تقویم رویدادهای گردشگری
شهرداری قزوین
شُریًرماٌ  7997الی فريردیهماٌ 7998

ک
ی
ت
ی
ی
مق
ص
ا
قزو ن شاد ب  ،زند ر ن د
دبیرخاوٍ کارگريٌ گردشگری شُرداری قسيیه

شُریًرماٌ 7997
سطح برگساری ردیف

مىطقٍ ای

عىًان ي شرح

دستگاٌ مجری

دستگاٌ َمکار

مکان

زمان

7

هسبثقِ پیبدُسٍی کَّستبى

هؤسسِ کبسپیي

ّیأت دٍهیذاًی

تلِ کبثیي قضٍیي

ضْشیَسهبُ 79

2

جطٌَاسُ ثشداضت صالضالک

هؤسسِ کبسپیي

ثخطذاسی الوَت غشثی

سٍستبی فالس

ضْشیَسهبُ 79

9

جطٌَاسُ هسبثقبت خبًَادُ

هؤسسِ کبسپیي

----

تلِ کبثیي قضٍیي

ضْشیَسهبُ 79

4

ثبؽ گطت ثبغستبى ٍ ثشگضاسی هسبثقبت داطثبل

سبصهبى ثبغستبى

سبصهبى فشٌّگی

ثبغستبى سٌتی

 9 ٍ 5ضْشیَسهبُ 79

هشاسنّبی ّفتِ قضٍیي
5

هؼشفی هشاکض تفشیحی ٍ گشدضگشی قضٍیي

سبصهبى فشٌّگی
اجتوبػی ٍ ٍسصضی

اداسُکل هیشاث فشٌّگی

سطح ضْش قضٍیي

یکن تب دّن
ضْشیَسهبُ 79

هؼشفی آداة ،سٌي ٍ فشٌّگ قضٍیي
6

ٍیظُ ثشًبهِ دّکذُ طجیؼت

ضشکت دّکذُ طجیؼت

----

دّکذُ طجیؼت

7

اٍلیي سوپَصیَم سشدیس هفبخش ٍ هطبّیش قضٍیي

سبصهبى صیجبسبصی

----

سؼذالسلطٌِ

2

اتَهَثیلساًی صحشائی (آفشٍد)

ّیأت اتَهَثیل ساًی

هؤسسِ کبسپیي

تلِ کبثیي قضٍیي

ضْشیَسهبُ 79

سٍص پضضک  -گشدضگشی سالهت

سبصهبى فشٌّگی

اداسُ ػلَم پضضکی

سطح ضْش قضٍیي

یکن ضْشیَسهبُ 79

9

تَس گشدضگشی سالهت ٍ آهَصش سالهت دس سفش

اجتوبػی ٍ ٍسصضی

ملی

اداسُ سٍاثط ػوَهی ٍ

4

تَس گشدضگشی اصحبةسسبًِ ٍ ٍةسبیتّبی خجشی

5

جطٌَاسُ هلی غزای سٌتی

اجتوبػی ٍ ٍسصضی

اٍلیي ًطست تخصصی ثشسسی فشٌّگ ٍ توذى قضٍیي

سبصهبى ًَسبصی ٍ

اص دیذگبُ ثبستبىضٌبسی

ثْسبصی

6

اهَس ثیي الولل
سبصهبى فشٌّگی

ضْشیَسهبُ 79
یکن تب ًْن ضْشیَسهبُ
79

سبصهبى ًَسبصی ٍ ثْسبصی

ّفتِ فشٌّگی قضٍیي

ّفتِ فشٌّگی قضٍیي

----

پبسک هالخلیال

ّفتِ قضٍیي

هیشاث فشٌّگی ٍ هَسسِ
ثبستبى ضٌبسی داًطگبُ
تْشاى

سؼذالسلطٌِ

 55ضْشیَسهبُ 79

مُرماٌ 7997
سطح برگساری ردیف

مىطقٍ ای

عىًان ي شرح

دستگاٌ مجری

دستگاٌ َمکار

مکان

زمان

7

هسبثقبت تیشاًذاصی تفٌگ ثبدی

هؤسسِ کبسپیي

ّیأت تیشاًذاصی

تلِ کبثیي قضٍیي

هْشهبُ 79

2

جطٌَاسُ پخت غزاّبی هحلی

هؤسسِ کبسپیي

تلِ کبثیي قضٍیي

هْشهبُ 79

9

ٍیظُ ثشًبهِ دّکذُ طجیؼت

ضشکت دّکذُ طجیؼت

----

دّکذُ طجیؼت

هْشهبُ 79

4

ثبؽ گطت ثبغستبى ٍ ثشگضاسی هسبثقبت داطثبل

سبصهبى ثبغستبى

سبصهبى فشٌّگی

ثبغستبى سٌتی

ًیوِ دٍم هْشهبُ 79

هَصُ حوبم قجش

سبصهبى فشٌّگی

ثشگضاسی تَسّبی ثَمگشدی
5
ثب ّذف هؼشفی اقبهتگبُّبی ثَمگشدی استبى

سبصهبى فشٌّگی
اجتوبػی ٍ ٍسصضی

ثخطذاسی سٍدثبس ٍ
ضْشستبى

اجتوبػی ٍ ٍسصضی
اداسُکل هیشاث فشٌّگی

 5هْشهبُ 79

هیشاث فشٌّگی

ًظبم هٌْذسی

ملی

7

هسبثقِ طشاحی الوبى ٍسٍدی هجوَػِ تلِ کبثیي

تلِ کبثیي قضٍیي

هؤسسِ کبسپیي
سبصهبى خذهبت طشاحی

هْشهبُ 79

آبانماٌ 7997

سطح برگساری ردیف

عىًان ي شرح
طشح یک سٍص گشدضگشی داًص آهَصی

7

مىطقٍ ای

ثب ّذف هؼشفی َّیت ضْشی

2

ٍیظُ ثشًبهِ دّکذُ طجیؼت

دستگاٌ مجری

سبصهبى فشٌّگی
اجتوبػی ٍ ٍسصضی

ضشکت دّکذُ طجیؼت

دستگاٌ َمکار

اداسُ آهَصش ٍ پشٍسش

----

مکان

سطح ضْش قضٍیي

دّکذُ طجیؼت

زمان

 51آثبىهبُ 79

آثبىهبُ 79

آذرماٌ 7997

سطح برگساری ردیف

7

عىًان ي شرح

ثشگضاسی جطٌَاسُ تشضیجبت ثب ػٌَاى َّیت ٍ خبًَادُ

دستگاٌ مجری
سبصهبى فشٌّگی
اجتوبػی ٍ ٍسصضی

دستگاٌ َمکار
اجتوبػی ٍ ٍسصضی
ػلَم پضضکی
تطکل ّبی هشدهی

مىطقٍ ای

ثشگضاسی تَسّبی گشدضگشی داًطجَیی

سبصهبى فشٌّگی

داًطگبُ ّبی استبى

(داًطگبُ اهبم خویٌی ،داًطگبُ ػلَم پضضکی  ،داًطگبُ آصاد)

اجتوبػی ٍ ٍسصضی

ٍ هشاکض آهَصش ػبلی

9

ٍیظُ ثشًبهِ دّکذُ طجیؼت

ضشکت دّکذُ طجیؼت

7

جطٌَاسُ ثضسگ تئبتش ضْشًٍذی

2

سبصهبى فشٌّگی
اجتوبػی ٍ ٍسصضی

مکان
یکی اص سبلي ّبی
سطح ضْش

سطح ضْش قضٍیي

زمان

 97آرسهبُ 79

 51آرسهبُ 79

----

قضٍیي

آرسهبُ 79

----

قضٍیي

آرسهبُ 79

ملی

----

دّکذُ طجیؼت

آرسهبُ 79

2

جطٌَاسُ هلی ٍ ثیي الوللی فیلن کَتبُ
ثب هَضَع ضْش پبک

اداسُ سٍاثط ػوَهی ٍ
اهَس ثیي الولل

دیماٌ 7997

سطح برگساری ردیف

مىطقٍ ای
ملی

عىًان ي شرح

دستگاٌ مجری

دستگاٌ َمکار

مکان

زمان

7

جطٌَاسُ آدم ثشفی

ّیأت اسکی

هؤسسِ کبسپیي

تلِ کبثیي قضٍیي

دیهبُ 79

2

ثشگزاسی جطي ضت یلذا دس سطح قضٍیي

9

ٍیظُ ثشًبهِ دّکذُ طجیؼت

7

جطٌَاسُ ثضسگ تئبتش ضْشًٍذی

سبصهبى فشٌّگی
اجتوبػی ٍ ٍسصضی

ضشکت دّکذُ طجیؼت

سبصهبى فشٌّگی
اجتوبػی ٍ ٍسصضی

هشاکض فشٌّگی ٍ آهَصضی

سطح ضْش قضٍیي
هحالت ضْش

 91دیهبُ 79

----

دّکذُ طجیؼت

دیهبُ 79

----

قضٍیي

دیهبُ 79

بُمهماٌ 7997
سطح برگساری ردیف

عىًان ي شرح
دِّ فجش-تَس گشدضگشی هحالت قضٍیي

7
تَس هسیش اًقالة

دستگاٌ مجری

سبصهبى فشٌّگی
اجتوبػی ٍ ٍسصضی

دستگاٌ َمکار

مکان

زمان

اداسُکل هیشاث فشٌّگی

سطح ضْش قضٍیي

 5الی  99ثْويهبُ 79

مىطقٍ ای

سبصهبى فشٌّگی

سبصهبى پبسک ّب ٍ ثَستبى

اجتوبػی ٍ ٍسصضی

فذک

----

دّکذُ طجیؼت

تلِکبثیي قضٍیي

ثْويهبُ 79

تلِکبثیي قضٍیي

ثْويهبُ 79

9

ٍیظُ ثشًبهِ دّکذُ طجیؼت

ضشکت دّکذُ طجیؼت

7

جطٌَاسُ آدم ثشفی

هؤسسِ کبسپیي

هؤسسِ کبسپیي

2

هسبثقبت اسکی

فذساسیَى اسکی

هؤسسِ کبسپیي

ثْويهبُ 79

ملی

2

جطٌَاسُ آدم ثشفی هي

پبسک ثبساجیي

 92ثْويهبُ 79

بیهالمللی

غشفِ ضْشداسی قضٍیي
7
ًوبیطگبُ ثیيالوللی گشدضگشی ٍ صٌبیغ ٍاثستِ تْشاى

اداسُکل هیشاث فشٌّگی
سبصهبى فشٌّگی
اجتوبػی ٍ ٍسصضی

ًوبیطگبُ ثیيالوللی
سبیش سبصهبىّبی
ضْشداسی

تْشاى

ًیوِ دٍم ثْويهبُ 79

اسفىدماٌ 7997
عىًان ي شرح

دستگاٌ مجری

دستگاٌ َمکار

مکان

زمان

سطح برگساری ردیف
7

دٍهیي جطٌَاسُ تخن هشؽ ّبی تضئیٌی

سبصهبى صیجبسبصی

----

ثبؽ هطبّیش

اسفٌذهبُ 79

2

جطٌَاسُ استقجبل اص ثْبس

سبصهبى صیجبسبصی

----

سطح ضْش

اسفٌذهبُ 79

9

ثشگضاسی جطٌَاسُ ضیشیٌی ّبی سٌتی قضٍیي

4

جطٌَاسُ ّفت سیي ٍ سجضُ ّب

5

ًَسٍصی خَاًی ٍ کبسٍاى ضبدی

6

اداسُکل هیشاث فشٌّگی
سبصهبى فشٌّگی

مىطقٍ ای

اجتوبػی ٍ ٍسصضی

ػلَم پضضکی

یکی اصسبليّبی
سطح ضْش

 52اسفٌذهبُ 79

تطکلّبی هشدهی


7

ملی
2

سبصهبى فشٌّگی
اجتوبػی ٍ ٍسصضی

هشاکض فشٌّگی

سبصهبى فشٌّگی

هطبسکت سبصهبىّبی

اجتوبػی ٍ ٍسصضی

ضْشداسی

ٍیظُ ثشًبهِ دّکذُ طجیؼت

ضشکت دّکذُ طجیؼت

----

گشدّنآیی ساٌّوبیبى گشدضگشی استبىّبی هؼیي

سبصهبى ًَسبصی ٍ

سبصهبى فشٌّگی اجتوبػی

ثب سٍیکشد هؼشفی ضْش تبسیخی ٍ فشٌّگی قضٍیي

ثْسبصی

ٍ ٍسصضی

ثشگضاسی ًوبیطگبُ ػکس ٍ اسٌبد تبسیخی

سبصهبى ًَسبصی ٍ
ثْسبصی

سبصهبى هلل هتحذ

سبصهبى فشٌّگی
اجتوبػی ٍ ٍسصضی

 92اسفٌذهبُ 79

سطح ضْش قضٍیي

 95اسفٌذهبُ 79

دّکذُ طجیؼت

اسفٌذهبُ 79

سؼذالسلطٌِ

سَم اسفٌذهبُ 79

سؼذالسلطٌِ

 51ال 92
اسفٌذهبُ 79

فريردیهماٌ 7998

سطح برگساری ردیف

عىًان ي شرح

دستگاٌ مجری

دستگاٌ َمکار

مکان

زمان

اداسُکل هیشاثفشٌّگی
ػلَمپضضکی

ملی

7

ٍیظُ ثشًبهِ ًَسٍص 5171

سبصهبى فشٌّگی

تطکلّبی هشدهی

اجتوبػی ٍ ٍسصضی

سبیش سبصهبىّبی

ضْشداسی قضٍیي

ضْشداسی
استبىّبی کطَس
صذا ٍ سیوب

قضٍیي

فشٍسدیيهبُ 5171

