
تاریخ  متولی برگزاری  برنامه  عنوان   شهرستان  ر
 برگزاری 

ساعت  
 مالحظات  مکان برگزاری  برگزاری 

 )شماره همراه( 

1 

 ابرکوه 

  محصوالت   و سنتی موسیقی با همراه چادر  سیاه برپایی
خانم قاسمی  فراغه روستای  15الی  11 04/01/1401 فراغه دهیاری  دستی  صنایع و کشاورزی  دامی،

09388714086 

2 
 دستی صنایع  ارائه و  قدیمی قلعه در جان  خانم گردی بوم اندازی راه

  تولید بافی، خورجین بافی، گلیم بافی، حوله بافی، شال)  روستا
 سنتی  همچنین غذاهای...(  و بافی قالی آب، سفید

 9195276918 شهرسب روستای  15الی  11 04/01/1401 شهرسبدهیاری 

3 
  اندیشه ایستگاه کودکان،   بازی و  نقاشی   های ایستگاه برپایی

  برگزاری عباسعلی،  امامزاده  در مختلف  مسابقات برگزاری ،
 امامزاده  در  سین هفت   سفره  همراه به   تحویل سال جشن

 9162551546 مریم آبادروستای  15الی  11 04/01/1401 دهیاری مریم آباد

  محصوالت   و سنتی موسیقی با همراه چادر  سیاه برپایی 4
 -------- روستای هارونی 15الی  11 04/01/1401 دهیاری هارونی دستی  صنایع و کشاورزی  دامی،

04/01/1401 فرمانداری ابرکوه  مراسم روز شهرستان ابرکوه  5  22الی  8 
کلیه مراکز گردشگری و  

کارگاه های صنایع دستی 
 شهرستان ابرکوه 

 

6 

 اردکان 

  سالن ورزشی غدیر 20 04/01/1401 شهرداری اردکان  برگزاری اجرای زنده موسیقی
04/01/1401 شهرداری اردکان  یایی نمایشگاه فرهنگی مذهبی بر  7   باغ ملی 21الی  9 
04/01/1401 شهرداری اردکان  نمایشگاه صنایع دستی  8   بافت شریف آباد  21الی  9 

9 
  -دوقل  قل یهجشنواره های بازی های بومی محلی )

  -(آوائی بازی) بازیکن نفر  7 حداکثر با نمایشی بازیهای
 ( سنگ  هفت -منچ -(دومینو) ریز  و چین -لی  لی

 20الی  9 04/01/1401 بخشداری عقدا 
  حاج کاروانسرای 

  رشتی ابوالقاسم
 عقدا

آقای جعفری  
09124528602 

10  
 
 
 
 

 اشکذر
 
 
 
 

 محصوالت و دستی صنایع فروش)  محلی بازارچه برپایی
 روستا  خواهران بسیج همکاری  با( کشاورزی

 شربدهیاری 
 20الی  9 04/01/1401 العین

  شربروستای 
 9135129318 العین

  و دارویی گیاهان دستی، صنایع  فروش)   محلی  هبازار   برپایی 11
 9132589322 زربندروستای  20الی  9 04/01/1401 زربند دهیاری  ( کشاورزی محصوالت

12 

  -محلی بومی بازیهای برگزاری -شهدا گلزار غبارروبی
 نمایشگاه -کارآفرینی  و دستی صنایع های غرفه برپایی

 -همگانی  روی پیاده -ای گلخانه  و کشاورزی محصوالت
 روستا تاریخی اماکن از بازدید-سواری دوچرخه  مسابقه

 9132525159 آباد  اسالمروستای  20الی  9 04/01/1401 آباد  اسالمدهیاری 

 بادبادک  جشنواره-محلی بومی بازیهای -شهدا گلزار غبارروبی 13
 فوتبال  مسابقه  و ها

دهیاری ابراهیم  
 آباد

روستای ابراهیم   20الی  9 04/01/1401
 آباد

9133555594 

 9132525377 روستای شمسی  20الی  9 04/01/1401 دهیاری شمسی بازیهای-روی پیاده همایش-پاتوق نوروزی جشنواره- 14



 
 

 اشکذر
 

 محلی بومی

15 
 بومی بازیهای  و فرهنگی جشنواره-شهدا گلزار غبارروبی

 9132592285 روستای شرف آباد 20الی  9 04/01/1401 دهیاری شرف آباد  محلی

  بومی بازیهای  و فرهنگی جشنواره -شهدا گلزار غبارروبی 16
 9133551925 روستای چرخاب  20الی  9 04/01/1401 دهیاری چرخاب محلی

17 

 اشکذر

  (ای گلخانه محصوالت) نوروزی  جشنواره -شهدا غبارروبی گلزار
 خاتون  خوانی  کتاب برنامه

دهیاری همت  
 9130727221 روستای همت آباد  20الی  9 04/01/1401 آباد

-روی پیاده همایش-سواری دوچرخه  همایش-شهداء گلزار غبارروربی 18
 9133542967 روستای عزآباد  20الی  9 04/01/1401 دهیاری عزآباد  خام  خشت  جشنواره

  از  سواری دوچرخه همایش -شهداء گلزار غبارروبی 19
 شهداء  گلزار تا ورزشگاه

 9131536919 صدرآباد روستای  20الی  9 04/01/1401 دهیاری صدرآباد 

04/01/1401 بخش خصوصی  برنامه های فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ...  20   حجت آباد وزیر 20الی  9 
21 

 بافق
 

04/01/1401 شيطور دهیاری  برگزاري بازي هاي بومي و محلي  9132552910 شيطور  روستای 19الی  10 
04/01/1401 شيطور دهیاری  برگزاري مسابقات تيراندازي 22  9132552910 شيطور  روستای 19الی  10 
04/01/1401 بسابدهیاری  همايش و بازي هاي بومي محلي 23  9131577899 بساب  روستای 19الی  10 

ساعت شب   2 04/01/1401 هتل نیکان موسیقی سنتی پرنیان  24
 هنگام 

–شهرستان بافق 
  هتل نیکان 

25 
جشنواره آیین دوستی با اقوام ایرانی )با حضور ایل  

  نوروزگاه ابشار بافق  23الی  9 04/01/1401 شهرداری بافق  بختیاری( و برنامه های متنوع

26 

 بهاباد

اداره ورزش و   مسابقات موتورسواری سنگ
04/01/1401 جوانان  جاده نایبند ابتدای   19الی  15 

 09139520180 کویر لوت 

اداره ورزش و   قویترین مردان 27
04/01/1401 جوانان   09139520180 شهر بهاباد  19الی  15 

اداره ورزش و   مسابقات مچ اندازی  28
 جوانان 

04/01/1401  09139520180 شهر بهاباد  19الی  15 

اداره ورزش و   رژه موتورسواری  29
 جوانان 

04/01/1401  09139520180 بهاباد شهر  19الی  15 

 اجرای گروه موسیقی 30
با همکاری فرهنگ  
و ارشاد اسالمی  

 شهرستان
04/01/1401 

 روستای بنستان  12الی  9
09139520180 

 خانه صالحی 19الی  16



31  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تفت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

04/01/1401 اسالمیه دهیاری  ایجاد چای خانه سنتی در بافت تاریخی  9132557251 اسالمیه روستای  20الی  9 

32 
راه انداری دو فروشگاه محصوالت روستایی در بافت 

04/01/1401 اسالمیه دهیاری  تاریخی 20الی  9   9132557251 اسالمیه روستای  

04/01/1401 اسالمیه دهیاری  ایجاد بازارچه در پارک عقابکوه 33 20الی  9   9132557251 اسالمیه روستای  
04/01/1401 اسالمیه دهیاری  ایجاد راهنمای گردشگری در بافت تاریخی 34 20الی  9   9132557251 اسالمیه روستای  
04/01/1401 علی آباد دهیاری   برگزاری مسابقات فوتسال روستایی  35 20الی  9   9132540042 علی آباد روستای  

برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی و محصوالت  36
04/01/1401 دهشیردهیاری  کشاورزی  20الی  9   9132730760 دهشیرروستای  

04/01/1401 دهشیردهیاری  برگزاری بازی های بومی و محله ای در قلعه باستانی 37 20الی  9   9132730760 دهشیرروستای  

 50جشن مروری بر خاطرات گذشته ویژه مردان باالی  38
 سال

حاجی علی  دهیاری 
04/01/1401 عسکر  20الی  9   

حاجی علی  روستای 
 9134529075 عسکر

ایجاد نمایشگاه صنایع دستی و محصوالت محلی در   39
 پارک آل یاسین 

04/01/1401 خلیل آباد دهیاری  20الی  9   9134548392 خلیل آباد روستای  

04/01/1401 خلیل آباد دهیاری  اجرای برنامه های شاد در ایام تعطیالت  40 20الی  9   9134548392 خلیل آباد روستای  

آمادگی مکان های دیدینی روستاجهت بازدید مهمان  41
 های نوروزی 

04/01/1401 خلیل آباد دهیاری  20الی  9   9134548392 خلیل آباد روستای  

04/01/1401 شواز دهیاری  تور شواز گردی _ بازدید از قلعه تاریخی 42 20الی  9   9133598161 شواز روستای  
04/01/1401 شواز دهیاری  بازدید از قبرستان تاریخی روستا 43 20الی  9   9133598161 شواز روستای  
04/01/1401 دهیاری شواز  بازدید از آسیاب آبی 44 20الی  9   9133598161 شواز  روستای 
20الی  9 04/01/1401 دهیاری شواز  از بافت قدیمی روستا دبازدی 45  9133598161 شواز  روستای 
20الی  9 04/01/1401 دهیاری زردین  )فوتسال و والیبال( مسابقات ورزشی 46  9138588362 زردین  روستای 

دهیاری بنادکوک   )فوتسال و والیبال( ورزشیمسابقات  47
04/01/1401 دیزه 20الی  9   

بنادکوک   روستای
 9135159552 دیزه

04/01/1401 دهیاری پندر )فوتسال( مسابقات ورزشی 48 20الی  9   9137760612 پندر روستای 
20الی  9 04/01/1401 دهیاری سخوید  )فوتسال و والیبال( مسابقات ورزشی 49  9129264002 سخوید  روستای 
 برگزاري بازي هاي بومي محلي 50

20الی  9 04/01/1401 رشكوئيه دهیاری   9132597032 رشكوئيه  روستای 
 جشنواره آرامش بهاري در امامزاده سيدمحمد  51

20الی  9 04/01/1401 دهیاری كهدوئيه  برگزاري بازي هاي بومي محلي 52  9133519018 روستای كهدوئيه  



53 

 تفت 

 برگزاري مسابقات فوتسال
04/01/1401 دهیاری فخرآباد  برگزاري بازي هاي بومي محلي 54 20الی  9   9130989959 روستای فخرآباد  

دهیاری حجت   برگزاري بازي هاي بومي محلي 55
 آباد

04/01/1401 20الی  9   9139707642 روستای حجت آباد  

 نمايشگاه محصوالت روستايي 56
تقاطع دهیاری 

 18الی  9 04/01/1401 ميانكوه
تقاطع  روستای

 9132595190 ميانكوه

57 

 میبد 

 جشنواره خوراکی های سنتی و صنایع دستی
شورای اسالمی شهر 

میبد، میراث فرهنگی و  
شهرداری میبد و بخش 

 خصوصی 
 22الی  17:30 04/01/1401

بلوار قاضی  
میرحسین میدان  
 مهدیه راسته بازار 

32358191 

 کالسکه پذیرایی و خدمات سفر به مسافران  58

رکن آباد دهیاری  رکن آباد  روستای 19الی  9 04/01/1401   9134555283 
 تور یواش تور از رکن آباد به مزرعه کالنتر 59
 بازدید مسافران از قلعه وزیر ودیگرمحلهای تاریخی  60
 نمایشگاه صنایع دستی بانوان  61
 پذیرایی و استقبال از مسافران نوروزی  62

حجت  دهیاری 
 9131529447 حجت آباد  روستای 20الی  8 04/01/1401 آباد

63 
برپایی غرفه سوغات در نارین قلعه شاه عباسی و  

پخش چای و  قراردادن کانکس در ورودی روستا و
 فران نوروزی شیرینی و راهنمایی مسا

 کالسکه سواری در روستا  64
مزرعه  دهیاری 

04/01/1401 کالنتر  18الی  9 
مزرعه   روستای

 9131577086 کالنتر

04/01/1401 بدرآباد دهیاری  همایش صنایع دستی بانوان 65  9133554357 روستای بدرآباد  20الی  9 

4/01/1401 دهیاری محمدآباد  جشنواره خشت خام محمداباد 66  19الی  9 
 روستای محمد آباد 

  )آسیاب سنگی( 

67  
 
 
 
 یزد
 
 
 

کمیته تخصصی   هنر دستان 
04/01/1401 گردشگری هنری -بافت تاریخی یزد 18الی  9 

  کوچه محمودی 

 رویداد گردشگری هنری نوروز با نقاشان  68
کمیته تخصصی  
04/01/1401 گردشگری هنری  18الی  9 

  -بافت تاریخی
محوطه روبروی  
مدرسه ضائیه  
 )زندان اسکندر( 

 

پایگاه میراث  نمایشگاه عکس بافت تاریخی 69
جهانی شهر  

04/01/1401 پایگاه میراث  20الی  8 
جهانی شهر تاریخی  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 یزد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یزد )خانه شکوهی( تاریخی یزد

کسب و کار   ...( )مار و پله، منچ و  بازیهای نوستالژی مرکب 70
04/01/1401 گردشگری مجازی  20الی  17 

هتل های زنجیره  
ای مهر: ملک  
التجار، مهر و  

 فهادان

آقای مسعود 
فخری  

)مدیرعامل 
سایت 

گردشگری  
روبراه(  

0938866579
7 

رویداد یزد در مسیر گردشگری ادبی )شب شعر، نشست  71
 با نویسندگان، فرخی شناسی و ...( 

نهاد  سازمان مردم 
04/01/1401 میراث پایدار  

 12الی  9
 22الی  16

بافت تاریخی خانه  
 فرخی

آقای آزادی 
09131598931 

پایگاه جهانی  رویداد آب و قنات  72
04/01/1401 قنات زارچ   22الی 8 

بافت تاریخی )از  
پایاب مسجد جامع  

 الی آسیاب وزیر( 
09162144862 

اقامتگاه بومگردی  موسیقی با دهان( اجرای موسیقی و کاپال )اجرای  73
04/01/1401 وادی   ----------- 22الی  17 

04/01/1401 دهیار فهرج شولی و سنتی نان  جشنواره 74 آقای حسینی  فهرج مسجدجامع 21الی  9 
09138552065 

 قصه گویی 75
سازمان فرهنگی،  
اجتماعی و ورزشی  

 شهرداری یزد 
04/01/1401 10 

بافت  نوروزگاه 
تاریخی )زندان 

 اسکندر( 
 

 سرود خیابانی  76
سازمان فرهنگی،  
اجتماعی و ورزشی  

 شهرداری یزد 
04/01/1401 11 

نوروزگاه بافت  
تاریخی )زندان 

 اسکندر( 
 

 اجرای جشن کودکانه  77
سازمان فرهنگی،  
اجتماعی و ورزشی  

 شهرداری یزد 
 18الی  16 04/01/1401

نوروزگاه بافت  
)زندان تاریخی 

 اسکندر( 
 

 خیمه شب بازی  78
سازمان فرهنگی،  
اجتماعی و ورزشی  

 شهرداری یزد 
04/01/1401  17 

نوروزگاه بافت  
تاریخی )زندان 

 اسکندر( 
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ایستگاه آموزش شهروندی، ایستگاه خوش آمدگویی،  دز ی
 مسابقه ماراتن فرفره 

سازمان فرهنگی،  
اجتماعی و ورزشی  

 شهرداری یزد 
04/01/1401  صبح و عصر 

نوروزگاه بافت  
تاریخی )زندان 

 اسکندر( 
 

80 

 یزد

 ایستگاه خوش آمدگویی 
سازمان فرهنگی،  
اجتماعی و ورزشی  

 شهرداری یزد 
04/01/1401  عصرصبح و  

نوروزگاه بافت  
 تاریخی

 )شاه ابوالقاسم(

 
 

موسسه خانه   نمایشگاه مشاهیر یزد  81
 18الی  9 04/01/1401 فرهنگ صدوقی 

 خانه فرهنگ صدوقی 
)خانه تاریخی شهید 

 صدوقی(

 رایگان
3395-035 

 


