
تاریخ پیشنهادیسطح برگزاریشکل برگزاریرویکرد محتوایینام رویداد استان

هفته اول فروردینمنطقه ایجشنوارهفرهنگی_تفریحی_غذاییجشنواره آبگوشت مخصوص اهر

 فروردین15 ال 1استانیجشنوارهفرهنگی_تفریحیجشنواره نوروزی

هفته دوم اردیبهشتاستانیجشنوارهفرهنگی_تفریحی_غذاییمین روز بهارهمراه با مسابقه کوفته36جشنواره 

 خرداد7استانیجشنوارهفرهنگی_تفریحیجشنواره فیلم کوتاه روستایی و عشایری

اول تیرملینمایشگاهصنایع دستینمایشگاه ملی صنایع دستی

 تیر14منطقه ایجشنوارهفرهنگی_تفریحی_غذاییجشنواره آلبالو

 تیر10استانیجشنوارهتاریخی- فرهنگی_تفریحیآیین های محلی

 تیر12استانیجشنوارهفرهنگی_تفریحیجشنواره گل محمدی

 مرداد7استانیجشنوارهفرهنگی_تفریحی_غذاییجشنواره فطیر و نانهای سنتی

 مرداد3استانیجشنوارهفرهنگی_تفریحی_غذاییجشنواره زغال اخته

 شهریور3استانیجشنوارهفرهنگی_تفریحی_غذاییجشنواره عسل و لبنیات

هفته اول شهریورملیجشنوارهفرهنگی_تفریحی_غذاییجشنواره ملی کباب

هفته اول شهریوراستانیجشنوارهفرهنگی_تفریحی_غذاییجشنواره انگور

هفته دوم شهریوراستانیجشنوارهفرهنگی_تفریحی_غذاییجشنواره سماق

هفته دوم شهریوراستانیجشنوارهفرهنگی_تفریحی_غذاییجشنواره انگور و دوشاب

هفته دوم شهریورمنطقه ایجشنوارهترویج و معرفی صنایع دستیجشنواره ورنی

هفته سوم شهریورمنطقه ایجشنوارهترویج و معرفی صنایع دستیجشنواره باتیک

هفته اول مهرمنطقه ایجشنوارهمعرفی ظرفیت های منطقهجشنواره فرهنگی ورزشی سیب و خشکبار

هفته اول آباناستانیجشنوارهمعرفی ظرفیت های منطقهجشنواره زعفران

هفته اول آبانمنطقه ایجشنوارهمعرفی طرفیت های منطقهجشنواره انار

هفته اول آذرمنطقه ایجشنوارهمعرفی ظرفیت های منطقهجشنواره گردو

جشنواره نان و شیرینی های سنتی و محلی قاضی 

جهان
هفته سوم اسفندمنطقه ایجشنوارهگردشگری غذا

اجرای مراسم آئین تحویل سال مردم استانمراسم آئینی نوروزگاه
- جشنواره 

نمایشگاه
 فروردین13 – اسفند 29استانی

روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی
اجرای برنامه های مرتبط با شعار هر سال به همراه سایر برنامه 

های شاد و مفرح جانبی و سایر برنامه ها
 فروردین29استانیبزرگداشت

روز جهانی موزه و میراث فرهنگی
اجرای برنامه های مرتبط با شعار هر سال به همراه سایر برنامه 

های شاد و مفرح جانبی و سایر برنامه ها
 خرداد ماه3 – اردیبهشت 28استانیبزرگداشت

روز جهانی گردشگری

اجرای برنامه های مرتبط با شعار هر سال  به همراه سایر برنامه 

های شاد و مفرح جانبی ، تورهای اینفوی استان گردی و 

مراسمات مختلف

 مهر ماه6 و 5استانیبزرگداشت

اواخر خرداداستانیبزرگداشتاجرای برنامه های مرتبط به همراه نمایشگاهروز جهانی صنایع دستی

اجرای برنامه های متنوع مرتبط با گردشگری و صنایع دستینمایشگاه و جشنواره ملی گردشگری و صنایع دستی
- جشنواره 

نمایشگاه
 تیر ماه28 لغایت 25ملی

 تیر ماه28 لغایت 25منطقه ایجشنوارهبرگزاری مسابقات آشپزی و غرفه های معرفی و فروش غذاجشنواره گردشگری غذا

اوایل مرداد ماه –اواخر نیر بین المللیمراسم آیینیمذهبی قره کلیسا –اجرای مراسم آئینی مراسم آئینی قره کلیسا

 بهمن ماه15استانیمسابقهاجرای ورزش های زمستانی و مسابقات خانوادگیجشنواره زمستانه

همزمان با تولد شمس تبریزیملیبزرگداشتبرگزاری مراسم بزرگداشت و برنامه های مرتبطبزرگداشت شمس تبریزی

 شهریور ماه20استانیجشنوارهمعرفی محصول آفتابگردان و تالش در زمینه توسعه این محصولجشنواره آفتابگردان

تیر ماه- اواخرخرداد استانیجشنوارهمعرفی محصول آلبالو و تالش در زمینه توسعه این محصولجشنواره آلبالو

معرفی آداب و رسوم عشایر منطقهجشنواره عشایر
- جشنواره 

نمایشگاه
 مرداد3استانی

معرفی محصول انگور و تالش در زمینه توسعه این محصولجشنواره انگور
- جشنواره 

نمایشگاه
 شهریور ماه10استانی

معرفی محصول گیالس و تالش در زمینه توسعه این محصولجشنواره گیالس
- جشنواره 

نمایشگاه
خرداد ماهاستانی

ی
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چهارمین نمایشگاه ملی میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
 تیر8 الی4ملینمایشگاهتجاری/فرهنگی و هنری

اردیبهشت12استانیجشنوارهفرهنگی و هنری(طلب باران)جشنواره چومچه خاتون 

 اردیبهشت14ملیجشنوارهتاریخی- فرهنگی_تفریحیجشنواره ملی کوچ عشایر استان اردبیل

تیر22 الی 20ملیجشنوارهغذایی/تفریحیجشنواره ملی آش وغذاهای سنتی نیر

اسفند _بهمن_دی ملیجشنوارهوزشی/اکتور/تفریحیجشنواره ملی زمستانی سرعین

اول فروردیناستانیجشنوارههنری/فرهنگی(نوروز بایرامی)جشنواره استقبال از نوروز

 مهر5استانیجشنوارههنری/فرهنگیروز جهانی جهانگردی و هفته گردشگری

خرداد30ملیجشنوارهفرهنگی، حفظ و احیاء بازیهای بومی محلیجشنواره بازیهای بومی محلی

اردیبهشت19منطقه ایجشنوارهاقتصادیبرپایی نمایشگاه و جشنواره صنایع دستی و اقوام

اسفند22محلیجشنوارهفرهنگی، اجتماعیبرگزاری جشن چهارشنبه سوری

برگزاری جشنواره آواهای بومی و محلی مناطق 

زاگرس نشین
 اردیبهشت13الی11منطقه ایجشنوارهاجتماعی- فرهنگی 

مهر18محلیجشنوارهفرهنگی اقتصادیجشنواره برنج عنبر بو

31 – 28آذر استانیجشنوارهتفریحی_غذاییجشنواره غذاهای گیاهی خوراکی زاگرس

اردیبهشت ماه23استانیجشنوارههنری_فرهنگی _تفریحیجشنواره باغ الله ها

تیر ماه12استانیجشنوارهغذایی_هنری_فرهنگی _تفریحیجشنواره آلو برغان

تیر ماه15استانیجشنوارهغذایی_هنری_فرهنگی _تفریحیجشنواره گیالس شهرستانک

مرداد ماه17استانیجشنوارهورزشی_تفریحیجشنواره گردشگری هوایی

هفته دوم مرداداستانیهمایشغذایی_هنری_فرهنگی _تفریحیهمایش یکروزه گردشگری سالمت

مرداد ماه24استانیجشنوارههنری_فرهنگی _تفریحیجشنواره پنبه اشتهارد

شهریور1استانیجشنوارهغذایی_هنری_فرهنگی _تفریحیجشنواره گندم در شهرستانهای نظر آباد  و طالقان

شهرستان )جشنواره گردشگری و محیط زیست 

(طالقان
شهریور12محلیجشنوارهفرهنگی_تفریحی 

نیمه اول شهریوراستانیهمایشغذایی_هنری_فرهنگی _تفریحیهمایش طبیعت گردی

پنجم مهر ماهاستانیجشنوارهفرهنگی_تفریحی بزرگداشت روز جهانی گردشگری

نیمه دوم مهر ماهاستانیجشنوارههنری_فرهنگی _تفریحیجشنواره کویر

هفته اخر مهرمحلیجشنوارههنری_فرهنگی _تفریحیجشنواره عشایر شهرستان ساوجبالغ

دی ماه15محلیهمایشورزشی_تفریحیهمایش گردشگری ورزشی

هفته اول بهمناستانیجشنوارهورزشی_تفریحیجشنواره زمستانی

مهر ماه5محلیجشنوارههنری_فرهنگی _تفریحیبرگزاری جشنواره بازار سفر

 مرداد20محلیجشنوارهغذایی_هنری_فرهنگی _تفریحیجشنواره پنجه پیتک در طالقان

تمامی فصول سالمحلیجشنوارهغذایی_هنری_فرهنگی _تفریحیبرگزاری نمایشگاه سوغات و سفر و صنایع دستی

فته اخر اسفندمحلیجشنوارهغذایی_هنری_فرهنگی _تفریحیمسابقه فرهنگی چیدمان سفره هفت سین  سنتی

 مهر5منطقه ایبزرگداشت تفریحیاصفهان/روز جهانی گردشگری

 خرداد31 -28ملینمایشگاهفرهنگی- تجاریاصفهان/ نمایشگاه گردشگری

 مرداد22منطقه ایهمایشآموزشی/ تجاری اصفهان/ استارت آپ گردشگری

 خرداد4ملیهمایشآموزشیهمایش توسعه بوم گردی های کاشان

 مهر11محلیهمایشتجاری/ سالمتاصفهان/ همایش گردشگری سالمت

 بهمن8محلیجشنوارهغذایی /تفریحیاصفهان/ جشنواره غذا

تیر خردادمحلیجشنوارهغذایینطنز/ جشنواره گیاهان دارویی 

محرممحلیمراسم آیینیتاریخیابیانه/ مراسم تاسوعا و عاشورای

 مهر20محلیجشنوارهتاریخیکاشان/ مراسم جوز قند

محرممحلیمراسم آیینیتاریخیکاشان/ مراسم نخل گردانی

 مهر8محلیجشنوارهتفریحی/ فرهنگیاصفهان/ جشنواره اقوام ایرانی

آبان20محلیجشنوارهغذایی/ تفریحیکاشان/ جشنواره انار

 مهر7محلیجشنوارهمذهبی/ فرهنگی مراسم قالیشویان مشهد اردهال

 شعبان15محلیجشنوارهتاریخینطنز/ مراسم مجمع گردانی متین آباد

اردبیل
الم
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البرز

ن
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اربعینمحلیجشنوارهتاریخینطنز/ همایش آقا علی عباس

 دی11محلیمراسم آیینیتفریحی/ تاریخیمراسم چلچالنی طامه نطنز

 آبان18محلیجشنوارهتفریحینطنز/ جشنواره انار بادرود

 آذر14محلیجشنوارهغذایی/ تفریحینایین/ جشنواره غذاهای بومی محلی

 آبان19محلیجشنوارههنری تاریخینایین/ بزرگداشت مشاهیر و هفته فرهنگی

 مهر24محلیجشنوارهغذایی/ تفریحینایین/ جشنواره پسته و زعفران

آبان18محلیجشنوارهآموزشیکارگاه آموزش الکترونیک گردشگری

 اردیبهشت20محلیجشنوارهغذایی/ تفریحیگلپایگان/ جشنواره عسل

 مهر22محلیجشنوارهغذایی/ تفریحیگلپایگان/ جشنواره برداشت گردو و بادام

 اردیبهشت27محلیجشنوارهتفریحیگلپایگان/ جشنواره الله های واژگون هنده

 خرداد31محلیجشنوارهغذایی/ تفریحیگلپایگان/ جشنواره سوغات و کباب

طول سالمحلیجشنوارهفرهنگیگلپایگان/ جشنواره سنگ نگاره ها

 مهر20محلیجشنوارهفرهنگیجشنواره نخل و آفتاب

 آبان11محلیجشنوارهغذایی/ تفریحیخور و بیابانک/ جشنواره شلغم کاری

محرممحلیجشنوارهمذهبیخور و بیابانک/ مراسم علم گردانی و نخل گردانی

 بهمن25محلیجشنوارهفرهنگی/ تفریحی خور و بیابانک/جشن سده 

 آبان17محلیجشنوارهغذایی/ تفریحینجف آباد/ جشنواره زعفران مهردشت

محرممحلیجشنوارهمذهبی/ فرهنگیخمینی شهر/ مراسم تعزیه در گذر زمان

خرداد24محلیجشنوارهغذایی/ تفریحینجف آباد/ جشنواره توت علویجه

خرداد31محلیجشنوارهغذایی/ تفریحیفالورجان/ جشنواره آلبالو

اسفند23محلیجشنوارهغذایی/ تفریحیفالورجان/ جشنواره سمنو پزان

15آذرمحلیجشنوارهغذایی/ تفریحیفالورجان/ جشنواره به

محرممحلیجشنوارهمذهبی/ فرهنگیخمینی شهر/ مراسم نوای محرم

 فروردین12محلیجشنوارهفرهنگی/ تفریحی خمینی شهر/ جشن روز طبیعت پیک بهار

آران و / رقص اسبان چوبی روستای حسین آباد

بیدگل
 فروردین10محلیمراسم آیینیفرهنگی/ تفریحی 

 مهر12محلیجشنوارهفرهنگی/ تفریحی آران و بیدگل/ جشنواره چفته بازی و بازیهای محلی

 فروردین8محلیجشنوارهفرهنگی/ تفریحی آران و بیدگل/ نوروزگاه

 شهریور22محلیجشنوارهغذایی/ تفریحیتیران و کرون/ جشنواره انگور

 اردیبهشت27محلیهمایشفرهنگی/ تفریحی تیران و کرون/ اقوام ایرانی

 اسفند23محلیمراسم آیینیغذایی/ تفریحیشهررضا/ مراسم پخت سمنو

آبان24محلیجشنوارهغذایی/ تفریحیشهررضا/ جشنواره انار

 اذر26محلیجشنوارهتفریحی/ فرهنگیتیران/ جشنواره شب چله 

اردیبهشت27محلیجشنوارهغذایی/ تفریحیخوانسار/ جشنواره عسل

اردیبهشت20محلیجشنوارهغذایی/ تفریحیشهررضا/  آیین گالب گیری

 شهریور22محلیجشنوارهغذایی/ تفریحیمیمه/ جشنواره انگور حسن رباط

آبان17محلیجشنوارهغذایی/ تفریحیشاهین شهر/ جشنواره زعفران اذان

 مرداد19محلیجشنوارهتفریحیشاهین شهر/جشنواره خربزه گرگاب 

 شهریور1محلیجشنوارهتفریحی/ غذاییشاهین شهر/ جشنواره فرش و قنات

 شهریور8محلیجشنوارهتفریحی/ غذاییشاهین شهر/ جشنواره کلهرود

 اسفند9محلیجشنوارهتفریحیکاشان/ جشنواره گردشگری غذا

محرممحلیجشنوارهتفریحی/ غذاییبوئین/مراسم شبیه خوانی و سینه زنی 

 مهر12محلیجشنوارهتاریخیکاشان/ همایش گردشگری نجوم

نیمه شعبانمحلیجشنوارهتاریخیبوئین/ مراسم نیمه شعبان

 فروردین8محلیجشنوارهتاریخیکاشان/ جشنواره نوروزگاه

رمضانمحلیجشنوارهتاریخی/ تفریحیکاشان/ مراسم هوم بابایی

آذر31محلیمراسم آیینیتاریخیکاشان/ مراسم آیین شب یلدا

محرمملیمراسم آیینیمذهبیمراسم تاسوعا و عاشورا

 شهریور20منطقه ایجشنوارهغذایی_تفریحیجشن برداشت گوجه

 اوایل آبانمنطقه ایجشنوارهغذایی_تفریحیجشن برداشت لیمو

 اسفند14استانیبزرگداشتتاریخی/ تفریحیروز بوشهر

ن
صفها

ا
شهر
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اردیبهشتملیبزرگداشتتاریخی/ تفریحیروز ملی خلیج فارس

اردیبهشت ماه10ملیجشنوارههنری/فرهنگیجشنواره عشایر

 اسفند2منطقه ایجشنوارهورزشی/تفریحیجشنواره برفی

شهریور15منطقه ایجشنوارهفرهنگیجشنواره غذا

مرداد17ملیجشنوارهورزشی/تفریحیجشنواره هوایی

شهریور7استانیجشنوارهتفریحی/ فرهنگیجشنواره انگور

 تیر6استانیجشنوارهتفریحی/فرهنگیجشنواره تابستانه

اواسط فروردیناستانیجشنوارههنری/ فرهنگی/ همایش تجلیل از خادمین سفر استان تهران

اواسط اردیبهشتاستانیجشنوارهورزشی/سالمت / تجاری /هنری/فرهنگی/تفریحیجشنواره کافه لقانطه

مراسم بزرگداشت ارتحال بنیانگذار جمهوری 

اسالمی ایران
 خرداد15استانیبزرگداشتمذهبی

اوایل خردادملیجشنوارهورزشیچهارمین رالی گردشگری بانوان

اواخر خرداد اوایل تیربین المللیجشنوارهغذایی/هنری/فرهنگی/تاریخی/تفریحیبرگزاری جشنواره طهران قدیم

اواسط مرداداستانیجشنوارهورزشی/تفریحی برگزاری جشنواره تابستانی اسکی روی چمن

دهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری صنعت 

هتلداری و تجهیزات سفر
اواسط شهریوراستانینمایشگاهورزشی/غذایی/هنری/فرهنگی/تاریخی/تفریحی

 مهر5استانیبزرگداشت/هنری/فرهنگی/روز جهانی جهانگردی

اواسط دیاستانیجشنوارهسالمت/ورزشی/تفریحیبرگزاری جشنواره زمستانی اسکی روی یخ

بهمناستانینمایشگاهتجاری/غذایی/هنری/فرهنگی/تاریخی/آموزشی/تفریحینمایشگاه بین المللی گردشگری تهران

اواخر مرداد ماهاستانیجشنوارهغذایی/هنری/فرهنگی/تارخی/آموزشی/تفریحیبرگزاری جشنواره اقوام

اواسط اذراستانیجشنوارهغذایی/هنری/فرهنگی/تاریخی/آموزشی/تفریحیبرگزاری جشنواره غذایی

نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی و گردشگری 

استان چهار محال و بختیاری
 اواسط شهریورماهمنطقه اینمایشگاههنری/فرهنگی

 اواسط آبان ماهاستانیجشنوارهغذاییجشنواره انار دورک

نیمه مردادماهاستانیجشنوارهغذایی_فرهنگی جشنواره انگور

نیمه شهریور ماهاستانیجشنوارهغذایی_فرهنگیجشنواره خرما

استانیجشنوارههنری_فرهنگی برگزاری جشنواره گل نرگس
نیمه دوم دی تا نیمه اول 

بهمن ماه

ن 
سا

خرا

ی
اواسط شهریوراستانیجشنوارهطبیعت گردیجشنواره زعفرانجنوب

ایام نوروزاستانیجشنوارهتاریخی_فرهنگی جشن نوروزگاه

نوروزبین المللیجشنوارهتاریخی_فرهنگی جشن نوروزگاه

نمایشگاه جاذبه های گردشگری صنایع دستی و 

سوغات و هدایا
 فروردین11 لغایت 4استانیجشنوارهغذایی-فرهنگی

 فروردین10استانیجشنوارهورزشیرالی گردشگری خانوادگی

 فروردین11استانیجشنوارهتاریخی_فرهنگیجشنواره عشایری قوزقاندره

اردیبهشت ماهمحلیجشنوارهتاریخی_فرهنگیمراسم آیینی نوحصار

  اردیبهشت14 لغایت 8استانیجشنوارهتاریخی_فرهنگیهفته فرهنگی شهرستان کالت 

 اردیبهشت25 لغایت 19استانیجشنوارهتاریخی_فرهنگیهفته فرهنگی طرقبه و شاندیز

اردیبهشتاستانیجشنوارهتاریخی_فرهنگیجشنواره شکوفه های گیالس

 اردیبهشت12استانیجشنوارهتاریخی_فرهنگیجشنواره آیینی سنتی گل غلطان

 اردیبهشت14محلیجشنوارهتاریخی_فرهنگیجشن و مراسم آیینی بلغورپزان

 اردیبهشت21محلیجشنوارهتاریخی_فرهنگیدومین جشنواره شیردوشان و آیین های سنتی

 خردادماه10 لغایت 9محلیجشنوارهورزشی_تفریحیکویرنوردی کفه نمکی

خرداد ماهاستانیجشنوارهورزشی/سالمت / تجاری /هنری/فرهنگی/تفریحیجشنواره ابریشم تربت حیدریه 

 تیر27 لغایت 25استانیجشنوارهسالمت/ تجاری /فرهنگی/جشنواره گردشگری و گیاهان دارویی

 شهریور ماه4ملیجشنوارههنری/فرهنگی/تفریحیشب فرهنگی خراسان رضوی

آبانماهمحلیجشنوارههنری/فرهنگی/تفریحیجشن برداشت انار 

 فروردین12محلیجشنوارهورزشی/سالمت / تجاری /هنری/فرهنگی/تفریحیجشن روز روستا

 آبانماه24 لغایت 18استانیجشنوارهتجاری/هنری/فرهنگی/تفریحیجشنواره هفته زعفرانی
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 مهرماه11 لغایت 5استانیجشنوارههنری/فرهنگی/تفریحیبزرگداشت روز جهانی گردشگری و هفته گردشگری

 مهرماه12استانیهمایشتجاری/هنری/فرهنگی/تفریحیهمایش کارآفرینی در گردشگری

 اردیبهشت28استانیهمایشفرهنگی/تفریحیهمایش بزرگداشت حکیم عمر خیام

 ارذیبهشت25ملیهمایش/فرهنگی/تفریحیهمایش بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

اردیبهشتمحلیجشنوارهورزشی/سالمت / هنری/فرهنگی/تفریحیمراسم آیینی کشتی با چوخه

مهرماه استانیجشنوارهتجاری/هنری/فرهنگی/تفریحیمراسم و جشن برداشت انگور

 شهریور13 لغایت 12محلیهمایشتجاری/هنری/فرهنگی/تفریحیهمایش اقتصاد گردشگری

با رویکرد شتابدهی به شبکه سازی صنایع دستی و 

سوغات
 شهریور14ملیجشنواره/تجاری /هنری/فرهنگی/تفریحی

همایش بررسی راهکارهای وفرصتهای تمرکز 

زدایی سرمایه گذاری گردشگری
 شهریور14استانیهمایشهنری/فرهنگی/تفریحی

 شهریور20لغایت  18استانیجشنوارههنری/فرهنگی/تفریحیجشنواره موسیقی محلی

 اردیبهشت20محلیجشنواره/تجاری /هنری/فرهنگی/تفریحیجشنواره ریواس

فروردین 14منطقه ایجشنوارهورزشی/تفریحیکشتی با چوخه

اردیبهشت 24منطقه ایجشنوارهورزشی/تفریحیکورس سوارکاری بهاره اسب اصیل ترکمن

ظهر عاشورای هر سالاستانیجشنوارهمذهبی/تاریخیآیین نخل گردانی جاجرم

15مرداداستانیجشنوارهمذهبی/تاریخیجشن شکرگزاری برداشت محصول نامانلو

اسفند 9استانیجشنوارهتجاری/تاریخی جشنواره سمنو

مرداد یا شهریور ماهملیجشنواره(اقتصادی)تجاری  –فرهنگی  –تفریحی - غذاییجشنواره ملی آش ایرانی

 –جشنواره بین المللی غذای کشورهای عضو اکو 

جاده ابریشم
اردیبهشت ماهبین المللیجشنواره(اقتصادی)تجاری  –فرهنگی  –تفریحی  –غذایی 

(یوم العباس )هشتم محرم استانیمراسم آیینیفرهنگی- مذهبی مراسم عزاداری حسینیه اعظم زنجان

 محرم11استانیمراسم آیینیفرهنگی- مذهبی مراسم عزاداری زینبیه زنجان

مرداد یا شهریور ماهملیجشنواره(اقتصادی)تجاری  –فرهنگی  –تفریحی - غذاییجشنواره ملی آش ایرانی

 –جشنواره بین المللی غذای کشورهای عضو اکو 

جاده ابریشم
اردیبهشت ماهبین المللیجشنواره(اقتصادی)تجاری  –فرهنگی  –تفریحی  –غذایی 

 مرداد15استانیجشنوارهورزشی/سالمت / هنری/فرهنگی/تفریحیجشنواره موج سواری

اردیبهشت20استانیجشنوارهورزشی/سالمت / هنری/فرهنگی/تفریحیجشنوراه ایل آفرید

ورزشی/سالمت / هنری/فرهنگی/تفریحیجشنواره انبه
- جشنواره 

نمایشگاه
 شهریور22محلی

 فروردین7محلیجشنوارهورزشی/سالمت / هنری/فرهنگی/تفریحیجشنواره گالب و گالب گیری سیستان

 تیر10استانیجشنوارههنری/فرهنگی جشنواره غذاهای دریایی چایهار

خرداد22استانیجشنوارهفرهنگی_تفریحیجشنواره پالیز سیستان

هنری/فرهنگی جشنواره هامین
- جشنواره 

نمایشگاه
تیر11استانی

خرداد15استانیجشنوارهورزشی/سالمت / هنری/فرهنگی/تفریحی(روچه)جشنواره انگور سیستان

خرداد8استانیجشنوارهورزشی/سالمت / هنری/فرهنگی/تفریحی(زر خوشه های سیستان)جشنواره گندم

 فروردین20 استانیجشنوارههنری/فرهنگی جشنواره میر کمبر

 فروردین25ملیجشنوارههنری/فرهنگی جشنواره شاهنامه خوانی

 فروردین15استانیجشنوارهفرهنگی_تفریحی_غذاییجشنواره سفر توران

آبان ماه25استانیجشنوارهفرهنگی _تاریخی_تفریحیجشنواره سفر به دشت شقایق

شهریور4محلیجشنوارهتفریحیجشنواره کوچ عشایر

آذر11استانیجشنوارهتفریحیجشنواره زیستگاه زاغ بور

نیمه اول مرداداستانیجشنوارهتفریحیجشنواره اوروس برفی

 خرداد23محلیجشنوارهغذایی/مذهبی/هنری/فرهنگیجشنواره آیینهای حسینی

22شهریورمحلیجشنوارهغذایی/تجاریجشنواره ونگون

اواخراسفندمحلیجشنوارهغذایی/تاریخیجشنواره گل نرگس

 اسفند20محلیجشنوارهغذاییجشنواره پسته

اردیبهشت3محلیجشنوارهسایرجشنواره امامدر یا شر یوشان

اردیبهشت15محلیجشنوارههنری/فرهنگی/تاریخی/تفریحیجشنواره گل غلتان نوزاد

شهریور15استانیجشنوارههنری/فرهنگی/تاریخی/تفریحیجشنواره غذاهای محلی
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بهمن20استانیجشنوارههنری/فرهنگی/ورزشی/تاریخی/تفریحیجشنواره سوگواره های عاشورایی

فروردین15منطقه ایجشنوارههنری/فرهنگی/تاریخی/تفریحیجشنواره پنیر

اواخر مرداداستانیجشنوارههنری/فرهنگی/ورزشی/تاریخی/جشنواره گردشگری ایل سنگسر

مهر20محلیجشنوارهتفریحیجشنواره خوزکه شهمیرزاد

مهر25محلیجشنوارهتفریحیجشنواره  انار یاقوت سرخ

 اردیبهشت25محلیجشنوارهتفریحی جشنواره توت فرنگی

 بهمن12محلیجشنوارهتفریحیبازیهای بومی و محلی

ابان20ملیجشنوارهتفریحیجشنواره پنیر

 فروردین9استانیجشنوارهتفریحیجشنواره ملی  اقوام گرمسار

 اواخر بهمناستانیجشنوارهتفریحی/ورزشیجشنواره رالی خانوادگی کویر و کوهستان

اوایل اسفنداستانیجشنوارهورزشی/طبیعیجشنواره اکوماراتن جنگل

 شهریور20استانیجشنوارهتفریحی/ورزشیجشنواره رالی دوچرخه سواری

نیمه نخست اردیبهشتملیبزرگداشتفرهنگی ادبیگرامیداشت یاد روز  سعدی شیرازی

اردیبهشت 5استانیجشنوارهکشاورزی و فرهنگیجشنواره گل و گالب میمند فیروزآباد

اردیبهشت18 استانیجشنوارهکشاورزی و فرهنگیجشنواره گل و گالب الیزنگان داراب

نیمه دوم اردیبهشتاستانیبزرگداشتفرهنگیبرنامه های هفته شیراز

استانیبزرگداشتفرهنگیبرنامه های روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی
نیمه دوم اردیبهشت و نیمه 

اول خرداد

همزمان با ماه مبارک رمضاناستانیجشنوارهفرهنگی مذهبیجشنواره گردشگری رمضان

نیمه دوم خرداداستانیبزرگداشتفرهنگی و صنایع دستیبرنامه های روز جهانی صنایع دستی

نیمه دوم تیراستانیجشنوارهکشاورزیوفرهنگیجشنواره عرقیات و سوغات شیراز

رویدادکارآفرینی میراث فرهنگی،صنایع دستی 

وگردشگری پارس
نیمه دوم تیراستانیبزرگداشتکارآفرینی

همزمان با دهه کرامتملیجشنوارهادبی و هنری(ع)جشنواره ادبی و هنری حضرت شاهچراغ 

مرداد 7استانیجشنوارهکشاورزی و فرهنگیجشنواره غوره دشمن زیاری ممسنی

نیمه اول شهریوراستانیجشنوارهفرهنگی و خوراک جشنواره پالوده شیرازی و شیخ اطعمه

سوغات و صنایع دستینمایشگاه فارس در یک نگاه
- جشنواره 

نمایشگاه
نیمه دوم شهریوراستانی

شهریور 28استانیجشنوارهکشاورزی و فرهنگیجشنواره انگور بوانات

نیمه دوم شهریوراستانیجشنوارهکشاورزی و فرهنگیجشنواره خرما خشت کازرون

نیمه دوم شهریوراستانیجشنوارهکشاورزی و فرهنگیجشنواره انجیر استهبان

نیمه دوم شهریوراستانیجشنوارهفرهنگی ورزشیجشنواره اسب نورآباد ممسنی

نیمه دوم شهریوراستانیجشنوارهکشاورزی و فرهنگیجشنواره سیب درختی دژکرد اقلید

همزمان با ماه محرماستانیمراسم آیینیفرهنگی مذهبیسوگواره گردشگری محرم و بصیرت عاشورایی

نیمه اولمهراستانیبزرگداشتفرهنگیبرنامه های روز جهانی گردشگری

نیمه اولمهراستانیجشنوارهکشاورزی و فرهنگیجشنواره گردو بوانات

مهر 11ملیبزرگداشتفرهنگی ادبیگرامیداشت یاد روز حافظ شیرازی

نیمه دوم مهراستانیجشنوارهکشاورزی و فرهنگیجشنواره برنامه های روز روستا

 آبان23استانیجشنوارهکشاورزی و فرهنگیجشنواره انار ارسنجان

بازرگانی و اطالع رسانینهمین نمایشگاه گردشگری شیراز
- جشنواره 

نمایشگاه
آذر/ نیمه دوم آبان بین المللی

نیمه دوم آباناستانیجشنوارهکشاورزی و فرهنگیجشنواره انار نی ریز

 آذر14استانیجشنوارهفرهنگی و خوراکجشنوراه خوراک های سنتی استان فارس

نیمه نخست دیاستانیجشنوارهفرهنگی و خوراکجشنواره نان های سنتی الرستان

 بهمن3استانیجشنوارهورزشیجشنواره برفی و ورزش های زمستانی

همایش و نمایشگاه بین المللی گردشگری سالمت 

شیراز
نیمه نخست بهمناستانیهمایشعلمی و سرمایه گذاری

نیمه دوم بهمناستانیجشنوارهکشاورزی و فرهنگیجشنواره گل نرگس کازرون

همزمان با ایام دهه فاطمیهاستانیمراسم آیینیفرهنگی مذهبیسوگواره یاس نبوی

اسفند 8ملیمراسم آیینیسوغات و صنایع دستیدهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی

نیمه اول اسفنداستانیجشنوارهفرهنگی آیینیجشنواره هلیم پزان اقلید

ن
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اسفند 22استانیجشنوارهکشاورزیجشنواره بلوط فرزند زاگرس

هفته دوم آباناستانیجشنوارهفرهنگی آیینیجشنواره عشایر فیروزآباد

همایش و جشنواره گردشگری  روز جهانی 

جهانگردی
نمایشگاه، جشنواره و برنامه های فرهنگی متنوع

- جشنواره 

نمایشگاه
 مهر5استانی

با دعوت از  )جشنواره غذاهای سنتی اقوام ملل

 کشور جهان شاغل 100طالب خارجی بیش 

به تحصیل در جامعه المصطفی العالمیه

دی ماه11استانیجشنوارهجشنواره غذاهای سنتی ایرانی و ملل

نوروز هر سالنمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته
- جشنواره 

نمایشگاه
/فروردین 20 استانی

نوروز هر سالاستانیجشنوارهنوروز هر سالنوروزگاه

اردیبهشتمنطقه ایجشنوارهعمومیجشنواره سمنوپزی

تیر 9محلیمراسم آیینیتاریخی- سنتیپنجاه بدر

مرداد 21محلیجشنوارهمذهبی- تاریخی- سنتیجشن گیالس

مرداد 25منطقه ایجشنوارهمذهبی- تاریخی- سنتیجشن تبرک انگور

شهریور 9ملیجشنوارهفرهنگی_تفریحی_غذاییجشن فندق

شهریور 12منطقه ایجشنوارهفرهنگی_تفریحیجشنواره روز قزوین

شهریور 15محلیجشنوارهفرهنگی_تفریحیجشنواره بازیهای محلی

شهریور 24ملیجشنوارهفرهنگی_تفریحی_غذاییجشن پسته

شهریور 19محلیجشنوارهفرهنگی_تفریحی_غذاییجشن انگور

مهرمحلیجشنوارهفرهنگی_تفریحی_غذاییجشن زغال اخته

 مهر10محلیجشنوارهفرهنگی_تفریحی_غذاییجشن انار

هفته دوم آذرمحلیجشنوارهفرهنگی_تفریحی_غذاییجشن زیتون

دهه اول محرممنطقه ایمراسم آیینیتاریخی- سنتیشبیه خوانی

محرم 13محلیمراسم آیینیتاریخی- سنتیمراسم سوم امام

اسفند 20محلیجشنوارهعمومیجشنواره شیرینی های سنتی

 اردیبهشت15ملیمراسم آیینیتاریخی/فرهنگی(کومسا )مراسم بهاره ی پیر شالیار 

 مرداد26 و 25منطقه ایجشنوارهورزشی/ تفریحی جشنواره زیبایی اسب کرد

 شهریور14 الی 10بین المللیجشنوارههنریجشنواره بین المللی تاتر خیابانی

 بهمن ماه14استانیمراسم آیینیتاریخی/ فرهنگیمراسم عروسی پیرشالیار

اول اسفندمحلیمراسم آیینیفرهنگینوروز کُردی

 فروردین7 الی 1استانیمراسم آیینیفرهنگینوروز تنگیسر

خرداد18ملیجشنوارهفرهنگ سازی در راستای توسعه محیط زیستجشنواره گل محمدی الله زار بردسیر

شهریور4ملیجشنوارهفرهنگ سازی در راستای توسعه محیط زیستجشنواره خرما بم

شهریور6منطقه ایجشنوارهفرهنگ سازی در راستای توسعه محیط زیستجشنواره گردو بافت

اسفند ماهملیجشنوارهحفظ آئین ها و آداب و رسوم اقوام مختلف استاننوروزگاه

شهریور1منطقه ایجشنوارهمعرفی غذای محلی در راستای سفره ایرانیجشنواره غذاهای بومی ،چلوگوشت زرندی

بهمن ماه15منطقه ایجشنوارهحفظ آئین ها و آداب و رسوم زرتشتیانجشن سده زرتشتیان

فروردین ماه1ملیجشنوارههنری_فرهنگی جشنواره و نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی

جشنواره گلیم شیریکی پیچ سیرجان
شناساندن محصول ثبت جهانی و زنده نگه داشتن گلیم بافی در 

شهرستان
تیر20ملیجشنواره

فروردین15محلیجشنوارهمعرفی غذای محلی در راستای سفره ایرانیجشنواره غذای بومی آماچو زرند

رویداد بین المللی اولترا ماراتن بیابان ثبت 

جهانی لوت
مهرماه3بین المللیمسابقهگردشگری ورزشی در راستای حفظ و شناساندن بیابن لوت

اردیبهشت10محلیجشنوارهمعرفی آداب و رسوم و حفظ و معرفی جوامع محلیجشنواره بادبادکهای زرند

خرداد23محلیجشنوارهشناساندن محصول و زنده نگه داشتن شده بافی در شهرستانجشنواره شده بافی

تیر13محلیجشنوارهمعرفی محصول محلی در راستای سفره ایرانیجشنواره نان محلی دشت خاک زرند

بهمن10محلیجشنوارهگردشگری خالقانهجشنواره فسیل زرند

اسفند5ملیجشنوارهمعرفی محصول محلی در راستای سفره ایرانیجشنواره سوهان زرندی

مهر18محلیجشنوارهفرهنگ سازی در راستای توسعه محیط زیستجشنواره انار ایرانی زرند
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 مهر20محلیجشنوارهگردشگری خالقانهجشنواره فسیل زرند

 خرداد3ملیجشنوارهمعرفی محصول محلی در راستای سفره ایرانیجشنواره سوهان زرندی

 آبان20محلیجشنوارهفرهنگ سازی در راستای توسعه محیط زیستجشنواره انار ایرانی زرند

 آبان ماه5 مهرماه لغایت 28ملیجشنوارهجذب گردشگران نوروزیجشنواره بین المللی سنگ نوردی بیستون

 شهریورماه2 لغایت 1استانیجشنوارهمعرفی توانمندیهای گردشگری استان در بازارهای مقصدجشنواره حراج اسب کرد

 آذرماه1استانیجشنوارهتاریخی- فرهنگی_تفریحی(گالریژان)جشنواره برگ ریزان 

 شهریورماه9 لغایت 2محلیجشنوارهفرهنگی_تفریحی_غذاییجشن ترخینه

 تیرماه22ملیجشنوارهمحلی_تاریخی _تفریحیجشن ثبت جهانی بیستون

 مردادماه31استانیجشنوارهفرهنگی_تفریحی_غذاییمراسم عید قربان

 شهریورماه30 لغایت 1منطقه ایجشنوارهفرهنگی_تفریحی_غذاییجشن خرماه

 آذرماه30 آذر ماه لغایت 24ملیجشنوارهفرهنگی_تفریحی_غذاییجشنواره انار

 مرداد ماه6 لغایت 1استانیجشنوارهصنایع دستینمایشگاه سراسری صنایع دستی

 شهریور ماه15 لغایت 13ملیجشنوارهفرهنگی_تفریحیجشنواره کشمین و لباس اقوام ایرانی

استانیجشنوارهفرهنگی_تفریحی_غذاییجشنواره آلوچه
 30 فروردین لغایت 15

اردیبهشت

 اردیبهشت15 لغایت 10ملیجشنوارهجشنواره منطقه ای از استانهای که عشایر کوچ رو دارندچشنواره کوچ عشایر

 تیرماه1خردادماه لغایت 26استانیجشنوارهآیین شکر گذاریجشنواره روغن کرمانشاهی

 تیرماه22استانیجشنوارهآیین شکر گذاری آبجشنواره آو

 شهریور ماه16 و15استانیجشنوارهفرهنگی_تفریحی_غذاییجشنواره انگور کندوله

 شهریور20استانیجشنوارهفرهنگی_غذایی  _تفریحیجشنواره آفتابگردان

 آبان ماه15بین المللیجشنوارهفرهنگی وهنریجشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین

آبان ماه5ملینمایشگاههنرینمایشگاه صنایع دستی

اوایل آبانمنطقه ایجشنوارهفرهنگیجشنواره پائیز هزار رنگ

اردیبهشتملیجشنوارهفرهنگی و هنریجشنواره غذای ایرانی

فروردین15استانیجشنوارهفرهنگی وهنرینمایشگاه و جشنواره صنایع دستی

فروردین20 استانیجشنوارهفرهنگی واقتصادیجشنواره گیاهان دارویی

اردیبهشت15استانیجشنوارهفرهنگی اجتماعیجشن شکرگزاری برداشت توت فرنگی

اردیبهشت25استانیجشنوارهفرهنگی اجتماعیجشن ابریشم

آذر20استانیجشنوارهفرهنگی اجتماعیجشنواره شکر گزاری برداشت مرکبات

تیر25استانیجشنوارهفرهنگی اجتماعیجشنواره شکر گزاری برداشت گندم

مرداد15ملیجشنوارهفرهنگی ورزشیجشنواره ورزشهای هوایی

آبان23استانیجشنوارهفرهنگی اجتماعیمیگو-خاویار- جشنواره ماهی

دی18استانیجشنوارهفرهنگی اجتماعیجشنواره زیتون و دانه های روغنی

 بهمن22استانیجشنوارهفرهنگی هنریجشنواره موسیقی محلی

اسفند20استانیجشنوارهفرهنگی هنری وورزشیجشنواره بازی های بومی ومحلی

خرداد25ملیجشنوارهفرهنگی اجتماعیجشنواره نان و کباب

شب یلدااستانیجشنوارهفرهنگی و هنریجشنواره شب یلدا

اواسط اردیبهشتبین المللیجشنوارهفرهنگی اجتماعیجشنواره اسب اصیل ترکمن

مهر5 استانیجشنوارهفرهنگی اجتماعیجشنواره زعفران

فروردین3- اسفند28استانیجشنوارهتفریحیمسابقه فرهنگی چیدمان سفره هفت سین  سنتی

فروردین13-1استانیجشنوارهفرهنگی-تفریحیجشنواره نوروزی موزه میراث روستایی

فروردین13-1منطقه ایجشنوارهفرهنگی-تفریحیجشنواره نوروزی کلبه جهانگردی

فروردین13-2منطقه ایجشنوارهفرهنگی-تفریحیجشنواره نوروزی کاروانسرای الت

13-3تمام فصول استانیجشنوارهتجاری-هنری- تفریحینمایشگاه صنایع دستی و سوغات و غذاهای محلی

13-3تمام فصول استانیجشنوارهفرهنگی-تفریحیجشنواره غذای محلی

 اسفند29-13استانیجشنوارهفرهنگی-تفریحیمراسم سنتی هفت سین

فروردین31استانیجشنوارهفرهنگیبزرگداشت پدر چای

اردیبهشت31-26محلیجشنوارهتاریخینمایشگاه اشیا عتیقه مکشوفه

اردیبهشت31-26استانیجشنوارهفرهنگی- تاریخینمایشگاه هفته میراث فرهنگی
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خرداد5-اردیبهشت25محلیجشنوارهفرهنگی-تفریحی -کشاورزیجشنواره توت فرنگی

اواسط شهریوربین المللیهمایشفرهنگی-تفریحیهمایش بین المللی موزه میراث روستایی

اواسط اردیبهشتاستانیجشنوارهفرهنگی-تاریخیهمایش ملی تالش شناسی

تیر15-خرداد15استانیجشنوارهفرهنگی-تفریحی -کشاورزیجشنواره سوسن چلچراغ

اواسط اردیبهشتمنطقه ایجشنوارهفرهنگی-تاریخینکوداشت عمارت کاله فرنگی

خرداد21منطقه ایجشنوارهتجاری-فرهنگی-هنریجشنواره شالبافی

خرداد30-1استانیجشنوارهفرهنگی-تفریحی -کشاورزیجشنواره گل گاوزبان

ماه مبارک رمضاناستانیجشنوارهفرهنگی-تفریحی -کشاورزیجشنواره رشته خشکار

اوایل مهرماهاستانیجشنوارهفرهنگیبزرگداشت حضرت سید جالل الدین اشرف

مرداد20-تیر15استانیجشنوارهفرهنگی-تفریحی -کشاورزیجشنواره جوکول

تمام فصولمحلیجشنوارهفرهنگی- تفریحیجشنواره بازی های بومی محلی

شهریور16استانیجشنوارهفرهنگی-تفریحی -کشاورزیجشنواره بادام زمینی

شهریور16محلیجشنوارهفرهنگیجشنواره گاو بومی

شهریور19بین المللیجشنوارهفرهنگی-تفریحی -کشاورزیجشنواره خرمن

تمام فصولملیجشنوارهورزشی-فرهنگی جشنواره بازیهای بومی و محلی جواهردشت

شهریور31-مرداد5استانیجشنوارهتاریخی- فرهنگی_تفریحیجشنواره فرهنگ اقوام

مهر12محلیجشنوارههنری-فرهنگیجشنواره بامبو

مهر9محلیجشنوارهفرهنگی-تفریحی -کشاورزیجشنواره زیتون

شهریور30-مرداد15استانیجشنوارهفرهنگی-تفریحی -کشاورزیجشنواره فندق

مهر29-10استانیجشنوارهفرهنگی-تفریحی -کشاورزیجشنواره انار

 بهمن25منطقه ایجشنوارهاموزشی-فرهنگیجشنواره آوا ها و گویش های محلی

تمام فصولمحلیجشنوارهفرهنگی-تفریحی جشنواره آئینی بومی و محلی

ابان12محلیجشنوارهتاریخی- فرهنگیجشنواره آئینی تیرماسیزده

اذر-3-18محلیهمایشتاریخی-فرهنگی همایش سالروز تاسیس گیالن

اذر12-8استانیهمایشتاریخی-فرهنگی همایش یادواره میرزا کوچک

اذر15-1محلیجشنوارهتاریخی- فرهنگیجشنواره شب یلدا

بهمن22-12محلیجشنوارهتاریخی- فرهنگی (...نمایشگاه و  )ویژه برنامه های دهه فجر 

اسفند29-15ملیهمایشتاریخی- فرهنگی همایش شناخت آئین های نوروزی

تمام فصولاستانیجشنوارهورزشیبرگزاری بازیهای بومی و محلی و مسابقات محلی

تمام فصولمحلیجشنوارهفرهنگیبرگزاری موسیقی های بومی و محلی

تمام فصولمحلیجشنوارهغذابرگزاری جشنواره های غذا و حلواهای محلی

مهر15-شهریور15محلیجشنوارهغذا-فرهنگی-تفریحی -کشاورزیجشنواره برنج

اسفند29-20استانیجشنوارهغذاجشنواره سمنو پزان

فروردین28-12محلیجشنوارهفرهنگی-تفریحیجشنواره نوروزی

تمام فصولمحلیجشنوارهفرهنگی-تفریحی -کشاورزیجشنواره چای

تمام فصولمحلیجشنوارهورزشیجشنواره  بومی ـ محلی

مرداد17-13استانیجشنوارهتاریخی- فرهنگیجشنواره نوروز بل

مرداد20-تیر15محلیجشنوارهآموزشی-تفریحی-دریاییجشنواره گلدهی الله مرداب

شهریور20-1استانیجشنوارهتفریحیجشنواره مجسمه های شنی

مرداد- تیر استانیجشنوارهفرهنگی-تفریحی -کشاورزیجشنواره جوکول

شهریور16-15استانیجشنوارهفرهنگی-تفریحی -کشاورزیجشنواره هندوانه

شهریور30-15استانیجشنوارهفرهنگی-تفریحی -کشاورزیجشنواره خرمن

اذر15محلیجشنوارهتجاری-تفریحی-فرهنگیجشنواره اسبچه خزری

اواسط تیرمحلیجشنوارهفرهنگی-تفریحیجشنواره موزه میراث روستایی

فروردین13-1محلیجشنوارهتفریحیجشنواره عیدانه

 فروردین13-1استانیجشنوارهتاریخی-فرهنگیجشنواره نوروزگاه

خرداد4محلیجشنوارهفرهنگی-تفریحی -کشاورزیجشنواره گالب گیری

مهر20-5محلیجشنوارهفرهنگیجشنواره فرهنگی قومی عشایری

تمام فصولمحلیجشنوارهفرهنگیجشنواره لباس و پوشش محلی استان

مرداد10محلیجشنوارهتاریخی-فرهنگیجشنواره نوروزبل

تیر30-20محلیجشنوارهمذهبیمراسم علم واچینی

مرداد15محلیجشنوارهتاریخی-فرهنگی جشنواره الهی خور دتاوه
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مهر10محلیجشنوارهفرهنگیهمایش جایزه ادبی ساالنه دکتر معین

پاییزمحلیجشنوارهسالمتهمایش گردشگری سالمت

پاییز مهرمحلیجشنوارهفرهنگی-اموزشیهمایش اکوتوریسم و تنوع زیستی

اردیبهشت هفته میراثاستانیجشنوارهتاریخی-فرهنگی همایش دیوار نگاره ها ی مذهبی

دهه اول محرماستانیهمایشتاریخی-فرهنگی همایش تعزیه خوانی

اوایل اذراستانیجشنوارهتاریخی-فرهنگی جشنواره آواها و گویش های محلی

اوایل اردیبهشتمحلیجشنوارهتاریخی-فرهنگی همایش ملی فرهنگ و تمدن املش

اواسط اذرمحلیجشنوارهفرهنگی-تفریحی -کشاورزیجشنواره اربا دوشاب

دهه فجراستانیجشنوارهفرهنگی-تفریحی -کشاورزیجشنواره برکت

دهه فجراستانیجشنوارهتجاری-فرهنگی جشنواره توانمندی های روستاییان

فروردین5-اسفند25محلیجشنوارهفرهنگی-تفریحی -کشاورزیجشنواره حلوای ضیابر

اسفند13-1محلیجشنوارهاموزشی-فرهنگیجشنواره شناخت ایین های نوروزی

اسفند29-20استانیجشنوارهفرهنگی-تفریحی -کشاورزیجشنواره سمنو پزی

اذر15-5ملیجشنوارهکشاورزیجشنواره مرکبات

اردیبهشت27-10استانیجشنوارهکشاورزیجشنواره بهار نارنج

مهر23ملیجشنوارهکشاورزیجشنواره کیوی

شهریور15اواخر مرداتا محلیجشنوارهکشاورزیجشنواره توتون

اذر10-ابان15محلیجشنوارهکشاورزیجشنواره کدو

شهریور20-مرداد10محلیجشنوارهکشاورزیجشنواره گیالس

تیر18-خرداد19محلیجشنوارهکشاورزیجشنواره تمشک محلی

مهر4-شهریور25محلیجشنوارهکشاورزی(خوج)جشنواره گالبی محلی 

شهریور20-مرداد10محلیجشنوارهکشاورزیجشنواره گیاهان دارویی

شهریور20-مرداد10محلیجشنوارهتجاری- کشاورزیجشنواره خربزه محلی

خرداد6محلیجشنوارهتجاری- کشاورزیجشنواره پنیر

شهریور20-مرداد15محلیجشنوارهتجاری- کشاورزی(اربه دوشاب)ازگیل محلی 

تیر15-خرداد17محلیجشنوارهتجاری- کشاورزی (کرم ابریشم)جشنواره توت 

مهر24محلیجشنوارهکشاورزیجشنواره حبوبات

شهریور20-مرداد5محلیجشنوارهدامپروری- کشاورزی(الوچه)جشنواره گوجه سبز 

شهریور31-15محلیجشنوارهفرهنگی_تفریحی(رودبار)جشنواره مالشوران

هفته دوم و سوم اردیبهشتاستانیجشنوارهفرهنگی، غذایی، تفریحیجشنواره بهار نارنج

 اردیبهشت7محلیجشنوارهتاریخی و فرهنگیجشنواره برفچال

اردیبهشت ماهمحلیجشنوارهفرهنگی، کشاورزی، غذاییجشن نشا

 اردیبهشت21 الی 19محلیجشنوارهفرهنگی، کشاورزی، غذاییجشنواره گل محمدی

 اردیبهشت21محلیجشنوارهفرهنگی، کشاورزی، غذاییجشنواره گل گاو زبان جنت رودبار

 تیر2 خرداد تا 31محلیجشنوارهفرهنگی، کشاورزی، غذاییجشنواره تمشک نکا

تیرماهمحلیجشنوارهفرهنگی، تاریخیجشن تیرگان و روز ملی دماوند

 مرداد5 و 4محلیجشنوارهفرهنگی، کشاورزیجشنواره گیاهان دارویی

 مرداد26_23محلیجشنوارهفرهنگی، کشاورزی، غذاییجشنواره انجیر

نیمه اول آبانمحلیجشنوارهفرهنگی، کشاورزی، غذاییجشنواره انار اشرف

اواسط آذرماهملیجشنوارهفرهنگی، غذایی، هنریجشنواره اقوام عشایر

 آذر12_16محلیجشنوارهفرهنگی، کشاورزی، غذایی، تجاریجشنواره مرکبات

نیمه دوم بهمنمحلیجشنوارهفرهنگی، تجاری(ارکیده)جشنواره گل و گیاه 

98شهریور 21منطقه ایجشنوارههنری/تفریحی، فرهنگیجشنواره فرهنگ اقوام زاگرس نشین

 مهر3محلیجشنوارهتفریحی، غذاییبرداشت گردو

 فرودین13 تا 1استانینمایشگاهتفریحی ، فرهنگی ، هنری و غذایینمایشگاه صنایع دستی و جشنواره نوروز

استانیجشنواره-برگزاری مراسم آداب و سنن فرهنگینوروزگاه
 15 اسفند لغایت 28از 

فروردین

 بهمن5 منطقه ایجشنواره-مسابقه و تهیه و فروش غذاعای دریاییجشنواره گردشگری غذای بندری

بهمن ماه20ملیجشنواره-مسابقه-پخت و فروش غذای های بومیجشنواره غذاهای دریایی ، رنگ ها

هفته دوم مهراستانیجشنوارهجنگ شادی- موسیقی های سنتی و محلی جشنواره تفریحات دریایی

اردیبهشت  ماه12منطقه ایجشنواره–انبه و مراحل تولید و صدرات انبه جشنواره شکرگزاری انبه و یاسمین گل

 اول مرداد ماهاستانیجشنواره-در رابطه با صید ماهی صادراتنوروز صیاد

هفته دوم بهمناستانیمسابقهمسابقه شنا- دو میدانی و مانور لنج های ساخته شده نوروز صیاد

ن
ال

گی
ن

مازندرا
لرستان

ن
هرمزگا



 آذر2ملیجشنوارهفروش و ارائه صنایع دستی و سوغاتجشنواره صنایع دستی و سوغات

جشنواره نارنگی سیاهو
بسته بندی و صنایع جانبی مرکبات - صادرات- برداشت نارنگی

معرفی  محصوات محلی و کشاورزی –
اواسط دی ماهاستانیجشنواره

اویل مرداداستانیجشنوارهسوغات و محصوات محلی- صادرات- برداشت لیموجشنواره لیمو رودان

بهمن ماهملیجشنواره-فروش و ارائه صنایع دستی و سوغاتفرهنگ و اقوام ایرانی

 فروردین ماه7 الی 1منطقه ایجشنوارهورزشی/سالمت / هنری/فرهنگی/تفریحیبرگزاری جشنواره باد بادک ها در پارک ملت

فروردین ماه12 الی 11محلیجشنوارهورزشی/هنری/فرهنگی/تفریحی جشنواره بازی های بومی و محلی

فروردین ماه12الی 1منطقه ایجشنوارهورزشی/هنری /فرهنگی/تفریحیبرگزاری رالی گردشگری

فروردین ماه13الی1محلیمراسم آیینیورزشی/هنری /فرهنگی/تفریحیاجرای مراسم آیینی خرچوبی

 فروردین31 اسفند الی 1محلیمراسم آیینیمذهبی/فرهنگی/تفریحیآیین بیل گردانی- 

فروردین ماه15الی 11محلیجشنوارهفرهنگی/تفریحیبرپایی سیاه چادر

اردیبهشت ماه20محلیجشنوارهفرهنگی_تفریحیجشنواره گالب گیری

اردیبهشت22 الی 21محلیجشنوارهغذایی_فرهنگیجشنواره پخت سمنو

تیر ماه  اولمحلیجشنوارهغذایی/سالمت / هنری/فرهنگی/تفریحیبرگزاری جشن تیرگان

 فروردین ماه7الی 1محلیجشنوارهغذایی/سالمت / هنری/فرهنگی/تفریحیبرگزاری هفته فرهنگی

شهریور ماه1محلیجشنوارهغذایی/سالمت / هنری/فرهنگی/تفریحیجشنواره پخت آش های سنتی

شهریور ماه10الی 6بین المللیجشنوارهغذایی/سالمت / هنری/فرهنگی/تفریحیجشنواره گل و گیاه

مهر ماه1محلیمراسم آیینیتفریحی/فرهنگیاجرای مراسم آیینی ایل بزچلو

مهر ماه26محلیجشنوارهغذایی/سالمت / هنری/فرهنگی/تفریحیجشنواره برداشت انگور

مهر ماه11منطقه ایبزرگداشتمذهبی/سالمت / هنری/فرهنگی/تفریحیبزرگداشت تجلیل از خادمان میراث فرهنگی

شهریور ماه18منطقه ایهمایشمذهبی/سالمت / هنری/فرهنگی/تفریحیهمایش شب بخارا بزرگداشت امیر کبیر

شهریور ماه19الی 14محلیجشنوارهغذایی/سالمت / هنری/فرهنگی/تفریحیبرگزاری جشنواره گردو وسبزی در شهر سنجان

هنری- فرهنگی نمایشگاه صنایع دستی
- جشنواره 

نمایشگاه
آبان ماه30الی 27ملی

فروردین ماه13الی 1محلیجشنوارهغذایی/سالمت / هنری/فرهنگی/تفریحیجشنواره باسلق و کاچی

آبان ماه18محلیجشنوارههنری- تفزیحیجشنواره بلوط

مهر6محلیمراسم آیینیفرهنگیمراسم قوچ گدار

خردادماه مبارک رمضان18محلیمراسم آیینیفرهنگی_تفریحیمراسم اهو اهو

بهمن ماه12محلیمراسم آیینیفرهنگیمراسم کوسه ناقالی

مهر ماهمحلیجشنوارهفرهنگی_تفریحی_غذاییجشنواره جوزغند

ماه رمضانمحلیمراسم آیینیغذایی/سالمت / هنری/فرهنگی/تفریحیمراسم پخت حلوای تبق

مهر ماه26محلیجشنوارهغذایی/سالمت / هنری/فرهنگی/تفریحیجشنواره انار

روزهای نهم و یازدهم محرممحلیمراسم آیینیفرهنگی_تفریحیمراسم چغچغه زنی

شهریور ماه26محلیجشنوارهغذایی/سالمت / هنری/فرهنگی/تفریحیجشنواره انگور

 اردیبهشت25منطقه ایمراسم آیینیتاریخی- فرهنگی_تفریحیآیین ورزش پهلوانی و زورخانه ای

آبان ماه27الی23محلیبزرگداشتمذهبی_تاریخی_فرهنگینکو داشت تعزیه پیشکسوتان

 شهریور ماه9 الی8محلیجشنوارهغذایی/سالمت / هنری/فرهنگی/تفریحیجشنواره برداشت محصول هلو وشلیل

شهریور ماه26محلیجشنوارهغذایی/سالمت / هنری/فرهنگی/تفریحیجشنواره برداشت محصول انگور

نوروزملیجشنوارهفرهنگی اقتصادی98نوروزگاه و برنامه استقبال از بهار 

 اردیبهشت28استانیبزرگداشتفرهنگیبرگزاری ویژه برنامه های روز جهانی موزه

 خرداد ماه20ملیمسابقهورزشیمسابقات ورزش همگانی تفیسا

 تیر ماه18ملیمسابقهورزشیاستارت آپ گردشگری همدان

 تیر15ملیجشنوارهورزشی تفریحیجشنواره زیبایی اسب اصیل عربی

 تیر ماه25ملیجشنوارهگردشگری اقتصادیجشن برداشت آلبالو دره مراد بیگ

 تیر30ملیهمایشگردشگریهمایش توانمدسازی سمنهای کشور

 تیر30ملیجشنوارهگردشگری اقتصادیجشنواره برداشت زردالو در باغات آبشینه

جشنواره ثبت جهانی فرهنگ پخت نانهای 

تخت
 تیر10ملیجشنوارهگردشگری فرهنگی

 مرداد15ملیجشنوارهگردشگری فرهنگیبرگزاری جشنواره تابستانی

ی
مرکز

ن
همدا

ن
هرمزگا



فرهنگ  –برگزاری جشنواره سفره ایرانی 

گردشگري
 مرداد8ملیجشنوارهگردشگری

 مرداد30استانیجشنوارهاقتصادی –گردشگری جشنواره  برداشت محصول سیر

 مرداد1ملیمسابقهگردشگری علمیرقابتهای اینفوگرافی گردشگری همدان

 مرداد25ملیجشنوارهگردشگری اقتصادیجشنواره مبل و منبت در روستای اشترمل

 شهریور8استانیجشنوارهجشنواره فرهنگیجشنواره غذا

 مرداد3بین المللیمسابقهورزشیمسابقات شطرنج آسیایی

 شهریور5بین المللیهمایشگردشگری2018کنفرانس بین المللی همدان 

 شهریور1ملیبزرگداشتفرهنگیگرامیداشت روزپزشک و روز همدان

 شهریور10ملیجشنوارهگردشگری اقتصادیجشنواره مبل و منبت در شهر ملی منبت مالیر

 شهریور15ملیجشنوارهورزشیمسابقات رسمی شطرنج

همایش علمی و جشنواره طب سنتی و گیاهان 

دارویی
 شهریور1ملیهمایشگردشگری اقتصادی

 شهریور19بین المللینمایشگاهگردشگری اقتصادیبرگزاری نمایشگاه بین المللی صنایع دستی

جشنواره برداشت گردو یا گردو تكانی 

تویسرکان
شهریور30ملیجشنوارهگردشگری اقتصادی

 مهر ماه6ملیبزرگداشتفرهنگیویژه برنامه بزرگداشت روزجهانی جهانگردی

 آئین شیره پزی انگور در روستای گردشگری 

مانیزان
 مهر9ملیجشنوارهگردشگری اقتصادی

 مهر15ملیجشنوارهگردشگری اقتصادیجشنواره ی آلو در روستای گردشگری ملهمدره

 آبان12ملیجشنوارهگردشگری اقتصادیجشنواره عكس  همدان

 آبان20ملینمایشگاهگردشگری اقتصادینمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته

 آبان21بین المللیهمایشگردشگریunwtoچهلمین اجالس اعضای وابسته 

 آبان15بین المللیهمایشعلمیبرگزاری همایش معماری دستكند

جشنواره عكس و فیلم کوتاه ویژه همدان 

2018
 آبان28ملیجشنوارهفرهنگی

 آبان10ملیمسابقهورزشیبرگزاری مسابقات اتومبیل رانی آفرود

 آبان27بین المللیهمایشفرهنگی- اجنماعی2018همایش سفیران فرهنگی همدان 

 آذر30ملیجشنوارهفرهنگیجشنواره نمایشهای رادیویی

 آذر3بین المللیجشنوارهفرهنگیجشنواره  تئاتر کودک و نوجوان

 آذر5ملیمسابقهورزشیبرگزاری مسابقات کشتی جام تختی

 آذر14ملینمایشگاهفرهنگینمایشگاه سراسری کتاب

 آذر9بین المللیمسابقهورزشیبرگزاری مسابقات آسیایی هاکی

 آبان20ملیمسابقهورزشیمسابقات تیراندازی با کمان سنتی

 آبان30ملیجشنوارهورزشی فرهنگیمحلی- جشنواره بازی ها و ورزش های بومی

 آذر25بین المللیهمایشاقتصادیACDبرگزاری نشست سفرای کشورهای 

 آذر12ملیمسابقهورزشیمسابقات کوهنوردی و صعودهای ورزشی

نشست مجمع مشورتی شهرداران و روسای 

شوراهای اسالمی کالن شهرهای کشور
 آذر28ملیهمایشفرهنگی- اجنماعی

(ایام نوروز)ابتدای فروردینفراملیجشنوارهگردشگری فرهنگینوروز

نیمه اول اردیبهشتاستانیجشنوارهتفریحی_تاریخی_فرهنگی جشنواره گالب گیری

ن
همدا

یزد



هفته آخر اردیبهشتملیجشنوارهگردشگری فرهنگیپاسداشت روز جهانی موزه ها و میراث فرهنگی

خرداد5 استانیجشنوارهغذایی_فرهنگی_تفریحیجشنواره زردآلو

جشنواره تابستانی گردشگری آشتی با کوچه های 

آشتی کنان یزد و پاسداشت روز جهانی شدن یزد
 تیر18ملیجشنوارهتاریخی- گردشگری فرهنگی 

 مرداد5استانیجشنواره_فرهنگی_طبیعیجشنواره آلبالو

نیمه اول شهریورملیجشنوارهطبیعی–تاریخی -هنری   –گردشگری فرهنگی جشنواره در جشنواره  تابستانه بافق

 مهر5فراملیجشنوارهبا رویکرد تمامی محصوالت گردشگریپاسداشت روز جهانی گردشگری

جشنواره برداشت زعفران
یک  –روستاگردی بر اساس طرح یک روستا –گردشگری طبیعی 

محصول
 آبان11 و 10ملیجشنواره

(صدری)باغ نمیر  –ناردونه  –مهردانه )جشنواره انار 
روستاگردی و فرهنگی  بر اساس طرح یک –گردشگری طبیعی 

یک محصول –روستا 
نیمه دوم آباناستانیجشنواره

 آذر30ملیجشنوارهتاریخی-گردشگری فرهنگی جشنواره شب یلدا

 اواسط بهمن ماهاستانیجشنوارهگردشگری غذا-گردشگری فرهنگی(لپو کلوخک)جشنواره آیین های سنتی و غذا 

 بهمن10ملیجشنوارهگردشگری فرهنگیجشن سده

 اسفند ماه20استانیجشنوارهگردشگری غذاجشنواره دستپخت بانوی یزدی

یزد


