
 بازه زمانی جشنواره / رویداد  سطح  عنوان جشنواره/رویداد  ردیف
شهر/ روستا+ رویکرد   : مکان برگزاری توضیحات اصالت و لزوم برگزاری

 محتوایی 

1 

مراسم و جشن* های نوروزگاه ها)جشنواره سمنو پزی ،جشنواره  
پاتوق شمسی در شهرستان اشکذر ،جشنواره بانوی روستا   پویای 

تفت، جشنواره رهگذر در روستای مزارع شور    المیه شهرستاندر اس
 مهریز و...(

محلی -استانی فروردین ماه  13الی  28  فرهنگی/تاریخی /مذهبی  سراسر استان یزد تفریحی /آموزشی /غذایی   

محلی -استانی جشنواره بادبادکها  2 آموزشی -باغ آهو( تفریحی /ورزشی -شهرستان مهریز)مجموعه سریزد  نیمه دوم فروردین ماه   

استانی -ملی  *اعیاد شعبانیه و نیمه شعبان 3 اردیبهشت ماه  –فروردین    
یخی / کارنوال عروسکی انجام شده است تار   همراه باآیینه بندی و

 مذهبی / فرهنگی 
استانی -ملی  مسابقات زیبایی* اسب  4  شهرستان اشکذر گردشگری ورزشی نیمه اول اردیبهشت  
محلی -استانی  جشنواره ریواس 5  5 اردیبهشت  6و  شهرستان مهریز غذایی/تفریحی 

محلی -استانی جشنواره گالب گیری  6  نیمه دوم اردیبهشت ماه 
شهرستان های : مهریز/تفت/میبد/ فرهنگی /هنری / تفریحی / ورزشی 

غذایی /  
استانی -ملی  جشنواره عشایر  7  شهرستان خاتم فرهنگی/ هنری /غذایی  خرداد ماه 
محلی -استانی جشنواره زردآلو 8 خردادماه 26الی  22   فراغه)شهرستان ابرکوه( / فرهنگی /هنری / تفریحی /غذایی 
محلی -استانی  جشنواره کبوتر . پرندگان خانگی و تزئینی 9 خرداد   10الی  9   شهرستان اردکان تفریحی  

10 
جشنواره تابستانی شهر فیروزه ای )جشنواره در جشنواره ثبت  

استانی -ملی  جهانی یزد(  
ه اول نیمه دوم خردادماه الی هفت

 تاریخی / فرهنگی /هنری / تفریحی / ورزشی /غذایی شهریور ماه

محلی -استانی جشنواره انگور  11 تیرماه  12الی  6   مروست )شهرستان خاتم( تفریحی/غذایی/ فرهنگی/هنری  
محلی -استانی جشنواره گل انار  12  12 تیرماه  14و13و  /تفریحی/غذایی 
 /تفریحی/غذایی تیرماه 14 محلی جشنواره نصراباد بهشت میوه ها 13
تیر 21الی  17 محلی "جشنواره گردشگری کودک و نوآوری در میراث فرهنگی " ماهدونه 14 آموزشی/کودک -تفریحی/فرهنگی /علمی   
ملی -استانی  گالری شهری مد پارچه فجر 15  فرهنگی / هنری  تیرماه 18 
تیر  21و  20 استانی  "جشنواره غذای ثبت میراث ناملموس "قهوه یزدی  16  /فرهنگی/غذایی 
محلی -استانی جشنواره آلبالو 17  طزرجان)شهرستان تفت( تفریحی/غذایی/ فرهنگی/هنری  تیرماه 26 
 تفریحی/غذایی/تفت تیر 28 محلی جشنواره توت  18
مرداد ماه  3الی  1 استانی  جشنواره سپاس آب 19  فرهنگی  
3 محلی جشنواره آشتی با کوچه های آشتی کنان  20 مرداد ماه4و  تفریحی/غذایی/ورزشی فرهنگی/هنری  

محلی ) با  -استانی جشنواره غذاهای محلی ایران زمین 21
 قابلیت ملی(

مرداد ماه  16الی  12  شهر میراث جهانی یزد تفریحی/غذایی/ فرهنگی/هنری  

تفت تفریحی/غذایی/ فرهنگی/هنری  -روستای آمحسن ده باال مرداد ماه  17 محلی جشنواره گیالس و گیاهان دارویی  22  
تفت تفریحی/غذایی/ فرهنگی/هنری  –علی آباد  مرداد ماه  21 محلی جشنواره علی اباد نگین پیشکوه 23  
عسل بنادکوک دیزهجشنواره  24 تفت  –بنادکوک دیزه  مرداد ماه 25 محلی   
شهریورماه 12الی  6 استانی  سمپوزیوم ملی مجسمه های شنی 25  شهرستان بافقش 
شهریورماه 12الی  6 استانی  جشنواره لوک برتر  26  شهرستان بافق تفریحی/ورزشی  

استانی -ملی  نمایشگاه صنایع دستی 27  
زمان آن بنا بر تایید معاونت صنایع 

 دستی وزارت متبوع 
 شهر جهانی یزد 



شهریورماه 12الی  6 استانی  جشنواره در جشنواره بافق  28  
شامل جشنواره خرما و...با همکاری شهرداری بافق تاریخی / فرهنگی  

هنری / تفریحی / ورزشی /غذایی/  

29 
* و نخل گردانی/پیر غالمان    سوگواره تاسوعا و عاشورای حسینی

 حسینی
استانی  –ملی   ( شهریورماه 

با توجه به گردش ماه قمری زمان آن تغییر خواهد کرد تاریخی / مذهبی 
فرهنگی  /  

روز جهانی گردشگری   رویداد گرامیداشت 30 استانی  –ملی   مهرماه 12الی  5   سراسر استان یزد تاریخی / فرهنگی /هنری /ورزشی /غذایی 
محلی -استانی جشنواره بادام  31 یحی/غذایی/ فرهنگی/هنری شهرستان تفت تفر  نیمه دوم مهرماه   
 شهر جهانی یز فرهنگی/آموزشی د  مهرماه استانی  جشنواره گردشگری ادبی  32
 شهرستان بهاباد تفریحی /آموزشی /غذایی  آبان ماه  استانی  جشنواره زعفران و گیاهان دارویی  33

 انارچینی و محصوالت انار  34

مهردانه انارچینی و  
 محصوالت انار 

آبان 30الی  19 استانی)با قابلیت ملی(  / شاهدیه یزد غذایی / فرهنگی /هنری / تفریحی 

تفت غذایی / فرهنگی /هنری / تفریحی -مبارکه  آبان 24 ,23 استانی)با قابلیت ملی( ناردونه   / 
آبان 25الی  21 استانی)با قابلیت ملی( باغ* صدری  / تفت غذایی / فرهنگی /هنری / تفریحی 

آبان  25الی  20 استانی)با قابلیت ملی( انار چینی احمد آباد   / عقدا غذایی / فرهنگی /هنری / تفریحی 
آذرماه15الی 13 استانی  جشنواره قورمه مهریز 35  - 
غذاهای سنتی ( آیین های سنتی رشکوییه )لپو کلوخ و 36 استانی  –منطقه ای    - آذرماه 24 
14 استانی  جشنواره زردک خرانق 37 آذرماه 15و   - 
 سراسر استان یزد آذر ماه 30 استانی  جشن شب یلدا  38
دی ماه 27الی  20 استانی  نمایشگاه گردشگری خاتم و سوغات 39  شهرستان خاتم )هرات(  
استانی -ملی جشن حلوا ارده و سایر محصوالت کنجدی 40  شهرستان اردکان  بازه پیشنهادی دی ماه یا اسفند ماه  

اسفندماه  3بهمن ماه الی 27 ملی جشنواره همزادان )دوقلوها و چند قلوها( 41  
با همکاری انجمن همزاد یزد: شهر جهانی یزد ، شهرستان بافق ، شهرستان 

سریزد( مهریز)مجموعه گردشگری   
 شهر جهانی یزد  اسفند ماه  20 استانی  دستپخت بانوی یزدی  42
میبد -ندوشن اسفندماه  استانی  جشنواره بز ندوشن  43  
اسفند ماه  2بهمن الی  21 ملی سمپوزیوم ملی ساخت مجسمه های شنی در شهر جهانی یزد  44  شهرجهانی یزد  

 
 :توجه

 .رویدادهای گردشگری استان یزد در مورد جشن و جشنواره های مراسم مذهبی زمان ماه قمری ثابت نبوده لذا در هر سال تغییر خواهد کرد  در تقویم .1

 .منوط به صدور مجوز شورای امنیت استان می باشد  رگزاری جشن سده در استان یزدب .2

 .ریایی و رنگها" ی استان هرمزگان و نیز رویدادبزرگ نمایشگاه گردشگری تهران در بهمن ماه شرکت می نمایداستان یزد در جشنواره منتخب ملی "محصوالت د .3

 .در برگزاری رویداد ایران باشکوه در بهمن ماه مشارکت می نماید  98استان یزد ضمن برگزاری فم تور توراپراتورهای چینی در شب یلدا سال  .4

 

 اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان یزد  -ری استان یزدواحد بازاریابی معاونت گردشگ


