
 

  
 

 (RFP: درخواست ارائه پیشنهاد )2فرم شماره 

 )ارسال به شورای اسالمی شهر(

 عنوان پروژه پژوهشی

 بررسی مهمترین اولویت های محرک توسعه صنایع دستی اصفهان

 بیان مسئله

 ن عرصهفعاالن ایصنایع دستی یکی از سرمایه های ارزشمند ملی است که قابلیت کارآفرینی و اقتصاد باالیی دارد. اکثر 

ی شناسای وبرای پژوهش، تحلیل بازارهای ملی و بین المللی  یرغم توانمندی در عرصه هنر، فرصت ودانش مورد نیاز برای عل

ع ، صنایع دستی به دلیل تنو ندارند. این در حالی است که اصفهان را مهمترین اولویت های محرك توسعه صنایع دستی

ابع از منکی ی ه و می تواند ب احیا و تولید ثروت و اشتغال دارند اصالت و هویت کارکرد های آن، ظرفیت های الزم را برای 

 ایع دستیتبدیل شود. شهر اصفهان یکی از مهمترین مراکز تولید صندر عرصه ملی و بین المللی   صادرات ارزشمند تولید و

یك سوم  ورسته صنایع دستی در ایران، بیشترین تعداد صنایع دستی فعال در کشور  194و با تعداد  در ایران شناخته شده 

دست  لی ر عرصه ملی و بین الملد اما هنوز نتوانسته به جایگاه واقعی خودخود جای داده است، صنایع دستی جهان را در 

ای راحی هاز مهمترین عوامل رکوددر صنایع دستی اصفهان امروز، عدم برندینگ در عرصه ملی و بین المللی و نبود ط یابد.

ها به ارائه ها و تهدیدفرصت ، جه به نقاط قوت ، ضعفبا تونیاز است  بر این اساس  جدید، خالق و کاربردی اشاره کرد.  

 .ه شودتوسعه صنایع دستی اصفهان پرداخت یت های محركوراهکارهایی جهت اول

  اهمیت و ضرورت پژوهش

ایع شناخت اولویت های اساسی محرك توسعه صنایع دستی اصفهان نقش اساسی در برنامه ریزی و سیاستگزاری در حوزه صن

 مشخص شدن جایگاه دبیرخانه شهر خالق صنایع دستی خواهد داشت.دستی و 

 

 هایا پرسش اهداف

 بررسی مهمترین اولویت های محرك توسعه صنایع دستی اصفهان -

 و رونق تولید و صادرات ارائه راهکارهای اساسی در حوزه صنایع دستی جهت پویایی اقتصادی -

 ریال 600.000.000:ر برآورد ریالیحداكثماه                                                                          6زمانی: تخمین اولیه

 مورد انتظارهای خروجی
 

 مرحله اول :

 بررسی  پیشینه و استخراج نتایج پژوهش های انجام شده تا کنون در خصوص صنایع دستی 

 

  خروجی :

 شده انجام مطالعات اساس بر دستی صنایع توسعه محرك های اولویت بررسی -

 ارایه گزارش اولویت های محرك توسعه صنایع دستی بر اساس مطالعات انجام شده -

 

 مرحله دوم :



 

  
 

  تحلیل و استخراج  مهمترین اولویت های محرك توسعه صنایع دستی اصفهان ،بررسی

 : خروجی

 ای اساسی محرك توسعه صنایع دستی شهر اصفهانرائه گزارش کاملی از وضعیت موجود و اولویت ا -

 ارائه گزارش کاملی از : راهکارها، نقاط ضعف، نقاط قوت و اولویت اول صنایع دستی اصفهان -

 

 مرحله سوم :

 اصفهان دستی صنایع توسعه جهت ارائه راهکارهای اساسی

 :  خروجی 

 اصفهانارائه گزارش از نقش دبیرخانه شهر خالق در توسعه صنایع دستی  -

 در جهت پویایی اقتصادی و رونق تولید ارائه راهکارهای اساسی در حوزه صنایع دستی -

 تعیین نقش برای سازمان های ذیربط جهت توسعه صنایع دستی و کمك به رونق آن -

 

 

 بهره بردار پروژه 

....................... 

 معاون/مدیرعامل...................
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