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  و ترویجدستورالعمل اجرایی فرآیند آموزش 

بوم گردی با تاکید بر توان افزایی جوامع محلی در  

 سطح کشور
 

 

 

 

 

 
 

 

 

میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع  وزارتهمکاری مشترک 

روستایی و  های کشاورزی زنان و دفتر توسعه فعالیت دستی 

 وزارت ورزیکشا و ترویج آموزش موسسه، عشایری

 جهادکشاورزی
 

 

 

 

 

 

  



 :مقدمه 

ه نقش سازنده زنان و بهره مندی  جامعه از سرمایه ژقانون برنامه ششم توسعه مبنی برتوجه وی 101ماده در راستای این طرح 

در امور زنان و  از اولویت های تخصصی رئیس جمهور 6انسانی آنان در فرایند توسعه پایدار متوازن و همچنین تحقق بند 

 .خانواده ، تنظیم شده و اجرایی می شود

 

 :یفیاهداف ک

  فرهنگ سازی در مورد مزایای بوم گردی و توریسم کشاورزی به جامعه  روستایی -

فراهم آوردن زمینه ایجاد و توسعه کسب و کار خرد  و کوچک برای تنوع بخشی به اقتصاد روستایی و  -

 توجه به مزیت های نسبی و گوناگونی محیطیخانوارهای روستایی و عشایری با 

معرفی روستاهای دارای ظرفیت گردشگری کشاورزی به گردشگران همراه با حفظ هویت و میراث فرهنگی  -

 این مناطق

 تقویت مشارکت گردشگران در شناخت ، احیا و حفظ منابع طبیعی و مدیریت محیط زیست  -

 بر اساس اصول توسعه پایدار آموزش همراه با ایجاد تفریحات برای گردشگران  -

 کمک به احیا و توسعه سنت ها ، هنر ها و صنایع محلی  -

 رونق بازار فروش محصوالت کشاورزی و صنایع دستی و توسعه تجارت روستا -

 

 :اهداف کمی 

، اد کشاورزی و میراث فرهنگی کشور طی هماهنگی وزارتخانه های جهمنتخب و ترویج آموزش  -

 گردشگری و ، با تاکید بر ظرفیت ها و مزیت های نسبی هر یک از روستاها؛

 بومگردی برای زنان روستاهای منتخب برگزاری کارگاه آموزشی  -

  ی و توزیع در بین روستاهای منتخب؛تهیه و تدوین محتوای آموزش -

اجرای برنامه های تبلیغاتی برای جذب گردشگران در روستاهای منتخب و معرفی آنها به مراکز  -

 گردشگری؛

معرفی مخاطبان واجد شرایط و عالقمند به ایجاد یا توسعه اشتغال در حوزه بوم گردی جهت دریافت  -

 .  تسهیالت ارزان قیمت و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه



 

 : جامعه هدف

روستایی و عشایری ، تسهیلگران زن روستایی و عشایری ،   ی و صنایع دستیکشاورزین و تولید کننده در بخش کارآفرزنان 

 کشاورزان تابع اصلی و فرعی در سایت های تولید محصول گواهی شده اعضای صندوق اعتبارات خرد روستایی و عشایری و 

 زنان روستایی و عشایری 

 : محل تامین اعتبار

معاونت امور زنان و خانواده ، سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی ، ی ها و برنامه ها از محل طرح تامین اعتبار

 .. به طور مشترک تامین خواهد شد وزارت جهاد کشاورزی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم 

 :مراحل اجرایی

دفتر توسعه  ، کارشناسمدیرکل  ن میراث فرهنگی ومدیرکل و کارشناس سازما  متشکل از ستادیکارگروه تشکیل  -1

معاونت توسعه روستایی و مدیر کل و کارشناس  ،وزارت جهاد کشاورزی و عشایری ن روستاییی کشاورزی زناها فعالیت

 مشاورین طرحو مناطق محروم  

  :وظایف این کارگروه عبارتند از 

 (بر ظرفیت ها و مزیت های نسبی هر استانبا تاکید بر  توزیع استانی اجرای طرح) گذاری و برنامه ریزی  سیاست -

 و ابالغ آن به استانها جهت اجرا دستورالعمل اجرایی تدوین -

در سطح   کارشناس مسئوالن سه دستگاه اجرایی برای توجیهی – آموزشی یها برگزاری کارگاهو ی آموزشی ها طراحی برنامه   -

 ملی  

، تدوین برنامه تبلیغاتی برای جذب گردشگران در روستاهای منتخب و معرفی آنها به مراکز آموزشی یها و تدوین بسته تهیه  -

تایید مخاطبان واجد شرایط و عالقمند به ایجاد یا توسعه اشتغال در حوزه بوم گردی جهت دریافت تسهیالت ارزان  گردشگری؛

 قیمت و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه ، 

 الزمصدور مجوزهای  -

 تبار الزم جهت اجرای طرح تامین اع -

  و ارزیابی ، پایشنظارت -

 ها مستند سازی فعالیت -



مسئول و نماینده از سازمان  متشکل از مدیر هماهنگی ترویج،کارشناس مسئول زنان روستایی، استانی هکار گروتشکیل  -2

غذا سالمت محیط زیست و  نماینده توسعه روستایی در استان،  نماینده ،میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 

  (ی تاثیر گذار در جلسات بالمانع استها حسب مورد و تشخیص و تایید کمیته دعوت از بخش) جهاد کشاورزی

 :ز وظایف این کارگروه عبارتند ا

 برگزاری جلسات هماهنگی استانی  -

 در استانآموزش و ترویج بوم گردی  اجرایانتخاب روستا جهت برنامه ریزی  -

 ابالغی از کارگروه ستادی  آموزشیهای  مهاجرای برنا -

 توزیع بسته های آموزشی در بین روستاهای منتخب  -

 اجرای برنامه های تبلیغاتی برای جذب گردشگران در روستاهای منتخب و معرفی آنها به مراکز گردشگری؛ -

م گردی جهت دریافت مخاطبان واجد شرایط و عالقمند به ایجاد یا توسعه اشتغال در حوزه بو انتخاب و معرفی -

 تسهیالت ارزان قیمت و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه ، 

اث فرهنگی، گردشگری و صنایع میر کارشناسانتوسط کارشناسان زنان روستایی و  ها نظارت مستمر بر فعالیت -

 ؛ نماینده توسعه روستاییو  دستی

میراث فرهنگی، کارشناسان ن روستایی و و ارسال گزارش به ستاد توسط کارشناسان زنا ها مستند سازی فعالیت -

 گردشگری و صنایع دستی 

 

 : توضیحات

  میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی و  و کارشناساناستانها  روستایی همکاری و حضور کارشناسان زنان

 .است ضروری در اجرای طرح   نماینده معاونت توسعه روستایی

  نگرا آموزشتهیه و در اختیار .رهنگی ، گردشگری و صنایع دستی سازمان میراث فوسایل کمک آموزشی توسط 

 .قرار گیرد( مراقبین سالمتروستایی و  نتسهیل گرا)

  تخصصی بوم گردی و گردشگری توسط سازمان میراث فرهنگی ،  آموزشی ها مدرس دورهمعرفی و  تامین

 .شود میانجام گردشگری و صنایع دستی 

  شود میتوسط مدیریت هماهنگی ترویج انجام  صصی کشاورزیتخ آموزشی ها مدرس دورهمعرفی. 

 توسط  مدیریت هماهنگی ترویج  ها و اطالع رسانی برای شرکت در دوره ( زنان روستایی و عشایری)فراگیران  معرفی

 .شود میکشاورزی استان انجام 



   دوش می جامان سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی با  آموزشی دوره هایپذیرایی. 

   شود میانتخاب  با توافق طرفین آموزشی دوره هایمکان برگزاری. 

   شود میانجام  ستاد استان و شهرستانتوسط کارشناسان و  میبصورت تی  ها نظارت و ارزشیابی بر اجرای فعالیت. 

  تامین اعتبار توسط سازمان میراث  فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی 


