
 6های اصلی پیشران بخش گردشگری منطقه ها و پروژهطرح

 دستگاه همکار دستگاه متولی پروژه عنوان طرح عنوان برنامه

گردشگری توسعه 

)طبیعی، عشایری، 

روستایی، سلامت، 

و  مذهبیسالمندی، 

 (ورزشی

افزایش کمی و کیفی 
 های اسکیپیست

 پیست اسکی فریدونشهر
اداره کل ورزش و 

 جوانان

های  های شهرستانفرمانداری
میاندشت و بویین  فریدونشهر،
 منابع طبیعی -و فریدن 

 افوس میاندشت(و پیست اسکی )بویین 

 دامنه )فریدن( پیست اسکی

ساماندهی گردشگر 
 محور باغات

گردشگر محور باغات حریم  ساماندهی
 شهر خوانسار

 شهرداری خوانسار

فرمانداری شهرستان خوانسار،  
اداره کل راه و شهرسازی،  
اداره کل میراث فرهنگی، 

 دستی و گردشگریصنایع

 ایجاد کمپ گردشگری

 کمپ گردشگری فریدن
اداره کل میراث  
فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری

های های شهرستانفرمانداری
و چادگان   فریدن، فریدونشهر

 های منطقهشهرداری -

 کمپ گردشگری فریدونشهر

 کمپ گردشگری چادگان

ایجاد و توسعه 

 گردی روستاییبوم

گردی روستایی و مرکز بوم 04ایجاد  

گردی افزایش ظرفیت پذیرش مسافر بوم

 شهرستان چادگان  4040در افق 

اداره کل میراث  

دستی فرهنگی، صنایع

 و گردشگری

های های شهرستانفرمانداری

چادگان، فریدن، فریدونشهر، 

بوئین و میاندشت و خوانسار  

 بنیاد مسکن  -

گردی روستایی و مرکز بوم 04ایجاد 

گردی افزایش ظرفیت پذیرش مسافر بوم

 شهرستان فریدن 4040در افق 
گردی روستایی و مرکز بوم 04ایجاد  

گردی افزایش ظرفیت پذیرش مسافر بوم

 شهرستان فریدونشهر 4040در افق 

گردی روستایی و مرکز بوم 04ایجاد 

گردی افزایش ظرفیت پذیرش مسافر بوم

 میاندشتو شهرستان بوئین  4040در افق 

مرکز بوم گردی روستایی و  5ایجاد 

افزایش ظرفیت پذیرش مسافر بوم گردی  

 شهرستان خوانسار   4040در افق 

اد گسترش و ایج

سالمندی  سرایاقامت

 ()نقاهتگاه

ایجاد اقامت سرای سالمندی شهرستان 

 خوانسار
 اداره کل بهزیستی

های های شهرستانفرمانداری

دانشگاه  -خوانسار و گلپایگان 

علوم پزشکی و خدمات 

 بهداشتی و درمانی

ایجاد اقامت سرای سالمندی شهرستان 

 گلپایگان
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 دستگاه همکار دستگاه متولی پروژه عنوان طرح عنوان برنامه

گردشگری توسعه 

)طبیعی، عشایری، 

روستایی، سلامت، 

و  مذهبیسالمندی، 

 (ورزشی

توسعه گردشگری 

 رویداد محور

 خوانسارو عسل محرم 

 اداره کل میراث
دستی فرهنگی، صنایع

 و گردشگری

 شهرستان خوانسار فرمانداری
 فریدن شهرستان فرمانداری فریدنمراسمات ارامنه شهرستان

 فریدونشهرمراسمات ارامنه شهرستان 
شهرستان  فرمانداری

 فریدونشهر
مراسمات ارامنه شهرستان بوئین        

 )زرنه(  میاندشت

فرمانداری شهرستان بوئین و 

 میاندشت

 فریدنفرمانداری شهرستان  سیب زمینی شهرستان فریدن

 عشایر فریدونشهر
شهرستان  فرمانداری

 فریدونشهر

 عشایر چادگان
شهرستان  فرمانداری

 فریدونشهر
 شهرستان گلپایگان فرمانداری کباب گلپایگان

ایجاد مجتمع 

 گردشگری
 شهرداری گلپایگان ایجاد مجتمع گردشگری سد کوچری

فرمانداری شهرستان 

گلپایگان، اداره کل راه و 

اداره کل میراث  شهرسازی،

فرهنگی، صنایع دستی و 

 گردشگری

های توسعه سایت

 گردشگری هوایی و آبی

های هوایی ایجاد باشگاه تخصصی ورزش

 )پاراگلایدر، بالن و ...(

اداره کل ورزش و 

 جوانان

خوانسار،  فرمانداری شهرستان

شهرداری، اداره کل 

دستی و فرهنگی، صنایعمیراث

 گردشگری

های آبی ایجاد باشگاه تخصصی ورزش

)قایقرانی، اسکی روی آب، غواصی و 

 غریق(نجات

اداره کل ورزش و 

 جوانان

های فرمانداری شهرستان

خوانسار و چادگان، 

های خوانسار و شهرداری

احمر، اداره کل چادگان، هلال

دستی و فرهنگی، صنایعمیراث

 گردشگری
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 6بخش کشاورزی منطقه  پیشرانهای اصلی ها و پروژهطرح

 دستگاه همکار متولیدستگاه  پروژه عنوان عنوان طرح عنوان برنامه

اصلاح الگوی کشت 
 منطقه

برداری از  شهرک بهره
 ای دامنهگلخانه

ای برداری از  شهرک گلخانهبهره
 دامنه

سازمان جهاد کشاورزی 
 استان

شهرستان فریدن،  فرمانداری
دفتر هماهنگی امور اقتصادی 

 استانداری

ترویج کشت گیاهان 
 دارویی

 ترویج کشت گیاهان دارویی 
سازمان جهاد کشاورزی 

 استان

های شهرستان هایفرمانداری
، فریدن و چادگان ،فریدونشهر

اداره کل  - بویین و میاندشت
 منابع طبیعی استان

ایجاد منطقه نمونه 
 ارگانیک کشور

 ایجاد منطقه نمونه ارگانیک کشور
سازمان جهاد کشاورزی 

 استان
 منطقه هایفرمانداری

ایجاد قطب صنایع 
 تبدیلی استان

توسعه و ایجاد صنایع 
 تبدیلی

توسعه و ایجاد صنایع تبدیلی 
فرآوری سیب زمینی در شهرستان 

 فریدن

جهاد  -سازمان صمت 
 کشاورزی

 -شهرستان فریدن، فرمانداری
 های صنعتیشرکت شهرک

و ایجاد صنایع تبدیلی توسعه 
 در شهرستان خوانسار فرآوری عسل

- خوانسار شهرستان فرمانداری
 های صنعتیشرکت شهرک

احداث و توسعه صنایع تبدیلی، 
واحدهای فراوری، بسته بندی 
محصولات باغی در شهرستان 

 خوانسار

- خوانسار شهرستان فرمانداری
 های صنعتیشرکت شهرک

توسعه و ایجاد صنایع تبدیلی 
های لبنی در شهرستان فرآورده

 گلپایگان

 -گانگلپایشهرستان  فرمانداری
های صنعتیشرکت شهرک  

توسعه و ایجاد صنایع تبدیلی 
های لبنی در شهرستان فرآورده

 میاندشتو  بویین

و  شهرستان بویین فرمانداری
 هایشرکت شهرک  -میاندشت

 صنعت

توسعه و ایجاد صنایع تبدیلی 
های پروتئینی در گوشت و فرآورده

 شهرستان گلپایگان

 -گانشهرستان گلپای فرمانداری
های صنعتیشرکت شهرک  

توسعه و ایجاد صنایع تبدیلی 
های پروتئینی در گوشت و فرآورده

 شهرستان فریدن

 -شهرستان فریدن فرمانداری
های صنعتیشرکت شهرک  

توسعه آبزیان 
 پرورشی

ساماندهی و توسعه 
 پرورش ماهی

ساماندهی و توسعه پرورش ماهی 
سازمان جهاد کشاورزی  فریدونشهردر شهرستان 

 استان

شهرستان های فرمانداری
شرکت  -فریدونشهر و چادگان 

ساماندهی و توسعه پرورش ماهی  ایآب منطقه
 در شهرستان چادگان
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 6بخش صنعت منطقه  پیشرانهای اصلی ها و پروژهطرح

  6پیشران بخش صنایع دستی منطقه  های اصلیها و پروژهطرح

 دستگاه همکار دستگاه متولی پروژه عنوان طرح عنوان برنامه

ن برنامه توسعه و تدوی

ساماندهی صنایع 

 دستی بومی منطقه

توسعه صنایع دستی بومی با 

سازی و بازاریابی )رویداد برند

 هایمحور و ایجاد بازارچه

 فصلی(

 سازی و بازاریابی برند

محور و ایجاد  )رویداد

 ) بازارچه های فصلی
اداره کل میراث  

فرهنگی، صنایع دستی و 

 گردشگری

 -منطقه  هایفرمانداری

 -های منطقه شهرداری

اداره کل  -سازمان صمت 

 -تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 سازمان جهاد کشاورزی
توسعه آموزش استاد و شاگردی 

 صنایع دستی منطقه

آموزش استاد و  توسعه

شاگردی صنایع دستی 

 منطقه

  6پیشران بخش آب و فاضلاب منطقه  های اصلیو پروژهها طرح

 دستگاه همکار دستگاه متولی عنوان طرح و پروژه عنوان برنامه

توسعه آب و فاضلاب و 

 بازچرخانی آب

ایجاد و تکمیل تاسیسات فاضلاب شهرهای 

 منطقه
 شرکت آب و فاضلاب استان

 -های منطقه فرمانداری

 ایشرکت آب منطقه

 دستگاه همکار دستگاه متولی پروژه طرح عنوان برنامه

بندی آب برند واحد بستهایجاد 

 معدنی

های ساماندهی واگذاری

صورت گرفته در زمینه 

 بندی آب معدنیبسته

های صورت ساماندهی واگذاری

بندی آب در زمینه بسته گرفته

 معدنی شهرستان فریدونشهر

 سازمان صمت
های شهرستان فرمانداری

 فریدونشهر، چادگان
های صورت ساماندهی واگذاری

بندی آب زمینه بستهگرفته در 

 معدنی شهرستان چادگان

 

های تکمیل زیر ساخت

 ها و نواحی صنعتیشهرک

های تکمیل زیر ساخت

ها و نواحی شهرک

 صنعتی 

های صنعتی و ساماندهی پهنه

ایجاد شهرک تخصصی صنایع 

 تبدیلی و غذایی 

 

 های منطقه فرمانداری سازمان صمت

حمایت و پشتیبانی از 

کننده بزرگ تامین هایشرکت

های تکمیل زنجیره مواد اولیه،

ارزش محصولات استان، 

 منطقه و کشور

ایجاد و تکمیل 

 های صنعتیزنجیره
 سازمان صمت توسعه صنایع قطعه سازی

فرمانداری شهرستان 

شرکت  -گلپایگان

های صنعتی شهرک

 استان
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 6های اصلی پیشران بخش حمل و نقل منطقه پروژهها و طرح

 دستگاه همکار دستگاه متولی پروژه عنوان عنوان طرح عنوان برنامه

 حمل و نقل ریلی

 -احداث راه آهن اصفهان
 ازنا -داران 

داران  -احداث راه آهن اصفهان
 ازنا -

 راه آهن

شهرستان های   فرمانداری
 -میاندشت و فریدن و بویین 

 کل راه و شهرسازی استاناداره 

 -احداث راه آهن اراک
 -گلپایگان  -خمین 

 اصفهان

-خمین  -احداث راه آهن اراک
 اصفهان -گلپایگان 

 راه آهن

شهرستان های  فرمانداری
اداره کل  -گلپایگان و خوانسار 

 راه و شهرسازی استان

های تقویت زیر ساخت
 جاده ای

افزایش خدمات بین راهی 
 منطقهمحورهای 

احداث مجتمع خدمات بین راهی 
 -در محور بوئین و میاندشت 

راهداری و حمل و  تیران و کرون
 اینقل جاده

 های  بویینشهرستان فرمانداری
 -فریدن دشت، خوانسار ومیان و

اداره کل میراث  فرهنگی، صنایع 
اداره کل  -دستی و گردشگری 

 راه و شهرسازی استان

بین راهی احداث مجتمع خدمات 
 -در محور محور تیران و کرون

 خوانسار

-احداث باند دوم دامنه 
گلپایگان و  -خوانسار 

 خمین

خوانسار  -احداث باند دوم دامنه 
 گلپایگان و خمین -

اداره کل راه و 
 شهرسازی

های  فرمانداری شهرستان
 فریدن، خوانسار و گلپایگان

 

اصلاح نقاط حادثه خیز 
 راههای شریانی

تکمیل راه چادگان به محور 
 اصلی

اداره کل راه و 
 شهرسازی

 فرمانداری شهرستان چادگان
 
 

-خوانساراحداث کمربندی 
 گلپایگان

-خوانسار احداث کمربندی
 گلپایگان

اداره کل راه و 
 شهرسازی

و  فرمانداری شهرستان خوانسار
 گلپایگان

 بن  -احداث محور داران 
 

 بن  -احداث محور داران 
 

اداره کل راه و 
 شهرسازی

 فرمانداری شهرستان فریدن 

 تکمیل
 -داران  -بزرگراه اصفهان 
 الیگودرز

 تکمیل
 -داران  -بزرگراه اصفهان 
 الیگودرز

اداره کل راه و 
 شهرسازی

های فریدن فرمانداری شهرستان
 میاندشت و و بویین 

 
 

  6های اصلی پیشران بخش آموزش عالی منطقه ها و پروژهطرح

 دستگاه همکار دستگاه متولی عنوان طرح و پروژه عنوان برنامه

 توسعه مراکز علمی آموزش عالی  
های بین المللی ایجاد مرکز همایش

 دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار 
 دانشگاه اصفهان

  ،فرمانداری شهرستان خوانسار
 شهرداری شهر خوانسار

 

 

 


