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 ایجاد دستورالعمل

 دستی های ملی و جهانی صنایعو روستا شهرها دبیرخانه
 

 

 :مقدمه

ال گذار به مرحلۀ تولید و در ح کنندگیاز وضعیت مصرفای برخوردار بوده و ویژه جهان امروز شهرها از جایگاهدر 

دستی گامی سترگ و جهشی و همچنین روستاها در زمینۀ صنایعاین رهگذر، ثبت شهرها  درسازی هستند. سرمایه

 د. شواسالمی محسوب می -ایرانیصیل بلند در راستای احیای فرهنگ و هنر سنتی و سبک زندگی ا

ت شهرهای خالق از سوی سازمان ثبالمللی، مانند های بیننهادها و سازمان بندی صورت گرفته از سویتوجه به دسته با

جهانی  از سوی شورایدستی صنایعجهانی  ثبت شهرها و روستاهای یا ؛برای توسعه بر پایه فرهنگالمللی یونسکو بین

یج ترو ،های تولید، بازرگانی و تجارتبخشدر و روستاها شهرها برخی که از طریق  امر مشهود است ایندستی، صنایع

نوان کشور ایران به عو این در حالی است که  ؛توان به یک گفتمان جهانی رسیدمی ،دستیو توسعه و برندسازی صنایع

قش بسیار نتواند می ،دستیو صنایع جغرافیاییو با توجه به تنوع دستی، شهر/روستای صنایع دارنده عنوان کشور اولین

 .باشدای در این گفتمان جهانی داشته تعیین کننده

برپایه مصوبه شورای  دستی و همچنینستاهای مختلف کشور در حوزه صنایعبه منظور توسعه و ارتقای شهرها و رو

ها و شرایط تعیین شده ویژگیدستی با روستاهای جهانی صنایعو  میالدی، شهرها 2014دستی در سال جهانی صنایع

تقای ار دستی کشور در جهان و همچنینبا هدف ارتقای جایگاه صنایعدستی شناسایی و شورای جهانی صنایع از سوی

 شوند.ارزیابی و ثبت می ،دستینفعان صنایعدی و معیشتی ذیوضعیت اقتصا

ستی دشهرها و روستاهای بسیاری در ایران که بارزترین ویژگی آنها فعالیت صنایع در راستای این حرکت جهانی، و وجود

دستی اعالم شد. در اجرای این طرح و نظارت بر ثبت است، طرحی با عنوان ثبت ملی شهرها و روستاهای ملی صنایع

ملی شروع به کار کرد، تا دستی، شورای راهبردی انتخاب شهرها و روستاهای و فعالیت شهر و روستاهای ملی صنایع

 دستی این مناطق، راهگشای ثبت جهانی آنان باشد.های صنایععالوه بر ثبت ملی و سامان بخشی به فعالیت

 اما قدم اول ملی شدن، و بعد با احراز برخی خصوصیات جهانی شدن خواهد بود. 
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 مستندات قانونی :1ماده 
 :1396داد ماه خر 23دستی و گردشگری در صنایعفرهنگی، مصوبه شورای عالی سازمان میراث -

 جرای تکالیف قانونی خود، موظف هستتتند( قانون مدیریت خدمات کشتتوری در ا 5)  های اجرای موضتتوع مادهدستتتگاه"

ستی دفرهنگی، صنایع-با هماهنگی سازمان میراث دستیای شهرها و روستاهای جهانی صنایعهتأمین زیرساختنسبت به 

تی دس فرهنگی، صنایع جهت انعکاس به شورای عالی میراث  ربطاقدام و گزارش ساالنه خود را به دستگاه ذی  و گردشگری  

 "و گردشگری اعالم نمایند.

 :قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 9٨بند ب ماده  -

صیانت از میراث فرهنگی اقدام الزم را با منظور حفظ و  دستی و گردشگری موظف است بهفرهنگی، صنایعسازمان میراث”

-مرمت و معرفی میراثمنظور شناسایی، مستندسازی، حفاظت و  ربط بههای اجرائی ذیهمکاری و هماهنگی سایر دستگاه

سنتی در حال و احیای هنرهای دستیایجاد شهرهای جهانی صنایعفرهنگی )اعم از ملموس و ناملموس( میراث طبیعی، 

  “عمل آورد.میراث جهانی را طبق بودجه سنواتی به حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی و ثبت در فهرستزوال در 

 : تعاریف2ماده 
دستی است که در صنایع رشته مصوب 295و شامل  گروه مصوب هجدهاز  هاییگرایشدستی: های صنایعرشته -2-1

الزم به توضیح است که  باشد. صورت زیر مجموعه داراق مختلف به و فعاالن مرتبط را در مناطشته کشور پراکندگی دا

ند یا خواه سنتی ثبت شدهدستی و هنرهایتلف در فهرست آماری معاونت صنایعهای مخدستی در بخشنفعان صنایعذی

 شد.

متخصص، مطلع و مرتبط هستند  افراد جمعی از :دستیصنایع یو روستاها شورای راهبردی انتخاب شهرها -2-2

  .را بر عهده دارند دستیصنایع هایو روستا های شهرهاپروندهگیری نهایی در مورد که تصمیم

ی ط استانی بوده، و گیری و مصوباتشوند ماحصل تصمیمبررسی میهایی که در این شورا الزم به توضیح است پرونده

 شده باشند.ارسال و دستورالعمل تنظیم 

تصمیم گیری در شورا در بین اعضا به شور گذاشته شده و با دفاعیاتی که از طرف مدعوین به جلسه انجام می شود، شهر 

 یا روستا امتیاز می گیرد.

امل ای کتی موانع را برطرف کرده و پروندهشوند که باید تا جلسه آشهر/روستاها مشروط میگیری شورا برخی در تصمیم

رد شده و استان مربوطه حق شرکت دادن پرونده ایشان را در  شور گذاشته شود؛ و برخی شهر/روستاها کالًارائه دهند تا به 

 جلسات بعدی نخواهد داشت.

های ویژه از عوامل دارای توصیه نامهکه  هاهای ارسالی از استانپرونده ،در خصوص جهانی شدن شهر و روستاهای ملی

ورای شقابلیت ارسال به  هاد و پس از تصویب و تایید، پروندهشواین شورا بررسی می ای باشند دراستانی، شهری و منطقه

ورای جهانی به شگیری برای بازدید، و تصمیم ارزیابی نهاییبرای  ، کهخواهند داشت رادستی صنایع منطقه آسیا و اقیانوسیه

 .دستی ارجاع می شودصنایع
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 اعضای جلسه شورا 

 هنرهای سنتی )رییس(دستی و معاون صنایع -

 دستیمدیر کل توسعه و ترویج صنایع -

 دستیصنایع مدیرکل حمایت از تولید -

 دستیمدیرکل بازرگانی صنایع -

 دستی )دبیر(مشاور توسعه و ترویج صنایع -

با  هک دشومی به شهر و روستایی اطالق دستیصنایعشهر و روستای ملی  :دستیصنایع روستای  ملیشهر و  -2-3

مدیریت شاخص های   ... در حوزه صنایع دستی و از طرف دیگر های فعال، فروش،کارگاهتولید،  هایتوجه به شاخص

ها و روستاهای در شورای راهبردی انتخاب شهر و ...های فرهنگی و تاریخی های غیردولتی، جاذبهتشکل وستایی،شهری و ر

 به ثبت ملی رسیده باشد. دستیصنایع

ه کشود ه شهر و روستایی اطالق میبدستی صنایعشهر و روستای جهانی  :دستیصنایع جهانیشهر و روستای -2-4

 و د شده باشدبه عنوان کاندید ثبت جهانی تایی دستیشهرها و روستاهای صنایعانتخاب در شورای راهبردی پرونده آن 

 .داشب به ثبت جهانی رسیده دستی،در شورای جهانی صنایع ، المللیزیابی نهایی از سوی ارزیابان بینبازدید و ار پس از

 دستی که در اینها و روستاهای ملی و جهانی صنایعشهر دبیرخانه دستی:ها و روستاهای صنایعشهر دبیرخانه -2-5

و  ادر تمامی شهرهکه  یک ساختار و تشکیالت فیزیکیشود عبارت است از نامیده می دبیرخانهبه اختصار  دستورالعمل

 نماید.دستی اقدام مید و توسعه شهرها و روستاهای صنایعشود و در راستای رشاندازی میروستاهای ملی و جهانی راه

 فاهدا:  3ماده 
 اهداف کالن :

 دستی در ایران و جهانارتقاء جایگاه صنایع 

 اهداف میان مدت و کوتاه مدت :

 دستیو توسعه شهرها و روستاهای ملی و جهانی صنایع رشد 

  دستیو روستای ملی و جهانی صنایععنوان شهر و تثبیت حفظ 

 تبدیل شهر و روستای ملی به جهانیرتقاء و ا 

 آن دستیهای منطقه در راستای رشد صنایعزیرساخت  توسعه 

 دستینفعان صنایعی و معیشتی ذیارتقای وضعیت اقتصاد 

 دستی کشور در داخل و خارج کشورصنایع معرفی 

  ایران با سایر کشورهادستی صنایعجهانی و روستاهای  ارتباط بین شهرهاتقویت 

 دستی مرتبط در منطقهیعشناسایی و معرفی آثار و همچنین هنرمندان صنا 

 برندسازی برای تولیدات منطقه 

 ارتقا وضعیت فروش و صادرات منطقه 
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 دستیها و روستاهای ملی و جهانی صنایعشهردبیرخانه  نواع: ا4ماده 
 باشند:دستی بر حسب اینکه جهانی یا ملی باشند دارای عناوین زیر میشهرها و روستاهای صنایع

 دستیشهر جهانی صنایع دبیرخانه 

 دستیروستای جهانی صنایع دبیرخانه 

 دستیشهر ملی صنایع دبیرخانه 

 دستیروستای ملی صنایع دبیرخانه 

سمی، وبگاه    دبیرخانه شتن عنوان ر صی و راه   ها عالوه بر دا صا ضایی    اخت ضاهای حقیقی و مجازی، باید دارای ف های ارتباطی در ف

 .فعالیت کندنفعان در محل شهر یا روستا ذیدید دبیر و دیگر فیزیکی و تجهیزات مورد نیاز باشند، که با صالح

 دستیجهانی صنایع دبیرخانهان اداری : ارک5ماده 

با  و استان مربوطه  دستی صنایع  مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و  پیشنهاد  به /روستاهای جهانی: هاشهر  دبیر -

 .شودمنصوب میبه عنوان دبیر دستی ، گردشگری و صنایعفرهنگیمیراثحکم وزیر وزیر 
شهر  - ستاهای ملی: هادبیر  شنهاد  /رو صنایع   به پی شگری و  ستی  مدیرکل میراث فرهنگی، گرد ستان مربوطه د با  و ا

 شود.منصوب می دستی، گردشگری و صنایعفرهنگیو هنرهای سنتی وزارت میراث دستیصنایعن وحکم معا

که بتواند راستتاً  ،جهانی و اهمیت جایگاه اجرایی دبیر در شتتهر یا روستتتاملی و نظر به بازخوردهای متعدد در ستتطوح  -

 : این عنوان در شهرهای صنایع دستی بهاست که  مقتضی، تصمیم گرفته و اقدام کند

 شهردار .1

 فرماندار .2

 رئیس شورای شهر .3

 و در روستاها به:

 فرماندار .1

 بخشدار .2

 .مربوطه سپرده شود

 ساله بوده و توجه به عملکرد قابل تمدید خواهد بود.حکم دبیر دو  -

ری و ردشگ گ ،فرهنگیمدیرکل میراث با پیشنهاد  :دستی صنایع  و ملی شهر/روستاهای جهانی   رییس دبیرخانه -

دستتتی و معاونت بط اصتتلی بین شتتهر یا روستتتای صتتنایعرا شتتود، ومنصتتوب می ردستتتی استتتان و حکم دبیصتتنایع

 .باشدمی دستیفرهنگی، گردشگری و صنایعو هنرهای سنتی وزارت میراثدستی صنایع
صاب این   سان   میان  ازفردی  بایدفرد در انت شنا صنایع   اداره کل میراث کار شگری و  ستان   فرهنگی، گرد ستی ا یگر د، یا د

 .انتخاب شودمربوطه بخش خصوصی  فعاالن
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واند تهای آن در سطوح مختلف می دستی و نوع فعالیت هر شهر یا روستا به فراخور نوع صنایع    :های تخصصی  کمیته -

 های تخصصی داشته باشد.ها کمیتهگیریبرای تصمیم

تواند راساً شخص واجد شرایط    در صورت شرایط ویژه شهر یا روستا، معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی می         تبصره:  

 را برای احراز پست مورد نظر تعیین و معرفی نماید.

شورای     6ماده  شرح وظایف  ستاهای جهانی و ملی    :  شهرها و رو راهبردی انتخاب 

 دستیصنایع

 .شهرها و روستاهای متقاضی عنوان شهرهای ملی و جهانیپیشنهادات ثبت بررسی و اظهار نظر در خصوص  -

 .های شهرها و روستاهای ملی و جهانیدبیرخانهبر امور عالی نظارت   -

 .دستی و هنرهای سنتیصنایع های ابالغی توسط معاونتبه رعایت ضوابط و دستورالعمل التزام -

 .های پژوهشی، فرهنگی، فنی و اجرایی مرتبطارائه مشاوره در زمینه -

 .دبیرخانهئه راهبردهای کلی در خصوص فعالیت اگذاری و ارسیاست -

 .رئیس دبیرخانهتعیین وظایف  -

 .های دبیرخانههای ادواری و مقطعی از فعالیتتنظیم و ارائه گزارش -

 .بازنگری دستورالعمل حسب مورد و در صورت لزوم -

 .هاورد برنامه جامع مدیریت دبیرخانهبررسی و اظهارنظر در م -

 دستی منطقه آسیا اقیانوسیه.صنایع دستی با شورای جهانیبین شهر و روستاهای جهانی صنایع رابط -

 دستی برای ارجاع به مراجع.تجمیع گزارشات ادواری و مقطعی واصله از شهر و روستاهای صنایع -

 ها.هماهنگی بین دبیرخانه -

 المللی.هماهنگی جهت حضور در رویدادهای بین -

 دبیرخانه دبیر : شرح وظایف7 ماده
 .دستیجهانی صنایع ملی واندازی دبیرخانه شهر و روستای راه -

 .با همکاری سایر دستگاه های اجرایی دستیشهر و روستای صنایع ساالنه  های توسعهتدوین برنامهتهیه،  -

 .الزم اتگیری جهت تصویب و تامین اعتبارپی -

 .داخلی و خارجی سرمایه گذارریزی در راستای جذب برنامه -

  دستی.صنایعو روستای  موقعیت شهرتثبیت  ریزی و تالش برایبرنامه -

 .دبیرخانهایجاد سایت اینترنتی ریزی برای برنامه -

 دبیرخانه.، پژوهشی و اجرایی های ترویجی، علمیکنترل و نظارت کالن بر فعالیت -

 شهر و روستا.دولتی های دولتی و غیرها و ارگانسایر دستگاه هایشناسایی ظرفیت -

 .با مراکز علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی دبیرخانه های الزم برای ارتباط هر چه بیشتر فراهم نمودن زمینه -
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  .دبیرخانه برای رفع موانع و مشکالت وزارتسنتی دستی و هنرهایصنایع تمعاونبا انجام هماهنگی  -

 دبیرخانهرییس  : شرح وظایف8ماده 

 مرکزی.تر منطقه غرب آسیا در ستاد برقراری ارتباط مداوم با دف -

 .ریزی برای تدوین اطالعات الزم برای تبدیل شهر و روستای ملی به جهانیبرنامه -

 .دستی کشورانه شهر/ روستای ملی/جهانی صنایعارتباط علمی و فنی و تخصصی با سایر دبیرخ -

 .های تخصصیبندی شده دبیرخانه و کمیتهریزی به منظور برگزاری جلسات زمانبرنامه -

المللی از طریق تهیه و تدارک اقالم دستی در سطوح بین  و روستای ملی و جهانی صنایع   معرفی شهر  ریزی برایبرنامه -

 .( ... کتاب و –بروشور  –زبانه ) فیلم چند تبلیغات 

 فرهنگی و هنری مرتبط. ،ی برای برگزاری رویدادهای آموزشیریزبرنامه -

 .های مصوب دبیرخانهساس برنامهنی و سایر درآمدها براگیری تخصیص اعتبارات ملی، استاپی -

کنندگان و گردشگران شهر و روستای ملی و تأمین امکانات الزم برای بازدید ریزی، هماهنگی و مشارکت دربرنامه -

 .جهانی

 در رویدادهای مرتبط ملی و جهانی. اندرکاران شهر و روستای ملی و جهانیریزی برای مشارکت هنرمندان و دستبرنامه -

 .های تخصصی مرتبطبرای تشکیل کمیتهریزی برنامه -

  .های فنی، مالی و کارشناسیریزی برای تجمیع کمکبرنامه -

 .معرفی و شناساندن دبیرخانه در سطوح ملی و  بین المللی -

 .در راستای انتقال تجربیات های ملی/ جهانیدبیرخانهریزی برای ایجاد ارتباط مستمر بین برنامه -

 .شهر یا روستای ملی و جهانی شات ادواری ) فصلی و ساالنه (تهیه و تدوین و ارائه گزار -

 .های تخصصیو کمیته هادبیرخانهپیگیری اجرای مصوبات شورای  -

 .الزم برای تبدیل شهر و روستای ملی به جهانی گزارشات  ،اطالعات و ارائه تدوین ،آوریجمع -

 .سطح کشوردستی در ملی/جهانی صنایعهای شهر/روستای دبیرخانهبرقراری ارتباط تعریف شده با سایر  -

 .تهیه صورتجلسات مربوطه های تخصصی ودعوت از اعضای شورا و کمیته -

 .معرفی شهر و روستای ملی و جهانی به زبان  فارسی و انگلیسی ا برای اقالم تبلیغاتی جهتمحتوتهیه  -

 های مورد در زمینه های اداری، فنی و اجرایی برای انجام بهتر فعالیت       دبیرخانه  های الزم برای تجهیز  انجام پیگیری  -

 .نظر

 .پاسخ به مکاتبات مرتبط -

 دستیبی برای انتخاب شهر/روستای صنایع: شاخص های ارزیا9ماده 

 اطالعات پایه -

 وضعیت درخواست

 دستی مربوطهسابقه شهر به صنایع
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 دستیاطالعات صنایع -

 اصالت و کیفیت

 مواد اولیهپایداری 

 تولیدآوری فن

 طراحی

 نوآوری

 تنوع محصول

 موزه یا گالری تخصصی

 هامنابع مکتوب و رسانه

 تعدد و تنوع رشته های صنایع دستی

 دستینظام آموزشی صنایع -

 آموزش رسمی

 آموزش غیر رسمی

 وضعیت صنعتگران -

 تعداد صنعتگران

 گروهی و انفرادی های تولیدیتعداد کارگاه

 بازارسازی و بازرگانی صنایع دستیوضعیت  -

 فروشگاه های صنایع دستی

 استارت آپ ها و وضعیت فروش صنایع دستی

 بازارچه ها

 ئمی و غیردائمینمایشگاه های دا

 

 

 

 ماده برای بهره برداری در 9این دستورالعمل در 

 صنایع دستیجهانی و ملی شهرها و روستاهای  

 تهیه و تنظیم شده است.
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  دستیروستاهای ملی صنایع شهرها و

 سال ثبت صنایع دستی روستا شهر استان

 1399 چاپ کالقه ای - اسکو آذربایجان شرقی

 1399 ورنی بافی - اهر

 اردبیل
 1399 گلیم - عنبران

 1399 ورنی دشت مغان - اصالندوز

 اصفهان

 1396 سفالگری - شهرضا

 1397 نساجی سنتی - کاشان

 1398 های داری بافته مهرگرد -

 1399 منبت - گلپایگان

 1397 گلیم نقش برجسته - ایالم ایالم

 بوشهر
 1398 عبابافی بحیری -

 1399 حصیربافی - آب پخش

 1399 آبکینه - ورامین تهران

 1397 نمدمالی - شهرکرد وبختیاریچهارمحال

 1398 مله بافی - خوسف خراسان جنوبی

 خراسان رضوی

 1397 کشی ابریشم بسک -

 1398 ابریشم کشی - بایگ

 1399 تراش سنگ فیروزه - فیروزه

 1397 گلیم سفره کردی - بجنورد خراسان شمالی

 خوزستان
 1398 مینای صبی - اهواز

 1398 کپوبافی - دزفول

 سیستان و بلوچستان

 1397 سوزن دوزی بلوچ - ایرانشهر

 1398 حصیربافی سرحهتنگه -

 1399 خُمَک )خامه( دوزی - ادیمی

 1399 دستبافته های عشایری - فیروزآباد فارس
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 1399 انگشترسازی - قم قم

 1397 گلیم چهل ماشوله بیدکردویه - کرمان

 کردستان

 1399 ارغوان بافی دیوزناو -

 1399 شال بافی - آرمرده

 1399 گلیم بافی کاکو سفلی -

 کرمانشاه

 1396 گیوه دوزی - نودشه

 1397 سازسازی سنتی فش -

 1398 گلیم هرسین - هرسین

 1399 تنبور - داالهو

 گلستان

 1396 قالی ترکمن - گنبد کاووس

 1399 جاجیم بافی زیارت -

 1399 دوزی(سوزندوزی شاهکوه )سیک شاهکوه -

 1399 رودوزی و نواربافی کتول - علی آباد کتول

 1399 سوزن دوزی ترکمن تنگلی -

 1399 صنایع دستی سیاه رودبار -

 گیالن

 1396 حصیربافی فشتکه -

 1399 دوزی)قالبدوزی رشت(رشتی - رشت

 1399 شال بافی ارده -

 1399 گلیم بافی عنبران -

 1399 سفالگری سنتی جیرده -

 1399 چوب تراشی شالما -

 1399 سفالگری سلیم آباد - مازندران

 1398 ورشوسازی - بروجرد لرستان

 1399 منبت سمقاور - مرکزی

 1398 منبت گل ریز - تویسرکان همدان

 1399 منبت گل ریز اشترمل -
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 صنایع دستی جمهوری اسالمی ایران جهانیشهرها و روستاهای 

 توضیحات سال ثبت استان شهر/روستا 
 دستیشهری دارای انواع صنایع 1395 اصفهان یدستاصفهان شهر جهانی صنایع 1
 فرش و قالی دستباف 1395 آذربایجان شرقی شهر جهانی فرش تبریز 2
 سفال و سرامیک 1395 همدان شهر جهانی سفالاللجین  3
 سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی 1395 خراسان رضوی شهر جهانی گوهرسنگمشهد  4
 زیر انداز گلیم 1396 کرمان سیرجان شهر جهانی گلیم 5
 سفال های خاص بومی 1396 سیستان و بلوچستان کلپورگان روستای جهانی سفال 6
 کالش: نوعی گیوه )پاپوش( 1396 کردستان مریوان شهرجهانی کالش 7
 زیلو: نوعی زیرانداز 1397 یزد شهرجهانی زیلومیبد  8
 منبت: کنده کاری روی چوب 1397 فارس آباده شهر جهانی منبت 9

 تو: نوعی پارچه سنتی 1397 خراسان جنوبی خراشاد روستای جهانی توبافی 10
 شهری دارای انواع صنایع دستی 1398 فارس شیراز شهرجهانی صنایع دستی 11
 ملیله: ساخت مصنوعاتی با نقره 1398 زنجان جهانی ملیلهزنجان شهر  12
 منبت: کنده کاری روی چوب 1398 همدان مالیر شهر جهانی منبت 13
 نوعی دستبافته چادرشب: 1398 گیالن قاسم آباد شهر جهانی چادرشب 14

 

 1398 گالبتون دوزی - بندرلنگه هرمزگان

 1399 زیوراالت سنتی - یزد یزد

 شهر و روستا 52جمع:  روستا 20 شهر 32 استان 25


