 .انجام مي شودو لنج ايق با قهرمز و قش  بندرعباس به از  و خودرو  فراسجابجائي م مالحظات:

 

 سواحل درياي عمان -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کمپينگ هتل و تمام فصول دو تا سه سواحل درياي عمان چابهار                 ويژگيها :

 نظير دريايي، فرهنگ مردم محلي،  هاي بي  انداز جادة ساحلي و چش   جاذبه ها :

 هاي ملتل  شناختي، بازديد از بندر هاي زمي   انداز  چش 

 گواتر -بندر پسا -بريه -بهار چا مسير :

 تور شهرها و بندرهاي ساحلي درياي عمان شامل بازديد از آثار تاريلي و جاذبه هاي طبيعي مالحظات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لنج و سفر با كشتیگروه:                نوع: گردشگري دريائی
 

 قشم به بندرعباس  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  (km)مسافت مبداء اطالعات

 کامل  بجز تابستان ساعت 3تا  2 45 بندرعباس ويژگيها :

 سفر با کشتي، تماشاي مناظر و پرندگان دريايي جاذبه ها :

 قش  عباس، جزيرج بندر مسير :

 ر اختيار داشته باشيد.بهتر است ساعت کار لنج را از قبل د مالحظات:
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 سواحل به بندر بوشهر  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  (km)مسافت مبداء اطالعات

 کامل تمام فصول نص  روز 45 بندر بوشهر ويژگيها :

 سفر با کشتي، تماشاي مناظر دريايي جاذبه ها :

 نوار ساحلي بندر بوشهر، مسير :

 ر لنج را از قبل در اختيار داشته باشيد.بهتر است ساعت کا مالحظات:

 

 گواتر جيخل بهچابهار  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کامل تمام فصول يك 255 چابهار ويژگيها :

 نظير دريايي، فرهنگ مردم محلي،  هاي بي  انداز جادة ساحلي و چش   جاذبه ها :

 هاي ملتل  شناختي، بازديد از بندر  هاي زمي  انداز  چش 

 خليج گواتر -بريه -چابهار مسير :

 هتل در چابهار مالحظات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها  تماشاي دلفينگروه:                نوع: گردشگري دريائی
 

 جزيرة كيش  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات

 کامل تمام فصول ساعت 4تا  2 شجزيرة کي جزيرة کيش ويژگيها :

 مراکز خريد و کشتي يوناني...بازديد از  ها،  آشنايي با دلفي  جاذبه ها :

 جزيرة کيشسواحل  مسير :

 بازديد از دلفيناريوم نيز در برنامه گنجاندج شود. مالحظات:
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 قشمجزيرة   -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  (km)مسافت مبداء اطالعات
 کامل  بجز تابستان  دو تا چهار 45 قش  ويژگيها :

 ها سوار بر قايق، تماشاي پرندگان مهاجر  و بومي،   تماشاي دلفي  جاذبه ها :

 شناختي، آشنايي با فرهنگ مردم محلي هاي زمي   جاذبه

 هنگامجزيرج قش  و  مسير :

 سواحل قش  و هنگام مالحظات:

 

 

 ها  پشت  تماشاي الكگروه:                نوع: گردشگري دريائی
 

 ها  پشت  گذاري الك  تخم  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات

 کامل اواخر زمستان دو تا چهار دراز  ساحل شيب قش  ويژگيها :

 جنگل حرا، چاهكوج و درج ستارج ها، بازارها و روستاي الفت جاذبه ها :

 دراز   ساحل شيب ش ،جزيرة ق مسير :

 از ايجاد هرگونه مزاحمت و صدمه به الك پشت ها و تل  ها جدا خودداري گردد. مالحظات:

 

 ها  پشت  بيرون آمدن الك  از تخم  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات
 املک بهار )اواخر ارديبهشت( دو تا چهار دراز  ساحل شيب قش  ويژگيها :

 جنگل حرا، چاهكوج و درج ستارج ها، بازارها و روستاي الفت جاذبه ها :

 دراز  ساحل شيب ،قش  مسير :

 از ايجاد هرگونه مزاحمت و صدمه به الك پشت هاي نوزاد و تل  ها جدا خودداري گردد. مالحظات:

 اي شيشه  سواري با قايق كفگروه:               نوع: گردشگري دريائی
 

 جزيرة كيش  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات

 کامل تمام فصول نص  روز جزيرة کيش جزيرة کيش ويژگيها :

 مراکز خريد، کشتي يوناني، شهر قديمي حريرج.ديدار از ها،   آشنايي با دلفي  جاذبه ها :

 سواحل جزيرة کيش مسير :

 شود. ها و سواحل مرجاني فراه  مي اي امكان ديدن ماهي  شيشه  بيشتري قايق ک در صورت وجود تعداد  مالحظات:
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 قشمجزيرة   -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات

 کامل تمام فصول  نص  روز قش  قش  ويژگيها :

 جاذبه ها :
 ، ها سوار بر قايق، تماشاي پرندگان مهاجر  و بومي  تماشاي دلفي 

 شناختي، آشنايي با فرهنگ مردم محلي هاي زمي   جاذبه

 سواحل قش  و هنگام مسير :

  مالحظات:

 

 

 

 

 ها تماشاي نهنگگروه:                نوع: گردشگري دريائی

 .سازي بيشتري دارد  اي  برنامه بسيار دشوار است  و نياز به تحقيق و زمينه

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مناطق جنگیگروه:     (       نوستالژيك) دريغگردشگري ياد و نوع: 

 بازديد از 

 مناطق جنگی

 )راهيان نور(

 انديمشك المبي   منطقة عملياتي فتح 1

 بستان القدس  منطقة عملياتي طريق 2

 مهران، پيرانشهر و ... مناطق عملياتي والفجر 2

 دهالويه شهيد چمران  مشهد 4
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 مناطق وقوع حوادث طبيعیگروه:   (وستالژيكن) ياد و دريغ گردشگرينوع: 

 بازديد از 

 مناطق وقوع 

 حوادث طبيعی

 شهرستان ب  بازديد از ارگ ب  په از زلزله 1

 قله درفك بازديد از شكا  ناشي از زلزله 2

 درياچة بلتگان بازديد از آثار خشكسالي 2

 درياچة هامون ر خشكسالياثز آبازديد ا 4

 

 

 محل تولد، زندگی و مقبرة مشاهيرگروه:  ( نوستالژيك) ياد و دريغ گردشگرينوع: 

بازديد از محل تولد، 

زندگی و مقبرة 

 مشاهير

 بسطام شاهرود مقبرة بايزيد بسطامي 1

 نو خرقان  قلعه  سمنان مقبرة ابوالحس  خرقاني 2

 جندق سمنان زادگاج يغماي جندقي 2

 دشتستان  بوشهر زادگاج فايز 4

 

 

 یهاي تاريخ  گاه نبردگروه:    (نوستالژيك) ياد و دريغ گردشگري: نوع

 بازديد از 

 یهاي تاريخ  گاه نبرد

 خوي چالدران  1

 کرمان خان زند گاج لطفعلي ب ، آورد  ارگ  2

 خان لر   آوردگاج شاهوردي خرم آورد: -3

 عباس صفوي  با شاج
 آباد  خرم

 بوشهر انگاج دليران تنگست دشتستان، آورد  4

 

 

 

 

 

 

 شناسی  مطالعات زبانگروه:      علمی       گردشگرينوع: 

 

 شناسی  مطالعات زبان

 زاهدان  زبان بلوچي بلوچستان 1

 آباد  خرم زبان لري لرستان 2

 يزد محالت زرتشتي تفت، 2

 سنندج زبان کردي کردستان 4
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 الت ايرانشناسی ف  باستانگروه:     علمی       گردشگرينوع: 

 

 شناسی   باستان

 فالت ايران

 کرج تپة مارليك 1

 کاشان تپة سيلك 2

 همدان هاي هگمتانه  تپه 2

 خوزستان هاي شوش  تپه 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسی  گياهگروه:       علمی       گردشگرينوع: 

 شناسی كرج  باغ گياه  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  (km)مسافت مبداء اطالعات

 سرويه بهداشتي رستوران و پائيز و تابستان بهار، يك 15 تهران ويژگيها :

 تماشاي گياهان بومي ايران جاذبه ها :

 کرج -اتوبان تهران 15کيلومتر  مسير :

 اخذ مجوز ورود مالحظات:
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 شناسی بهشهر  باغ گياه  -2

 انات گردشگريامک فصل سفر )روز(مدت  (km)مسافت مبداء اطالعات
 سرويه بهداشتي خرداد ماج يك تا دو 155 ساري ويژگيها :

 ها و گياهان متنوع ايران و جهانتماشاي گل جاذبه ها :

 بهشهر ساري، مسير :

 اخذ مجوز ورود مالحظات:

 ها و گياهان كويري  گل -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کمپينگ بهار يك 15 کاشان ويژگيها :

 بهار فصلتماشاي مناظر زيباي کويري در  جاذبه ها :

 کوير مرنجاگ -آران بيدگل -کاشان مسير :

 اينگونه تورها براي دانش آموزان دبيرستان و دانشجويان با راهنما و استاد مناسب هستند. مالحظات:

 هاي هيركانی شمال ايران  جنگل -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کمپينگ تابستان بهار و يك تا دو شمال تهران ويژگيها :

 جاذبه هاي تاريلي طبيعي شامل درياي خزر جاذبه ها :

 ، استانهاي مازندران و گلستانشمال تهران، مسير :

 و استاد مناسب هستند. اينگونه تورها براي دانش آموزان دبيرستان و دانشجويان با راهنما مالحظات:

  هاي حرا  جنگل  -5

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کامل زمستان بهار، پائيز و يك  هاي حرا جنگل  قش  ويژگيها :

 هاي حرا ديدار از جنگل  جاذبه ها :

 هاي حرا  جنگل -بندر الفت -قش  مسير :

 انش آموزان دبيرستان و دانشجويان با راهنما و استاد مناسب هستند.اينگونه تورها براي د مالحظات:

 

 

 شناسی جانورگروه:       علمی       گردشگرينوع: 

 

 زاغ بور  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  (km)مسافت مبداء اطالعات

 کمپينگ پاييز بهار و يك تا دو 155 شاهرود ويژگيها :

 وحش منطقه تماشاي حيات  ،بازديد از مناظر طبيعي پارك ملي توران ها پرندج اندميك ايران،تماشاي تن جاذبه ها :

 منطقه توران -بيارجمند -شاهرود مسير :
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 زيست اخذ مجوز ورود از سازمان محيط مالحظات:

 

 خزندگان كويري  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  (km)مسافت مبداء اطالعات
 کمپينگ پاييز بهار و دو 115 هرانت ويژگيها :

 بازديد از پارك ملي کوير تماشاي خزندگان کويري ايران و جاذبه ها :

 پارك ملي کوير  –قصر بهرام  -پاسگاج مبارکيه -ورامي  -تهران مسير :

 زيست  اخذ مجوز ورود از سازمان محيط مالحظات:

 

 يوز آسيايی -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کمپينگ پاييز و بهار دو تا سه 155 شاهرود ويژگيها :

 حيات وحش منطقه ،تماشاي مناظر طبيعي پارك ملي توران بازديد از زيستگاج يوز آسيايي، جاذبه ها :

 پارك ملي توران  -منطقه توران  -بيارجمند -شاهرود مسير :

 اخذ مجوز ورود مالحظات:

 

 اح پوزه كوتاهتمس -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کمپينگ زمستان پائيز و يك تا دو 155 چابهار ويژگيها :

 بازديد از زيستگاج بلوچيو  تماشاي تمساح پوزج کوتاج ايران جاذبه ها :

 رودخانه سرباز -منطقه حفاظت شدج باهوکالت -چابهار مسير :

 اخذ مجوز ورود :مالحظات

 

 

 

 خور شوش  حشره -5

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کمپينگ تمامي فصول يك تا دو 125 اهواز ويژگيها :

 جاذبه ها :
 در ايراني در زيستگاج اصليخور نا تماشاي حشرج 

 ج شوشبازديد از قلعه و زيارتگا ، بازديد از معبد تاريلي چغازنبيل

 شوش اهواز، مسير :

  مالحظات:
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 شناسی  زمينگروه:       علمی       گردشگرينوع: 

 

 قشم  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات

 کامل پاييز و زمستان دو قش  قش  ويژگيها :

 هاي قش ، تفريحات دريايي جاذبه  جاذبه ها :

 جزيرج قش  مسير :

 هماهنگي الزم با سازمان منطقه آزاد و دانشگاج قش  بعمل آيد. ات:مالحظ

 

 شهداد  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  (km)مسافت مبداء اطالعات
 کمپينگ پاييز و زمستان دو 115 کرمان ويژگيها :

 شناسي هاي زمي    شهر خيالي لوت و پديدج جاذبه ها :

 شهداد -سير  -کرمان مسير :

 هماهنگي الزم با ادارات مرتبط استان و دانشگاج کرمان را بعمل آيد. مالحظات:

 

 هاي مريخی  كوه -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کمپينگ زمستان يك 115 چابهار ويژگيها :

 هاي مريليکوه جاذبه ها :

 چابهار، گواتر مسير :

 شناسي در مسير وجود دارد. ي زمي  ها  جاذبه مالحظات:

 

 

 

 

 

 شناسی درياگروه:       علمی       گردشگرينوع: 

 

 سفر مطالعاتی آبزيان خزر  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات

 کامل تابستان و زمستان يك تا دو خان ساحل حسينقلي آستارا ويژگيها :

 بازديد از مناظر زيباي سواحل خزر ان  درياي خزر،تماشاي آبزي جاذبه ها :

 خان حسينقلي آستارا، مسير :
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 اخذ مجوز تحقيقاتي مالحظات:

 

 سفر تحقيقاتی آبزيان خليج فارس  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  (km)مسافت مبداء اطالعات
 هيخدمات پذيرائي و رفا تمامي فصول يك تا دو 5 آبادان ويژگيها :

 بازديد از سواحل جنوبي ايران اي تنوع آبزيان آبهاي  خليج فارس،تماش جاذبه ها :

 جزيرج مينو آبادان، مسير :

 اخذ مجوز تحقيقاتي مالحظات:

 

 سفر مطالعاتی آبزيان درياي عمان -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کمپينگ تمامي فصول دويك تا  125 چابهار ويژگيها :

  -بازديد از مناظر سواحل منطقه -هاي درياي عمان  تماشاي تنوع آبزيان آگ جاذبه ها :

 ديدار از جاذبه هاي بي نظير منطقه

 بندر گواتر چابهار، مسير :

 اخذ مجوز تحقيقاتي مالحظات:

 

 هاي مرجانی  سفر مطالعاتی ريف -4

 امکانات گردشگري سفرفصل  )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات

 کامل تمامي فصول يك تا دو اطرا  جزيرج جزيرج کيش ويژگيها :

 هاي مرجاني تماشاي تنوع آبزيان ري   جاذبه ها :

 ري  هاي مرجاني اطرا  جزيرج کيش، مسير :

 اينگونه سفرهاي مطالعاتي براي دانشجويان رشته هاي تلصصي جذابيت بيشتري دارد. مالحظات:

 

 

 

 

 شناسی  بومگروه:       علمی       گردشگريع: نو

 

 ميانکاله  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  (km)مسافت مبداء اطالعات

 کمپينگ پاييز و بهار يك 115 گرگان ويژگيها :

 ديدن پرندگان مهاجر هاي طبيعي، جاذبه جاذبه ها :

 تاالگ ميانكاله -بهشهر -گرگان مسير :
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 ينگونه سفرهاي مطالعاتي براي دانشجويان رشته هاي تلصصي جذابيت بيشتري دارد.ا مالحظات:

 

 هاي حرا جنگل  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات
 کامل زمستان يك قش  قش  ويژگيها :

 تفريحات دريايي هاي قش ،  جاذبه جاذبه ها :

 اطرا  جزيرج قش ، مسير :

 اينگونه سفرهاي مطالعاتي براي دانشجويان رشته هاي تلصصي جذابيت بيشتري دارد. مالحظات:

 

 مرداب انزلی -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کامل تمامي فصول يك 45 رشت ويژگيها :

 تفريحات دريايي هاي طبيعي،  جاذبه جاذبه ها :

 انزلي بندر رشت، مسير :

 اينگونه سفرهاي مطالعاتي براي دانشجويان رشته هاي تلصصي جذابيت بيشتري دارد. مالحظات:

 

 غار كلماكره -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 سرويه بهداشتي رستوران، تمامي فصول يك 125 آباد خرم ويژگيها :

 کور ديدار از ماهي مناظر طبيعي، جاذبه ها :

 پلدختر آباد، خرم مسير :

 اينگونه سفرهاي مطالعاتي براي دانشجويان رشته هاي تلصصي جذابيت بيشتري دارد. مالحظات:

 

 

 

 

 

 

 شناسی  قومگروه:       علمی       گردشگرينوع: 

 

 ها(  )آشنايی با تركمن صحرا تركمن  -1

 ردشگريامکانات گ فصل سفر )روز(مدت  (km)مسافت مبداء اطالعات

 کامل تمامي فصول دو 45 گرگان ويژگيها :

 هاي تاريلي و فرهنگي و طبيعي  شناسي و جاذبه مردم  جاذبه ها :

 ترکم   بندر صحرا، گرگان، ترکم  مسير :
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 اينگونه سفرهاي مطالعاتي براي دانشجويان رشته هاي تلصصي جذابيت بيشتري دارد. مالحظات:

 

 ها(  اريايذه )آشنايی با بختي  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  (km)مسافت مبداء اطالعات
 کامل بهار پاييز، زمستان و سه 255 اهواز ويژگيها :

 هاي تاريلي و فرهنگي و طبيعي  جاذبه شناسي، مردم  جاذبه ها :

 ايذج ملك، اهواز، باغ مسير :

 شته هاي تلصصي جذابيت بيشتري دارد.اينگونه سفرهاي مطالعاتي براي دانشجويان ر مالحظات:

 

 عشاير شاهسون -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کمپينگ بهار و تابستان سه 255 اردبيل ويژگيها :

 مناظر طبيعي شناسي،  مردم جاذبه ها :

 آباد مغان   پارس ،گرمي اردبيل، مسير :

 مطالعاتي براي دانشجويان رشته هاي تلصصي جذابيت بيشتري دارد. اينگونه سفرهاي مالحظات:

 

 عشاير قشقايی -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 مهمانسرا کمپينگ، بهار پاييز، زمستان و سه 125 شيراز ويژگيها :

 مناظر طبيعي و آثار تاريلي شناسي،  ردمم جاذبه ها :

 نورآباد شيراز، مسير :

 اينگونه سفرهاي مطالعاتي براي دانشجويان رشته هاي تلصصي جذابيت بيشتري دارد. مالحظات:

 

 

 

 

 

 

 اقوام كرد -5

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کامل تمام فصول سه 125 سنندج ويژگيها :

 آثار تاريلي طبيعي، شناسي، مناظر هاي مردم  جاذبه  جاذبه ها :

 مريوان سنندج، مسير :

 اينگونه سفرهاي مطالعاتي براي دانشجويان رشته هاي تلصصي جذابيت بيشتري دارد. مالحظات:
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 ها  خوزي -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 هاي روستايي  ، خانهکمپينگ زمستان دو 125 اهواز ويژگيها :

 سبك زندگي شناسي، مناظر طبيعي،  مردم اذبه ها :ج

 تاالگ شادگان اهواز، مسير :

 اينگونه سفرهاي مطالعاتي براي دانشجويان رشته هاي تلصصي جذابيت بيشتري دارد. مالحظات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي صنعتی  كارخانجات و كارگاهگروه:    علمی       گردشگرينوع: 

 

  فوالد مباركه اصفهان  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  (km)مسافت مبداء اطالعات

 کامل تمام فصول يك 15 اصفهان ويژگيها :

 هاي گردشگري اصفهان جاذبه  جاذبه ها :
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 مبارکه  اصفهان، مسير :

 بيشتري دارد. اينگونه سفرها نياز به هماهنگي قبلي و براي دانشجويان مهندسي جذابيت مالحظات:

 

 اسپوتا  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات
 کامل تمام فصول يك اروميه اروميه ويژگيها :

 هاي اروميه  جاذبه جاذبه ها :

 اروميه مسير :

 اينگونه سفرها نياز به هماهنگي قبلي و براي دانشجويان مهندسي جذابيت بيشتري دارد. مالحظات:

 

 خودرو  ايران -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات

 سرويه بهداشتي رستوران، تمام فصول يك 14 تهران ويژگيها :

 ميانه سازي خاور تري  کارخانة خودرو  بزرگ جاذبه ها :

 اتوبان کرج 14کيلومتر  تهران، مسير :

 اهنگي قبلي و براي دانشجويان مهندسي جذابيت بيشتري دارد.اينگونه سفرها نياز به هم مالحظات:

 

 كارخانه نستله -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 سرويه بهداشتي رستوران، تمام فصول يك 155 قزوي  ويژگيها :

 هاي گردشگري قزوي   جاذبه جاذبه ها :

 قزوي  تهران، مسير :

 اينگونه سفرها نياز به هماهنگي قبلي و براي دانشجويان مهندسي جذابيت بيشتري دارد. مالحظات:

 

 .توان طراحي و اجرا کرد هاي توليدي مي  ها و کارگاج  هاي بسياري را براي ديدار از مراکز صنعتي و کارخانه تور توجه:

 

 مناطق ويژه اقتصاديگروه:      علمی       گردشگرينوع: 

 

 انزلی  بندر  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  (km)مسافت مبداء اطالعات

 سرويه بهداشتي مهمانسرا، رستوران، تمام فصول يك 45 بندر انزلي ويژگيها :

 مناظر طبيعي ساحل دريايي مازندران، جاذبه ها :
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 کنار زيبا انزلي، مسير :

 شجويان، خبرنگاران و مسئولي  قابل اجراست.اينگونه سفرها با هماهنگي قبلي، براي دان مالحظات:

 

 

 چابهار  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات

 کامل زمستان يك منطقة ويژة اقتصادي  چابهار ويژگيها :

 ساحل درياي عمان، مناظر طبيعي اطرا  جاذبه ها :

 بهار منطقة ويژة اقتصادي چا مسير :

 گونه سفرها با هماهنگي قبلي، براي دانشجويان، خبرنگاران و مسئولي  قابل اجراست.اين مالحظات:

 

 

 عسلويه -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات

 سرويه بهداشتي مهمانسرا، رستوران، زمستان دو 255 بوشهر ويژگيها :

 تري  مجموعة پتروشيمي جهان  بزرگ جاذبه ها :

 عسلويه بوشهر، بندر کنگان، بندر طاهري، مسير :

 اينگونه سفرها با هماهنگي قبلي، براي دانشجويان، خبرنگاران و مسئولي  قابل اجراست. مالحظات:

 

 

 

 

 

 

 

 

  فوالد مباركه اصفهان -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات

 کامل ولتمام فص يك 15 اصفهان ويژگيها :

 هاي گردشگري اصفهان جاذبه  جاذبه ها :

 فوالد مبارکه اصفهان، مسير :

 اينگونه سفرها با هماهنگي قبلي، براي دانشجويان، خبرنگاران و مسئولي  قابل اجراست. مالحظات:
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 سليمان  تأسيسات نفتی مسجد -5

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کامل پاييز و زمستان بهار،  دو 185 اهواز ژگيها :وي

 آشنايي با اقوام بلتياري هاي مسجد سليمان،  هاي شهر شوشتر، جاذبه جاذبه  جاذبه ها :

 سليمان مسجد اهواز، مالثاني، شوشتر، مسير :

 جراست.اينگونه سفرها با هماهنگي قبلي، براي دانشجويان، خبرنگاران و مسئولي  قابل ا مالحظات:

 

 پااليشگاه آبادان -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 مهمانسرا زمستان دو 125 اهواز ويژگيها :

 ديدار از پااليشگاج تاالگ شادگان، گردشگري جنگ، جاذبه ها :

 آبادان اهواز، خرمشهر، مسير :

 راي دانشجويان، خبرنگاران و مسئولي  قابل اجراست.اينگونه سفرها با هماهنگي قبلي، ب مالحظات:

 

 توجه:

شيود کيه    هياي پيشيرفته در صينعت گردشيگري، تورهيايي طراحيي و اجيرا ميي         در بسياري از کشور

غذايي و تهية پوشياك برونيد و بيا      هاي صنعتي و مواد  گردشگران به مناطق ويژج اقتصادي و کارخانه

هيا، اهيدا  اقتصيادي و تبليغياتي نهفتيه اسيت و در        ر په اي  تورنحوة فعاليت و توليد آشنا شوند. د

 .ثمر خواهد بود پيشرفت صنعت گردشگري در کشور ما نيز مثمر
 

 

 

 

 

 

 

 

 در روستا  زندگیگروه:           معيشتی گردشگرينوع: 
 

  خانيه  هاي بزرگ هدايت کرد تيا آنهيا در   هاي اطرا  شهر توان در قالب تور به روستا گردشگران را مي

 روزانه روستاييان بپردازند، شير بدوشند،کشاورزي کنند و دام يهاي روستايي اقامت کنند و به کارها

 .توجه است  جالب ارها بسي ها را تعمير کنند. اي  سفر براي ساکنان شهر  ها را به چرا ببرند و خانه 
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 باغبانی در اطراف شهرگروه:      معيشتی گردشگرينوع: 
 

کنند و در مواقع فراغت و آخر هفتيه   ، زميني را تهيه ميهاها مردم در اطرا  شهر از کشور در بسياري

هيا   براي کساني کيه در شيهر   هاکنند. اي  سفر روند و سبزيكاري و باغباني و کشاورزي مي به آنجا مي

 .داشت دخواهکنند، آرامش روحي و معنوي به همراج  زندگي مي
 

 كشاورزي در روستاه: گرو     معيشتی گردشگرينوع: 
 

. قابيل اجيرا خواهيد بيود    ها به مناطقي که کشاورزي و باغداري در آنها مرسوم اسيت   برگزاري اي  تور

توانند با جامعة کشاورزي و سنتي ايران و همچني  با فرهنگ و  ها مي گردشگران با شرکت در اي  تور

 .سبك زندگي روستاييان آشنا شوند
 

 دامداري/ چوپانیگروه:      معيشتی گردشگرينوع: 
 

رونيد و در کيار    هاي استقرار عشاير و حتي در مسير کيو  عشياير ميي     ها و مكان گردشگران به روستا

 .کنند بافت قالي و ... کمك مي ،دوشيدن  شير ،تهية غذا ،پز  و  دامداري و پلت
 

 هاي سنتی  صيد با لنجگروه:      معيشتی گردشگرينوع: 
 

  هياي چنيد   شوند و در سيفر سوار هاي صيد سنتي   فارس بر لنج  د از سواحل خليجتوانن گردشگران مي

 .روزج همراج با ناخدا و کارکنان لنج به ميان دريا بروند و در صيد ماهيان و آبزيان مشارکت کنند

 

 

 

 

 

 

 

 مشاركت در آموزش جوامع محلیگروه:    داوطلبانه گردشگرينوع: 

 

 لنگ(پ وحش )يوز  حمايت از حيات -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات

 هاي روستايي ، خانه کمپينگ تمام فصول يك باال روستاي قلعه  شاهرود ويژگيها :

 ديدار از مناظر طبيعي، آشنايي با فرهنگ و آداگ و رسوم مردم منطقه جاذبه ها :
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 باال  روستاي قلعه شاهرود، توران، مسير :

 اينگونه تورها در بي  دوستداران طبيعت و حفظ محيط زيست، طرفداران زيادي دارد. :مالحظات

 

 عقابی  پشت پوزه  حفاظت از الك -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کامل تمام فصول يك 45 قش  ويژگيها :

 ها پشت گذاري الك تماشاي تل  ها،  تماشاي دلفي  هاي قش ، از مناطق طبيعي و جاذبه ديدار  جاذبه ها :

 روستاي شيب دراز قش ، مسير :

 اينگونه تورها در بي  دوستداران طبيعت و حفظ محيط زيست، طرفداران زيادي دارد. مالحظات:

 

 توجه:

ر موارد کنند و د ها و جوامع عشايري سفر مي ها و روستا ها کارشناسان و عالقمندان به شهر  در اي  تور

تواند آميوزش اکوتوريسي  باشيد تيا ميوارد       دهند. اي  آموزش مي ملتل  به جوامع محلي آموزش مي

 ديگر...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محيطی  هاي زيست  مشاركت در پروژهگروه:            داوطلبانه گردشگرينوع: 

 

  طي )حفاظت از گونيه محي  هاي زيست  ها عالقمندان و دانشجويان براي مشارکت در پروژج در اي  تور

بيه  طبيعيت   ني  يادگيري و فراگييري فنيون حفيظ   هاي تاريلي( و همچ هاي گياهي و جانوري و بنا

 .روند روزج مي  هاي چند سفر
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 شناسی  مشاركت در تحقيقات باستانگروه:    داوطلبانه گردشگرينوع: 

 

اند و برخي در حيال   الً کاوش نشدجهاي باستاني بسياري وجود دارد که برخي از آنها اص  در ايران، تپه

 توان عالقمندان و دانشجويان را براي مشارکت در تحقيقيات باسيتان   ها مي کاوش هستند، در اي  تور

انيد،    هاي باستاني در همية نقياط اييران پراکنيدج      تپه .يي با نوع و ابزار کار هدايت کردشناسي و آشنا 

 .اجرا و البته بسيار جالب است  يران قابلهاي ا  ها در تمام استان بنابراي  اي  تور

 

 

 مشاركت در آموزش به كودكانگروه:    داوطلبانه گردشگرينوع: 

 

کننيد و    افتادج يا جوامع عشايري سفر ميي  هاي دور ها، آموزگاران و کارشناسان ف ، به شهر در اي  تور

رهنگ ميردم محليي آشينا    شوند و در ام  اي  کار با سبك زندگي و ف در آموزش کودکان سهي  مي

 .شوند مي

 

 

 مشاركت در آموزش بهداشتگروه:    داوطلبانه گردشگرينوع: 

 

کننيد و   افتيادج سيفر ميي     هاي دور به روستا ،ها، کارشناسان، متلصصان و حتي عالقمندان در اي  تور

آموزش  کنند. در کنار اي  زندگي و بهداشت شلصي آشنا مي  مردم جوامع محلي را با بهداشت محيط

هيا و عشياير آشينا     آداگ و سن  مردم روستا ،با سبك زندگي، فرهنگ توانند گردشگران متلصص مي

 .شوند

 

 

 

 

 هاي مردمی  مشاركت در كمكگروه:    داوطلبانه گردشگرينوع: 

 

کننيد تيا در زنيدگي جواميع محليي       ها سيفر ميي   ها و روستا در بسياري از جوامع، گردشگران به شهر

هاي مربوط به مدرسه سازي، آبرساني، برق رساني، جادج در کارعنوان مثال باشند، به مشارکت داشته 

 .رسانند کشاورزي، دامداري، تهية غذا و ... به روستاييان ياري مي سازي، ساخت خانه بهداشت و حتي
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 هاي محلی آموزش غذاگروه:      آموزشی گردشگرينوع: 

 

محلي، به مقاصد ملتلي  اييران و در همية فصيول سيال قابيل       هاي  هايي به منظور آشنايي با غذا تور

 .دنشو آموزشي محسوگ ميگردشگري هاي  برنامه از جمله  ها اجراست، اي  تور

 

 

 بافیآموزش قاليگروه:      آموزشی گردشگرينوع: 

 

ار از هاي کاشان، مشهد، تبريز و... همچني  ديد منظور آموزش براي عالقمندان به شهر  افي بهليبتور قا

توانيد در قاليب    ياست که مي  يآموزش يتور در زمرج تورها  يگيرد. ا افي صورت مييبهاي قال  کارگاج

 .چند روزج برگزار شود اي دو يتورها

 

 

 هاي زندگی  آموزش مهارتگروه:     آموزشی         گردشگري نوع: 

 

هياي    آميوزي مهيارت   و بياز ها براي افراد ملتل  در سني  ملتل  به منظور آموزش  برگزاري اي  تور

 .شود زندگي طراحي و اجرا مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 آموزش نقاشیگروه:       آموزشی گردشگرينوع: 

 

 هاي آموزشي قيرار دارد و بيراي عالقمنيدان و دانشيجويان نقاشيي و گرافييك قابيل        اي  تور جزو تور

فر کنند و از مناظر طبيعي هاي ملتل  س ها و روستا توانند به شهر اجراست. ملاطبان اي  نوع تور مي 

 .و آثار تاريلي و ... نقاشي و طراحي کنند
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 دستی  آموزش صنايعگروه:       آموزشی  گردشگرينوع: 

 

فرد دارند. براي دانشجويان ب دستي منحصر  هاي بسياري در ايران وجود دارد که صنايع ها و روستا شهر

منظيور آميوزش و   روزج را ب روزج و چنيد  هياي ييك   ورتيوان تي   هاي سنتي ايران ميي  و عالقمندان به هنر

 .گيري طراحي و اجرا کرد ياد

 

 هاي خارجی  آموزش زبانگروه:     آموزشی         گردشگرينوع:  

 

عربيي،  هياي انگليسيي، آلمياني،      گيري زبان توان براي دانشجويان و عالقمندان به ياد ها را مي اي  تور

داراي مراکيز آميوزش   هياي ملتلي     شيهر روستاها و صد به مق ليحتي آشنائي با زبانهاي محو  ترکي

 .اجرا کردتلصصي زبان 

 

 هاي باستانی ايرانی  آموزش زبانگروه:    آموزشی         گردشگرينوع: 

 

  هاي باستاني اييران و همچنيي  عالقيه     هاي تاريخ و زبان  توان براي دانشجويان رشته ها را مي اي  تور

هاي تاريلي از جمله کرمانشاج، همدان، شييراز، شيوش،    صد شهررهنگ ايران به مقف مندان به تاريخ و

 آباد و... طراحي و اجرا کرد. فيروز

 

 

 

 

 

 

 

 

 گويی نويسی و شعر  آموزش داستانگروه:    آموزشی         گردشگرينوع: 

 

توان برگزار کرد.  ميروز   مدت چنده همراج نويسندگان و شاعران و بهاي ملتل  ب ها را به شهر اي  تور

يابنيد و بيه آميوزش و تميري       هاي تاريلي استقرار ميي  ها، گردشگران در طبيعت يا در بنا در اي  تور

 ،ينقاشي  ،يعكاسي  ليي هنرها از قب گريانواع د يتورها را برا  يپردازند. ا گويي مي نويسي و شعر  داستان

 توان اجرا کرد. يو... ه  م يطراح
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 آشنايی با گياهان دارويیگروه:     ی        آموزش گردشگرينوع: 

 

هيا   تيوان برگيزار کيرد. در ايي  تيور      ها را به نقاط روستايي و اغلب کوهستاني سراسر ايران مي اي  تور

 .شوند گردشگران با انواع گياهان دارويي و طبي آشنا مي

 

 

 هاي گردشگري  آموزش دورهگروه:     آموزشی         گردشگرينوع: 

 

 ،هاي راهنماي تيور  دورج ،هتلداري ،يابي گردشگري يان مديريت و بازارها براي دانشجو اري اي  توربرگز

 يتورهيا جنبيه هيا     يي مديران فني و همچني  دانشجويان تاريخ و هنر و معماري قابل اجراست. در ا

و دورج  يربا هنير و معميا   ييمربوطه و آشنا انيدانشجو يبرا ياز صنعت گردشگر يبهرج بردار يعمل

 مد نظر است. انيدانشجو گريد يبرا يليتار يها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آشنايی با طب سنتی ايرانی  گروه:             آموزشیگردشگري نوع: 

 

 ميمند -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات

 بهداشتيسرويه  مهمانسرا، رستوران، پاييز و زمستان دو 255 کرمان ويژگيها :

 هاي فرهنگي و آشنايي با گياهان دارويي و طب سنتي  ديدار از جاذبه جاذبه ها :
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 ميمند بابك، کرمان، رفسنجان، شهر مسير :

 اي  برنامه براي دانشجويان پزشكي، داروسازي و ساير عالقه مندان قابل اجراست. مالحظات:

 

 

 يات سنتیتهية عرقگروه:      آموزشی         گردشگرينوع: 

 

 كاشان )گالبگيري( -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 سرويه بهداشتي رستوران، ارديبهشت يك 25 کاشان ويژگيها :

 هاي فرهنگي و تاريلي قمصر و نياسر  جاذبه جاذبه ها :

 قمصر و نياسر  کاشان، مسير :

 نشجويان و خانوادج ها، طرفداران زيادي دارد.اينگونه تورها در بي  دا مالحظات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گري كوزه و گري لسفاگروه:      آموزشی         گردشگرينوع: 

 

 شهر اللجين -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 رستوران هتل، مهمانسرا، تمام فصول يك 25 همدان ويژگيها :

 هاي فرهنگي و هنري اذبه ج جاذبه ها :

 اللجي  همدان، مسير :
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 اينگونه تورها در بي  دانشجويان و هنرجويان رشته هاي تلصصي، طرفداران زيادي دارد. مالحظات:

 

 

 سفال ميبد -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز( مدت مقصد مبداء اطالعات
 کامل تمام فصول يك ميبد يزد ويژگيها :

 هاي گردشگري يزد و ميبد ذبه جا جاذبه ها :

 ميبد (50)يزد  مسير :

 اينگونه تورها در بي  دانشجويان و هنرجويان رشته هاي تلصصي، طرفداران زيادي دارد. مالحظات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مانی در طبيعت  زندهگروه:      آموزشی         گردشگرينوع: 

 

 دشت كوير  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  (km)مسافت مبداء اطالعات
 کمپينگ تمام فصول سه 155 تهران ويژگيها :

 ماني در طبيعت  آموزش زندج  هاي آن، آسمان شب،  کوير و جاذبه جاذبه ها :

 دشت کوير  تهران، پارك ملي کوير، مسير :
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 .بهتر است با راهنماي مجرگ همراج باشي  مالحظات:

 

 قله دماوند  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  (km)مسافت بداءم اطالعات
 پناهگاج کمپينگ، تمام فصول سه 125 تهران ويژگيها :

 ماني در طبيعت   آموزش زندج کوهستان و مناظر طبيعي، جاذبه ها :

 رينه تهران، دماوند، پلور، مسير :

 بهتر است با راهنماي مجرگ همراج باشي . مالحظات:

 

 كانی )منطقة اشکورات( جنگل هير -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کمپينگ تمام فصول چهار 255 تهران ويژگيها :

 هاي طبيعي  جنگل و جاذبه جاذبه ها :

 الرأس البرز  خط محله، تهران، تنكاب ، اشكور مسير :

 بهتر است با راهنماي مجرگ همراج باشي . مالحظات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آشنايی با محصوالت فرهنگی ايرانیگروه:    آموزشی         گردشگرينوع: 

 

 سفال -دستی  صنايع -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  (km)مسافت مبداء اطالعات
 سرويه بهداشتي رستوران، تمام فصول يك 25 همدان ويژگيها :

 روشگاههاي سفال در اللجي ديدن کارگاههاي سفال سازي و ف جاذبه ها :

 اللجي  همدان، مسير :
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 چانه زني و تلفي  گيري يكي از تفريحات اينگونه سفرها به شمار مي رود.  مالحظات:

 

 سازي  لنج -دستی  صنايع -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات

 کامل زمستان و بهار يك قش  بندر عباس ويژگيها :

 هاي قش  و ساخت لنج در جزيرة قش  ديدار از جاذبه  ذبه ها :جا

 جزيرة قش  عباس، بندر مسير :

 آشنائي با نحوج کار، زندگي و مقوله مردم شناسي لنج سازان سنتي جنوگ ايران. مالحظات:

 

 اصفهان دستی  صنايع -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کامل تمام فصول يك اصفهان صفهانا ويژگيها :

 ...(و  زني قل  کاري، خات  کاري، ميناديدار  از صنايع دستي اصفهان )  جاذبه ها :

 ساير نقاط شهر اصفهان،  ميدان امام، بازار قيصريه، مسير :

 چانه زني و تلفي  گيري يكي از تفريحات اينگونه سفرها به شمار مي رود. مالحظات:

 

 دستی يزد  صنايع -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کامل تمام فصول يك يزد يزد ويژگيها :

 دستي  ديدار از جاذبه هاي گردشگري و تاريلي شهر يزد و خريد صنايع جاذبه ها :

 سفر داخل شهري -يزد  مسير :

 سفرها به شمار مي رود.چانه زني و تلفي  گيري يكي از تفريحات اينگونه  مالحظات:

 

 

 

 رقص محلی -5

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کامل تمام فصول يك هاي اطرا  روستا تبريز ويژگيها :

 ها و موسيقي محلي  زبان و آشنايي با رقص سبك زندگي مردم آذري  جاذبه ها :

 بايجان شرقي استان آذر مسير :

 محلي در بي  تمام اقوام کرد، لر، ترکم  و ... وجود دارد مانند رقص چوگ و رقص بز رقص مالحظات:

 

 سبك زندگی مردم تركمن -1
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 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کامل تمام فصول يك 85 گرگان ويژگيها :

 سبك زندگي مردم ترکم  و آشنايي با موسيقي محلي جاذبه ها :

 کاووس گنبد گرگان، مسير :

 زبان، لباس، مراس  خاص اقوام ترکم  در استان گلستان و مسابقات اسب سواري مالحظات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي جانوري در حال انقراض  گونهگروه:    آموزشی         گردشگرينوع: 

 

 (1) گوزن زرد ايرانی -1

 امکانات گردشگري سفرفصل  )روز(مدت  (km)مسافت مبداء اطالعات

 کامل تمام فصول يك 55 ساري ويژگيها :

 گوزن زرد ايراني، طبيعت جاذبه ها :

 ناز  دشت  ساري، نكا، مسير :

 اينگونه تورها در بي  دوستداران جانوران و حفظ محيط زيست، طرفداران زيادي دارد. مالحظات:
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 (2) گوزن زرد ايرانی -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  (km)مسافت مبداء اطالعات

 کامل تمام فصول يك 155 اهواز ويژگيها :

 گوزن زرد ايراني، آثار تاريلي جاذبه ها :

 شدة کرخه  منطقة حفاظت اهواز، انديمشك، مسير :

 اينگونه تورها در بي  دوستداران جانوران و حفظ محيط زيست، طرفداران زيادي دارد. مالحظات:

 

 ايرانی گور -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کمپينگ پاييز و زمستان دو 255 تهران ويژگيها :

 خر ايراني ديدن گور جاذبه ها :

 دشت کوير  هران،ت مسير :

 اينگونه تورها در بي  دوستداران جانوران و حفظ محيط زيست، طرفداران زيادي دارد. مالحظات:

 

 يوز آسيايی -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 زيست   مراکز اقامتي محيط پاييز و زمستان  بستگي دارد دشت کوير تهران ويژگيها :

 تري  دوندة دنيا  ديدن سريع جاذبه ها :

 دشت کوير تهران، مسير :

 و حفظ محيط زيست، طرفداران زيادي دارد.اينگونه تورها در بي  دوستداران جانوران  مالحظات:

 

 

 

 رانندگی در طبيعتگروه:            گردشگري در مسيرهاي خاصنوع: 

 

 آباد جاده عباس  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  (km)مسافت مبداء اطالعات
 رستوران کمپينگ، تمام فصول يك 45 کي   حس   ويژگيها :

 .گذرد کاني مي هاي هير که از ميان جنگل است هايي  اتري  جادجيكي از زيب جاذبه ها :

 آباد جادة عباس ،کي  حس  ،کالردشت آباد، مرزن مسير :

 .پذير است امكانتجهيزات کامل و آشنائي با مسير  ،درايو  ويل  هاي فور  ها معموالً با اتومبيل اي  تور مالحظات:

 



 233 

 محال خوزستان به ارتفاعات چهار  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء طالعاتا
 خدمات بي  راهي بهار تا پائيز دو شهرکرد رامهرمز ويژگيها :

 طبيعت و جادج پر پيچ و خ  جاذبه ها :

 باغ ملك، ايذج، دهدز، شلمزار، جونقان، طاقانك و شهر کرد مسير :

 .پذير است امكان، تجهيزات کامل و آشنايي با مسير درايو  ويل  هاي فور ها معموالً با اتومبيل اي  تور مالحظات:

 

 اسالم به خلخال -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 رستوران بي  راهي بهار تا پائيز پنج ساعت خللال اسال   ويژگيها :

 ترکيب جذابي از جنگل و مه جاذبه ها :

 خللال –خرجگيل  –اسال   مسير :

 .پذير است امكانتجهيزات کامل و آشنائي با مسير  ،درايو  ويل  هاي فور  ها معموالً با اتومبيل اي  تور مالحظات:

 

 ييالق  گردنة خوش -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 خدمات بي  راهي پائيز -بهار 5 سمنان، شاهرود تهران ويژگيها :

 امكان روياروئي با حيواناتي مانند بز و کل ها : جاذبه

 حاشيه کويري، مسير بسيار دشوار و نيازمند اتومبيل مجهز به امكانات مسير :

 .پذير است امكانتجهيزات کامل و آشنائي با مسير  ،درايو  ويل  هاي فور  ها معموالً با اتومبيل اي  تور مالحظات:

 

 

 

 

 آموزي معنوي هاي باز تورگروه:           خاصگردشگري در مسيرهاي نوع: 

 

 

 رضا )ع( حرم امام  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات
 کامل تمام فصول دو مشهد مشهد ويژگيها :

 هاي فرهنگي و طبيعي مشهد  از جاذبه  ديدار از حرم و زيارت، بازديد جاذبه ها :

 مشهد مقدس مسير :

 اماک  زيارتي و همچني  سكوت و زيبائي طبيعت به انسان آرامش مي دهد.و آسماني فضاي معنوي  حظات:مال
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 حرم حضرت معصومه )س(  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات
 کامل تمام فصول دو ق  ق  ويژگيها :

 هاي فرهنگي ق   مكران، بازديد از جاذبهديدار از حرم حضرت معصومه و زيارت مسجد ج جاذبه ها :

 شهر مقدس ق  مسير :

 فضاي معنوي و آسماني اماک  زيارتي و همچني  سكوت و زيبائي طبيعت به انسان آرامش مي دهد. مالحظات:

 

 مقبرة بايزيد بسطامی و شيخ ابوالحسن خرقانی -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کامل تمام فصول يك 185 سمنان ويژگيها :

 هاي فرهنگي و تاريلي مسير، زيارت و آشنايي با عرفان اسالمي  ديدار از جاذبه جاذبه ها :

 خرقان ،بسطام ،شاهرود ،دامغان سمنان، مسير :

 مي دهد.فضاي معنوي و آسماني اماک  زيارتي و همچني  سكوت و زيبائي طبيعت به انسان آرامش  مالحظات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و مقبرة شيخ جبرئيل  صفی  مقبرة شيخ -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 سرويه بهداشتي ،رستوران مهمانسرا، تمام فصول يك اردبيل اردبيل ويژگيها :

 گري ها و آثار تاريلي و آشنايي با عرفان و صوفي ديدار از بنا جاذبه ها :

 و مقبرة شيخ جبرئيل صفي   مقبرة شيخ داخل شهر اردبيل، :مسير 

 فضاي معنوي و آسماني اماک  زيارتي و همچني  سكوت و زيبائي طبيعت به انسان آرامش مي دهد. مالحظات:

 

 چالدره -5

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
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 کامل يزبهار و پاي 7تا  2 25 تنكاب  ويژگيها :

 محيطي آرام و بسيار زيبا جاذبه ها :

 هزار   هزار و سه  بي  درج دو تنكاب ، مسير :

 فضاي معنوي و آسماني اماک  زيارتي و همچني  سكوت و زيبائي طبيعت به انسان آرامش مي دهد. مالحظات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي تفريحی  پاركديدار از گروه:           گردشگري در مسيرهاي خاصنوع: 

 

 باغ پرندگان اصفهان  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات
 کامل تمام فصول يك باغ پرندگان اصفهان ويژگيها :

 هاي فرهنگي و تاريلي اصفهان ديدار از جاذبه  جاذبه ها :

 اصفهان، باغ پرندگان مسير :

 .نهاي تفريحي شهرها توسط اهالي و مسافران اوقات فراغت آنها را غني تر مي سازدديدار از پارکها و مكا مالحظات:
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 آبرود  كابين نمك  تله  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات
 کامل تمام فصول يك نمك آبرود چالوس ويژگيها :

 ياي خزردر هاي طبيعي چالوس و رامسر،  جاذبهديدار از  جاذبه ها :

 نمك آبرود چالوس، مسير :

 ديدار از پارکها و مكانهاي تفريحي شهرها توسط اهالي و مسافران اوقات فراغت آنها را غني تر مي سازد. مالحظات:

 

 كوي رضا كرد  پارك جنگلی امام -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کامل تمام فصول يك پارك جنگلي کردکوي ويژگيها :

 جاذبه هاي فرهنگي، هنري، تاريلي و طبيعي شهر و حومه جاذبه ها :

 پارك جنگلي کردکوي، مسير :

 ديدار از پارکها و مكانهاي تفريحي شهرها توسط اهالي و مسافران اوقات فراغت آنها را غني تر مي سازد. مالحظات:

 

 پوشيدة مشهد  پارك آبی سر -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت قصدم مبداء اطالعات
 کامل تمام فصول يك پارك آبي مشهد ويژگيها :

 هاي فرهنگي و طبيعي مشهد، ديدار از حرم و زيارت  ديدار از جاذبه جاذبه ها :

 پارك آبي مشهد مقدس، مسير :

 ت فراغت آنها را غني تر مي سازد.ديدار از پارکها و مكانهاي تفريحي شهرها توسط اهالي و مسافران اوقا مالحظات:

 

 

 

 

 كنسرت هاگروه:             گردشگري در مسيرهاي خاصنوع: 

 

هياي    هاي موسيقي و جشنوارج  ها به مقاصد ملتل  براي شرکت در کنسرت طراحي و اجراي اي  تور

دا  ديگري از توان اه ها مي . در اي  توربرنامه ريزي مي شوندهاي ورزشي   مناسبتو هنري  ،فرهنگي

 نظير  قبيل آشنايي با مردم محلي، هنر و معماري، تاريخ و  فرهنگ و ديدار از مناظر طبيعي را نيز ميد 

 .داشت 

 

 گردشگري فلسفیگروه:            گردشگري در مسيرهاي خاصنوع: 
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قيقي شود. توصي  د ها که به منظور آشنايي با فرهنگ و سنت مردم شهر مقصد برگزار مي در اي  تور

 يو برگيزار  يشود. طراحي  و رسوم، فرهنگ، معماري و هنر براي گردشگران ارائه مي  ها، آداگ  از سنت

کياخ هيا و    ،يراني يا يباغ ها ،يافتادج و مرز دور يروستاها ،يبه مقاصد معابد مهر رانيتورها در ا  يا

 خواهد بود. يليتار يبناها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسی/ سورچرانی غذاگروه:           خاصگردشگري در مسيرهاي نوع: 

 

 رشت -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات
 کامل تمام فصول دو رشت رشت ويژگيها :

 آشنايي با فرهنگ تغذية مردم جاذبه ها :

 رشت مسير :

 جشنوارج هاي غذاي محلي مالحظات:
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 زنجان -2

 امکانات گردشگري فصل سفر روز()مدت  مقصد مبداء اطالعات

 کامل همزمان با جشنوارج يك زنجان زنجان ويژگيها :

 شرکت در جشنوارة آش زنجان جاذبه ها :

 زنجان مسير :

 آشنايي با فرهنگ تغذية مردم مالحظات:

 

 توجه:

جهيت  ان و در صورت امكي  ،ها ها، گردشگران براي آشنايي با فرهنگ تغذيه مردم ديگر شهر در اي  تور

هاي غيذا و آش اجيرا     ها در قالب جشنوارج کنند. گاهي اي  تور ميسفر هاي آشپزي  در کالسشرکت 

 .شوند مي

 

 تجربه مبادله موقت منازلگروه:           گردشگري در مسيرهاي خاصنوع: 

 

ي از دو هياي   هيا خيانوادج   د. در ايي  سيفر  نشو هاي اروپايي اجرا مي در کشوردر حال حاار، ها  اي  سفر

و هر يك  کنند هفته با ه  مبادله مي را به صورت موقت و مثالً به مدت يك  خود  کشور ملتل  منازل

 به همراج دارد. يجالب اريسفر تجربه بس  يکند. ا در خانة ديگري ) در کشور يا شهر ديگر( اقامت مي

 

 

 

 

 

 

 هتعطيالت در جزيرگروه:            گردشگري در مسيرهاي خاصنوع: 

 

 هنگامجزيره  -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  (km)مسافت مبداء اطالعات
 خدمات پذيرائي و رفاهي پاييز و زمستان دو 25 بندر عباس ويژگيها :

 ها   اي کوچك با مردم محلي، ماهيگيري، غواصي، ديدار دلفي  تجربة زندگي در جزيرج جاذبه ها :

 روي در جزيرج  سواري دور جزيرج، پيادج  ها، قايق  پشت  گذاري الك  و ديدار از تل 

 هنگام ، جزيرجقش  عباس، ر بند مسير :

 هاي محلي  اقامت در خانه مالحظات:
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 الركجزيره  -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  (km)مسافت مبداء اطالعات

 فاهيخدمات پذيرائي و ر پاييز و زمستان دو 25 بندر عباس ويژگيها :

 سواري، ماهيگيري  تجربة زندگي با مردم محلي و در يك جزيرج، قايق جاذبه ها :

 عباس، قش ، الرك ر بند مسير :

 هاي محلي  اقامت در خانه مالحظات:

 

 هرمز جزيره -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 خدمات پذيرائي و رفاهي نپاييز و زمستا دو 25 بندر عباس ويژگيها :

 سواري، ماهيگيري تجربة زندگي با مردم محلي و در يك جزيرج، قايق  جاذبه ها :

 جزيرج هرمز عباس، ر بند مسير :

 هاي محلي  اقامت در خانه مالحظات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي بدون انتخاب تورگروه:            گردشگري در مسيرهاي خاصنوع: 

 

اي  روزج  دانند. آنها با يك گروج بيه سيفر چنيد    فران مقصد نهايي و مسير سفر را نميها مسا در اي  تور

 عيت يطب يتوانيد تورهيا   يتورهيا مي    يي کنند. ا را تجربه مي انهجوي نوعي يك سفر ماجرا  روند و به مي

 باشد. يبيترک ايو  يفرهنگ ،يگرد

 

 هاي تركيبی تورگروه:            گردشگري در مسيرهاي خاصنوع: 
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تورهاي ترکيبي نوعي تور است که شامل ديدار از مناظر طبيعي، خريد، آشنايي با فرهنگ و معمياري  

 توان طراحي و اجرا کرد. هاي ايران مي ها را در تمام شهر و ... است اي  تور

 

 داري ايرانی  زنده  شبگروه:            گردشگري در مسيرهاي خاصنوع: 

 

بويژج شهرهاي بزرگ و جزيرج کيش با برناميه هياي تفريحيي و فرهنگيي     ها  ها را در تمام شهر اي  تور

  تواند شامل انجام تفريحات سال ، نقيالي، شياهنامه   داري ايراني مي  زندج  توان اجرا کرد، شب ميشبانه 

 اجراي موسيقي سنتي باشد و خواني

 

 ها  بازديد از پاتوقگروه:            گردشگري در مسيرهاي خاصنوع: 

 

هياي فرهنگيي و هنيري و گفتگيو بيا        دو روزج، بيراي دييدار از پياتوق    اي  هاي يك  ها در مدت اي  تور

 .شود انديشان طراحي و اجرا مي  هنرمندان و ورزشكاران و نويسندگان و ه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها تور براي مجردگروه:            گردشگري در مسيرهاي خاصنوع: 

 

ايجاد امكان براي آشينايي پسيران و دختيران و ميردان و زنيان مجيرد بيا        ها  هد  از برگزاري اي  تور

ها بايد با رعايت کلية مالحظيات   يكديگر به منظور انتلاگ همسر آيندج است. بديهي است که اي  تور

 .ديني، اجتماعي و اخالقي و تحت نظارت مراجع ذيربط انجام شود

 

 

 تور ويژة بانوانگروه:            گردشگري در مسيرهاي خاصنوع: 
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شيود و   هاي زندگي براي بيانوان برگيزار ميي     ها براي تفريح و استراحت و بازآموزي تجربه اي  نوع تور

هياي معرفتيي و ...     افتيادج و شيرکت در کيالس     هاي دور ها، مناظر طبيعي، شهر شامل ديدار از روستا

 شود. مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها روي در شهر  پيادهگروه:            گردشگري در مسيرهاي خاصنوع: 

 

 

 روي در كاشان  پياده -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مقصد -مبداء اطالعات

 کامل پاييز، زمستان، بهار نص  روز کاشان کاشان ويژگيها :

 آشنايي با فرهنگ مردم، آشنايي با تاريخ، آشنايي با هنر و معماري جاذبه ها :
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 مساجد ها،  في ، خانه باغ :مسير 

 اي  برنامه با مشارکت ادارات، مسئولي  فرهنگي و شهري و بكارگيري مربي تربيت بدني قابل اجراست. مالحظات:

 

 

 روي در اصفهان  پياده -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  (km)مسافت مقصد -مبداء اطالعات

 کامل صولتمام ف دو نص  روز 8 اصفهان ويژگيها :

 آشنايي با فرهنگ، هنر، تاريخ و معماري جاذبه ها :

 جهان هاي آن، بازار، ميدان نقش  زايندج رود و پل ستون،  بهشت، چهل  هشت مسير :

 اي  برنامه با مشارکت ادارات، مسئولي  فرهنگي و شهري و بكارگيري مربي تربيت بدني قابل اجراست. مالحظات:

 

 

 تهرانروي در   پياده -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مقصد -مبداء اطالعات
 کامل تمام فصول يك 4 تهران ويژگيها :

 آشنايي با هنر و فرهنگ و معماري ديدار از بازار تهران، جاذبه ها :

 تير خيابان سي  بازار تهران، کاخ گلستان، ميدان توپلانه، مسير :

 ا مشارکت ادارات، مسئولي  فرهنگي و شهري و بكارگيري مربي تربيت بدني قابل اجراست.اي  برنامه ب مالحظات:

 

 

 

 

 

 

 

 زيروي در تبر  پياده -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مقصد -مبداء اطالعات
 کامل تمام فصول نص  روز 2 تبريز ويژگيها :

 هاي فرهنگي آن  بازار و جاذبه جاذبه ها :

 بازار تبريز و اطرا  مسير :

 اي  برنامه با مشارکت ادارات، مسئولي  فرهنگي و شهري و بكارگيري مربي تربيت بدني قابل اجراست. مالحظات:

 



 243 

 

 روي در سنندج  پياده -5

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مقصد -مبداء  اطالعات
 کامل تمام فصول نص  روز 2 سنندج ويژگيها :

 هاي فرهنگي، هنري و معماري جاذبه جاذبه ها :

 االحسان( مرکز شهر سنندج )بازار، خانة کرد، مسجد دار مسير :

 اي  برنامه با مشارکت ادارات، مسئولي  فرهنگي و شهري و بكارگيري مربي تربيت بدني قابل اجراست. مالحظات:

 

 

 روي در كيش  پياده -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  (km)فتمسا مقصد -مبداء اطالعات

 کامل زمستان نص  روز 2 کيش ويژگيها :

 مناظر طبيعي جاذبه ها :

 ها جادة ساحلي و ديدار از بازار مسير :

 اي  برنامه با مشارکت ادارات، مسئولي  فرهنگي و شهري و بكارگيري مربي تربيت بدني قابل اجراست. مالحظات:

 

 

 وي در قزوينر  پياده -7

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  (km)مسافت مقصد -مبداء اطالعات

 کامل تمام فصول يك 4 قزوي  ويژگيها :

 هاي فرهنگي، هنري، معماري و اعتقادي مردم قزوي   ديدار از جاذبه جاذبه ها :

 حسي ، مقبرة پيامبران زادج شاج سلطانفرنگي، امام اهلل مستوفي، عمارت کالج  بازار قزوي ، آرامگاج حمد مسير :

 اي  برنامه با مشارکت ادارات، مسئولي  فرهنگي و شهري و بكارگيري مربي تربيت بدني قابل اجراست. مالحظات:

 

 

 روي در سمنان  پياده -8

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مقصد -مبداء اطالعات
 کامل يز و زمستان و بهارپاي نص  روز 2 سمنان ويژگيها :

 هاي فرهنگي، تاريلي، معماري ديدار از جاذبه  جاذبه ها :

 زادج، مسجد جامع، مسجد سلطاني، خانة تدي  بازار، حمام کهنه، امام  مسير :

 اي  برنامه با مشارکت ادارات، مسئولي  فرهنگي و شهري و بكارگيري مربي تربيت بدني قابل اجراست. مالحظات:
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 روي در دامغان  پياده -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مقصد -مبداء اطالعات
 کامل بجز تابستان نص  روز 4 دامغان ويژگيها :

 ديدار از آثار تاريلي و معماري و آشنايي با فرهنگ مردم جاذبه ها :

 دختران، مسجد جامع زادج، برج چهل  مسجد تاريكلانه، برج پير علمدار، امام مسير :

 اي  برنامه با مشارکت ادارات، مسئولي  فرهنگي و شهري و بكارگيري مربي تربيت بدني قابل اجراست. مالحظات:

 

 

 روي در مشهد  پياده -15

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مقصد -مبداء  اطالعات
 کامل تمام فصول يك 5 مشهد ويژگيها :

 آشنايي با فرهنگ، تاريخ و معماري و عقايد مذهبي جاذبه ها :

 ... راا )ع(، بازار راا، آرامگاج نادر و  حرم امام مسير :

 اي  برنامه با مشارکت ادارات، مسئولي  فرهنگي و شهري و بكارگيري مربي تربيت بدني قابل اجراست. مالحظات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سفر براي خريدروه: گ           گردشگري در مسيرهاي خاصنوع: 

 

 بازار بزرگ تهران -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات
 کامل تمام فصول يك تهران تهران ويژگيها :

 شناسي و معماري بازار تهران  هاي مردم  جاذبه جاذبه ها :

 بازار تهران مسير :
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 ش قديمي تهران نيز ترکيب کرد.اي  برنامه را مي توان با ديدار از بل مالحظات:

 

 قشم و چابهار  مناطق آزاد كيش، -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات

 کامل تمام فصول دو براي هر کدام کيش، قش ، چابهار مناطق آزاد  ويژگيها :

 شناسي هاي طبيعي و تاريلي و مردم  جاذبه  جاذبه ها :

 قش  و چابهار  اد کيش،مناطق آز مسير :

 بهتري  زمان خريد، هنگام برپائي جشنوارج هاي تابستاني يا زمستاني است. مالحظات:

 

  هاي سنتی هاي مرزي و بازار بازار -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مبداء اطالعات
 کامل لتمام فصو دو براي هر کدام  هاي سنتي ذيل بازار سراسر کشور ويژگيها :

  بندر ترکم ، آستارا، مريوان  سنندج،  کرمان،  بازار سنتي اصفهان، يزد، جاذبه ها :

 شدج فوق هاي سنتي ذکر بازار مسير :

 شناسي هاي تاريلي و طبيعي و مردم  ديدار از بنا مالحظات:

 

 

 

 گردشگري در مسيرهاي خاصنوع: 

 ن/ سالمندانتور براي بيماران خاص/ نابينايان/ معلوليگروه: 

 

و فراه  ساخت  امكان بهيرج گييري عميوم افيراد     منظور همگاني کردن سفر ب ،ها برگزاري اينگونه تور

گيرد که بيشتري  امنيت و  هايي صورت مي  در مكان هاتور  يگيرد. برگزاري ا  صورت ميجامعه از آن 

 .کمتري  مزاحمت را براي اي  افراد به همراج داشته باشد

 

 

 ها وانی و سکونت در كاروانسرا هاي كار سفرگروه:         گري در مسيرهاي خاصگردشنوع: 

 

 كاروانسراي قصر بهرام -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  (km)مسافت مبداء اطالعات
 کمپينگ زمستان و بهار پاييز، دو 155 تهران ويژگيها :

 پيشي  آشنايي با کوير و سبك زندگي مردم قرون جاذبه ها :

 بهرام )پارك ملي کوير( قصر ،ورامي  تهران، مسير :
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 نوشيدني و غذا به همراج داشته باشيد مالحظات:

 

 گچين كاروانسراي دير -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مبداء اطالعات

 کمپينگ زمستان و بهار ،پاييز دو پارك ملي کوير تهران ويژگيها :

 ايي با کوير و سبك زندگي مردم قرون پيشي آشن جاذبه ها :

 ورامي  تهران، مسير :

 نوشيدني و غذا به همراج داشته باشيد مالحظات:

 

 نمك  كاروانسراي ده -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کمپينگ زمستان و بهار يز،پاي دو 115 تهران ويژگيها :

 يي با کوير و سبك زندگي کاروانيانآشنا جاذبه ها :

 نمك( گرمسار )دج تهران، مسير :

 نوشيدني و غذا به همراج داشته باشيد مالحظات:

 

 خورت  كاروانسراي مورچه -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 داشتيسرويه به کمپينگ، رستوران، بجز تابستان  دو 55 اصفهان ويژگيها :

 آشنايي با زندگي کاروانيان جاذبه ها :

 مورچه خورت اصفهان، مسير :

 تجربه اي فراموش نشدني اشت. مالحظات:

 

 

 

 

 تور در مسير مرزيگروه:            گردشگري در مسيرهاي خاصنوع: 

 

 آستارا تا ماكو -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  (km)مسافت مبداء اطالعات

 در شهرها و مسير کامل  پاييز بهار، تابستان و چهار 455 آستارا يها :ويژگ

 زندگي عشايري ،آثار فرهنگي و تاريلي و معماري ،هاي طبيعي  زيبايي تجربة مسير مرزي، جاذبه ها :

 ماکو -دشت  پل -جلفا -اصالندوز -آباد  پارس -سوار  بيله -گرمي -اردبيل -نمي  -آستارا مسير :
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 در اي  برنامه ها، با امكانات کامل مانند نقشه، سوخت همراج و ساير لوازم اروري سفر کنيد. :مالحظات

 

 سرخستا  گرگان -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  (km)مسافت مبداء اطالعات

 کامل در شهرها و مسير بهار و پاييز چهار 755 گرگان ويژگيها :

 هاي طبيعي، آثار فرهنگي، آشنايي با مردم خراسان و مردم ترکم  باييتجربة مسير مرزي، زي جاذبه ها :

 مسير :
 قوچان –شيروان  –بجنورد  –آشلانه  –تپه  مراوج  -برون   اينچه -قال  آق -گرگان 

 سرخه –کالت  –درگز  -باجگيران  

 ازم اروري سفر کنيد.در اي  برنامه ها، با امكانات کامل مانند نقشه، سوخت همراج و ساير لو مالحظات:

 

 زابل تا چابهار -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مبداء اطالعات
 کامل در شهرها و مسير زمستان پنج 155 چابهار ويژگيها :

 جاذبه ها :
 ها و آثار باستاني ديدار از قلعه  تجربة مسير مرزي، آشنايي با اقوام بلو  و سيستاني،

 سبك زندگي مردمآشنايي با  

 مسير :
 نو فرج   -جالق  –سراوان  –سرباز  –راسك  –پيشي   –نگور   -بريه   -گواتر  –چابهار 

 زابل –سوخته  شهر -دشتك  –زاهدان  –جاوج  مير -آگ  تلخ  –کالت مسجد  -روتك 

 جادج خراگ است و مسير ايم  نيست. مالحظات:

 

 اروميهتا  خرمشهر -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)سافتم مبداء اطالعات
 کامل در شهرها و مسير پاييز و زمستان 7 1255 خرمشهر ويژگيها :

 ؟؟؟؟ جاذبه ها :

 شيري  قصر  –غرگ  گيالن  –سومار  –ايالم  –مهران  –دهلران  –موسيان  –سوسنگرد  –خرمشهر  مسير :

 اروميه –اشنويه  –شهر  پيران  –شت د سر –بانه  –مريوان  –نوسود  –ذهاگ  پل  سر 

 مسير خراگ است. مالحظات:

 (نامه اساس سفر برتاريخی )هاي  مسيرگروه:          گردشگري در مسيرهاي خاصنوع: 

 

 

 مسير جادة ابريشم در ايران -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  (km)مسافت مقصد -مبداء اطالعات

 کامل پاييز و بهار 8 1555 تبريز –مشهد  ويژگيها :

 ديدار از مناظر طبيعي -هاي ملتل  ديدار از شهر -سبك زندگي مردم -هاي تاريلي بنا -آرامگاج عرفا جاذبه ها :
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 تبريز –زنجان  -قزوي   -تهران  - سمنان -دامغان  -شاهرود  –بسطام  –سبزوار  -نيشابور  -مشهد  مسير :

 امكانات کامل مانند نقشه، سوخت همراج و ساير لوازم اروري سفر کنيد. در اي  برنامه ها، با مالحظات:

 

 

 مسير سفر ماركوپولو -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  (km)مسافت مقصد -مبداء اطالعات

 کامل بهار و زمستان پاييز، 7 1155 زابل –يزد  ويژگيها :

 هاي ملتل  ديدار از شهر، سبك زندگي مردم ،هاي تاريلي بنا، کويرمناظر طبيعي،  جاذبه ها :

 زابل –زاهدان  –کرمان  –يزد  مسير :

 در اي  برنامه ها، با امكانات کامل مانند نقشه، سوخت همراج و ساير لوازم اروري سفر کنيد. مالحظات:

 

 

 كشی اسکندر در ايران لشکر -2

 ت گردشگريامکانا فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مقصد -مبداء اطالعات
 کامل بهار پاييز، زمستان و 7 155 شيراز –شوش  ويژگيها :

 آشنايي با تاريخ و معماري و هنر، مناظر طبيعي، هاي تاريلي بنا جاذبه ها :

 شيراز –ممسني  آباد  نور -گچساران  –بهبهان  –شوش  مسير :

 مراج و ساير لوازم اروري سفر کنيد.در اي  برنامه ها، با امكانات کامل مانند نقشه، سوخت ه مالحظات:

 

 

 

 

 

 

 

 جادة واليت -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مقصد -مبداء اطالعات
 کامل بهارو  زمستان پاييز، 15 1855 مشهد –اهواز  ويژگيها :

 راا)ع(  ارگاج امامهاي تاريلي در مسير ب بنا، مناظر طبيعي آشنايي با تاريخ و هنر اسالمي، جاذبه ها :

 مشهد مقدس –يزد  –شيراز   -اهواز  مسير :

 مسير خراگ است. مالحظات:
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 مسير عرفان -5

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مقصد -مبداء  اطالعات
 کامل بهار پاييز، زمستان و 7 155 مشهد –تهران  ويژگيها :

 راا )ع(  تاريلي در مسير بارگاج امام ،ناظر طبيعيم آرامگاج عرفا و شعرا، جاذبه ها :

 مشهد مقدس –نيشابور  –سبزوار  –خرقان  –بسطام  –دامغان  –سمنان  –تهران  مسير :

 .در اي  برنامه ها، با امكانات کامل مانند نقشه، سوخت همراج و ساير لوازم اروري سفر کنيد. مالحظات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با مشاهير گروه: سفر      ا        نوع: ساير توره
 

روند. با آنهيا   ها، مردم عادي و گردشگران به ديدار مشاهير و هنرمندان و ورزشكاران مي در اينگونه تور

بيا   ييآشينا  يتورهيا بيرا    يکنند. ا کنند يا در منازل مسكوني و محل کار آنها حضور پيدا مي سفر مي

 شوند. يم يطراح ريمشاه يسبك زندگ
 

 

 هاي تشويقی تورگروه:       نوع: ساير تورها        
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هياي   ها و کشور تشويق کارمندان خود آنها را به شهرقدرداني و ها براي   ها و ارگان  بسياري از شرکت

هيا و   خيود در کشيور   انتوانند با همكيار  ها کارمندان ام  استراحت مي فرستند. در اي  سفر ديگر مي

 د و تبادل اطالعات کنند.هاي ملتل  آشنا شون شهر
 

 

 نگاري هاي خبر سفرگروه:       نوع: ساير تورها        
 

اجتمياعي و   ،اتفاقيات سياسيي   تاگيرد  هاي ملتل  صورت مي با دعوت از خبرنگاران حوزجاي  سفرها 

اعيياد   ،هيا   جشي  ديدار مقامات و مسئولي  داخلي و خارجي، همايشيها،  هاي فرهنگي از قبيل  رويداد

 .بصورت مستند، کامل و تلصصي پوشش خبري دادج شودلي و مذهبي م
 

 

 گروه: تورهاي آشناسازي      نوع: ساير تورها        
 

برگزاري تورهاي آشناسازي با دعوت از مديران دفاتر مسافرتي، مسئولي  گردشگري و خبرنگياران در  

انجيام ميي    ي جاذبه هاي کشيور سطوح بي  المللي، ملي و استاني جهت تبليغ، پوشش خبري و معرف

  .ان و رسانه هاي گردشگري از نزديك با امكانات و جاذبه هاي استان يا کشور آشنا شوندشود تا متولي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي سياسی سفرگروه:       نوع: ساير تورها        
 

لمللي ميي باشيد   در سطح استاني، ملي و بي  اها وابسته به وقايع و اتفاقات سياسي  برگزاري اي  سفر

برناميه  ها بيراي حضيور در    مقامات عاليرتبه خارجي و داخلي و رسانه ، دعوت از هاتري  آن که متداول 

مواردي همچون انتلابات و هائي نظير مراس  ملي روز استقالل، سالگردها، مناسبتهاي مه  تاريلي و 

 در کشور است.شرکت در همايشها و اجالس سران 
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 اي بازديد از مراكز هستهگروه:      ا        نوع: ساير توره
 

اينگونه برنامه ها با هد  اطالع رساني و شفا  سازي در بارج صلح آميز بودن برنا مه هاي هسيته اي  

کشور و دعوت از رسانه ها، نلبگان جامعه، مقامات عاليرتبه خارجي و داخلي توسيط سيازمان انيرژي    

و آشينائي بيا پيشيرفتهاي علميي کشيور و       اراك، بوشيهر   نطنيز، اي  مراکز هستهاتمي جهت بازديد از 

 طراحي و اجرا مي شوند. اي تكنولوژي مراکز هسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحصيل در ايرانگروه:       نوع: ساير تورها        

 

 حوزة علمية قم -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  (km)مسافت مقصد -مبداء اطالعات

 کامل تمام فصول بستگي دارد 125 تهران : ويژگيها

 هاي زيارتي و مذهبي ايران يادگيري زبان فارسي، آشنائي با فرهنگ مردم و جاذبه جاذبه ها :

 حوزج علميه شهر مقدس ق ، مسير :
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 کشور جهان در اي  مرکز معتبر آموزش علوم اسالمي در حال تحصيل هستند. 90طالگ بيش از  مالحظات:

 

 المللی امام خمينی شگاه بيندان -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  (km)مسافت مقصد -مبداء اطالعات

 کامل تمام فصول بستگي دارد 125 تهران ويژگيها :

 هاي کشور ايران  يادگيري زبان فارسي، آشنائي با فرهنگ مردم و جاذبه جاذبه ها :

 ينيدانشگاج بي  المللي امام خم قزوي ، مسير :

 جهت کسب اطالعات بيشتر مي توان با وزارت علوم و تحقيقات تماس گرفت. مالحظات:

 

 هاي معتبر  نمايندگی دانشگاه -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مقصد -مبداء اطالعات
 کامل تمام فصول بستگي دارد کيش تهران ويژگيها :

 کشور ايران هاي هاي کيش و جاذبه  جاذبه  جاذبه ها :

 جزيرج کيش مسير :

 جهت کسب اطالعات بيشتر مي توان با وزارت علوم و تحقيقات تماس گرفت مالحظات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تور ماه عسلگروه:        نوع: ساير تورها        

 

 

 كيش -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مقصد -مبداء اطالعات

 کامل زمستان و اوايل  بهار 5 تا 3 کيش تهران ويژگيها :

 سواحل خليج فارس، تفريحات دريايي، خريد، امكانات تفريحي ديگر جاذبه ها :
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 جزيرج کيش مسير :

 محيط آرام، برنامه هاي تفريحي گوناگون و خدمات کامل جهت استراحت توصيه مي شود. مالحظات:

 

 

 قوشچی -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  (km)مسافت مقصد -مبداء اطالعات

 کامل بهار و تابستان و پاييز 4تا  2 15 قوشچي –اروميه  ويژگيها :

 سواري درماني، اسب   جزاير کبودان، اشك و غار سهوالن، تفريحات دريايي، لج  جاذبه ها :

 قوشچي اروميه، مسير :

 ت استراحت توصيه مي شود.محيط آرام، برنامه هاي تفريحي گوناگون و خدمات کامل جه مالحظات:

 

 

 قشم -2

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت مقصد مقصد -مبداء اطالعات
 کامل زمستان و اوايل بهار 5تا  3 قش  تهران ويژگيها :

 پارك قش  هاي ژئو فارس، تفريحات دريايي، خريد، جاذبه  سواحل خليج  جاذبه ها :

 جزيرج قش  مسير :

 ام، برنامه هاي تفريحي گوناگون و خدمات کامل جهت استراحت توصيه مي شود.محيط آر مالحظات:

 

 

 

 

 

 

 

 تور ماه عسلگروه:       نوع: ساير تورها        

 

 

 رامسر -4

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  مقصد مقصد -مبداء اطالعات

 کامل پاييز، زمستان، بهار 5تا  3 رامسر تهران ويژگيها :

 کاني، زندگي روستايي هاي هير  سواحل درياي مازندران، جنگل ها :جاذبه 
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 رامسر تهران، مسير :

 محيط آرام، برنامه هاي تفريحي گوناگون و خدمات کامل جهت استراحت توصيه مي شود. مالحظات:

 

 كالردشت -5

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت  (km)مسافت مقصد -مبداء اطالعات

 کامل تمام فصول 5تا  3 15 کالردشت -آباد  مرزن ويژگيها :

 هواي کوهستاني، اقامت در جنگل و  آگ  جاذبه ها :

 کالردشت  آباد، تهران، جادج چالوس، مرزن مسير :

 محيط آرام، برنامه هاي تفريحي گوناگون و خدمات کامل جهت استراحت توصيه مي شود. مالحظات:

 

 هزار  هزار و سه  هاي دو  جنگل -1

 امکانات گردشگري فصل سفر )روز(مدت (km)مسافت مقصد -مبداء اطالعات
 کامل تمام فصول 4تا  2 25 تنكاب  ويژگيها :

 مكاني آرام هواي کوهستاني،  و  آگ جاذبه ها :

 هزار   هزار و سه  هاي دو جنگل  تنكاب ، مسير :

 ت کامل جهت استراحت توصيه مي شود.محيط آرام، برنامه هاي تفريحي گوناگون و خدما مالحظات:

 

 

 

 

 

 

 

 آبشارهاي ايران
 

 استان آذريايجان شرقیآبشارهاي  -1
 

 موقعيت مکانی و مسير دسترسی مبداء حركت نام آبشار رديف

 تهران نزديك روستاي قزلچه ميدان-كيلومتر جاده تبريز 15 تبريز اسکندر 1

 روستاي داران كيلومتري تبريز جلفا 155 جلفا آسياب خرابه 2



 255 

 شرق شهر جلفا نزديك به روستاي قشالق جلفا ماهاران 2

 كيلومتري جاده شبستر، روستاي سركنديزج 18 شبستر سركنديزج 4

 روستاي پيرسقا -كيلومتري جنوب قره آغاج   45 قره آغاج پير سقا 5

 كيلومتري جنوب قره آغاج 41 قره آغاج غار حاجی آباد 1

 كيلومتري غرب ورزقان، روستاي گل آخور 15 رزقانو غار حاجی آباد 7

 كيلومتري غرب سراب، روستاي اسب فروشان 11 سراب اسب فروشان 8

 نوع دسترسی: جاده اي + پياده روي   زمان پيشنهادي سفر: بهار و تابستان 

 

 

 استان آذريايجان غربی آبشارهاي -2

 
 دسترسیموقعيت مکانی و مسير  مبداء حركت نام آبشار رديف

 اروميه شلمکان 1
 روستاي بند –شهر اروميه  -كيلومتري جنوب غرب اروميه  4

 روستاي شلمکان

 كيلومتري غرب اروميه نزديك به روستاي سولك 45 اروميه سولك 2

 كيلومتري شمال غرب اروميه، روستاي پسان، روستاي بانی 25 اروميه مارميشو 2

 اروميه سوله دوگل 4
 زيوه –سيلوانه  –اروميه  -ب غرب اروميه  كيلومتر جنو 15

 كسيان –ديزج 

 كيلومتر شمال تکاب روستاي قينرجه 41 تکاب قينر جه 5

 كيلومتر جنوب شهر سلماس 25 سلماس دره خور خوره 1

 سيه چشمه عرب ديزج 7
 شادلوي سفلی –زاويه  – -كيلومترشمال غرب سيه چشمه 27

 عرب ديزجی

 ومتر جنوب غرب ماكوكيل 5 ماكو قلعه جوق 8

 نوع دسترسی: جاده اي + پياده روي   زمان پيشنهادي سفر: بهار و تابستان 

 

 

 

 استان اردبيل  آبشارهاي -2
 

 موقعيت مکانی و مسير دسترسی مبداء حركت نام آبشار رديف
 روستاي سردابه -خشکه رود   -كيلومتر غرب اردبيل   25 اردبيل سردابه 1

 كلور -خوجين  -كيلومتري جنوب شرقی خلخال   21 خلخال آقبالغ 2

 هشتجين –كيلومتر طول مسير خلخال  42 خلخال هشتجين 2
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 موييل  -كيلومتر جنوب شهر مشکين شهر  25 مشکين شهر گورگورخياوچاي 4

 كيلومتر جنوب شهر مشگين شهر 25 مشگين شهر شيروان دره 5

 روستان عنبران اولياء –كيلومتري شمال نمين  15 نمين شورشورنه 1

 نير گور آلورس 7
 دهستان اسالم آباد –كيلومتر شمال شهر نير    25

 روستاي آلورس

 نوع دسترسی: جاده اي + پياده روي   زمان پيشنهادي سفر: بهار و تابستان 

 

 

 استان اصفهان   آبشارهاي -4
 

 موقعيت مکانی و مسير دسترسی مبداء حركت نام آبشار رديف
 كرد عليا –عسگران  –افجان  –كيلومتري غرب تيران   45 تيران عليا كرد 1

 كيلومتري شرق سميرم 4 سميرم سميرم 2

 شمال شهر سميرم سميرم تقرچه 2

 حنا -كيلومتري جنوب سميرم   25 سميرم سد حنا 4

 بی بی سيدان -كيلومتري جنوب غرب سميرم   55 سميرم بی بی سيدان 5

 آب ملخ -كيلومتري جنوب غرب 55 سميرم آب ملخ 1

 خفر –حنا  -كيلومتري جنوب 15 سميرم خفر 7

 خفر –حنا  -كيلومتري جنوب 15 سميرم پوتك 8

 دربند –كيلومتري غرب 12 فريدونشهر پونه زار 1

 روستاي دورك –كيلومتري جنوب غرب فريدونشهر    145 فريدونشهر دورك 15

 در ارتفاعات شهر نياسر نياسر 11

 طامه –كيلومتري جنوب غرب نطنز    8 نطنز طامه 12

 نوع دسترسی: جاده اي + پياده روي   زمان پيشنهادي سفر: بهار و تابستان 

 

 

 

 

 استان ايالم   آبشارهاي -5
 

 موقعيت مکانی و مسير دسترسی مبداء حركت نام آبشار رديف
 هوتهما –هزارانی  –كيلومتري جنوب آبدانان 18 آبدانان ماهوته 1

 تختان –انجيره  –كيلومتر شمال غربی آبدانان  22 آبدانان تختان 2

 خربزان –انحيره  –كيلومتر شمال غربی آبدانان 42 آبدانان خربزان 2
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 اما –ماربره  -كيلومتر جنوب شهر ايالم   25 ايالم اما 4

 چم او –چالسرا   -كيلومتر جنوب غرب ايالم   15 ايالم چم او 5

 ابتداي جاده ايالم به سرابله يالما گچان 1

 روستاي شهيد كشوري –چالسرا  –كيلومتر جنوب ايالم   1 ايالم سرطاف 7

 چشمه شيرين –كيلومتر غرب دره شهر   28 دره شهر دربند 8

 چشمه كبود –چالسرا  –كيلومتر جنوب ايالم    12 ايالم وه ريز 1

 روستاي آرمو –شهر   كيلومتر جنوب شرق دره 25 دره شهر ماربره 15

 بيشه دراز –در مسير دهلران به پهله   دهلران آب تاف 11

 نوع دسترسی: جاده اي + پياده روي   زمان پيشنهادي سفر: بهار و تابستان 

 

 

 

 

 استان بوشهر   آبشارهاي -1

 
 موقعيت مکانی و مسير دسترسی مبداء حركت نام آبشار رديف

 سعدآباد –ي شمال دشتستانكيلومتر 22 دشتستان زيرراه 1

 تل سركوه –سعدآباد  –كيلومتر شمال غربی آبدانان  27 دشتستان تل سركوه 2

 در روستاي فارياب دشتستان فارياب پشتکوه 2

 نوع دسترسی: جاده اي + پياده روي   زمان پيشنهادي سفر: بهار و تابستان 

 

 

 

 

 

 

 (1استان تهران  ) آبشارهاي -7

 

 نام آبشار رديف
مبداء 

 حركت
 موقعيت مکانی و مسير دسترسی

 روستاي كمرد –پرديس  –بومهن  –كيلومتري غرب رودهن  18 رودهن كمرد 1

 در ارتفاعات كلکچال شميران سوئك 2

 دارآباد –در ارتفاعات شمال تهران  دارآباد غالك 2
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 دارآباد –در ارتفاعات شمال تهران  دارآباد كبوترخان 4

 دارآباد –در ارتفاعات شمال تهران  آباددار چال محله 5

 در ارتفاعات شمال تهران، دربند، روستاي پس قلعه، پناهگاه شيرپال دربند دوقلو 1

 روستاي پس قلعه –دربند -در ارتفاعات شمال تهران  دربند اوسون 7

 در ارتفاعات شمال تهران، دربند، روستاي پس قلعه، پناهگاه شيرپال دربند سوتك 8

 در ارتفاعات شمال تهران، دربند، روستاي پس قلعه، پناهگاه شيرپال دربند رجب 1

 دركه –در ارتفاعات شمال تهران  دركه كارا 15

 آسکان –جوستان  –كيلومتر در شرق طالقان 42 طالقان آسکان 11

 اوچان –شهراسر  –فشندك  –كيلومتر در غرب طالقان 45 طالقان اوچان 12

 اورازان –كيلومتر در شرق طالقان 15 انطالق اورازان 12

 جزينان –كيلومتر در شمال  طالقان  7 طالقان تونو 14

 آسکان –جوستان  –كيلومتر در غرب طالقان 25 طالقان سوهان 15

 كيلومتري شمال طالقان 15 طالقان شلبن 11

 روستاي كركبود –محسن آباد  –كيلومتري شرق طالقان 12 طالقان كركبود 17

 شکرآب –آهار  –كيلومتري غرب  فشم 12 فشم شکرآب 18

 زايگان –كيلومتري شرق  فشم 12 فشم الرمحله 11

 الالن –زايگان  –كيلومتري شمال شرق  فشم 12 فشم اللون 25

 نوع دسترسی: جاده اي + پياده روي   زمان پيشنهادي سفر: بهار و تابستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2استان تهران  ) آبشارهاي -7
 

 موقعيت مکانی و مسير دسترسی مبداء حركت نام آبشار رديف
 آبنيك –زايگان  –كيلومتري شرق  فشم 12 فشم يخی آبنيك 21

 دربندسر -ميگون  –ديزين -كيلومتري جاده فشم  15 فشم دربندسر 22

 جليزجند –كيلومتري شمال  فيروزكوه 25 فيروزكوه تنگه واشی 22

 آدران -متري جاده كرج به چالوسكيلو 15 كرج پيچه آدران 24
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 كرج سپهساالر 25
تکيه  –آسارا  –آدران  –كيلومتري جاده كرج به چالوس 55

 سپهساالر

 كرج خور 21
كيلومتري جاده كرج به چالوس، آدران، خوزنکال،  25

 روستاي خور

 كرج چاران 27
 –خوزنکال  –آدران  –كيلومتري جاده كرج به چالوس 25

 تاي چارانروس –روستاي جی 

 كرج كلها 28
 –پل خواب  –آدران  –كيلومتري جاده كرج به چالوس 48

 روستاي كلها –روستاي سيرا 

21 
آبشار هاي وله 

 جوستان -
 كرج

نسا  –آسارا  –آدران  –كيلومتري جاده كرج به چالوس  75

 روستاي وله –

 ودامامزاده دا –سولقان  –كيلومتري شمال كن 25 كن امامزاده داود 25

 روستاي رندان –كيلومتري شمال سولقان 17 سولقان دره حيدر 21

 روستاي سنگان –سولقان  –كيلومتري شمال كن 15 كن سنگان 22

 افجه –كيلومتري شمال غرب لواسان كوچك 15 لواسان كوچك سوستون 22

 روستاي كند عليا –كيلومتري شمال لواسان كوچك 15 لواسان كوچك كند عليا 24

 نوع دسترسی: جاده اي + پياده روي   پيشنهادي سفر: بهار و تابستان زمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استان چهارمحال و بختياري   آبشارهاي -8

 

 نام آبشار رديف
مبداء 

 حركت
 موقعيت مکانی و مسير دسترسی

 روستاي دره عشق –ناغان  –كيلومتري جنوب اردل 45 اردل دره عشق 1

2 
 آبشارهاي

 بهشت آباد
 روستاي بهشت آباد–كيلومتري شمال شرق اردل 7 اردل

 تونل كوهرنگ –كيلومتري جنوب چلگرد  8 چلگردتونل  2
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 كوهرنگ

 روستاي شيخ عليخان –كيلومتري غرب چلگرد 8 چلگرد شيخ عليخان 4

 روستاي ده چشمه –كيلومتري جنوب فارسان  5 فارسان پيرغار 5

 لردگان آتشگاه 1
روستاي  –دهستان سردشت  –كيلومتري جنوب لردگان 45

 آتشگاه

 روستاي بارز -منج    –كيلومتري غرب لردگان 12 لردگان ادور 7

 مال خليفه –كالر  -كيلومتري جنوب شرق لردگان 55 لردگان بابافرج 8

 لردگان سفيدآب 1
حد فاصل روستاهاي معدن و  –كيلومتري شمال لردگان 55

 كالرموئی

 لردگان كرودي كن 15
حد فاصل روستاهاي معدن و  –متري شمال لردگانكيلو 55

 كالرموئی

 حد فاصل روستا معدن –كيلومتري شمال لردگان 55 لردگان معدن 11

 نوع دسترسی: جاده اي + پياده روي   زمان پيشنهادي سفر: بهار و تابستان 

 

 

 استان خراسان جنوبی   آبشارهاي -1
 

 نام آبشار رديف
مبداء 

 حركت
 و مسير دسترسیموقعيت مکانی 

 روستاي چارده –كيلومتري جنوب بيرجند  5 بيرجند آبشارهاي چارده 1

 روستاي گيوك –كرمان –كيلومتري جاده بيرجند  5 بيرجند گيوك 2

2 
آبشارهاي دره 

 سبزكوه
 سرايان

روستاي نوبهار و  –چرمه  –كيلومتري شمال سرايان 25

 مصعبی

 نوع دسترسی: جاده اي + پياده روي   زمان پيشنهادي سفر: بهار و تابستان 

 

 

 استان خراسان رضوي   آبشارهاي -15

 

 نام آبشار رديف
مبداء 

 حركت
 موقعيت مکانی و مسير دسترسی

 تربت حيدريه دافی 1
غرب شهر كدكن و جنوب روستاي  -رباط سنگ  -تربت حيدريه

 دافی

 روستاي رود معجن -كيلومتري شمال غرب تريت حيدريه 48 تربت حيدريه رود معجن 2



 261 

 تربت جام استاي باال 2
روستاي  -سميع آباد  -كيلومتري شمال شرق تربت جام 15

 استاي باال

 روستاي اخلمد عليا –كيلومتري غرب چناران 24 چناران اخلمد 4

 روستاي برغمد –كيلومتري شمال  سبزوار 25 سبزوار برغمد 5

 روستاي كريز –ل آبادكيلومتري شمال غرب خلي 45 خليل آباد كريز 1

 مشهد آبگرم 7
روستاي  –اميرآباد  –گوگجی  –كالت -جاده مشهد  15كيلومتر 

 آبگرم

 مشهد ارتکند 8
روستاي  –شهر زو  –گوگجی باال  –كيلومتري شمال مشهد 115

 اورتکند

 روستاي چرم –كيلومتري غرب كالت 25 كالت چرم 1

 روستاي خور عليا -جاده كالت  –كيلومتري شمال مشهد 55 مشهد خور عليا 15

 شهر زو –كيلومتري جنوب كالت 55 كالت زاوين 11

12 
 آبشارهاي

 قره سو
 بعد از روستاي قره سو –كيلومتري جنوب كالت 8 كالت

 كاخك–كيلومتري جنوب گناباد 25 گناباد كاخك 12

 نيشابور بار 14
سمت كيلومتر به  15بزغان ،   –كيلومتري شمال غرب نيشابور 25

 روستاي بار –قوچان 

 روستاي بوژان –كيلومتري شمال شرق نيشابور 12 نيشابور بوژان 15

 درود –قدمگاه  –كيلومتري شمال شرق نيشابور 25 نيشابور درود 11

 نوع دسترسی: جاده اي + پياده روي   زمان پيشنهادي سفر: بهار و تابستان 
 

 

 

 

 

 

 

 استان خراسان شمالی   آبشارهاي -11
 

 نام آبشار رديف
مبداء 

 حركت
 موقعيت مکانی و مسير دسترسی

 روستاي ايزي –عباس آباد  –كيلومتري جنوب شرق اسفراين  15 اسفراين ايزي 1

 اسفراين توي 2
روستاي   -دهستان چهاربرج  –دهستان ايرج  –كيلومتري غرب 45

 توي

 جنوب غرب روستاي اسفيدان –بدرانلو  بجنورد بارگه 2
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 روستاي بياركرد –جنوب شهر آشخانه آشخانه ربيا 4

 روستاي حميد –باباامان  –كيلومتر جنوب شرق بجنورد 25 بجنورد حميد 5

 روستاي اسطرخی –گليان  –كيلومتري جنوب شيروان 45 شيروان اسطرخی 1

 دهستان زوارم –كيلومتري جنوب غربی شيروان 28 شيروان زوارم 7

 شيروان كهنه اوغاز 8
روستاي اوغاز  –دهستان هنامه  –لومتري شمال شرق شيروان كي 25

 كهنه

 روستاي اسفجير –دهستان حصار  –كيلومتري شمال فاروج 25 فاروج اسفجير 1

 نوع دسترسی: جاده اي + پياده روي   زمان پيشنهادي سفر: بهار و تابستان 

 

 

 استان خوزستان   آبشارهاي -12
 

 قعيت مکانی و مسير دسترسیمو مبداء حركت نام آبشار رديف
 مسير جاده دهدز -كيلومتري جنوب شرق ايذه  75 ايذه شيوند 1

 قلعه تل –كيلومتري شمال باغ ملك 15 باغ ملك آبشارهاي قلعه تل 2

 شمال شرقی دزفول دزفول شوي *2

 در مركز شهر شوشتر شوشتر آبشارهاي شوشتر 4

 سد شهيد عباسپورشمال  -شرق قلعه خواجه قلعه خواجه نگين 5

 اين آبشار را بايد از استان لرستان و از ايستگاه قطار درود به انديمشك رفت. *

 

 نوع دسترسی: جاده اي + پياده روي   زمان پيشنهادي سفر: بهار و تابستان 

 

 

 

 

 

 

 

 استان زنجان   آبشارهاي -12
 

 موقعيت مکانی و مسير دسترسی مبداء حركت نام آبشار رديف
 روستاي مرشون -كيلومتر شمال شرق ابهر  15 ابهر خانه گله 1

 دهستان همايون  -كيلومتر شمال شهر زنجان   25 زنجان شارشار 2

 منطقه الر –يحيی آباد  –بناب  –جاده زنجان به طارم 25كيلومتر  طارم هشترخان 2
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 نوع دسترسی: جاده اي + پياده روي   زمان پيشنهادي سفر: بهار و تابستان 

 

 

 استان سمنان   آبشارهاي -14
 

 موقعيت مکانی و مسير دسترسی مبداء حركت نام آبشار رديف
 جاده ابر –بسطام  –كيلومتري شمال شاهرود 48 شاهرود جنگل ابر 1

 مجن –كيلومتري شمال غرب شاهرود 25 شاهرود مجن 2

 منروستاي نکار –جاده مجن  –كيلومتري شمال شاهرود 25 شاهرود نکارمن 2

 نوع دسترسی: جاده اي + پياده روي   زمان پيشنهادي سفر: بهار و تابستان 

 

 

 استان سيستان و بلوچستان آبشارهاي -15
 

 موقعيت مکانی و مسير دسترسی مبداء حركت نام آبشار رديف
 روستاي آبند –دهستان ساربوگ  –كيلومتر شرق نيکشهر 45 نيکشهر آبندساربوگ 1

 دهستان الديز –كيلومتري جنوب غرب ميرجاوه 11 ميرجاوه الديز 2

 نوع دسترسی: جاده اي + پياده روي   زمان پيشنهادي سفر: بهار و تابستان 

 

 

 

 

 

 

 استان فارس  آبشارهاي -11

 

 نام آبشار رديف
مبداء 

 حركت
 موقعيت مکانی و مسير دسترسی

 جنوب شهر استهبان استهبان استهبان 1

 اقليد تنگ براق 2
لومتر جنوب غرب اقليد، دهستان آسپاس، شهر سده، تنگه كي 85

 براق

 كيلومتري داراب، جنت شهر، رستاق، دو برجی، دهستان فدامی 85 داراب فدامی 2

 تنگه رغز –حسن آباد  –كيلومتري داراب 25 داراب آبشارهاي 4
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 تنگه رغز

 دهستان كمهر –كيلومتر سپيدان   15 سپيدان مارگون 5

1 
تنگ 

 بستانك
 كام فيروز –شهر بيضا  –كيلومتري شمال شيراز 145 سپيدان

 روستاي قالت –دهستان صادقيه  –كيلومتري شمال شيراز  21 شيراز قالت 7

 دشت ارژن –خانه زنيان  –كيلومتري غرب شيراز 45 شيراز دشت ارژن 8

 فيروزآباد خرقه 1
خليج  كيلومتري جنوب شيراز در مسير شاهراه ارتباطی به بنادر 15

 فارس

 كازرون حکيم باشی 15
 سه راه راهدار –كيلومتري شمال غرب كازرون   25

 كيلومتر بعد از روستاي تل كوشك 5

 روستاي دشتگ –كوشکك  –كيلومتري شمال غرب مرودشت  15 مرودشت دشتك 11

 اسير –گله دار  –كيلومتري شمال غرب مهر 45 المرد چك چك 12

 يکی شهرستان نورآباددر نزد نورآباد تنگسا 12

 دامنه كوه هاي جنوبی نی ريز -كيلومتري نی ريز  5 نی ريز تارم 14

 نوع دسترسی: جاده اي + پياده روي   زمان پيشنهادي سفر: بهار و تابستان 

 

 استان قزوين   آبشارهاي -17
 

 موقعيت مکانی و مسير دسترسی مبداء حركت نام آبشار رديف

 الموت گرمارود 1
 دهستان زوارك –مينودشت  –يلومتري شرق معلم كاليهك 45

 روستاي گرمارود

 كوهين -محمودآباد نمونه  –كيلومتري شمال غرب قزوين 12 قزوين ايل چوپان 2

 روستاي رزجرد –كيلومتري جاده قزوين به الموت 25 قزوين دومانچال 2

 پياده روي نوع دسترسی: جاده اي +   زمان پيشنهادي سفر: بهار و تابستان 

 

 استان قم   آبشارهاي -18
 

 موقعيت مکانی و مسير دسترسی مبداء حركت نام آبشار رديف
 كيلومتري قم، روستاي قاهان 81در فاصله  قم  نوقاهان 1

 نوع دسترسی: جاده اي + پياده روي  زمان پيشنهادي سفر: بهار و تابستان 

 

 

 استان كردستان   آبشارهاي -11
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 موقعيت مکانی و مسير دسترسی مبداء حركت ارنام آبش رديف

 اورامان بل 1
 اورامان –سه راهی مريوان  –كيلومتري سروآباد 85حدوداً 

 روستاي بلبر –روستاي اورامان تخت 

 كيلومتري جنوب سردشت 25 بانه شلماش 2

 روستاي گويله –چناره  –كيلومتري شمال  شرق مريوان  21 مريوان گويله 2

4 
 ي كوهآبشارها

 چهل چشمه
 ديواندره

 آب باره –شريف آباد  -كيلومتر غرب ديواندره   15

 روستاي بست

 نوع دسترسی: جاده اي + پياده روي   زمان پيشنهادي سفر: بهار و تابستان 

 

 

 استان كرمان   آبشارهاي -25
 

 موقعيت مکانی و مسير دسترسی مبداء حركت نام آبشار رديف
 روستاي وروار –روستاي فرق  –ق  عنبر آباد شر عنبر آباد وراور 1

 در دامنه رشته كوههاي جبال بارز –شرق عنبران عنبرآباد سرنکوه 2

 دهستان دوساري –كيلومتري عنبر آباد   12حدوداً  عنبرآباد دوساري 2

 جيرفت كراه 4
كيلومتري شمال غرب جيرفت، دهستان رضی آباد،  45

 روستاي كراه

 راين –ماهان  –يلومتري جنوب  كرمان ك 81 راين راين 5

1 
آبشارهاي 

 سيمك
 روستاي كوهپايه –كيلومتري شمال كرمان 22 كرمان

 ماهان جوپار 7
 كيلومتري جنوب كرمان، سه كيلومتر مانده به ماهان 41

 جاده جوپار

 نوع دسترسی: جاده اي + پياده روي   زمان پيشنهادي سفر: بهار و تابستان 

 

 استان كرمانشاه   آبشارهاي -21
 

 موقعيت مکانی و مسير دسترسی مبداء حركت نام آبشار رديف

 ندوشه –كيلومتري شمال پاوه  28 پاوه نودشه 1

 سر پر ذهاب –كيلومتر شمال شرق  15 سرپل ذهاب پيران 2

 شمال شهر صحنه صحنه دربند 2

 ياده روينوع دسترسی: جاده اي + پ  زمان پيشنهادي سفر: بهار و تابستان 
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 استان كهگيلويه و بويراحمد   آبشارهاي -22
 

 موقعيت مکانی و مسير دسترسی مبداء حركت نام آبشار رديف

1 
 تنگ

 تامرداي
 ياسوج

 حسين آباد –تل خسرو  –كيلومتري جنوب غرب ياسوج  55

 جاده سپيدار

 در نزديکی شهر ياسوج، كنار پارك جنگلی ياسوج ياسوج 2

 ياسوج طسوج 2
 حسين آباد –تل خسرو  –كيلومتري جاده غرب ياسوج 125

 روستاي طسوج –جاده سپيدار 

 حدفاصل جاده پاتاوه و لوداب –كيلومتري شهر ياسوج 15 ياسوج بهرام بيگی 4

 دهستان بنستان –پاتاوه  –كيلومتري شمال غرب ياسوج 15 ياسوج منج 5

 شمال شهر سی سخت سی سخت تنگ نمك 1

 در منطقه حفاظت شده دنا سی سخت ناري 7

 كيلومتر شمال شرق سی سخت 8 سی سخت كوه گل 8

1 
تنگ موي 

 سادات
 دهدشت

 برآفتاب -كيلومتري جاده دهدشت به ياسوج  75

 روستاي سادات

 قلعه رييسی –جاورده  -قلعه دختر –شمال شهر دهدشت دهدشت كمردوغ 15

11 
طوف خيمه 

 سوق
 ستاي بی بی زليخارو –سوق  –شمال غرب دهدشت دهدشت

 دامنه كوه خاييز –كيلومتر شمال دوگنبدان 7 دوگنبدان گنج بنار 12

 دوگنبدان خامی باشت 12
 آبدگاه –باشت  -امامزاده جعفر –شمال غربی دوگنبدان

 روستاي تل چگاه

 نوع دسترسی: جاده اي + پياده روي   زمان پيشنهادي سفر: بهار و تابستان 

 

 

 

 ان گلستان  است آبشارهاي -22

 نام آبشار رديف
مبداء 

 حركت
 موقعيت مکانی و مسير دسترسی

 محمد آباد –فاضل آباد  –كيلومتر جنوب غرب علی آباد  11 علی آباد چه جا 1

2 
آبشار هاي 

 شيرآباد
 روستاي شير آباد –خان به بين  -دلند –غرب راميان راميان

 آباد در دامنه شمالی كوه هارونكيلومتري جنوب شرق علی  4 علی آباد كبود وال 2

 كيلومتر جنوب كرد كوي 1 كردكوي كردكوي)دوآب( 4
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 گرگان باران كوه 5
كيلومتر جنوب غرب گرگان در مسير رودخانه شصت كال و   18

 پارك جنگلی باران كوه

 گرگان رنگو 1
كيلومتري جنوب غرب گرگان از مسير پارك جنگلی و روستاي  15

 جنوب گرگان قابل دسترسی است. كيلومتري 5توشن در 

 روستاي زيارت –ناهار خوران  –كيلومتر جنوب گرگان 11 گرگان زيارت 7

 انتهاي جنگل شصت كال –كيلومتر جنوب غرب گرگان  22 گرگان شصت كالته 8

 روستاي حسينا –كيلومتر جنوب شرق مينو دشت  21 مينودشت حسينا 1

 روستاي محمدزمان –مينو دشتكيلومتر جنوب  15 مينودشت لولوم 15

 روستاي لوه -گاليکش –كيلومتر شرق مينو دشت 25 مينودشت لوه 11

 تنگه گل –آق قميش  –گاليکش  –كيلومتري شرق مينو دشت 45 مينودشت پارك گلستان 12

 نوع دسترسی: جاده اي + پياده روي   زمان پيشنهادي سفر: بهار و تابستان 

 

 ن  استان گيال آبشارهاي -24
 موقعيت مکانی و مسير دسترسی مبداء حركت نام آبشار رديف

 روستاي كوته كومه –لوندويل  –كيلومتري جنوب آستارا 15 آستارا التون 1

 حويق –ليسار  –كيلومتري شمال تالش 45 تالش زمرد 2

 روستاي لومير –پره سر  –كيلومتري رضوانشهر 21 رضوانشهر ويسادار 2

 كيلومتري جنوب رحيم آباد 25 –كيلومتري جنوب  رودسر 22 رودسر سجيران 4

 سياهکل لونك 5
روستاي  –دهستان توتکی  –كيلومتري جنوب سياهکل  25

 لونك

 باباولی 1
سياهکل 

 ديلمان
 روستاي آسيابر –ديلمان  –كيلومتري جنوب سياهکل 25

 جنوب شهر الهيجان الهيجان شيطان كوه 7

8 
آبشارهاي 

 ماسوله
 ماسوله –باالماكلوان  –كيلومتري غرب فومن 22 فومن

 نوع دسترسی: جاده اي + پياده روي   زمان پيشنهادي سفر: بهار و تابستان 

 

 

 استان لرستان   آبشارهاي -25
 

 نام آبشار رديف
مبداء 

 حركت
 موقعيت مکانی و مسير دسترسی

1 
آبشارهاي 

 اشترانکوه
 اشترانکوهدامنه كوه هاي  –جنوب شهرستان ازنا  ازنا
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 خرم آباد كاكارضا 2
كيلومتري شمال خرم آباد، دهستان رباط نمکی، روستاي  22

 كاكارضا

 جاده كيازاندره –كيلومتري اليگودرز 55 اليگودرز آب سفيد 2

 ونايی –گلدشت  -كيلومتري شمال غرب بروجرد  25 بروجرد آبشارهاي ونايی 4

 رم آباد، محمود وند، معموالن، افرينهكيلومتر جنوب غرب خ 75 خرم آباد افرينه 5

 ابتداي جاده خرم آباد به الشتر خرم آباد طاليی 1

 كيلومتري جنوب شرق خرم آباد، بر آفتاب دو، روستاي نوژيان 25 خرم آباد نوژيان 7

 جنوب روستاي خانه چوبی –برآفتاب دو  –كيلومتري خرم آباد 55 خرم آباد وارك 8

 خرم آباد بيشه 1
كمالوند  –مسير دسترسی از خرم آباد  -يلومتري جنوب درود ك 25

 روستاي بيشه –ايمان آباد  –غالمعلی 

 جنوب شهر درود در امتداد راه آهن سراسري دورود وقت و ساعت 15

 خرم آباد آبشارهاي سركانه 11
ايمان آباد  –كمانوند غالمعلی  –كيلومتري جنوب شرق خرم آباد 55

 روستاي سركانه

 خرم آباد برنجه 12
 شول آباد –سپيد دشت  –كيلومتري جنوب خرم آباد 85

 نزديك به روستاي پير امام

 خرم آباد چکان 12
 شول آباد –سپيد دشت  –كيلومتري جنوب خرم آباد 85

 نزديك به روستاي چکان

 كوهدشت شيرز 14
 كيلومتر شمال غرب كوه دشت آبشار در تنگه شيررز 25

 قع شده است.اطراف اوالد قباد وا

 كيلومتري جنوب نور آباد نزديك بقعه پير محمد 15 نورآباد غسلگه 15

 نوع دسترسی: جاده اي + پياده روي   زمان پيشنهادي سفر: بهار و تابستان 

 

 

 

 

 

 ( 1استان مازندران ) آبشارهاي -21

 

 نام آبشار رديف
مبداء 

 حركت
 موقعيت مکانی و مسير دسترسی

 آمل سنگ دركا 1
 خروجی جنگل –جاده هراز  –كيلومتري جنوب غرب آمل  25

 روستاي سنگ دركا –ميرزا كوچك خان 

 آمل نمار 2
خروجی پنجاب  –جاده هراز به تهران  –كيلومتري جنوب آمل 55

 روستاي نمار

خروجی دهستان بايجان  –جاده هراز  –كيلومتري جنوب آمل 75 آمل پردمه 2
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 روستاي پردمه

 روستاي تماره –جاده هراز  –كيلومتري جنوب آمل 75 آمل تماره 4

 خروجی دشت الر –كيلومتري غرب رينه 25 آمل دشت الر 5

 روستاي شاهاندشت –روستاي وانا  –كيلومتري شمال گزنك 5 آمل شاهاندشت 1

 روستاي قلعه دختر –كيلومتري شمال امامزاده هاشم 1 آمل قلعه دختر 7

 روستاي السم –خروجی السم  –پلوركيلومتري غرب  25 آمل السم 8

1 
آبشار يخی 

 دماوند
 در مسير صعود به قله و در شمال دره كافر دره گزنك

 خروجی روستاي نوا –كيلومتري جنوب گزنك 7 گزنك آبشار يخی نوا 15

11 
آبشارهاي 

 بلده
 بلده

 جاده هراز –كيلومتري جنوب غرب آمل 87

 خروجی شهر بلده

 لومتري جنوب بهشهركي 2 بهشهر سنگ نو 12

 نزديك روستاي دوآب –كيلومتري جنوب پل سفيد 25 پل سفيد سله بن 12

 بعد از روستاي ورسك –كيلومتري جنوب پل سفيد 25 پل سفيد شورآب 14

 شرق روستاي ورسك پل سفيد ورسك 15

 نارم 11
پل سفيد 

 آالشت

 آالشت –خروجی آالشت  –كيلومتري غرب پل سفيد 12

 ارمروستاي رم ن

 دراسله 17
 پل سفيد

 زيرآب

 آالشت –خروجی آالشت  –كيلومتري غرب پل سفيد 54

 روستاي دراسله

 گلناب دره 18
پل سفيد 

 زيرآب

 آالشت –خروجی آالشت  –كيلومتري غرب پل سفيد  54

 روستاي دراسله

 شش رودبار 11
پل سفيد 

 زيرآب

 آالشت –خروجی آالشت  –كيلومتري غرب پل سفيد 54

 دراسلهروستاي 

 گزو 25
 پل سفيد

 شيرگاه
 روستاي جمشيدآباد –كيلومتري شهرستان زيرآب 15

 نوع دسترسی: جاده اي + پياده روي   زمان پيشنهادي سفر: بهار و تابستان 

 ( 2استان مازندران ) آبشارهاي -21
 

 

 موقعيت مکانی و مسير دسترسی مبداء حركت نام آبشار رديف

 ميان كال 21
پل سفيد 

 گاهشير

 كيلومتري جنوب شيرگاه ، جاده فيروزكوه 1

 زيرآب –پل سفيد 

22 
سنگ بن 

 چشمه
 باالتر از دوراهی كليشم بعد از هلوكله –جنوب غرب تنکابن تنکابن

 دهستان قلعه گردن –كيلومتري جنوب تنکابن 8 تنکابن فرهادجوي 22
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 يمبورروستاي پ –كالردشت، در جنگل سرديچال كالردشت  چالوس اكاپل 24

 روستاي هريجان –سياه بيشه  –كيلومتري جنوب چالوس 75 چالوس هريجان 25

21 
 آبشارهاي

 دره اندرس

 چالوس

 جاده كرج

 كندوان –سياه بيشه  –كيلومتري جاده چالوس به تهران  75

 روستاي آزادبر

 روستاي تمل –منطقه جنت رودبار رامسر رامسر ميج 27

 سياسرت 28
 رامسر

 جنت رودبار

 كتالم و سادات محله –كيلومتري جنوب رامسر 25

 متر پايين جاده جنت رودبار 255

 جاده جواهرده –كيلومتري جنوب رامسر 25 رامسر جواهرده 21

 دارابکال -سورك  –كيلومتري شرق ساري 22 ساري داراب كال 25

 مابين ساري و بهشهر در حومه روستاي زنگت ساري زنگت 21

 رويان –يلومتري جنوب غرب نورك 15 نور آب پري 22

 نور الويج 22
كيلومتري جنوب نور، جاده چمستان، جاده الويج، روستاي  22

 الويج

24 
آبشارهاي 

 انگاس
 نوشهر

خروجی روستاي پول و  –جاده چالوس  –كيلومتري نوشهر 75

 كجور –كندلوس 

 ه روينوع دسترسی: جاده اي + پياد   زمان پيشنهادي سفر: بهار و تابستان 

 

 

 استان مركزي   آبشارهاي -27
 

 موقعيت مکانی و مسير دسترسی مبداء حركت نام آبشار رديف
 كيلومتري شمال غربی 5نراق،  –كيلومتري شرق دليجان 25 نراق دره آبشتا 1

 نوع دسترسی: جاده اي + پياده روي   زمان پيشنهادي سفر: بهار و تابستان 

 

 

 

 

 ان  استان هرمزگ آبشارهاي -28
 

 موقعيت مکانی و مسير دسترسی مبداء حركت نام آبشار رديف

 بندرعباس گنو 1
 جاده كرمان –كيلومتري شمال شرق بندرعباس 24

 خروجی روستاي گنو

 حاجی آباد تزرج 2
 جاده فرعی معدنوئيه –كيلومتري غرب حاجی آباد 28

 روستاي تزرج

 فتجاده جير –كيلومتري شمال رودان 27 رودان كرون 2
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 خروجی روستاي بادافشان

 نوع دسترسی: جاده اي + پياده روي   زمان پيشنهادي سفر: بهار و تابستان 

 

 

 

 استان همدان   آبشارهاي -21
 موقعيت مکانی و مسير دسترسی مبداء حركت نام آبشار رديف

 انتهاي دره اسعد –كيلومتري شمال تويسركان 12 تويسركان افشار 1

 دره دوزخ دره –روستاي سوالن  –مريانج  –غرب همدان همدان درهآبشارهاي دوزخ  2

 همدان گنجنامه 2
 جاده گنج نامه –كيلومتري جنوب همدان 8

 گنج نامه –روستاي عباس آباد 

 نوع دسترسی: جاده اي + پياده روي   زمان پيشنهادي سفر: بهار و تابستان 

 

 

 استان يزد   آبشارهاي -25
 موقعيت مکانی و مسير دسترسی ء حركتمبدا نام آبشار رديف

 دره اي كه به سمت شيركوه می رود –كيلومتري جنوب تفت 5 تفت درگاهان 1

 نوع دسترسی: جاده اي + پياده روي   زمان پيشنهادي سفر: بهار و تابستان 
 

 

 

 

 

 

 

 استان آذريايجان شرقیروستاهاي هدف گردشگري  - 1
 

 جاذبه هاي گردشگري روستا شهراز تا روسمسير و فاصله  نام روستا رديف

 ، جنگل هاي آستمالامامزادج سيد جبرئيل خاروانا (30ورزقان )( 182تبريز ) آستمال 1

2 
 بابا آقا

 فرامرزي
 و قلعه جوشي  مناظر طبیعی ، آب و هوای بسیار لطیف (15) ورزقان( 90تبريز )

 طبیعت زیبا، ساختمان طومانیانس (54) کلیبر (300تبريز ) آينالو 2

 آبگرم اسب فروشان، دامنه های سرسبز قوش (13سراگ ) (135تبريز ) اسب فروشان 4
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 ، رود ارسهاي ارسبارانپل خدا آفري ، جنگل (8، خداآفري  )کليبر (220تبريز ) اسکانلو 5

 گياهان داروئيکوج غزل داغي، درج مهرعلي،  (25)( اهر، کليبر240تبريز ) اسکلو 1

 خانه هاي تاريلي، کوچه باغ ها، خانه شيخ نباتي ، ورزقان، کليبر( جلفا225بريز )ت اشتبين 7

 توته خانه 8
 عجب شير، بناگ( 145تبريز )

(22) 
 ، موسيقي عاشيق هامعماري صلرج اي

 ، چشمه مهرمسجد و خانه هاي سنگي (18( آذرشهر )70تبريز ) چراغيل 1

 ابراهي امامزادج آبشار گورداغ، غار کبوتر و آرامگاج  (5) اسکو، بناب، مراغه( 129تبريز ) چکان 15

 نابخشگ 11
 (38بستان آباد )( 83تبريز )

 قرج چم 
 ،باباکوج حيدر ،خانه پدري استاد شهريار

 چشمه داشلي بوالغ

 ، )باغات(قلعه زنوزق، سد زنوزق، خانه هاي زيبا ، زنوز( صوفيان، مرند102تبريز ) = زنوزك زنوزق 12

 بستان آباد، باسمنج( 31تبريز ) ده خوانسفي 12
 ليقوان چاي، آگ گرم و سرد، مناظر طبيعي

 پنير ليقوان، گورستانهاي قديمي

 آگ معدني، باغات و مناظر اهرچايچشمه هاي  (5)( ورزقان 80تبريز ) كاسين 14

 (27، خاروانا )جلفا (200) تبريز كردشت 15
، حمام( مجموعه کردشت )قلعه، سربازخانه، يلچال،

 رودخانه ارس، شاليزار، باغهاي انجير، ديوانلانه

 ، زبان تاتي، گياهان داروييسد اخنه، جنگل ارسباران (35) ، ورزقاناهر( 110تبريز ) نگانكر 11

 خانه هاي صلرج ايييالقات ارشد چم ، درماني،  آگ (22)( اسكو 52تبريز ) كندوان 17

 سوئيه آبگرم معدني، آبگرم يل سوئي، قوتورچشم (4، آبش احمد)کليبر (184تبريز) = موتالی متعلق 18

 ، امامزادج سيد محمدآقاطبيعت بكر کنار رود ارس (25، سيه رود )جلفا (180) تبريز نوجه مهر 11

 

 

 

 

 استان آذريايجان غربیروستاهاي هدف گردشگري  -2
 

 اروستجاذبه هاي گردشگري  از شهرروستا ر و فاصله مسي نام روستا رديف

 مسجد جامع دورج قاجار زيارتگاج، باغات سيب انگور، درياچهغرگ ( 9اروميه ) بکشلوامامزاده   1

 باغچه جوق 2
(  خوي، ايواوغلي، 280اروميه )

 (1) ماکو
 آبشار و کوههاي مرتفعکاخ موزج باغچه جوق، 

 بسطام 2
نوشي  ( 208اروميه )

 (10)سلماس، خويشهر،

 قرج اياالدي  ايواوغلي،

قلعه دژ بسطام )سومي  محوطه تاريلي اوراتويي 

 رانجگاج سد آق چاي و چشمه آبگرم چالدتفر جهان(
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 و سد شهر چاي مسجد، چش  انداز طبيعي رودخانه ( بند3اروميه ) بند 4

 (20)بوکان مهاباد، (215اروميه ) خانقاه 5
 سيمينه رود، مقبرج شيخ شمه الدي  برهان،

 ، غار سهوالنني، چشمه آبمعدمسجد قديمي

 سوله دوگل 1
 (34( سيلوانه )57اروميه )

 گل بهي
االمپرآبشار سوله دوگل، ملازن آگ کوج و  

 الن مهاباد )النه کبوتر(، غار سهومسجد، قلعه اوريه (40( مهاباد )158اروميه ) النسهو 7

 شلماش 8
 پيرانشهر (277اروميه )

 (9) سردشت
 ، آبشار شلماشدامنه هاي کوج سير

 ( جادج باالغ، اشنويه30اروميه ) قاسملو 1
 قلعه شيري  و فرهاد، تلت خاتون، زيارتگاج شيرسوار

 آبشار خورخورج، درج شيخ اله خان، درج استاد مهر

 قره كليسا 15
نوشي  شهر،  (218اروميه )

 (20) سلماس، خوي، سيه چشمه
، ، رودخانه زنگمارقرج کليسا )کليساي طاطاووس(

 حيات وحش مرکان حفاظت شدجمنطقه 

 ، لج  درماني، حمام سنتيجزايردرياچه اروميه (12( قوشچي )55اروميه ) رچين قلعهوگو 11

 (42) ( سيلوانا45اروميه ) مارميشو 12
 ، درياچه مارميشو، جنگل هايتكيه قديمي مارميشو

 باني سرسبز سرسبز، کوههاي بلند، درج

 و سرد، ايوان خسرو آبگرم تلت سليمان،زندان و  (40) ( مهاباد، تكاگ305اروميه ) نصرت آباد 12

 

 
 

 

 

 

 

 

 استان اردبيلروستاهاي هدف گردشگري  -2
  

 جاذبه هاي گردشگري روستا مسير و فاصله روستا از شهر نام روستا رديف

 پيست اسكيچشمه مي  بالغ )ماهي قزل آال(،  (12( سرعي  )35اردبيل ) لوارسآ 1

 امامزادج سيدجعفر، قلعه بربر، چنار پيربابا سيتي الهرود (21مشكي  شهر) ناروا 2

 (1خللال )( 110اردبيل) اندبيل 2
 ،اردوگاج تفريحي اندبيل، جنگلهاي بلوطدل، اچشمه مير ع

 مسجد قديمي، کفو و آتشكدجقلعه 

 قلعه تاريلي اولتان، تفرجگاج حاشيه سد ارس، باغها (15پارس آباد ) اولتان 4
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 (18تازج کند انگوت ) (29)گرمي  برزند 5
طبيعت زيبا، چش  انداز زيبا، ، برزندچشمه برزند، تاريلي قلعه 

 وجود رودخانه ساري قميش )برزند چاي(گيايهان داروئي، 

 ( خورش رست 83خللال ) برندق 1
 ، مهاجر و پيرحاجي گورستان باستاني و بناهاي تاريلي

 حمد معراجيمقبرج سيد اکوج آق داغ، ، رودخانه قزل اوزن

 ( نير، کوائير28)اردبيل  جينسوب 7

رودخانه قوري چاي، درج جوله درق، تپه سرسبز گوزج، تپه 

باستاني شمه آباد، بقاياي شهر وايباش، بقعه کورائي ، 

 گورستان تاريلي)محل دف  شهداي جنگ چالدران(، 

فتحعلي خرابه سي، پيري ديمي، عمارتهاي خاندان صفوي و 

 له سر، شورچم ، قرج درج، و دوج داشي تفرجگاههاي بي

 (1خللال ) وجينخ 8
تفرجگاههای کوهپایه ای و چشمه سارهای ازناو، جنگلهای پاکوتاه، 

 رودخانه و سد فینارود، امامزاده قاسم، پرورش ماهی قزل آال

 (13خورش رست  )( 53خللال ) كزج 1
زاغه هاي طبيعي، الرج هاي شگفت آور، ، باغهاي پلكاني

 دخانه قزل اوزن و دارای موقعیت ییالقیرو

 يونجه زارها بيدزارها،، مامزادج سيدصادق، اخانه هاي صلرج اي (3سرعي  ) (30اردبيل ) كنزق 15

 دژ تاريلي بوينويوغون، شهرك زيرزميني اباذر (8( نير )43اردبيل ) كورعباسلو 11

 اج معل غار يلي جالل آباد، کوج ش (35خللال، شاهرود ) النماج 12

 (14) مشکین شهر موئيل 12
 منجمله قاينارجه، ايالوند و  آبگرم و آبدرمانيچشمه هاي 

 منطقه حفاظت شدج موئيل، ملك سو

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) استان اصفهانروستاهاي هدف گردشگري  -11

 
 جاذبه هاي گردشگري روستا مسير و فاصله روستا از شهر نام روستا رديف

 ، کاشان( نطنز175اصفهان) ابيانه 1
، امامزادج شاهزادج يحيي و عيسي، مسجد جامع، هرپارك آتشكدج

 مساجد حاجتگاج و پرزلهچشمه دوآبي، ، دامنه کوج کرکه

 (50) ( شهراا130اصفهان) اسفرجان 2
 ، درج هونجان، چشمه بيشه و زر چشمه، امازادج هبدالمطلب

 ج آل مظفر(دورقتلغ شاج)د درخت کهنسال گردو، س

 (33( نطنز )115ان )اصفه برز 2
امامزادج سيد اسماعيل، حمام تاريلي، کتيبه تاريلي منبر مسجد، 

 باغات ميوج، معماري صلرج اي، رودخانه برز رود
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 (22( دهاقان )25شهراا ) پوده 4
 مسجد تاريلي، چشمه هاي قاس ، چانه درج شاج )پيروزي(، 

 و چاج گز، بازار قديمي، قلعه يوس  خان، 

 جاجا 5
 (27( نج  آباد )55ان)اصفه

 (5تيران )

، چشمه هاي مرغاگ و احمدرااقميشلو،  منطقه حفاظت شدج

 ، پيست اسكي داالنكوجسد خميران، و سيد تيران جد خانامس

 بافت قديمي و معماري سنتي، کاروانسراي عباسي (53( نج  آباد )70اصفهان) حسنيجه 1

 ، آبشار خفر، کوههاي دنا براي کوهنورديمحمدسيد  امامزادج (80) سميرم ( 240اصفهان) خفر 7

 باغات گل محمدي ،هاگلستان ها، آبشارقلعه سرداريه،  (10) کاشان (210اصفهان) دره 8

 دم آب 1
 ( 115( نج  آباد )140اصفهان)

 از طريق کاشان

کاروانسراي شاج عباسي )قلعه جلوگير(،  قلعه علي احمد، قلعه 

 مساجد و حسينيه کاروانسراي چاله سياج،، بزرگ

 (80) سميرم (280اصفهان) دنگزلو 15
 ، حاشيه رودخانه و کوج دناغار طبيعي دنگزلو، چشمه نول

 متر( 4210تفرجگاههاي رودخانه الي سرخ، کوج حجال )

 (78ميمه )( 100اصفهان) سه 11
 ،بنام يوس  ب  علي نقي امامزادجهفت مسجد و سه کاروانسرا، 

 ، آسياگ آبي،ديمي، عمارت کالج فرنگيحمام ق گليله و ودودج،

 تفرجگاههاي درج نجفت، گردشگاههاي متعدد و سرسبز

 (31( نطنز )100اصفهان) طرق 12
 ، مسجد قديمي، درخت کهنسالقلعه تاريلي و قلعه کرکه

 مزار بابا احمد در چهل دختران، زيارتگاج چهار بزرگوار، مسجد

 طره 12
 (37( نطنز )115اصفهان )

 (3)ابيانه 

 سال(، آسياگ آبي، خانه هاگ قديمي، 2500گورستان باستاني )

 مسجد برج عقاگ، حاشيه رودخانه برز رود، تفرجگاج چشمه لوت

 (234نائي  ) عروسان 14
 آگ انبارها،  (، ش  هاي روان، آبگرم معدني،50کوير نمك )

 دو امامزادج، معماري مناطق کويري، بافت سنتي

 (13آران ) علی آباد 15
هاي قديمي وکيل، انه خ، آگ انبار قديمي، )قاجاري(خانه عمارت

 ارباگ خان و خانه اربابي، باغ امي ، بقعه امامزادگان

 

 

 

 

 (2) استان اصفهانروستاهاي هدف گردشگري  -4

 
 جاذبه هاي گردشگري روستا مسير و فاصله روستا از شهر نام روستا رديف

 (19هرند )( 110اصفهان) قورتان 11
گ تاريلي قورتان شامل قلعه نواگ و باغچه گل، مسجد جامع ، ار

 ، زايندج رود، آگ انبار صفويبرج کبوترخانه

 ( کوهپايه، هرند70اصفهان ) قهی 17
مسجد جامع، باغ ول، آگ انبارها، قنات که ، قلعه هاي آتشگاج، 

 شاهزادج عبدالواحد و پيرشمه الدي خيرآباد و خان آباد، زيارتگاج 
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 مورچه خورت (115نطنز ) هرودكل 18
طبيعي، قناتهاي متعدد، منطقه حفاظت شدج با  غارحمام قديمي، 

 گونه هاي گياهي و جانوري، زيارتگاج شاهزادج عبداهلل

 (28( نظنز )155اصفهان ) كمجان 11
چشمه آگ سرخ، حمام تاريلي، چهاردج مسجد، گورستان قديمي، 

 چنار کهنسالآثار دو قلعه تاريلي و قلعه بايزيد، 

 (240( نائي  )410اصفهان ) گرمه 25
  امامزادج، منازل، قلعه ها و آگ انبارهاي قديمي،

 کوير نمك، آبگرم معدني و ش  هاي روان

21 
 مشهد

 اردهال
 (42( کاشان )210اصفهان)

 ، )ع(علي اب  امام محمدباقرسلطان قلعه تاريلي، امامزادج 

 مزار سهراگ سپهري قلعه هاي آل ياسي ، آسيد خدابلش، 

22 
 مشهد 

 كاوه آهنگر
 (30( چادگان )150اصفهان )

تفرجگاهها و باغات حاشيه زايندج رود، قابليت ورزشهاي 

 کوهستاني، آرامگاج تاريلي کاوج آهنگر، الله رود

 (275( نائي  )415اصفهان ) مهرجان 22
مسجد جامع، آسياگ آبي، منازل طبيعت سرسبز، نللستانها، 

 ، ساباطها، کاروانسرارامگاج مفاخرعلميقديمي، آ

 (39) ( کاشان225اصفهان) نشلج 24
 ، دوازدج زيارتگاج شامل ، خانه قديمي، بافت تاريليبافيقالي

 تاج الدي ، فاطمه، طاهر علي و رقيه خاتون

 خانه ها و قنات هاي قديمي، قلعه تاريلي، مسجد جامع (49اردستان )( 100اصفهان ) نيسيان 25

 (12( لنجان )15اصفهان ) هاردنگ 21
، چشمه ها، ي، امامزادج شاج خراساناربابخانه هاي قديمي، برج 

 قنات ها، تپه قديمي چنارت، مسجد جامع

 (20( نطنز )150اصفهان) هنجن 27
 و حسينيه، آسياگ قديمي، ، مسجد جامعبقعه داوود ب  حس )ع(

 آبادبافت تاريلي، قلعه بزرگ تاريلي، باغ و کاخ عباس 

 دو حسينيه و نه مسجد قديمي، پنج رشته قنات، درخت کهنسال (29( نطنز )155اصفهان ) يارند 28

 

 

 

 

 

 استان ايالم  روستاهاي هدف گردشگري  -5
 

 جاذبه هاي گردشگري روستا مسير و فاصله روستا از شهر نام روستا رديف

 (3)آبدانان (180) ايالم پشت قلعه 1
ويرج، قلعه روستا و هزاردرگ، امامزادگان دينارکوج، رودخانه د

 آبدانان پيرمحمد و سيد صالح الدي ، درياچه دوگانه سياهكوج

 ( شيروان10)لهسراب( 50ايالم) تنگ قير 2
 سيدامامزادج ، نار رودخانه چتنگ منصوري، ، مناظر خرم کوج

 و ترانه هاي گورانيموسيقي هورج ، مراس  چمر، جعفر

ارتفاعات کبيرکوج، شاليزارها، تنگ رازيانه، ، برآفتاگرودخانه  ( 30ايالم ) حيدرآباد 2
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 درج پرآگ هفتاو، جنگل بكر مله پنجاگ، غار برج زرد

 (8سرابله )( 40ايالم ) زنجيره عليا 4
 ، ، امامزادج پيرحسي زنجيرجباستاني تنگ 

 ، چشمه هاي پرآگخرمه تفرجگاههاي بانكول و

 (12ر )لوما( 55ايالم ) سراب كالن 5
جنگل بلوط، کوهستان طوالگ ميشلاص، شهر  رودخانه،

 امامزادگان حاجي حاار و عباسباستاني ماسبذان )سيروان(، 

 (30بدرج )( 120ايالم ) كلم 1
چشمه زالل، جابرب  انصاري، مقبرج تاج الدي ،  بناي سيد

 ، باغاترودخانهقلعه ساساني، ، ، آتشكدجتفرجگاج کل  بدرج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استان بوشهر  روستاهاي هدف گردشگري  -1
 

 جاذبه هاي گردشگري روستا مسير و فاصله روستا از شهر نام روستا رديف

 (25( خورموج )15بوشهر ) احشام قائدها 1
امامزادگان هاش ، شاهچراغ و بي بي نور، قدمگاج پيامبر، 

 معبد کالت مند، منطقه حفاظت شدج کوج مند، رودخانه

 (12( بندر ريگ )25گناوج ) ره شمالیجزي 2
بقاياي برج خان و قلعه بيرو، محوطه تاريلي گيل شهر، 

 زيارتگاج بي بي نامجه و بي بي نور، شورج زار، خليج فارس

نللستانهاي خرما و مزارع طالئي پارك جنگلي چاکوتاج،  (50بوشهر ) چاه كوتاه 2
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و  آرامگاج منوچهر آتشي، آرامگاج شيخ حسينيگندم، 

 )ايران و انگليه( فرزندان شهيدش در جنگ جنوگ

 (20بندر ديل  ) حصار 4
 قلعه تاريلي حصار، شهر باستاني سي نيز، 

 (5ساحل زيباي خليج فارس، امامزادج حس )

 (20( برازجان )80بوشهر ) رودگاهد 5
رودخانه دالكي، بقاياي کاخ کورش و منطقه تاريلي بردك 

 شاج حيدر، نواي فايزخواني سياج، امامزادج قطب الدي 

 جادج تنگ ارم (85برازجان ) رود فارياب 1
(، آثار باستاني دشت 9آبشار رود فارياگ، تنگ فارياگ)

( شامل کوشك اردشير و گور دختر، بقاياي 42پشت پر)

 شهر تاريلي رم الزيوان و آگ انبارهاي ساساني

7 
 سيراف

 )بندر طاهري(
 (25( کنگان )235بوشهر )

ساساني شيالو، قبور سنگي، چاههاي سنگي، مسجد قلعه 

جامع سيرا )اثر ملي(، آرامگاج اب  سيبويه)اثر ملي(، 

 موزج سيرا عمارت شيخ جبار منصوري، تفرجگاج بنو، 

 (20بندر گناوج ) شول 8
 آبشار شول )تفرجگاج مه  استان(، قدمگاج مرتضي علي، 

 شيرودخانه درج گپ، منظرج کو  عشاير، جانوران وح

 ( )تنگستان(20( اهرم)15بوشهر) گشی 1
قلعه رئيسعلي حاج محمد، قذمگاج حضرت عباس و 

 عباسعلي، چشمه تنگ روان، ناحيه تنگ گشي

15 
 هاله 

 ناي بند(خليج )
 (9( عسلويه )85کنگان )

منطقه حفاظت شدج ناي بند، جنگلهاي حرا، خورها، 

 انواع پرندگان سواحل مرجاني، حيات وحش،

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) روستاهاي هدف گردشگري استان تهران -7
 

 جاذبه هاي گردشگري روستا مسير و فاصله روستا از شهر نام روستا رديف

 افجه 1
 ( لواسانات30تهران )

 فش  -جادج اوشان
 آبشار پسچويك و چرند، دشت هويج يا گرچال،

 حمام تاريلي، سقاخانه، قصر قاجاري، چنار کهنسال

 برغان 2
از جادج کردان يا ( 13کرج )

 آتشگاج
حسينيه اعظ ، پل تاريلي، مسجد جامع، دو چنار 

 کهنسال، زيارتگاج چهل دختر)پير سيبدارك(
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 برگ جهان 2
 لواسان بزرگغربي  الع شمال

 دامنه جنوبي رشته کوج البرز

امامزادج اسماعيل، تپه تنگل خانه، بقاياي قلعه دختر، 

 طبيعي غار زندان خانه الر، رودخانه، مناظر

 (7( پاکدشت )30تهران ) پاكدشتتوچال  4
محوطه تاريلي يورد بالغ، قنات روستا، منطقه 

 حفاظت شدج جاجرود، امامزادج طاهر و دج امام

 (13فيروزکوج ) جليزجند 5
 آبشار و رودخانه تنگ واشي، امامزادگان حجاري، 

 برج ديدج باني، قلعه پشت تندير واشي، ، سه گانه

 قلعه باستاني سلجوقي، امامزادج عبداهلل (5( پيشوا )10ورامي  ) دجليل آبا 1

 (1( جوادآباد )19ورامي  ) خاوه 7
دو تپه باستاني، قلعه تاريلي، امامزادگان علي، سيد 

 سلطان محمود، خواهر)بي بي( و سلي ، آگ انبار

 خوروين 8
 ( پل کردان، کوهسار، 21کرج )

 جادج وليان

)هزارج سوم و دوم ق.م(، پارك  آثار باستاني گنج تپه

 آجي  دوجي ، امامزادج موسي، باغات، گياهان داروئي

 (25( دماوند )80تهران ) رود افشان 1
روستاي مشهد با رودخانه دلي چاي، غار رودافشان، 

 سه زيارتگاج در فاصله شش کيلومتري قرار دارد.

 سنج  15
 (25( کرج )10تهران )

 پل کردان، کوهسار

گ باز، ولردج، رودخانه سرهه، درج گل چال، آبشار آ

 جنگل هزاربند، بافت سنتي و خانه هاي قديمي

11 
 سنگان

 )مجموعه روستائی(
 ( جادج سولقان14تهران )

کوهستان، رودخانه، نهرها، چشمه ها، آبشار سور، 

 آرامگاج سه امامزادج، قلعه دژ، سرگردنه، برج سرسو 

 سيبان دره 12
 (25( کرج )10تهران )

 پل کردان، کوهسار
باغات و توتستان، بافت قديمي، خانه هاي پلكاني، 

 گياهان داروئي، مناظر کوهستاني خوش آگ و هوا

 شمشك 12
 ( 45تهران )

 زربند يا کرج گچسر -مسير لشكرك

 قلل توري سفيد، سرك چال و خورتنگ، 

 گردنه ديزي ، پيست اسكي شمشك

 شهرستانك 14
 (55( کرج )90تهران )

 ادج گچسر، سه راهي پل دوآگج

قلعه دزدبند، کاخ شهرستانك )دورج ناصرالدي  شاج(، 

 تپه شنستون، چشمه گله گيله، کوچه باغهاي زيبا

 (4هشتگرد ) فشند  15
بناي تاريلي خاتون قيامت، آگ انبارهاي قديمي، 

 امامزادج سه ت ، چنار درج، مراتع، درج هاي سبز

 

 

 (2) ستان تهرانروستاهاي هدف گردشگري ا -7
 

 جاذبه هاي گردشگري روستا مسير و فاصله روستا از شهر نام روستا رديف

 ( طالقان151تهران ) كركبود 11
آبشار کر، يلچالهاي طبيعي، امامزادج سيد ابراهي  و شاج 

 آرامگا مال يغماي کرکبوديمحمد حنيفه، 

17 
 كند عليا 

 و سفلی
 (38تهران )

 اساناز جادج لشكرك و مسير لو

تازج، قلعه پيرزن، تپه هاي گوشوارج، جوهك و شير

 ارتفاعات ساکا امامزادج محمد شعيب، آبشار کفترلو،
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 ( 15کرج ) گچسر 18
 نزديكي به پيست اسكي ديزي ، چشمه ولد، 

 غار يخ مراد، رودخانه گچسر، پل سنگي ايللاني

 يميخانه و موزج آيت اله طالقاني، حمام قد (14طالقان ) گليرد 11

25 
 لواسان 

 بزرگ
 ( جادج لشكرك50تهران )

مسجد جامع، امامزادج خواجه سلطان احمد، امامزادج 

 موسي،  تپه سرقلعه، چنار کهنسال، حسينيه

 (5( دماوند )70تهران ) مراء 21
آرامگاج دو برادر، بناي معصوم زادج، قلعه مروان، حمام 

 تاريلي، امامزادج فضه خاتون، خانه هاي قديمي

 (20( دماوند )15تهران ) مرانك 22
منطقه تفريحي رويار، امامزادج قاس ، تپه هاي باستاني 

 ده ، خانه هاي قديمي دورج قاجار

 (15اتوبان کرج قزوي ، کوهسار ) ورده 22
 آرامگاج امامزادج عبدالقهار و بي بي خاتون، 

 مرايع حاصلليز، گياهان داروئي

 (75( کرج )115تهران ) واليت رود 24
 پيست اسكي ديزي ، طبيعت دست نلوردج، 

 چش  اندازهاي زيبا، انواع جانوران

 (15اتوبان کرج قزوي ، کوهسار ) يانول 25
بند وليان )سوئك(، چشمه هاي وال بي ، زر و درويش 

 چشمه، درخت چنار هزارساله

 هرانده 21
 (12( فيروزکوج )120تهران )

 جادج دماوند، قبل از نمرود

قزل چاي و نمرود، غار تاريلي بورنيك، تپه رودخانه 

 باستاني شيردرج، برجهاي ديدج باني، امامزادج يحيي، 

 (50( دماوند )105تهران ) هوير 27
امامزادگان علي اکبر و شاهزادج حسي ، غار جول درج، 

 (100کوج قرج داغ،  درياچه تار، برج انگمار)

 

 

 

 

 

 

 

 محال و بختياري  استان چهارروستاهاي هدف گردشگري  -8
 

 جاذبه هاي گردشگري روستا مسير و فاصله روستا از شهر نام روستا رديف

 (45لردگان ) آتشگاه 1
 فضاهاي تفرجگاهي اطرا  درج آتشگاج با دو آبشار جذاگ،

غارها و چشمه سارهاي اطرا ، رودخانه خرسان، کوج شورم 

 جانورانجالله، جنگلهاي پيرامون با درختان کهنسال، گياهان، 

زيارتگاج علي عباس، درختان کهنسال گردوي کري  خاني، باغ  (12( بلداجي )40بروج  ) ورگانا 2
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 خان، درج يا تنگ سياج )تفرجگاج زيبا با گلها و گياهان داروئي( 

 (35شهر کرد ) دزك 2
قنات گلينك و تفرجگاج اطرا ، غار تلت باغ اميرآباد، باغ باال، 

 قلعه دزك، حمام -اپو، بناي عمارت)مشهدطلب(، غار کوج ت

4 
 ددستگر

 )امامزاده(
 ( بلش کيار25شهر کرد )

منطقه حفاظت شدج تنگ صياد با انواع گياهان و جانوران، 

شكارگاج شيدان )شهيدان(، امامزادج دستگرد و سيد ابوالقاس ، 

 )دورج صفويه( قلعه قديمي شبستاني ومسجد 

 (3فارسان ) ده چشمه 5
 دج چشمه جوشان و سه سنگ نبشته فارسي، پير غار با 

 قلعه خان، سنگ قبله، شير سنگي

 (10( چلگرد )100شهرکرد ) ديمه 1
دشت الله با دو نوع الله واژگون سرخ و رزد، قطعه سنگهاي 

دومتري )قبور پيش ار تاريخ(، چشمه ديمه )با بهتري  آگ 

 آشاميدني در جهان(، دينه کيكاووس، ديوارج صد گزي

 (45( چلگرد )130شهرکرد ) آقا سيد سر 7
اتراق و کو  عشاير در بهار و پائيز، پيست اسكي تابستانه چال 

 (، قله هاي زردکوج50(، پيست اسكي چلگرد )25ميشان )

 (18( سامان )44شهرکرد ) سواد جان 8
 تنوع پوشش گياهي و حيات وحش، غار آهكي، کوج قيه،

 موسيقي عاشيق ها زيارتگاج سيد سليمان، کوج برون قوش،

1 
 شيخ

 علی خان
 (10( چلگرد )88شهرکرد )

حواشي رود کارون )آگ کوهرنگ(، اتراقگاج عشاير کوچرو 

 (20بلتياري، آبشار شيخ عليلان، غار يلي چما )

 (11سامان ) هوره 15
دشتهاي الله، تفرجگاههاي دامنه ارتفاعات، درياچه پشت سد 

 (8د )زايندج رود، امامزادج بابا پير احم

 (22( سامان )52شهرکرد ) ياسه چاه 11
چش  اندازهاي حاشيه زايندج رود، تنوع گلها، گياهان و 

 جانوران، بقاياي حصار پيرامون روستا، حمام قديمي

 

 

 

 

 

 

 خراسان جنوبی   روستاهاي هدف گردشگري استان -1
 

 اجاذبه هاي گردشگري روست مسير و فاصله روستا از شهر نام روستا رديف

 (71قائ  ) افين 1
قلعه افي  در دورج اسماعيليان )مورد استفادج پيروان 

 حس  صباح(، قلعه کوج زردان، رباط زردان، مسجد جامع

2 
 باغستان 

 عليا
 (15فردوس )

رودخانه چهل، ارتفاعات کالت، باغات ميوج، آبگرم معدني 

(، سد 20(، بافت تاريلي روستاي بيدسكان)8فردوس)
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 ادگان سلطان احمدشاج و ابوالحس  مهويهمهويه، امامز

 (50( سربيشه )10بيرجند ) چنشت 2
، بقعه غار چنشت، غار چهل شاج، امامزادج سيد حامد علوي

 (، مراس  هفت منبر عصر عاشورا7بي بي زينب خاتون )

 (50( خوس  )88بيرجند ) خور 4
 قلعه خور، آگ انبار خور، حمام، مسجد، بافت تاريلي،

   انداز کويري، آسمان پرستارجآبگرم، چش

 (75خوس  ) رك 5
 مسجد قديمي، قلعه ملروبه، جاذبه هاي طبيعي، 

 قناتها، درختان، گياهان، جانوران، 

 رودخانه درميان، قلعه فورگ، حمام و حوض ميرزا (12اسديه ) فورگ 1

 (30سرايان ) كريمو 7
 امامزادج سلطان کري  شاج، ييالقات متعدد، تفرجگاههاي

 اطرا  چشمه علوي و چشمه مسكي، قناتها، 

 (70( سربيشه )143بيرجند ) ماخونيك 8
 سنگ نگارج هاي ماخونيك، برج قديمي )گل انجير(

 قنات ماخونيك، بافت سنتي مسكوني روستا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خراسان رضوي   روستاهاي هدف گردشگري استان -15
 جاذبه هاي گردشگري روستا رمسير و فاصله روستا از شه نام روستا رديف

 (25( طرقبه )43مشهد ) ده سفلیابر 1
بافت قديمي، رودخانه زشك، پارك جنگلي ارگ شانديز، 

 مسجد جامع قديمي، قبرستان قديمي، چاج چهل دختر،

 آرامگاج شيخ حافظ ابردهي )علي شاج(، طبيعت ييالقي

2 
 اخلمد

 عليا و سفلی
 (22( چناران )70مشهد )

آبشارهاي ينالود و کوههاي فاراگ، ... و داش بالغ، رشته کوج ب

 اخلمد، غار اخلمد، بند تاريلي )بند بايسنقري(، درج دستان



 283 

 ارزنه 2
 ( تربت جام210مشهد )

 (14تايباد، باخرز )

آبشارهاي سه گانه ارزنه، چشمه هاي درخت بيد، پيرعلي، 

  رست  و گرچي، آثار قلعه ملروبه، آرامگاج شيخ زي  العابدي

 (51( سبزوار )240مشهد ) استاج 4
تفرجگاههاي اطرا  رودخانه، آبگير بتني، قلعه قديمي، 

 امامزادج، حمام با انرژي خورشيدي، گياهان داروئي

 چشمه کمرچه، پل هفت دهانه، تفرجگاههاي قزلق و کمرچه،  (75( کالت )75مشهد ) امير آباد 5

 (10( نيشابور )170مشهد ) بار 1
ج، ارتفاعات قابل کوهنوردي، آبشار بار، ايل توپكانلو، باغات ميو

 جلوج هاي زندگي عشاير، امامزادگان آبكوزج، باغ چاج و بي نام

 (20( تربت جام )190مشهد ) بزد 7
ارتفاعات کوههاي دوشاخ و بزد، ييالقها، چراگاههاي النگ 

 مرغي و کان سرگ، مقبرج مير غياث الدي ، گورستان، تپه

 درياچه بزنگان، غار بزنگان، قلعه تاريلي، زيارتگاج کل بي بي،  (28( مزد آوند )128مشهد ) بزنگان 8

 ارتفاعات جنوبي بينالود، باغات ميوج، آبشار، امامزادج (13( نيشابور )120مشهد ) بوژان 1

 در بادام 15
 (45( قوچان )175مشهد )

 در مسير جادج ترانزيتي باجگيران

 رودخانه شاهرگ، باغات رنگارنگ، ييالقات و تفرجگاههاي

 (، خانه اجاق، محل نذر و دعا4زيارتگاج امام آباد )

 (70( نيشابور )90مشهد ) ديزباد عليا 11
رودخانه ديزباد، باغات ميوج، گياهان داروئي، خانقاج )جماعت 

 خانه(، مسجد و حسينيه، جش  نوحصار )جمعه آخر مرداد(

 آرامگاج ابومنصور ريابي، آگ انبار قديمي، دو برج ديدج باني (3( گناباد )275مشهد ) رياب 12

 (35سبزوار ) زعفرانيه 12
رود کال شور، کاروانسراي زعفرانيه، آگ انبار، يلدان )يلچال(، 

 مهمانسراي قاجاري، حمام و آسياگ قديمي، قلعه که 

 ت، گياهان داروئيمناظر درج يوس  خان، سد تبارك، باغا (19( قوچان )150مشهد ) زوخانو 14

 اقلي  مساعددرج شملال، چشمه سارها، آبشارها، خزان برگها،  (3( باجگيران )15قوچان ) شمخال 15

 اثر ملي سد شاهي )بند شاهي(، آبمعدني کريز، آبشار (48کاشمر ) كريز 11

 (19( طرقبه )29مشهد ) كنگ 17
ميان، بافت پلكاني در دامنه بينالود، مسجد و تكيه، قلعه تيغ 

 رباط شاج عباسي، قبرستان کنگ، رودخانه، کوهنوردي

 (9( داورزن )295مشهد ) مزينان 18
مسجد جامع )عهد سلجوقي(، تپه و محوطه باستاني، مدرسه 

 شريعتمدار، يلچال، امامزادج، زادگاج دکتر علي شريعتي

 (32کاشمر، کوج سرخ ) نامق 11
، ستانهاي باستانيگورکاريز قديمي، ديوار سنگي )کمر قلعه(، 

 ج پدر شيخ احمد جامي نامقيقلعه قديمي )ارگ(، آرامگا

 رودخانه و سد تبارك، درج زيباي يوس  خان، ارتفاعات (15قوچان ) يوسف خان 25

 

 خراسان شمالی   روستاهاي هدف گردشگري استان -11
 

 جاذبه هاي گردشگري روستا مسير و فاصله روستا از شهر نام روستا رديف

 (30( فاروج )95بجنورد ) استاد 1
 غار حفرج اي استاد، قلعه کهنه، تلت حصار، 

 امامزادج اوليا، حمام قديمي، مسجد جامع
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 (45بجنورد ) اسفيدان 2
غار خزانه هنرور، آبشار هنرور، امامزادج محمد باقر، 

 بافت قديمي و پلكاني، چشمه آگ معدني

 (30( آشلانه )70بجنورد ) دركش 2
يلي سبزعلي خان قراچورلو، رشته کوج آالداغ، برج تار

 درج کنداگ، رودخانه درکش )زومارو(

 (85( جاجرم )110بجنورد ) دشت 4
 آثار قبل از ميالد )ق  تپه، تپه دوشكلي و کالته حس (

 سردابه هاي دشت قزلرقلعه، قزتپه و باغ راوان

 (27( اسفراي  )10بجنورد ) روئين بلقيس 5
اج امامزادج اسحاق، مسجد و مدرسه بافت قديمي، بارگ

 قديمي، ارتفاعات آالداغ، گياهان داروئي

 (28( شيروان )83بجنورد ) زوارم 1
تفرجگاج او  دوشي)سه چشمه(، يلدان)سنگر(، قاينار 

چشمه، قرمز چشمه، منطقه شلري، قزلرقلعه، تپه ارك 

 دست ريز، مسجد قديمي، انواع گياهان داروئي

 (24( شيروان )79)بجنورد  قلعه زو 7
آبشار قلعه، رودخانه کال زو، برج و باروي تيموري، 

 آرامگاج شيخ بابا، چشمه قلعه تيموري

 (23شيروان ) گليان 8
 آرامگاج باباتوکل و امير شمه الدي  محمدب  اميرنظام، 

 قلعه موسي خان، گبرخانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خوزستان   روستاهاي هدف گردشگري استان -12
 

 جاذبه هاي گردشگري روستا مسير و فاصله روستا از شهر نام روستا رديف

 (12دزفول ) اسالم آباد 1
 آرامگاج يعقوگ ليه صفاري)امامزادج شاج ابوالقاس ( 

 محوطه تاريلي جندي شاپور

 (38اللي ) واربن 2
عمارت تاريلي بنه وار، امامزادج بابا احمد، هشت درگ، 

 د خليل خانسنگ نبشته، زندان زيرزميني، س

ناحيه تفريحي مال آقا، حواشي رودخانه ابوالعباس،  (22باغ ملك ) تکيه 2
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 باغهاي زردآلو و انار، حجاري بر سنگهاي اطرا 

 (33بهبهان ) تنگ بن 4
قلعه دختر، محوطه تاريلي کلگه زار، قنات و آسيابهاي 

 قديمي، آبشارها و غارهاي شگفت انگيز

 (22بهبهان ) تنگ تکاب 5
عه ارجان، رودخانه و سد مارون، امامزادج بي بي قل

 زبيدج خاتون و ميرعلي حسيني، دو کتيبه نستعليق

 خماط 1
 ( 40شوش دانيال)
 (20انديمشك)

 معبد زيگورات چغازنبيل، محوطه باستاني هفت تپه، 

 بقعه عباس ب  علي، مناطق حفاظت شدج دز و کرخه

 (15بهبهان ) خير آباد 7
 ي، آتشكدج، پل خيرآباد، کاروانسراي قديم

 رودخانه مارون، سواحل درياچه سد پادوك

 (12سوسنگرد ) دهالويه 8
 ، متر 400تا  100با عرض  حاشيه رود کرخه

 زبان عربييادبود شهيد چمران در دشت آزادگان، 

 راسوند 1
 ( 5ايذج )

 در مسير سد شهيد عباسپور

مجموعه تاريلي خنگ اژدر)حجاري نقش مهرداد 

 ني(، قلعه کژدم، شط منقار، تاالگ ميانگراناشكا

 (8شادگان ) رگبه 15
)تنها زيستگاج اردك کرکري  تاالگ بي  المللي شادگان

قصر روزبه، مزار سيدصباح، قدمگاج حضرت در جهان(، 

 عباس، هور الدورق و ابوخضير

 رودخانه بهم  شير، تنديه شهيد تندگويان (8آبادان ) سادات 11

 (15( ايذج )275اهواز ) اهيمسلطان ابر 12
کوج ماقارون، حاشيه رود کارون، امامزادج سلطان 

 ابراهي )اب  موسي کاظ ( دشت سوس ، منطقه گلزار

 سوسن سرخاب 12
 (150مسجد سليمان )
 (90قلعه خواجه )

آسيابهاي آبي ساساني، نقش برجسته عيالمي، شيرهاي 

 ساله 3000سنگي، بردگوري، کتيبه تاريلي

 (40دهدز ) وندشي 14
کاروانسراي عباسي، امامزادج، درياچه سد کارون، 

 ورزشهاي آبي و ماهيگيري، آثار قلعه قبل از ميالد

 (4ايذج ) كوهباد دو 15
محوطه تاريلي و کتيبه کول فرح، اشگفت سليمان با 

 حجاري بر روي صلرج هادو لوح و نقش برجسته، 

 (73دزفول ) ليوس 11
مزادج سيدولي الدي ، آبشار شوي، آسيابهاي قديمي، اما

 رودخانه دز )جندي شاپور(، کوج لنگر، باغات انار

 

 

 زنجان   روستاهاي هدف گردشگري استان -12
 

 جاذبه هاي گردشگري روستا مسير و فاصله روستا از شهر نام روستا رديف

 آگ بر (53( منجيل )90زنجان ) تشوير 1
 تاريلي،  رودخانه قزل اوزن و اميرآباد، مساجد

 گورستان تاريلي، آتشكدج ساساني 

 (30( زري  آباد )10زنجان ) ينئخو 2
 قلعه خرابه ديزج، ميل خوئي ، مغارج هاي دربند،

 شهر زيرزميني دژمندج، مسجد قديمي، رودخانه
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 (13ابهر ) سجيندر 2
دژ قديمي، ارتفاعات سرسبز دربند و خل  سار، بافت 

 ي که ، مسجد قديميتاريلي ميدانگاج، برج و بارو

4 
 ده بهار

 (شاه نشين)
 (12( آگ بر )90زنجان )

غار تاريلي خرمنه سر، باغهاي زيتون، تپه قرج گل، 

 مقبرج سيد، زادگاج مصطفي ماجدي )حزي (

5 
 درسهرو

 )قره قوش(
 (24زنجان، ابهر، سلطانيه، قيدار)

بازار قديمي ديزج ليج، قلعه اسيران، قلعه تاج که، 

، امامزادج قاس ، قلعه کيوان، قتلگاج مسجد جامعه

 مشايخ، سنگ نعل اسبي، کتيبه، زادگاج سهروردي

 ( 21زنجان ) سهرين 1
رودخانه سهري ، منطقه حفاظت شدج، قلعه تاريلي، 

 گورستان قديمي، مسجد قديمي، جاذبه هاي طبيعي

 ( 11جادج زنجان قزوي ، ابهر) قروه 7
خانه ابهررود، )دورج سلجوقي(، رودمسجد جامع قروج

 آبشار امامزادج کشكان، امامزادج عبداللير، اميرالعلما

 (12( زري  آباد )48زنجان) سفلی گالبر 8
مسجد قديمي )قرن پنج  ج ق(، قلعه سفيد، قلعه 

 دختر، چهل پله، خانقاج قديمي، رود جوقي  و سجاس

 (15سلطانيه ) وير 1
و ارتفاعات کنگ درج غار اعجاگ انگيز داش کس ، 

 ساري داش، چشمه شاج بالغي، سنگر محمدولي خان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سمنان   روستاهاي هدف گردشگري استان -14
 

 جاذبه هاي گردشگري روستا مسير و فاصله روستا از شهر نام روستا رديف

 پاده 1
 (3( آرادان )11گرمسار )

 مشهد -جادج تهران 

 ظر، قلعه پادج، قلعه آرادان، امامزادج سلطان شه ن

 تكيه آرادان، دامنه هاي البرز، دشت کوير

قلعه باغستان، امامزادگان مير جبرئيل، شمه الدي ،  (48( دامغان )80سمنان ) تويه 2
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 مطهر و ميرابراهي ، چشمه غلغل و زارکت، کالته زکريا

 چاشم 2
 (30( مهديشهر )48سمنان )

 (19شهميرزاد )

يمند، گاوچاله کوج مرتفع نيزوا، دشتها و تفرجگاههاي آ

چالدشت و منطقه سوال با چشمه هاي مالعسكري و 

 خرسه، آبشار زوريه، امامزادج ابوالقاس  و مهدي

 (32( دامغان )140سمنان ) حسن آباد 4
 قلعه تاريلي حس  آباد، آرامگاج نيك زن، 

 گنبد احمدخان، کوير حاج علي قلي

 (105دامغان ) رشم 5
، امامزادج عباس، قلعه ارگ قدي ، گورستان ايرجي

 عمارت ناصري، چشمه هاي لردان و علي

 زمان آباد 1
 (150( بيارجمند)225شاهرود )

 جادج شاهرود به سبزوار

امامزادج پير، قلعه قديمي حصار، سد قديمي هيرمي، 

 پارك ملي خوارتوران آرامگاج جرجيه پيامبر،

 فرومد 7
 (180شاهرود )

 جادج شاهرود به سبزوار

حس  جوري، آرامگاج اب  يمي ،  آرامگاج شيخ

 ساله 500کاروانسراي شاج عباسي، مسجد جامع، چنار 

 (24بيارجمند ) قلعه باال 8
 دشتهاي دلبر و امامزادج سيدمحمد و پير سيد، 

 علي انگر)زيستگاج يوزپلنگ و گورخر آسيائي(

 قلعه نوخرقان 1
 (24( شاهرود )204سمنان )

 (18بسطام )

 س  خرقاني، کهنه قلعه، يلدان، آرامگاج شيخ ابوالح

 آگ انبار قديمي، جنگلهاي ابر، چشمه و رود بيدر

 ( دامغان42سمنان ) كالته رودبار 15
گوهر قلعه، قلعه پنج )قبل از اسالم(، گنبد سبز، آبشار 

 پيرخوشتر، امامزادج پير ابراهي ، کو  عشاير

 (11( مهديشهر )71سمنان ) مال ده 11
ج بي بي طيبه، کاخ ابراهي  خان، کوج سرطال، آرامگا

 رودخانه سفيدرو)اسبه رو(، آسياگ آبي، ييالقها

 نردين 12
 (171( شاهرود )350سمنان )

 از طريق ميامي و جاجرم

آبشارهاي آگ پران و بافت قديمي، غارهاي شوم و زو، 

مامزادج نام نيك، دشتهاي شقايق، شاد و گيميش، ا

 (30انيال نبي)خواجه قنبر و ابراهي ، آرامگاج د

 

 

 

 

 

 سيستان و بلوچستان روستاهاي هدف گردشگري استان -15
 

 جاذبه هاي گردشگري روستا مسير و فاصله روستا از شهر نام روستا رديف

 (25ايرانشهر ) آبادان 1
 باغات، نللستانها، چش  انداز بياباني، تپه هاي شني، 

 محوطه باستاني و تاريلي ابادان

 (90هار )چاب باهو كالت 2
منطقه حفاظت شدج باهوکالت محل زندگي تمساح پوزج کوتاج، 

 ماهي گل خور، انواع جانوران، قلعه انوشيروان سنگان، رودخانه
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 جادج خاش (15ميرجاوج ) تمين 2
 قلعه تمي ، گورستان هفتاد مال، چشمه آگ معدني موسي، 

 چله خانه، آسياگ آبي، کوج آتشفشان تفتان،  غارهاي باستاني

 ( دهانه خليج چابهار5چابهار ) تيس 4

قلعه تيه )قلعه پرتغالي ها(، قلعه پيروز گت، قلعه بلو  گت، 

پيل بند، مقابر جناني گچ، گورهاي تپه نهادي، غارهاي بان 

 مسيتي، چاج باستاني تيه کوپان، سدها، مسجد جامع، 

 ساله، رودخانه الوري 2500ساحل صلرج اي، روستاي 

 (25ل )زاب سه كوهه 5
قلعه تاريلي سه کوهه، ارگ مسكوني، بناهاي قديمي، 

 گورستان قديمي، قدمگاج حضرت عباس، رود چلنگ،

 روز سيستان در اي  روستا نيز مي وزد. 120بادهاي 

 (10( سوران )47سراوان ) سيب 1
قلعه سيب، تپه هاي باستاني گله برزاد، ميل مارو و کان 

 گياهان و جانوران هشك، رودخانه روتك، انواع گلها،

7 
 علی اكبر
 و لطف اهلل

 (28( زابل )235زاهدان )
آتشكدج و کاخ همجواري با درياچه هامون، کوج خواجه، 

خواجه، آرامگاج خواجه مهدي ب  محمد خليفه، زيارتگاج 

 خواجه غلتان و پير گندم بريان، بافت حصير و ساخت لنج

 (8( زهك )44زابل ) قلعه نو 8
 سي  خان، حواشي رودخانه هيرمند،آرامگاج محمدح

 بافت سنتي روستا، تفرجگاههاي جذاگ

 (25ميرجاوج ) يزالد 1
 تفرجگاههاي اطرا  رودخانه ها، غار طبيعي الديز، کوج تفتان،

 بقاياي تاريلي فرهنگ الديزيان، ابزارهاي پارينه سنگي

 (25( جالق )35سراوان ) ناهوك 15
 نقوش حكاکي درج نگاران، نگارخانه اي از سنگ نبشته ها و 

 سنگ نبشته پير گوران، تپه روباهك، سفال کلپورگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فارس روستاهاي هدف گردشگري استان -11
 

 جاذبه هاي گردشگري روستا مسير و فاصله روستا از شهر نام روستا رديف

 (5( فيروزآباد )95شيراز ) آتشکده 1
ي چشمه و سد تنگ آگ، قلعه دختر، آتشكدج باستان

فيروزآباد، آتشگاج )کاخ اردشير(، نقش مراس  تاجگذاري 

 اردشير بابكان، شهر گور، جادج ساساني

 25پل و مجموعه بند امير )آثار ميراث فرهنگي(، تعداد  (11( مرودشت )43شيراز ) بند امير 2



 289 

 آسياگ قديمي، اهرم گاو شير، امامزادج عباس علي)ع( (12زرقان )

 (70نورآباد )( 75شيراز ) پا قلعه 2
آبشار پاقلعه، دشتهاي شقايق سردسيري، شب بوهاي 

 وحشي، الله هاي واژگون، چشمه خطيري، رود شش پير

 تنگ براق 4
 (90( اقليد )190شيراز )

 (20سدج )

آبشار مارگون، درج زيباي تنگ براق، آبشار تنگ براق، غار و 

 کتيبه، سد درودزن، 

 جيدر زار 5
 (101( مرودشت )141شيراز )

 (1کامفيروز )

با انواع درختان، آبشار پرزرد  تنگه بستانك )بهشت گمشدج(

 و چشمه سار سرآگ و حاجت )اثر طبيعي ملي(، 

 از طريق مرودشت و کامفيروز دشتك 1
 معماري پلكاني، گورستان قديمي، آسيابهاي قديمي، چنار

 پله سنگي، آبمعدني درماني 1200کهنسال، راج پله کتل با 

 (20( اردکان )90شيراز ) كهنهده  7
درج تنگ تيزاگ، حواشي رودخانه بشار، درختان، گياهان و 

 گلهاي رنگارنگ، رمپ هاي کوهنوردي، 

 (15( کازرون )220شيراز ) سر مشهد 8

)پنجمي  شهريار ساساني(، کتيبه بزرگ  نقش بهرام دوم

)مشابه کتيبه زرتشت و شامل نوشته نقش رست   سرمشهد

، آثار شهر مدفون)خندجان(، آتشكدج، تل و نقش رجب(

 خاموش، قنات، تل نقارج، تل خندق، کاروانسراي کوشك

 (20صفاشهر ) قصر يعقوب 1
بقاياي قصر هلامنشي، رودخانه و کوج قصريعقوگ، گورستان 

 دورج ساساني )گبرها(، امامزادج شهدا )سلطان ابراهي (

 (15شيراز ) قالت 15
 ب شتري و چشمه انجيري، کليساي قديمي، تفرجگاج ش

 بازار قديمي، قلعه قزل ارسالن، آبشار سه گانه قالت

 (70( بوانات )190شيراز ) قنات ابراهيم 11
گورستان قديمي، امامزادج شاهزادج ابوالقاس ، درخت 

 قنات قديمي و منظ کهنسال، اتراق گاج ايل خمسه، 

 (81( جوي  )215شيراز ) كاريان 12
وي يا نهر آتش(، قلعه گلي)طي (، قلعه قلعه کاريان)آذرج

 شاج نشي ، درج کافري)کافرکش(، چهل دختران، امامزادج

 (24( سروستان )45شيراز ) كوهنجان 12
آرامگاج شاج صفي الدي ، گورستان قديمي با مجسمه شير 

 سنگي، تفرجگاج باغبانان، حمام قديمي، چشمه نباتي

 (45سپيدان ) مارگون 14
آگ برم فيروز از چشمه شش پير، قله رنج، آبشار مارگون، 

 تفرجگاج گمبيل، پيست اسكي شكرك، تنگ آلوندي، 

 (40شيراز ) مهارلو 15
درياچه مهارلو )پارك گردنه گلچهرج، پرندگان، جانوران( 

چشمه آبمعدني، امامزادج خديجه بانو، کاروانسراي شاج 
 ج(،عباسي، بقعه بي بي شريفه، تل شاهرخي، کوج چنار)قدمگا

 قزوين   روستاهاي هدف گردشگري استان -17
 

 جاذبه هاي گردشگري روستا مسير و فاصله روستا از شهر نام روستا رديف

 آتان 1
 جادج قزوي  الموت، 

 (25معل  کاليه )

مناظر زيباي کوههاي هودکان و خرابه، چشمه ها، 

 حواشي رودخانه آتان، گياهان داروئي، تنوع جانوري

کوهها، درج ها و مراتع سرسبز، تنوع درختان، گياهان  (20وي ، رازميان )قز كوجانآ 2
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 و جانوران، غار حاجت خانه، جش  فندق چي 

 جاذبه هاي طبيعي، گياهان داروئي، رودخانه اندج (15( معل  کاليه )80قزوي  ) اندج 2

 ت رودخانه درگاجبرجهاي خرقان، غار قلعه کرد، باغا پيرسقاجادج زنجان، ( 120قزوي ) حصار 4

 ( معل  کاليه70قزوي  ) زرآباد 5
نماي درياچه اوان، امامزادج علي اصغرب  موسي کاظ ، 

 دو درخت چنار کهنسال، مسجد و حمام قديمي

 گازرخان 1
 ( جادج الموت110قزوي  )

 (11معل  کاليه )

مجاورت با قلعه الموت، مقبرج امامزادگان محمود و 

مسجد قديمي، خانه هاي  هيجدج ت ، ميدان قتلگاج،

 منصوري، رشيد نايبي، سميعي، زي  العابدي ، صفري

 گرمارود 7
 ( جادج الموت130قزوي  )

 (30معل  کاليه )

مناظر زيباي کوههاي امانك دربند، سياج وله و پيله 

 سرج، حواشي خردج رود و رود الموت، قلعه نويذرشاج 

 يله گنبد 8
کيلومتري  10( در40قزوي  )
 رشت، کوهي  -تهران جادج 

گياهان داروئي، چشمه آبگرم معدني، درختان حواشي 

 رودخانه، بناي سلجوقي، طبيعت زيبا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   قم روستاهاي هدف گردشگري استان -18
 

 جاذبه هاي گردشگري روستا مسير و فاصله روستا از شهر نام روستا رديف

 (90ق  ) انجيله 1
هادي، شهربانو، حليمه، رقيه، درج زاغه، امامزادگان 

 زينب و شاهزادج ابوطالب، بناي چهارطاقي



 291 

 (11( کهك )42ق  ) رددستگ 2
چشمه قنات باال، باغ اجالليه، امامزادج حليمه خاتون، 

 کوههاي قزقمبه سر و قلمبه دزدها، چنارستان

 (15( کهك )47ق  ) فردو 2
 غار سالمستان، کوج بر  انبار، امامزادج فردو، 

 مامزادج بورج، مرتع ويلحال، رودخانه، چشمه هاا

 (81ق  ) قاهان 4
آبشار نوقاهان، امامزادج هادي، کوج وتوس، رودخانه 

 وزوا، تونلها و ملفي گاههاي تاريلي، پوشش گياهي

 امامزادج عبداهلل، ق  رود، آگ انبار قديمي (30ق  ) قلعه چم 5

 (2( دستگرد )70ق  ) گيو 1
جعفر، مجموعه تفريحي اقامتي گل  آرامگاج شاهزادج

 مري ، پوشش گياهي، باغات ميوج، دشتهاي سرسبز

 غار وشنوج، امامزادج هادي، ارتفاعات الوند، (27( کهك )10ق  ) وشنوه 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   كردستان روستاهاي هدف گردشگري استان -11
 

 ردشگري روستاجاذبه هاي گ مسير و فاصله روستا از شهر نام روستا رديف

 (15( کالترزان )58سنندج ) آويهنگ 1
جنگل بلوط، مسجد قديمي، امامزادگان شيخ صمدي 

 و پير باال عمري، مرقد حاج حس ، کوج سنگ سرخ
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 (15( مريوان )170سنندج ) اورامان تخت  2
مقبرج پير شاليار، بقاياي آتشكدج زرتشتي، باغات 

 ودخانهسرسبز، خانه هاي سبك ماسوله، طبيعت، ر

 (57( کامياران )112سنندج ) پالنگان 2
قلعه پالنگان، معماري پلكاني، رودخانه سيروان، 

 چشمه هاي شيخ عالءالدي ، شيخ خاتون و شيخ عمر

 (10( سقز )300سنندج ) ترجان 4
مسجد جامع، مقبرج مالعلي قلعه قه الکون)کهنه(، 

 قزلجي و حاجي باباشيخ، بيست چشمه، رودخانه

5 
 آباد  خسرو

 گروس
 (45بيجار ) (135سنندج )

 قلعه، مقبرج حاج اللهيارخان امير عالئي، 

 مدرسه قديمي، مسجد، معماري قديمي

 (28سروآباد ) (115سنندج ) دزلی 1
 12مسجد باشكوج دوران خلفاي راشدي ، آرامگاج 

 اصحاگ، کوههاي داالني و کمانجه، قلعه، زيارتگاج

 (87د )سروآبا (185سنندج ) ژيوار 7
 کوج ساالن، رود سيران، چشمه جوشان الر، 

 باغات سرسبز، گياهان داروئي، پايه پل قديمي

8 
 صلوات آباد

 بيجار
 (19)بيجار 

 بقاياي قلعه ساساني، پل آجري، قلعه ق  چاي

 حاشيه خرم رود قزل اوزن، بقاياي حمام قديمي

1 
 صلوات آباد

 )نمان( سنندج
 (14سنندج )

سگر، موالناسيدابراهي  و باباشهاگ آرامگاج سيدعلي ع

 الدي ، باغها، درج ها و چشمه ساران

 (7سريش آباد ) (9) قروج قصالن 15
 تپه باستاني، امامزادگان قاس ، باباشوراگ و يوس ،

 حمام قديمي، باغات حاشيه رود ملك، کوج امام

 (35بيجار ) (197سنندج ) قم چقاي 11
 درج پادشاهان، مام،ح رودخانه، کوج، چشمه، امامزادج،

 قبل از ميالد، ديوار و پلكان تاريلي باستاني قلعه

 (30( کالترزان )15سنندج ) نگل 12
قرآن هزارساله نگل، قلعه يزدگرد سوم، رود شوشير، 

 چشمه شفابلش، هه وار )مكان برپائي مراس  آئيني(

 (18سنندج ) نوره 12
 گ، آرامگاج آيت اله محمد مردوخ، مناظر آبيدر بزر

 نمايش مير نوروزي، سرود هورج )نيايش اهورا مزدا(

 

 

 

 

 

 كرمان   روستاهاي هدف گردشگري استان -25
 

 روستاجاذبه هاي گردشگري  مسير و فاصله روستا از شهر نام روستا رديف

1 
 نبيدخو

 )ده باال(
 (31بردسير )

سال(،  2000غار يلي )يلدان(، درخت گردوي کهنسال )

 سغورك، ارتفاعات و چش  اندازهاي زيباگورستان تاريلي 
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 (10بافت ) خبر 2

منطقه حفاظت شدج خبر، دامنه ها، دشت ها، چراگاهها، قله ها 

متر(، زيارتگاج و درج  3845و اقلي  هاي چهارفصل، کوج بزرگ )

 شاج واليت، درج خبر و دهنه گردو، قلل چاج بر  و برج شوم، 

 جانوران و گياهان، پناهگاج حيات وحش روچون، غار شب پرج

 (40جيرفت ) دلفارد 2
ييالق چهارفصل، استلرها و حواهاي معرو  به گل  هاي 

 دخترکش، اردوگاج زمستاني دلفارد، درختان و گياهان

 ( در مسير جيرفت75ب  ) يده بکر 4
چشمه سارها، قناتها، باغات ميوج، متر(،  3741قله عل  شاج )

 زشهاي کوهستاني، رشته کوههاي مرتفع با قابليت ور

 (30کرمان ) ده لولو 5
آبشار سينك، در اردوگاج شهيد باهنر، آبشار وامق آباد، آسياگ 

 گهريرودخانه بادي فوسك، منطقه زيباي ييالقي، 

1 
 سه كنج 

 (سکنج)
 (20ماهان )

آرامگاج شيخ علب بابا، حواشي سرسبز و باطراوت رودخانه، 

 کوچك، باغاتمزارع گلهاي آفتابگردان، آبشارهاي 

 (35شهداد ) سيرچ 7
ساله، چشمه هاي آبگرم، رودخانه سير ،  2000سرو تاريلي 

 پيست اسكي سير ، کوج سير ، کوج شهداي غدير

 در مسير کوهبنان (40راور ) طرز 8
مجموعه سروستان، آسياگ آبي سرچشمه، چهاردج سرو مسجد 

 درخت سرو کهنسالطرز، مجموعه وکيلي، 

 (75دسير )بر الله زار 1
فضاهاي مناسب براي کوهنوردي و صلرج نوردي، تلت 

 سردشت، امامزادج سيد شمه الدي ، مسجد، کاروانسرا،

 برج يوس  علي، گرمابه قديمي )دورج قاجار(

 (31شهر بابك ) ميمند 15

ساله بشر )دوران مهر پرستي(، خانه هاي  14000آثار زندگي 

هاي متعدد، مغارج اي شكل، کوهستان، قنات و چشمه 

مجموعه آثار بسيار قديمي صلرج اي مانند حمام، مدرسه، 

مسجد و حسينيه ميمند، يكي از مهمتري  پايگاههاي ميراث 

 مهمانسرا و رستوران )سفرج سراي( سنتي ميمندفرهنگي، 

 (21بردسير ) نگار 11
رودخانه چهاري يا چاري، زيارتگاج خواجه بدرالدي ، قلعه 

 دورج ساساني(، حمام قديمي، برج خشتيقديمي يا تل نگار )

 (11(، کوج شهر و کوج سياج )22گردنه گلومك و سنگ سياج )

12 
 هنزا 

 )هنزاب(
 (50رابر )

امامزادج ميرمحمد ابوطالب، رودخانه هنزا، درج بندر هنزا، 

 گلها و گياهان، درختان گردوزندگي عشاير و رمه گرداني، 

 

 

 كرمانشاه   نروستاهاي هدف گردشگري استا -21
 

 جاذبه هاي گردشگري روستا مسير و فاصله روستا از شهر نام روستا رديف

 (9سرپل ذهاگ ) پيران 1
 چشمه جوشان، درخت کهنسال، آبشار پيران، 

 جنگا انبوج درختان بلوط و چنار، مولودي خواني
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 کوج بدر، آبشار پريشان، حمام قديمي، جش  سدج (23سنقر ) چرمله عليا 2

 (34( پاوج )123کرمانشاج ) جيجح 2
 خانه هاي سنگي و پلكاني، امامزادج عبيداهلل 

 )کوسه حجيج(، آبشار بل، خانقاج، چله خانه، عبادتگاج

 (37( اسالم آباد)100کرمانشاج) حرير 4
سراگ و چشمه حرير، درخت تنومند و کهنسال، 

 امامزادج سيدراا، عيد ياران و نوروز کرد

 (3( پاوج )120) کرمانشاج خانقاه 5
چشمه شل  ناو، کوج داالني و آتشگاج، باغات، جنگل 

 بلوط، رودخانه، زيارتگاج باواشيخ حس ، حوالانه

 سراب هرسم 1
 (57( اسالم آباد)90کرمانشاج)

 (15حميل )

کوههاي سراگ و پنجه بانه، امامزادج حس ، مراس  

 گل کمك، روستاي دورج صفوي و در مسير بغداد

 هسرخه ديز 7
( 30( کرندغرگ )125کرمانشاج )

 (25سرپل ذهاگ )
درج هاي عميق ماران، مناطق جنگلي قلعه ساساني، 

 اروندچوگ و انارك، مراس  تنبورنوازي و آواي هورج

 شاالن 8
( 33( کرندغرگ )140کرمانشاج )

 (23سرپل ذهاگ )

 بابا يادگار،  و زيارتگاج مسجد عبداهلل ب  عمر

 ي، حواشيفقخ، شيخ بايزي و باباجانه، باباشيمقابر ابود

 رودخانه الوند، ارتفاعات داالهو، آبشار قصر يزدگرد

 (10( پاوج )150کرمانشاج ) شمشير 1
 رودهاي چ  شارا و گالل،  ،غار قوري قلعه

 ارتفاعات شاهو، منطقه جنگلي درك، باغ خداويه، 

 (10( کنگاور )100کرمانشاج ) فش 15
جعفر صادق)ع(،  امامزادج سيدجمال الدي  ب 

 رودخانه سراگ فش، گياهان، جانوران، عيد خاوندگار

 (52( صحنه )75کرمانشاج ) كندوله 11
 قلعه مروان، امامزادج پيرافته، تاکستانهاي زيبا، 

 (21بقعه نوربلش، دشت معرو  دينور )

 نجوبران 12
( 25( هرسي  )40کرمانشاج )

 (5بيستون )

وري )زرتشتي( غار پراو، سراگ نجوبران، قبر گ

رودخانه دينور، غارهاي گلستان و زري، گورستان 

 قديمي، پل آجري نوژي وران، مراتع دشت چمچال

 (35سنقر ) ورمقان 12
 کوهستان بدر، آبشار گيشناپسند، چشمه سارها

 گونه هاي ناياگ جانوري، باغات، جنگل بلوط

 

 

 

 

 

 

 مد  كهگيلويه و بويراح روستاهاي هدف گردشگري استان -22
 

 جاذبه هاي گردشگري روستا مسير و فاصله روستا از شهر نام روستا رديف

 (54ياسوج ) تنگ تامرادي 1
آبشار تنگ تامرادي، ييالقات و تفرجگاههاي چشمه 

)مكان  بلوط عسلي، محل وقوع جنگ تنگ تامرادي
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 ، دخمه هلامنشي،دولتي( پيروزي عشاير بر لشكر

2 
 چشمه بلقيس
 )كره شهبازي(

 (5( چرام )23دشت )ده
باغ چشمه بلقيه)پارك(، باغ عمران، تفرجگاج چشمه 

 سياج، قلعه تاريلي تل بابونه، قلعه فشيان، رود تغار

2 
 دلی بهرام بيگی

 )سمندي(
 (50( سي سلت )70ياسوج )

آبشار بهرام بيگي در کوج دنا و تفرجگاج اطرا  آن، 

 دشتهاي سرسبز و انبوج روستا، جنگلهاي بلوط

 (27( دوگنبدان )184ياسوج ) يلد 4
قلعه شاج بهم  )دژ ساساني(، منطقه حفاظت شدج 

 ديل، تفرجگاج درياچه و سد کوثر، کو  عشاير

 (18( گچساران )130ياسوج ) سربيشه 5
بافت قديمي، دامنه کوج خامي بودن، رودخانه خربل، 

 حيات وحش، پوشش گياهي و جنگلي

 (80( چرام )110ياسوج ) طسوج 1
رجگاج اطرا  آبشار طسوج، دخمه هاي سنگي، تف

 امامزادج گلبهار، چشمه ها، رودخانه، حيات وحش

 (30ياسوج ) كاكان 7
آبشار مارگون، دامنه هاي الله هاي واژگون، هفت 

 چشمه، چشمه نمك، پيست اسكي دنا، قلعه خواني 

 (15( سي سلت )25ياسوج ) كريك 8
ير کو  محل عبور شاهراج سلطنتي هلامنشي، مس

 عشاير، مسير صعود به قله دنا، چهار امامزادج

 (32( گچساران )189ياسوج ) مارين 1
روستاي تاريلي، مسير راج سلطنتي شوش به تلت 

جمشيد و بيشاپور، ارتفاعات جنگلي، درياچه سد 

 (، امامزادج حميدج خاتون، گياهان و جانوران17کوثر)

 (3ياسوج ) مختار 15
گ گنجه اي با امكانات پذيرائي و امامزادج ملتار، تن

 اقامتي، تفرجگاج تنگ مهريان، پارك جنگلي آبشار

 (30( دنا )75ياسوج ) ميمند 11
 و بشار منطقه حفاظت شدج دنا، رودخانه خرسان

 )محل ورزشهاي آبي مهيج(، آثار قلعه ساساني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گلستان   روستاهاي هدف گردشگري استان -22
 

 جاذبه هاي گردشگري روستا مسير و فاصله روستا از شهر انام روست رديف

چاج سنگي و باستاني پير آال، گورستان گبري، حمام  ( 32( علي آباد )72گرگان ) افرا تخته 1
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 قديمي، کوج تكيانو، جنگل کمياگ سرخدار، 

 (10( راميان )70گرگان ) پا قلعه 2
امه آثار شهر تاريلي تميشه و قلعه ماران، تفرجگاج ج

 شوران، چشمه پشمكي، استلر طبيعي گل راميان

2 
 جهان نما

 )سعد آباد محله(
 (10( کردکوي )85گرگان )

منطقه حفاظت شدج حيات وحش طبيعي کشور، کوج 

 جهان نما، انواع جانوران و گياهان مرتعي و داروئي

 (18( علي آباد )54گرگان ) چينو 4
هدي شاج، آبشارهاي چل  درج، کبودرج و ليسه، تپه م

 تفرجگاج جنگلي باالچينو، زيارتگاج پير غالم

 (35( کردکوي )50گرگان ) رادكان 5
زيارتگاج هزار منزل، سقاخانه ابوالفضل، برج رادکان، 

 ارتفاعات ييالقي درازنو )بام استان(، کو  عشاير

 (7( نهارخوران )14گرگان ) زيارت 1
 خاصه رود، آبشار خلي درج)جول درج(، چشمه هاي

 آبگرم، امامزادج عبداهلل، آرامگاج بابا قنبر

7 
 سركالته 

 شهرخراب
 (12( کردکوي )39گرگان )

بقاياي شهر قديمي تميشه، رودهاي ميرانلو و دوآگ، 

 امامزادج چهارکوج و قاس ، نارنج قلعه و بانوسرا

 (30( علي آباد )70گرگان ) سياه مرزكوه 8
 شوران،  آبشار گنجو، يلچالهاي طبيعي، درج جامه

 گورستان قديمي با قبرهاي که  و منحصربفرد

 (15گرگان ) كوه شاه 1
کاروانسراي قزلق و رباط سفيد، امامزادگان يوس  و 

 حس ، کوههاي گاوکشان و سرليسه، چشمه سارها

 (35( آزادشهر )90گرگان ) فارسيان 15
ارتفاعات کوج علي کمري و اينجه سو، پارك جنگلي 

 رسبز و گياهان داروئيفارسيان، مراتع س

 (5( آزادشهر )80گرگان ) قزلجه آق امام 11
امامزادج محمدب  زيد)آق امام(، بقاياي دشت قلعه، 

 تفرجگاههاي حاشيه رودخانه تيل آباد و نودج

 (35( مينودشت )135گرگان ) قلعه قافه 12
رودخانه چلي چاي، همرنگي منظرج خانه ها با 

 ان، آرام و نرمدارچشمه ها، کوههاي مارطبيعت، 

 (54( کالله )180گرگان ) باال يسو گچی 12
 زيارتگاج خالد نبي، بقعه عال  بابا و چوپان آتا،

 چشمه خضر زندج، گياهان داروئي
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 (38( هشت پر)143رشت ) رآق اول 1
کاخهاي سردار امجد، مسجد شيرخان آق اولر، قبر 

 پيرعلي، محوطه باستاني گورستان، 
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 (23( شفت )57رشت ) امامزاده ابراهيم 2
آرامگاج امامزادج ابراهي  و بابارکاگ، آبشار قتلگاج، 

 چشمه ميدان و چهل چشمه، مسير جنگلي روستا 

 جنگل انبوج، سواحل سفيدرود، پارك جنگلي سردار (17نگر )( س27رشت ) امامزاده هاشم 2

 (12( کياشهر )10رشت ) انبار سر  4
ساحل شني درياي خزر، ورزشهاي آبي و شنا، تماشاي 

 صيد ماهي، معماري خانه ها

 قلعه چيمارود، پل شاهزادج، رود شاهرود، جش  انار (35( جيرندج )150رشت ) انبوه 5

 تي تي کاروانسرا، قلعه سياج بيجار، رودخانه باباکوج (12سياهكل )( 50رشت ) باالرود 1

 (5( املش )10لنگرود ) تميجان 7
 خشت پل، رودخانه جورپيلي جان، بقعه دو برادران، 

 خانه آستانه، مسجد جامع، حمام خرابه

 (13( لنگرود )15رشت ) چاف 8
ساحل شني شامل مجتمع اقامتي براي ورزشهاي آبي، 

 ير کاليه، پرندگان و آبزيانتاالگ ام

 رود امي  آباد، ساحل شني و طبيعت درياي خزر،  (9( خشك بيجار)21رشت ) حاجی بکنده 1

15 
 حسن بکنده

 )امير كاليه(
 (45( الهيجان )90رشت )

تاالگ اميرکاليه، ساحل شني زيبا، منظرج صيد ماهي، 

 اقلي  مناسب، باغات، دريا، کشتزارها و ...

 (5( رودسر )75رشت ) حسن سرا 11
ساحل درياي خزر، باغات ميوج، شاليزار، ورزشهاي آبي، 

 تفريحات ساحلي، شنا، صيد و کباگ کردن ماهي

 (48( رودبار )130رشت ) داماش 12
 گل سوس  چلچراغ، آبمعدني چشمه داماش

 روز طبيعت)گلگشت( در نيمه دوم خرداد

 (13( سنگر )35رشت ) سراوان 12
اوان)شاج عباسي يا الت(، موزج ميراث کاروانسراي سر

 روستائي گيالن،پارك جنگلي سراوان،

 (15( رحي  آباد )75رشت ) سفيداب 14
آبشار ک  آلود و سفيد رنگ سفيد آگ، پرورش ماهي 

 قزل آال، ييالقات معرو  گرمابدشت و شوئيل

 (23( فوم  )50رشت ) رودوسياه 15
 ستلر طبيعي، آبشار لتي  پرد، کوج پلنگ درج با دو ا

 بقعه شيخ زاهد گيالني مرشد شيخ صفي الدي  اردبيلي

 (22( فوم  )47رشت ) قلعه رودخان 11
 پارك جنگلي، پل چوبي، مسير سنگفرش داالن بهشت، 

 قلعه رودخان شامل قلعه شاج نشي  و قلعه افسرنشي 

 (37( هشتپر )143رشت ) مريان 17
نوارج گورستان تاريلي مريان، حمام قديمي، جش

 سوارکاري، کشتي مردان، رودخانه گرگانرود

 (5لنگرود ) مالط 18
مناظر زيباي کوج شلنگه، بقعه دوازدج ت  يا گورستان 

 سلسله کيايي، آرامگاج سيدمحمدکيا و سلطان هاش 

 نصفی 11
 (13( رودبار )18رشت )

 (7توتكاب  )

تپه معرو  مارليك، محل کش  جام زري  مارليك با 

 بالدار، پيل قلعه، جازم کول نقش گاوهاي

 لرستان   روستاهاي هدف گردشگري استان -25
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 (30( ازنا )145خرم آباد ) امامزاده قاسم 1
 امامزادج قاس ، امامزادج زيد، 

 انواع گياهان، جانوران، پرندگان

 (75خرم آباد ) بيشه 2
 رودخانه سزار، آبشار بيشه، سراگ حرگ، 

 جنگل، جانوران

 (57خرم آباد ) چنارگريت 2
دژ گريت )سرتنگ قالع(، کوههاي ياسي  و دارنمار، 

 آبشارهاي سه گانه چنار گريت، موسيقي کار و سوگ

 (15( بروجرد )130خرم آباد ) دهکرد 4
 قلعه دورج قاجار، سد دهكرد، درياچه و رودخانه،

 مزادج ابراهي ، درختان، گياهان، جانوراناما

 (20خرم آباد ) رباط نمکی 5
چشمه نمكي، چشمه و سراگ درج چپي، رودخانه رباط، 

 ماهي بازان، رودخانه و تفرجگاج کاکاراا، 

 پارك جنگلي ململ کوج، انواع گياهان و جانوران

 (32( دورود )125خرم آباد ) سراوند 1
سراگ خرم، ارتفاعات  امامزادج عبداهلل، چشمه و

 اشترانكوج، قلل چال کبود و س  بران، درياچه گهر

 (55خرم آباد ) سنگ تراشان 7
 آبشار وارك، ارتفاعات تا  و هشتاد پهلو، 

 سايت باستاني، سفالينه هاي تمدن کاسي ها

 (25( ازنا )135خرم آباد ) كمندان 8
 رودخانه، بيشه زار، سراگ درج تلت، 

 (، 17نكوج، درياچه گهر)ارتفاعات اشترا

 (20اليگودرز ) انگايک 1
 الله واژگون، کوههاي پربر ، امامزادج ابراهي ،

 اردوگاج دانش آموزي مالك اشتر

 (25خرم آباد ) هگوشه شهنشا 15
دامنه  ، آرامگاج شجاع الدي  خورشيد،گوشهکاروانسراي 

 سفيدکوج، درج هشتادپهلو، دشت کرج گاج

 (10) خرم آباد نوژيان 11
آبشار تا )نوژيان(، گردشگاج جنگلي، زندگي عشايري، 

 پرورش ماهي قزل آال، انواع جانوران و پرندگان

12 
 ولی عصر

 ميرآباد()
 (10( پلدختر )110خرم آباد )

 تاالبهاي سه گانه، تاالبهاي پنجگانه تنگ فني، 

 آثار يكي از بزرگتري  زمي  لغزشهاي )رانش( در دنيا

 (15( بروجرد )125باد )خرم آ ونايی 12
 چشمه و سراگ ونائي، کوج گري ، رودخانه گله رود، 

 (8يباي گلدشت )ويالهاي روستاي ز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روستاهاي هدف استان مازندران -21
 جاذبه هاي گردشگري روستا مسير و فاصله روستا از شهر نام روستا رديف



 299 

 (75( آمل )150ساري ) آب گرم 1
 باشكوج قله دماوند، منطقه الر، آبگرم معدني، منظرج 

 آبشار شاهان دشت، چشمه آگ آه ، غار کافر، 

 حمام شاج عباسي، نقش برجسته شكل شاج

 (1( بهشهر )40ساري ) آسياب سر 2
 آسيابهاي آبي دوازدج گانه، آتشكدج کوسان، قلعه 

 شاج نشي ، بقعه اميرکمال الدي  و امير جمال الدي ، 

 (71) ( آمل110ساري ) اسك 2
آبگرم درماني، رود هراز، غار اسك)غار کافر(، بقعه 

 امامزادج اصغر و فاال، مرتع اسك وش

4 
 اسکو محله

 (امامزاده عبداله)
 (12( آمل )87ساري )

امامزادگان عبداهلل، محمد و مظفر، آرامگاج عالي کيا 

 سلطان، کرانه هاي رود هراز، تفرجگاج جنگلي

 (35( تنكاب  )277ساري ) برسه 5
ارتفاعات و درج دوهزار، قله سياالن، گردو کوج، دشت 

 آبشار ماهي ورزاندرياسر، پارك جنگلي چالدرج، 

 (25( رامسر )280ساري ) جواهرده 1
 جنگلهاي هيرکاني، کوهها، چشمه ها و آبشارها، 

 گورستان گبري و سرخ قله، مجسمه شيرسنگي،

 (28ساري ) فرح آباد 7
آباد، مسجد فرح آباد،  رودخانه تج ، ساحل فرح

 مجموعه تاريلي صفوي، صيد و عراه ماهي

 (85نوشهر ) كجور 8
چشمه انگيل، خراگ شهر، قلعه کجور، امامزادج عبداهلل، 

 طاهر و مطهر، بقعه خالق شيوگ و حس  شهيد

 (5( جويبار )23ساري ) كردكال 1
، شنا، سقاخانه بي بي نساء و دي  تپه، تاالبهاي زراعي

 تكيه بزرگ حاج نج  خانيي، قايقراني، ماهيگير

 كندلوس 15
 (75نوشهر )

 چالوس، بعد از مرزن آباد -جادج کرج

ديوچشمه، رودخانه کندلوس، امامزادج فضل و فاال، 

 تپه و گورستان باستاني، مجتمع فرهنگي و توريستي

 (40رامسر ) گرسماسر 11
 آثار قلعه گرزمان سر، جنگل هيرکاني، کوج سماموس، 

 شمه اميرخاني، امامزادج رست ، بقعه و مسجد آبجيچ

 (12جويبار ) گل محله 12
ساحل زيباي چيكرود درياي خزر، آگ بندان و تاالگ 

 طبيعي، کشتزارها، انواع پرندگان و آبزيان

 (30( پل سفيد )35ساري ) الجيم 12
 ارتفاعات اطرا ، رودخانه، چشمه چرچري، 

 کوفي و پهلوي برج تاريلي الجي  با دو کتيبه 

 ( بلش چمستان35نور ) الويج 14
 چشمه هاي آبگرم و آبسرد، امامزادج زکريا و فلرالدي ،

 پارك جنگلي کشپل، رودهاي نومه، تيل  و الويج

 ( سوادکوج15پل سفيد ) ورسك 15
پل فلزي ورسك، چش  انداز سه خط طال، چشمه ال  

 چال و سرخ او، پل شاج عباسي، ارتفاعات اطرا 

 (1آمل ) هندوكال 11
دو سقانفار )بنائي به يادبود علمدار کربال(، تكيه 

 هندوکال، امامزادج اسكندر، نياکي رود، بابارود

 بلدج (125( نور )185ساري ) يوش 17
 خانه و موزج نيمايوشيج، باغ شاج، گنبد کيا داود، 

 قبور سير امي  و سيدجالل، سنگ سياج اسب زي ،

 مركزي   ردشگري استانروستاهاي هدف گ -27
 



 311 

 جاذبه هاي گردشگري روستا مسير و فاصله روستا از شهر نام روستا رديف

 (25ساوج ) آوه  1
 کاروانسراي شاج عباسي، آگ انبار بلور، 

 بقعه امامزادج عبداهلل، تپه باستاني

 (7آشتيان ) آهو 2
 امامزادج آهو )شاهزادج عبداهلل(، بي بي شهربانو، 

 انه دکتر عبدالعظي  قريب، آسياگدرج راجان، خ

 (37اراك ) انجدان 2
مجموعه غارهاي انجدان، آرامگاج شاج غريب، شاج 

 قلندر، چهل دختران، بي بي شريفه خاتون

 (45ساوج ) عليا چناقچی 4
منظرج صليب سبز با درختان گردو، محل زندگي 

 ارمني ها، ترکها و فارس ها، آبشار جناقچي عليا

 دج کوهستاني شمال محالتمحدو خورهه 5
 غارهاي شاج بلبل و سوراخ گاو، معبد سلوکي، 

 امامزادج خورهه، سنگ نبشته، چشمه وزوان

 (25تفرش ) سرآبادان 1
جش  سدج )جش  شبانان يا کوسه يا کوسه ناقلدي( 

 يازدج بهم  هرسال، روستاي تاريلي

 (10خمي  ) شهابيه 7
 رع پياز، سه قلعه باالئي، مياني و پائيني، مزا

 چش  اندازهاي بديع، انواع گياهان

 غار چال نلجير، غار کهك، کاروانسراي دودهك،  (25دليجان ) واران 8

 (30خمي  ) ورچه 1
 کوج شيرخاني و اوغالن پير، مزارع پياز، 

 انواع گياهان داروئي، حيات وحش روستا

 (15کميجان ) وفس 15
 ي، غار قلعه جوق، غار وفه، امامزادگان يحي

 اسماعيل و شاهزادج حسي ، باغات ميوج، جنگل

 (11اراك ) هزاوه 11
تاکستانهاي انبوج، سرو کهنسال، آرامگاج شاهزادج 

 احمد، تپه تاريلي، حمام قديمي، مسجد
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 ي گردشگري روستاجاذبه ها مسير و فاصله روستا از شهر نام روستا رديف

 آب نما 1
 (1( رودان )90بندرعباس )

 در مسير کهنوج به ميناگ

صلرج هاي حاشيه رودخانه رودان، ارتفاعات گورم، گردشگاج 

 حاشيه آگ گرم و باغ دهكار، مسير قنات کهنوج، پل قاجاري

2 
 امامزاده سيد

 سلطان محمد
 (45( رودان )120بندرعباس )

، درج ييالقي تنگ آگ، چاهك زيارتگاج سيد سلطان محمد،

 قلعه چاج عمر و آگ سورك گردشگاج مقتدر و پودونو،

 (9( فارغان )90حاجي آباد ) بخوان 2
 تنگهبقاياي آسياگ آبي، ارتفاعات صلرج اي نيمه جنگلي، 

 زيارتگاج قدمگاج، ميوج هاي گرمسيري و سردسيريبلوان، 

 يه، آسياگ قديمي، قنات، بوستانها، نللستانها،آبگرم تدرو (45( بستك )175بندرعباس ) تدرويه 4

 آسيابهاي بادي، برج قديمي، آبشار تزرج، باغات مرکبات (25حاجي آباد ) تزرج 5

 رويدر 1
 ( 140بندرعباس )
 (87بندر خمير )

 درج چورستان، تنگ نباگ، ارتفاعات رخ و کوج شب، غار ترد،

 قدوس چشمه انجيري، قلعه برج، امامزادج سيدحس  و ملك

 (58بندرعباس ) سرخاء 7
 چشمه هاي آبسرد و آبگرم، معادن گل سرخ و ماران، 

 رودخانه جاماشچاج بسيار قديمي بهشت و جهن ، 

 ارتفاعات بلند براي کوهنوردي، باغات پلكاني، رودخانه (70بندرعباس ) سيخوران 8

 (18( بستك )230بندرعباس ) فارياب 1
 ي و صيدزار، نللستانها،چشمه هاي سفبلرودخانه شور، 

 زيارتگاج سيد نظام الدي ، سد آسياگ و آسياگ آبي

 (35ميناگ ) كوهستك 15
قلعه کوهستك، آرامگاج علي جالل نيكلواج، ساختمان 

قديمي گمرك، تپه هاي ماسه اي ساحلي، پيست 

 اتومبيلراني و ورزشهاي ساحلي، نللستانهاي انبوج

11 
 الرك

 )جزيره(
 (14ش  )( ق31بندرعباس )

ساحل زيباي خليج فارس، مردان صياد با تور و لنج، 

 ( شمشيربازي10نللستانهاي وسيع، شهرك کوهي)

 (55( قش  )80بندرعباس ) الفت 12
 قلعه نادري، الفت، جنگل حرا )مانگرو(، بادگيرهاي 

چهار برج، قلعه پرتقالي ها، گورستان آگ انبارهاي قديمي، 

 گاج شيخ اندر آبي و ...قديمي، چاج هاي الفت، زيارت
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 (27( مالير )95همدان ) پري 1
قلعه تاريلي، تپه باستاني، خرابه هاي حمام قديمي، 

 ردرامامزادج دوخواهران، منطقه حفاظت شدج لشك

 غار حبشي، طبيعت زيبا، انواع پرندگان و حيوانات،  (21اسد آباد ) حبشی 2

 بقعه بابا طاهر عريان، جنگل، باغات، مراتع و ييالق (7)همدان  خاكو 2

 (15همدان ) سيمين 4
تفرجگاهها، چشمه سارها و باغات حاشيه رودخانه، 

 درج هاي يونجه چال و درج سرخ، گياهان داروئي

 درعليص 5
( 18( کبوترآهنگ )80همدان )

 (14گل تپه )
غار عليصدر، غارهاي سوباشي و سراگ، امامزادج زيد، 

 مسجد قديمي، روستاي دورج صفوي

 اغات ميوجامامزادج ابراهي ، گورستان قديمي، ب (25تويسرکان ) گشانی 1

 (23مالير ) مانيزان 7
همجواري با منطقه حفاظت شدج لشكردر، رودخانه، 

 ، جنگل طبيعي، گياهان داروئيباغات

 ( 18همدان ) وركانه 8
مسجد، قلعه مهري خان ، معماري سنگي، امامزادج 

 غيب، درج هاي خان و ج ، پرورش اسب
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1 
 هاسالمي

 )فراشاه(
 (5تفت )

، (ج. ق 512غار باستاني فراشاج، زيارتگاج و مسجد قدمگاج )

 متر( براي کوهنوردي، 2018کوج عقاگ) چنار کهنسال،

 ( جادج ديهوك38طبه ) اصفهك 2
ترکيب فضائي کوج و کوير، نللستان، ارااي زراعي، بافت 

 قديمي، امامزادج زرك، مراس  چراغ  اصفهكي

 (5) ميبد بفروئيه 2
زيارتگاج پير بفروييه )گويا درگذشته معبد آناهيتا بودج است( 

 مسجدحاجي ملك، طبيعت کويري و سرسبز، معماري سنتي

 (18نير ) بنادكوك 4
 ، غار اسكندر، امامزادج جعفر طيار، قلعه تپه )دژ کوهي(

 آرامگاج شاهزادج علي ابد عبداله، بافت قديمي، گياهان داروئي

 (10ذر )اشك بندرآباد 5
انارستانهاي سرخ و سبز، مسجد جامع، مسجد کاشي، امامزادج 

 سيد ميرحسي ، بقعه سلطان محمود شاج، زورخانه قديمي

 (3( ميبد )53يزد ) بيده 1
 برج و چاج صاحب الزمان، امامزادج سيد ابوالقاس ، خانه بروني

 مسجد زيروگ، آسياگ آبي، بافت قديمي، تپه هاي شني

 (18كذر )اش حجت آباد 7
 قرن شامل چندي  عمارت و بناي آجري 12باغ وزير با قدمت 

 معماري زيبا، بافت سنتي روستا)اثر ثبت شدج ملي( 

 (3ميبد ) حسن آباد 8
باغات پسته و انار، درختان کوتاج قد کويري، آگ انبارهاي 

 قديمي، اماک  مقدسه زرتشتيان، معماري سنتي

 (80يزد ) خرانق 1
نارجنبان، مزار بابا خادم، کاروانسراي قاجاري، مسجد جامع و م

 بقعه مشهدك )نمازگاج امام هشت (، دو سنگ قبر پدر و دختر

15 
 خرو

 )خروسان(
 (21طبه )

 ييالقات و تفرجگاههاي خرو با امكانات رفاهي و کمپينگ،

 چشمه هاي آبگرم مرتضي علي، قلعه ملروبه، کوج قلعه
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 جاذبه هاي گردشگري روستا مسير و فاصله روستا از شهر نام روستا رديف

 (30( تفت )50يزد ) ده باال 11
گلستانهاي گل سرخ )محمدي(، تفرجگاههاي اطرا  قنات 

 شروي ، مسجد جامع، زينبيه، حسينيه، قدمگاج باغستان

 (1مهريز ) سريزد 12
اپارخانه ساساني، قلعه بزرگ سريزد و قنات هاي پرآگ، چ

 رباط کهنه )سلجوقي(، رباط نو، دروازج شهر فرامرز

 (12اشكذر ) شمسی 12
 مسجد حاجي صفي، آگ انبار قديمي، حمام، بافت قديمي،

 قلعه ملروبه و تاريلي، باغات انار، معماري سنتي

 (24تفت ) طزرجان 14
ييالقات دومنار متر براي کوهنوردي،  2735کوج برفلانه با 

 و مزرعه علي، مسجد جامع، حمام شاهزادج، آسياگ آبي

 ( در مسير بافق22يزد ) فهرج 15
مسجد جامع، آگ انبار حسينيه، آثار مسجد عالقبندي، 

 مجموعه تاريلي شهداي فهرج )قبل و بعد از اسالم(، 

 تكيه عالقمندي، قلعه فهرج

 (11( ميبد )31يزد ) مزرعه كالنتر 11

عماري چهار صفه اي خانه ها، بادگيرها، گلهاي سبك م

نرگه و انار، آگ انبارهاي قديمي، قلعه روستا، آتشكدج، 

 تير( 10مهر و  10مراس  نيايش اهورا مزدا، جش  مهرگان )

 دي(  10جش  سدج )صدمي  روز زمستان(، جش  ديگان )

 فروردي (، تپه ماهورها، گياهان داروئي 10فروردي  گاج )

17 
 ر مدوا

 )غربالبيز(
 (15مهريز )

 مناظر برفكوج، چشمه غربال بيز، قلعه کهنه، معبد شاج نشي 

 قدمگاج، مسجد، حسينيه، گياهان داروئي

 (5( ميبد )45يزد ) مهرآباد 18
 قناتها و چاههاي عميق، محل زندگي مسلمانان و زرتشتيان

 بافت قديمي و متراک ، معماري سنتي، 

 ر مسير راور( د230طبه ) ناي بند 11

 معماري پلكاني )ماسوله کوير(، نللستانها، آبگرم درماني،

منطقه حفاظت شدج ناي بندان )گونه هاي جانوري(، 

چندي  قلعه قديمي و تاريلي، خانه هاي قديمي کدخدا، 

 کاروانسرا و توکلي، محل اردوگاج نادرشاج افشار

 ( از مسير تفت و ميبد100يزد ) ندوشن 25

مسجد جامع، قلعه تاريلي، و گياهان داروئي،  انواع درختان

رباط خرگوشي، مسجد آمنه، حسينيه سفلي ندوش ، مسجد 

سرپل بوستان )مسجد عليا(، امامزادج مانيك، قلعه سفيد 

 ندوش  )اثر ملي(، سنگ نگارج هاي کوج سرخ ندوش ، 

 غار فدائي ندوش ، غار نباتي در نزديكي مزرعه گل سرخ

 هرفته 21
 ي يزدجنوگ شرق

 شمال شرقي مهريز
 قلعه هرفته )قلعه خوش طرح(، امامزادج فضل ب  عباس
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 شعار گردشگري استان روز گردشگري استان نام استان رديف

1 
 آذربايجان

 شرقی
 آذربايجان، سر ايران است مرداد )فرمان مشروطيت( 14

2 
 آذربايجان

 غربی
 اتحاد، انسجام اديان و اقوام ايراني شهريور )روز شمه موالنا( 10

 اردبيل، سرزمي  چشمه هاي بهشتي تير )سالروز تاسيه سلسله صفويه( 29 اردبيل 2

 اصفهان نص  جهان ارديبهشت )روز تولد شيخ بهائي( 3 اصفهان 4

 ايالم عروس زاگرس تير )روز آزادسازي مهران( 10 ايالم 5

 بوشهر گنجينه خليج فارس اسفند )تاسيه مدرسه سعادت( 18 بوشهر 1

 تهران، ايران کوچك بهم  22 تهران 7

8 
 چهارمحال

 و بختياري
 سرزمي  خورشيد مهر )روز تاسيه استان( 9

1 
 خراسان

 جنوبی
 خراسان جنوبي، سرزمي  طالي سرخ )روز تاسيه استان(خرداد  17

15 
 خراسان

 رضوي
 خراسان، سرزمي  خورشيد ا )ع( به خراسان(تير )سفر امام را 10

11 
 خراسان

 شمالی
 خراسان شمالي، گنجينه فرهنگها )روز تاسيه استان(مرداد  19

 خوزستان، ديار آگ و آفتاگ سوم خرداد )آزادسازي خرمشهر( خوزستان 12

 مرداد )سالروز تولد شيخ اشراق( 8 زنجان 12
زنجان، سرزمي  جاذبه هاي شگفت 

 انگيز

 سمنان، جزيرج لهجه ها )روز تصويب استان(دي  1 سمنان 14

15 
و  سيستان

 بلوچستان
 طبيعت ناشناخته، تاريلي که  آذر 30

 ارديبهشت )روز شيراز( 15 فارس 11
فارس، شيرازج فرهنگ و تمدن ايران 

 زمي 

 قزوي ، آينه تاريخ و طبيعت ايران )روز تاسيه استان(آبان  12 قزوين 17
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 شعار گردشگري استان روز گردشگري استان نام استان رديف

 ق ، محور گردشگري مذهبي کشور دي )روز قيام مردم ق ( 19 قم 18

 کردستان، سرزمي  مهرباني ارديبهشت )روز پير شاليار( 15 كردستان 11

 كرمان 25
 مهر 24

 کرمان()روز آتش زدن مسجد جامع 
 کرمان، گنجينه تاريخ

 کرمانشاج، گهوارج تمدن مرداد ) عمليات مرصاد( 5 كرمانشاه 21

22 
 كهگيلويه

 و ويراحمد

 خرداد 17

 )سالروز سفر مقام واليت به استان(
 استان چهارفصل

 گلستان، نگارستان ايران )روز تاسيه استان(آذر  11 گلستان 22

 ايران را در گيالن ببينيد ن()روز تاسيه استاآذر  11 گيالن 24

 لرستان، سرزمي  مفرغ و بلوط مهر 15 لرستان 25

 )روز تاسيه استان(تير  15 مازندران 21
مازندران، آسمان مهربان، بلنداي 

 جاودان، درياي بيكران

 مرکزي، استان آفتاگ )روز تاسيه استان(مهر  25 مركزي 27

 هرمزگان: ديار حرا رتغال(رفع استعمار پارديبهشت ) يك  هرمزگان 28

 همدان: پايتلت تاريخ و تمدن ايران يك  شهريور )تولد بوعلي سينا( همدان 21

 يزد: قنات، قنوت و قناعت دي 12 يزد 25

21 
منطقه 

 آزاد قشم
 هرجا که باشي قش  نيست شهريور )روز آزادسازي قش ( 7

22 
منطقه 

 آزاد كيش
 بهشت خانوادج هاکيش،  قانون منطقه آزاد()خرداد  31

22 
منطقه 

 چابهارآزاد

 ارديبهشت 11

 ()بازنگري قانون منطقه آزاد
 چابهار، سرزمي  هميشه بهار

24 
منطقه 

 ارس آزاد
 ارس: سرزمي  رود، آفتاگ و خاطرج شهريور 2

 

 

 

 


