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 استان تاریخ ثبت نام اثر شماره ثبت

 ملی 72/17/68 نوروز 1

 ملی 03/5/62 آئین ها و مراسم نیمه شعبان 7

 مازندران 03/8/62 الک تراشی   0

 ملی 03/8/62 ردیف های موسیقی ایرانی 4
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 ملی 03/8/62 روز قدس 5

 ملی 03/8/62 آئین رمضان 8

 اردبیل 03/8/62 )الف ب ج (  اذان مرحوم موذن زاده اردبیلی 2

 ملی 72/2/62 مراسم شب یلدا 6

 ملی 6/13/62 ) ج ب(آئین های ورزشهای زورخانه ای  و پهلوانی 2

 زنجان 5/13/62 مراسم عزاداری هشتم محرم حسینیه اعظم زنجان 13

 یزد 15/13/62 محرم در ندوشن 11

 کردستان 78/11/62 مراسم زه ما ونوو پیر شالیاری 17

 مرکزی 78/11/62 تفرشمراسم تعزیه  10

 فارس 78/11/62 مراسم تعزیه شیراز 14

 تهران 78/11/62 مراسم تعزیه تهران 15

 قزوین 78/11/62 مراسم تعزیه قزوین 18

 اصفهان 78/11/62 مراسم تعزیه کاشان 12

 خراسان رضوی 78/11/62 مراسم تعزیه کاشمر 16

 بوشهر 78/11/62 مراسم تعزیه بوشهر 12

 خراسان رضوی 78/11/62 مراسم تعزیه مشهد 73

 فارس 78/11/62 مراسم تعزیه کازرون 71

 خوزستان 78/11/62 مراسم تعزیه اهواز 77

 مرکزی 78/11/62 مراسم تعزیه اراک 70

 زنجان 78/11/62 مراسم تعزیه زنجان 74

 گیالن 78/11/62 مراسم تعزیه گیالن 75

 خوزستان 78/11/62 مراسم تعزیه شوش 78

 خراسان جنوبی 78/11/62 مراسم تعزیه بیرجند 72

 سمنان 78/11/62 مراسم تعزیه گرمسار 76

 کرمان 72/17/62 هنر ترمه بافی 72

 خراسان شمالی 78/11/62 آئین کشتی با چوخه خراسان شمالی و رضوی 03

 یزد 03/11/62 محرم در تفت 01

 اردبیل 76/7/66 )د ج(کوچ عشایر ایل شاهسوند 07

 بوشهر 76/7/66 مراسم زار 00

 کرمان 76/7/66 مراسم ختنه سوران 04

 خراسان شمالی 01/5/66 موسیقی بخشی های خراسان 05

 اصفهان 01/5/66 مهارتهای بافت فرش کاشان 08

 فارس 01/5/66 مهارتهای بافت فرش عشایر فارس 02

 ملی 01/5/66 خیمه شب بازی 06

 ملی 01/5/66 پرده خوانی 02

 کرمان 76/2/66 جشن سده تاریخی 43
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 کرمان 76/2/66 بند آمدن در منطقه کرمان 41

 کرمان 76/2/66 مراسم کلیدزنی در کرمان 47

 کرمان 76/2/66 باران خواهی در کرمان 40

 کرمان 76/2/66 چرمه بهار 44

 کرمان 76/2/66 واحد اندازه گیری در منطقه کرمان 45

 کرمان 76/2/66 چوپانی در منطقه کرمانسده  48

 کرمان 76/2/66 گاه شماری در منطقه کرمان 42

 کرمان 76/2/66 رسم چله بری 46

 خراسان جنوبی 76/2/66 مراسم عروسی روستای خشت خراسان جنوبی 42

 خراسان جنوبی 76/2/66 باران خواهی در خراسان جنوبی 53

 بوشهر 76/2/66 حیاط حاجی بوشهر 51

 آذربایجان غربی 76/2/66 آئین ها و مراسم زیارتی در قره کلیسا 57

 لرستان 76/2/66 مراسم محرم در خرم آباد اسالمی 50

 خراسان جنوبی 76/2/66 آئین باران خواهی در خراسان رضوی 54

 خراسان شمالی 76/2/66 مراسم شکر گزاری اهالی روستای نامانلو 55

 خراسان جنوبی 76/2/66 جنوبی کشت زعفران در خراسان 58

 خراسان جنوبی 76/2/66 معرفت جوی و هواشناسی سنتی در خراسان جنوبی 52

 کردستان 76/2/66 مراسم کوته کوته کردستان 56

 کردستان 76/2/66 بازی گورزان 52

 کردستان 76/2/66 مراسم شه وو نیشتی کردستان 83

 کردستان 76/2/66 مراسم کالو روچنی کردستان 81

 کردستان 76/2/66 مراسم تربی کردستان 87

 کردستان 76/2/66 مراسم کومسا کردستان 80

 کردستان 76/2/66 مولودی خوانی کردستان 84

 یزد 76/2/66 مراسم زیارت پیر نارکی یزد 85

 ملی 76/2/66 متن منشور کورش ) نخستین بیانه حقوق بشر( 88

 ملی 15/2/66 حجاب اقوام ایرانی 82

 لرستان 77/13/66 مقام های سازی لرستان 86

 لرستان 77/13/66 رقص های لرستان 82

 لرستان 77/13/66 مقام های آوازی لرستان 23

 لرستان 77/13/66 طب سنتی و گیاهان دارویی خرم آباد 21

 کرمان 77/13/66 طب سنتی در کرمان 27

 آذربایجان غربی 77/13/66 مراسم تعزیه و قتل امام )آغ( 20

 آذربایجان غربی 77/13/66 واحد سنجش سطح )خوی( 24

 آذربایجان غربی 77/13/66 بازی داما )آغ( 25

 آذربایجان غربی 77/13/66 مراسم دیشلیق )آغ( 28
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 آذربایجان غربی 77/13/66 مراسم ختنه سوران کردهای ایل جاللی 22

 آذربایجان غربی 77/13/66 مراسم پیته شهیم زرتشتیان )جشن کشاورزی( 26

 خراسان رضوی 77/13/66 نمایش اسب چوبی 22

 زنجان 77/13/66 موسیقی عاشیقی زنجان 63

 ایمنطقه 12/17/66 چوگان 61

 ملی 12/17/66 مراسم عید غدیر خم 67

 سمنان 12/17/66 مراسم سنگ زنی سمنان 60

 ایمنطقه 12/17/66 قلمزنی 64

 خوزستان 12/17/66 بختیاریشاهنامه خوانی  65

 آذربایجان شرقی 12/17/66 قالی بافی تبریز 68

 ملی 12/17/66 گیاه درمانی 62

 ایمنطقه 12/17/66 ورنی بافی 66

 ملی 12/17/66 سفره گواه گیری 62

 ایمنطقه 12/17/66 بیت و بیت خوانی 23

 ایمنطقه 12/17/66 موسیقی مقامی ترکمن 21

 ایمنطقه 12/17/66 مازندرانموسیقی  27

 چهارمحال 12/17/66 کاله بختیاری 20

 ایمنطقه 12/17/66 مراسم آق قویون ترکمن 24

 ملی 12/17/66 داغ درمانی 25

 ایمنطقه 12/17/66 رقص خنجر 28

 کرمان 12/17/66 قالی بافی کرمان 22

 ملی 12/17/66 هنر معرق کاری با چوب 26

 تهران 12/17/66 ساوجبالغتعزیه در  22

 ملی 12/17/66 هنر تذهیب 133

 ملی 12/17/66 جشن مهرگان 131

 ملی 73/37/62 خطبه حضرت زهرا )س( 137

 ملی 73/37/62 تقویم جاللی 130

 قم 71/37/62 خرمهره قم 134

 همدان 71/37/62 سفال و سرامیک اللجین 135

 گیالن 72/37/62 علم واچینی 138

 آذربایجان شرقی 31/30/62 موسیقی عاشیقی آذربایجان شرقی 132

 خراسان شمالی 34/30/62 کاله کرکی 136

 اصفهان 36/30/62 مراسم گالب گیری قمصر کاشان 132

 ایمنطقه 17/34/62 مهارت بافت قالی آذربایجان 113

 ایمنطقه 17/34/62 تعزیه سنتی 111

 همدان 77/13/1066 زیه در گزین همدانتع 117
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 ملی 77/13/1066 ساز سازی 110

 ملی 77/13/1066 مخمل دوزی 114

 زنجان 5/0/1062 چاقو سازی زنجان 115

 اصفهان 5/0/1062 زیلو بافی کاشان 118

 منطقه ای 5/0/1062 سفید گری 112

 کرمانشاه 5/0/1062 گویش گورانی 116

 منطقه ای 5/0/1062 الالیی کودکان ترکمن -هودی 112

 فارس 5/0/1062 کوچ و زندگی عشایر قشقایی 173

 ملی 5/0/1062 الالیی مادران ایرانی 171

 منطقه ای 5/0/1062 گویش تالشی 177

 منطقه ای 5/0/1062 گویش هورامی 170

 خوزستان 5/0/1062 آیین کتلو مافگه 174

 مرکزی 5/0/1062 تعزیه در وفس 175

 ایالم 5/0/1062 سفره بی بی سه شنبه 178

 ملی 5/0/1062 سفره حضرت رقیه خاتون 172

 ملی 5/0/1062 جادو درمانی 176

 منطقه ای 5/0/1062 مراسم زار خلیج فارس 172

 منطقه ای 5/0/1062 شیشه گری سنتی 103

 منطقه ای 5/0/1062 رقص کردی 101

 هرمزگان 5/0/1062 فنون لنج سازی در هرمزگان 107

 کردستان 5/0/1062 قالی بافی کردستان 100

 بوشهر 5/0/1062 سنت دم دم سحری 104

 گیالن 5/0/1062 چموش بافی 105

 گیالن 5/0/1062 مراسم عروس گوله 108

 منطقه ای 5/0/1062 نوروز خوانی 102

 سیستان و بلوچستان 5/0/1062 مراسم هلوهلو 106

 ملی 5/0/1062 مهارت ساخت  کاشیکاری معرق 102

 یزد 5/0/1062 خنچه برونمراسم  143

 منطقه ای 5/0/1062 مهارت نازک کاری چوب 141

 هرمزگان 5/0/1062 خوس دوزی هرمزگان 147

 منطقه ای 5/0/1062 مراسم کلوخ اندازان 140

 ملی 5/0/1062 سفره حضرت ابوالفضل)ع( 144

 ملی 5/0/1062 مهارت ساخت سازهای سنتی 145

 مازندران 5/0/1062 عیارگیران 148

 کرمان 5/0/1062 گلیم شیرکی پیچ 142

 ملی 5/0/1062 سفره امام حسن  )ع( 146
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 منطقه ای 5/0/1062 علم گردانی 142

 کاشان 5/0/1062 مراسم قالی شویان مشهد اردهال 153

 زنجان 5/0/1062 چاروق دوزی زنجان 151

 هرمزگان 5/0/1062 تعزیه میناب 157

 منطقه ای 5/0/1062 آیینه کاریمهارت  ساخت   150

 مازندران 5/0/1062 مراسم زن شاهی 154

 فارس 5/0/1062 گلیم بافی فارس 155

158 
خراسان  -گلستان 5/0/1062 آیین پرخوانی ترکمن

 شمالی

 زنجان 5/0/1062 گویش خویینی 152

 کرمان 5/0/1062 مراسم چهل منبرون کرمان 156

 ملی 5/0/1062 سفره حضرت خضر 152

 بوشهر 5/0/1062 سینه زنی بوشهر 183

 

 همایش چابهار

 آذربایجان شرقی 12/11/62 مهارت های سنتی چاپ کالقه ای اسکو 181

 آذربایجان شرقی 12/11/62 مراسم سنتی سی و ششمین روز بهار اسکو 187

 آذربایجان شرقی 12/11/62 سفالگری با خاک سفید 180

 آذربایجان غربی 12/11/62 مراسم کوسه به داس 184

 آذربایجان غربی 12/11/62 عاشیق الر 185

 گیالن 12/11/62 چادر شب بافی گیالن 188

 مازندران 12/11/62 ابریشم کشی و ابریشم بافی 182

 یزد 12/11/62 زیارت پیر چک چک 186

 مازندران 12/11/62 مراسم آئینی سنتی برف چال 182

داراالرشاد اردبیل در محرم با تاکید بر مراسم عزاداری مردم  123

 تشت گذاری

 اردبیل 16/11/62

 اصفهان 16/11/62 فیروزه کوبی 121

 ایالم 16/11/62 موسیقی آوازی هوره ایالم 127

 ایالم 16/11/62 دوزله نوازی ایالم 120

 ایالم 16/11/62 تعزیه و شبیه خوانی تعزیه 124

 بوشهر 16/11/62 عبا بافی 125

 اصفهان 12/11/62 پاپیه ماشه 128

 سمنان 12/11/62 آیین گل غلتان نوزاد شهرستان دامغان 122

 سیستان و 12/11/62 سفال گری کلپورگان 126

 سیستان 12/11/62 سوزن دوزی بلوچستان 122

 سیستان 12/11/62 زیورآالت سنتی 163
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 فارس 12/11/62 فنون و مراسم سمنو پزان 161

 فارس 12/11/62 شمشیربازی  167

 فارس 12/11/62 چوب بازی عشایر 160

 قزوین 12/11/62 موج بافی 164

 قزوین 12/11/62 آئین پنجاه بدر 165

 قزوین 12/11/62 کارت بافی در دره الموت 168

 قزوین 12/11/62 سنت سمنو پزان 162

 قزوین 12/11/62 زره بافی قزوین 166

  12/11/62 ماه مبارک رمضانمراسم طبل زنی سحرهای  162

 قزوین 16/11/62 مهارت در ساخت چنگ ایران باستان 123

 مرکزی 16/11/62 بیل گردانی نیمور محالت 121

 مرکزی 16/11/62 جشن تیرگان 127

 سمنان 16/11/62 تهیه آب دعا شهر شاهرود 120

 کرمانشاه 16/11/62 چیغ بافی 124

 کرمانشاه 16/11/62 گلیم بافی هرسین 125

 همایش شهرکرد

 آذربایجان غربی 70/0/23 فنون و شیوه های نمک گیری در دریاچه ارومیه 128

 آذربایجان غربی 70/0/23 فن آوری تهیه دوشاب در شهر ارومیه 122

 آذربایجان شرقی 70/0/23 حکاکی روی نقره 126

 ایالم 70/0/23 حصیر بافی 122

 ایالم 70/0/23 جاجیم بافی 733

 ایالم 70/0/23 موسیقی مقامی مور 731

 اصفهان 70/0/23 نظام مدیریتی سنتی تقسیم آب چشمه سلیمانیه 737

 البرز 74/0/23 تعزیه برغان 730

 البرز 74/0/23 صنایع دستی چرمی 734

 بوشهر 74/0/23 بازی هله هله گرگ چمبری 735

 بوشهر 74/0/23 بازی سول 738

 بوشهر 74/0/23 شروه خوانی 732

 چهارمحال 75/0/23 مراسم خیمه سوزان 736

 چهارمحال 75/0/23 گیوه بافی 732

 چهارمحال 75/0/23 نمد مالی 713

 چهارمحال 75/0/23 فروبردن علم در قدمگاه گرداب بن 711

 خراسان جنوبی 75/0/23 نمد مالی )گپنگ( 717

 خوزستان 75/0/23 کپو بافی 710

 خوزستان 75/0/23 خراطی 714

 خوزستان 75/0/23 ردیف موسیقی مقامی شوشتر به روایت استاد اهلی 715
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 سمنان 74/0/23 دانش سنتی گاهشماری سنگسری سمنان 718

 سمنان 74/0/23 مراسم نخل گردانی شاهرود 712

 سمنان 74/0/23 مراسم طوق بندان شهر دامغان 716

 سیستان 74/0/23 سکه دوزی 712

 سیستان 74/0/23 سیستان گلیم بافی 773

 قزوین 74/0/23 مراسم کشتی پهلو به پهلو 771

 قزوین 74/0/23 نمایش آیینی سیاه ببو و سفید ببو در گازرخان 777

 قزوین 74/0/23 جشن فندق 770

 کردستان 70/0/23 رقص محلی هلپرکی 774

 کردستان 70/0/23 طب سنتی کردستان 775

 کردستان 70/0/23 ارسی سازی 778

 کردستان 74/0/23 سمنو پزان 772

 کرمان 74/0/23 پته دوزی 776

 کهکیلویه 74/0/23 تعزیه سنتی 772

 کهکیلویه 74/0/23 ترکه بازی 703

 کهکیلویه 74/0/23 یاالیاال بارونی 701

 کهکیلویه 74/0/23 آواهای کار 707

 گلستان 75/0/23 پوستین دوزی 700

 گلستان 75/0/23 فرش ترکمن 704

 گیالن 75/0/23 مهارت سنتی قالبدوزی رشت 705

 گیالن 75/0/23 جشن تیرماه سیزده 708

 گیالن 75/0/23 نمایش آیین آهوچره 702

 گیالن 75/0/23 شالبافی گیالن 706

 گیالن 75/0/23 گاهشماری گیالن 702

 مازندران 74/0/23 گلیمچه متکازین 743

 مرکزی 74/0/23 مراسم اهو اهو 741

 مرکزی 74/0/23 چغچغه زنی در روستای انجدان 747

 هرمزگان 74/0/23 علم گردانی قشم 740

 همدان 74/0/23 نازک کاری 744

 همدان 74/0/23 مراسم تعزیه 745

 یزد 75/30/23 زیلوبافی میبد 748

 یزد 75/30/23 رشته جنته بافی ابرکوه 742

 یزد 75/30/23 سفالگری میبد 746

 یزد 75/30/23 آئین نخل برداری 742

 همدان 74/30/23 مهارت ساخت منبت همدان 753

 فارس 74/30/23 چهارچوگردانی استهبان 751
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 خراسان رضوی 76/32/23 اذان غربانی 757

 ملی 38/32/23 آیین بزرگداشت حضرت علی اصغر)ع( 750

 همدان 76/36/23 مراسم سقایی همدان 754

 خراسان شمالی 76/36/23 نخل گردانی خراسان شمالیآیین  755

 کرمان 36/23/ 76 مراسم تاسوعـا و عاشورای حسینی بم 758

 آذربایجان شرقی 1023/  76/36 آیین های ازدواج در آذربایجان شرقی 752

 آذربایجان غربی 1023/  76/36 آیین های ازدواج در آذربایجان غربی 756

 اردبیل 1023/  76/36 در اردبیلآیین های ازدواج  752

 اصفهان 1023/  76/36 آیین های ازدواج در اصفهان 783

 البرز 1023/  76/36 آیین های ازدواج در البرز 781

 ایالم 1023/  76/36 آیین های ازدواج در ایالم 787

 بوشهر 1023/  76/36 آیین های ازدواج در بوشهر 780

 تهران 1023/  76/36 تهرانآیین های ازدواج در  784

 چهارمحال و بختیاری 1023/  76/36 آیین های ازدواج در چهارمحال و بختیاری 785

 خراسان جنوبی 1023/  76/36 آیین های ازدواج در خراسان جنوبی 788

 خراسان رضوی 1023/  76/36 آیین های ازدواج در خراسان رضوی 782
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 کهکیلویه و بویراحمد 1023/  76/36 مهارت دوخت پوشاک سنتی  در کهکیلویه و بویراحمد 058
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 ملی 11/13/21 مناسک حج ابراهیمی 488
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 آذربایجان شرقی 73/8/21 آئین های محرم در بازار تبریز  428

 آذربایجان شرقی 73/8/21 مهارت بافت تابلو فرش سردرود   422

 آذربایجان غربی 73/8/21 فن آوری تولید عرق بیدمشک  426

 اردبیل 73/8/21 جاجیم بافی اردبیل  422

 اردبیل 73/8/21 حلوا سیاه  463

 اردبیل 73/8/21 چاروق دوزی  461
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 اصفهان  73/8/21 عبابافی   468

 اصفهان  73/8/21 مینای نقاشی اصفهان   462

 البرز  73/8/21 علم سازی سنتی  466

 البرز 73/8/21 آئین روایی نوروزخوانی 462

 البرز 73/8/21 مراسم پنجه پیتک طاالقان  423
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 البرز 73/8/21 قفل سازی سنتی رمزی طاالقان  425

 ایالم  73/8/21 نلپه رگه   428

 ایالم  73/8/21 گه له درو )همیاری(    422

 ایالم  73/8/21 نمدمالی    426

 تهران  73/8/21 مهارت عالمت سازی     422

 تهران  73/8/21 تکنیک تراش روی شیشه      533
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 تهران  73/8/21 نقاشی روی چرم     531

 چهار محال و بختیاری  73/8/21 ادبیات شفاهی      537

 چهار محال و بختیاری  73/8/21 ترانه های شکار کبک در فرهنگ بختیاریها       530

 چهار محال و بختیاری  73/8/21 چوب بازی در فرهنگ بختیاری      534

 چهار محال و بختیاری  73/8/21 ادبیات شفاهی      535

 چهار محال و بختیاری  73/8/21 فنون نان پزی در فرهنگ بختیاری       538

 خراسان جنوبی  73/8/21 هفت منبر        532

 خراسان جنوبی  73/8/21 بیل زنی 536

 خراسان جنوبی  73/8/21 مراسم نخل گردانی          532

 خراسان جنوبی  73/8/21 فن و هنر فیروزه تراشی سنتی           513

 خراسان جنوبی  73/8/21 فن و هنر انگشترسازی مشهد           511

 خراسان جنوبی  73/8/21 سفال مند گناباد           517

 خراسان شمالی   73/8/21 سفره کردی            510

 خراسان شمالی  73/8/21 فنون تولید آبنبات قیچی           514

 خراسان شمالی  73/8/21 ابریشم بافی            515

 خوزستان   73/8/21 آئین طلب باران یا برد باران             518

 خوزستان   73/8/21 مینای صبی  )مینای طال و نقره(              512

 خوزستان   73/8/21 بوریا بافی              516

 سیستان و بلوچستان    73/8/21 تاس کپل  512

 سیستان و بلوچستان    73/8/21 شال بافی در زابل  573

 فارس 73/8/21 دولچه دوزی   571

 فارس 73/8/21 رفوگری فرش    577

 فارس 73/8/21 مهارت برپایی سیاه چادر عشایر قشقایی   570

 فارس 73/8/21 فن آوری سنتی تهیه رب ارسنجان    574

 قزوین  73/8/21 جاجیم بافی   575

 قزوین  73/8/21 مشبک سنگ   578

 قزوین  73/8/21 پاپیه ماشه     572

 قزوین  73/8/21 حکاکی روی سنگ    576

 قزوین  73/8/21 نم نم دوزی قزوین    572

 قزوین  73/8/21 قالی قزوین    503

 قزوین  73/8/21 جلد الکی قزوین   501

 قزوین  73/8/21 گچ بری سنتی قزوین  507

 قزوین  73/8/21 آئین نظری مقبره آیت اهلل ولدآبادی     500

 قزوین  73/8/21 بازی بیرف بیریف الموت    504

 قزوین  73/8/21 رقص هاالیی   505

 قم   73/8/21 آداب زیارت حضرت فاطمه معصومه )ع(   508

 قم   73/8/21 فرآیند هنر گره چینی   502

 قم   73/8/21 مهارت سنگ تراشی   506

 کردستان   73/8/21 گلیم سنه    502



 فهرست آاثر مّلي

                                             ميراث فرهنگي انملموس

Page 07 of 03 

 

 کردستان   73/8/21 خراطی سنتی     543

 کردستان   73/8/21 شال بافی    541

 کردستان   73/8/21 نازک کاری     547

 کردستان   73/8/21 موج بافی     540

 کرمان  73/8/21 مراسم جوش زنی شمال کرمان      544

 کرمانشاه  73/8/21 گیوه بافی اورانی      545

 کهگیلویه و بویر احمد   73/8/21 رنگرزی       548

 کهگیلویه و بویر احمد   73/8/21 جاجیم بافی      542

 گلستان    73/8/21 ابریشم بافی       546

 گلستان    73/8/21 ساخت زیورآالت ترکمن        542

 گلستان    73/8/21 چهل منبر       553

 گیالن     73/8/21 مهارت بامبوبافی        551

 گیالن     73/8/21 میناری ملیله رشت        557

 گیالن     73/8/21 دوک گردانی        550

 گیالن     73/8/21 الفندبازی       554

 گیالن     73/8/21 مراسم آقادار       555

 گیالن     73/8/21 عروس بران       558

 گیالن     73/8/21 آئین شکرگذاری گیله مردی      552

 گیالن     73/8/21 گاره سری       556

 لرستان     73/8/21 مراسم ازدواج لری در لرستان یا داوت       552

 لرستان     73/8/21 تیراندازی روی اسب      583

 همدان      73/8/21 کوسه گلین     581

 همدان      73/8/21 مهارت در موتابی       587

 همدان      73/8/21 مهارت در حلبی سازی       580

 ملی  73/8/21 ارسی سازی  584

 مازندران  73/8/21 مراسم کرپ زنی در مازندران  585

 مازندران  73/8/21 علم گردشی هزار جریب نکا   588

 مازندران  73/8/21 تکیه دوستن در مازندران  582

 مازندران  73/8/21 آئین مشال پلیته گرجی محله بهشهر  586

 مازندران  73/8/21 کرنازنی رامسر  582

 مازندران  73/8/21 مراسم منبرکشی ساری  523

 مازندران  73/8/21 مراسم آقاسالم )باغ دشت( قائمشهر  521

 مازندران  73/8/21 مراسم حجله ورون مازندران  527

 مازندران  73/8/21 مراسم صبح تروره ماهفروز محله ساری )صبح صادق(  520

 مازندران  73/8/21 مراسم شویالشت چهاردانگه  524

 مازندران  73/8/21 مراسم پیرتکیه ولیکدان امیرکال  525

 مازندران  73/8/21 مراسم فرمازنون سورک )طعام دهی(  528

 مازندران  73/8/21 گهره بندی روستای دیوای باال )گهواره بندی( 522

 مازندران  73/8/21 مراسم آئینی شیرگاه  526
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 مازندران  73/8/21 غریبه شو )راجوب رامسر( )شام غیبان(  522

 مازندران  73/8/21 مراسم تالوک دودانگه ساری  563

 مازندران  73/8/21 مراسم قوم بنی اسد مازندران 561

 مازندران  73/8/21 مراسم توشه شیر دوشمبه مارمار  567

  73/8/21 مراسم یزید سربه سنگه  560

 مازندران 73/8/21 مراسم حسین حسین گردانی خمین  564

 همایش استان مازندران 

 آذربایجان شرقی   هنر شبیه خوانی بخشایش  565

 آذربایجان شرقی   مراسم اهلل اهلل در مراغه   568

 آذربایجان شرقی   مراسم شاخسی واخسی )شاه حسین واحسین( در تبریز  562

 آذربایجان شرقی   مراسم شمع پایالما )شمع گذاری(  566

 آذربایجان شرقی   مراسم تاختا چاالنالر )چوب زنی( در روستای فیروز ساالر آذرشهر  562

 آذربایجان شرقی   مراسم پولکه عجب شیر   523

 آذربایجان شرقی   علم گردانی در روستای سیه سران جلفا   521

 اردبیل   مراسم خاکسپاری شهدای کربال در خلخال   527

 اردبیل   آئین شمع گذاری در اردبیل )آئین شمع پایالماخ در اردبیل(    520

 اردبیل   مراسم مذهبی شاخسی واخسی در نیر    524

 اردبیل   مراسم عزاداری شهادت حضرت مسلم آغاز ماه محرم در اردبیل    525

 اردبیل  عزاداری ایل شاهسون در ماه محرم  528

 اردبیل  عزاداری عاشورایی در بازار اردبیل   522

 اصفهان   مراسم خیل عرب نوش آباد   526

 اصفهان   مراسم زار خاک قورتان   522

 اصفهان   هنر اجرایی تعزیه نطنز    833

 اصفهان   هنر اجرایی تعزیه خوانسار    831

 اصفهان   آئین جقجقه زنی ابیانه   837

 اصفهان   آئین نخل گردانی ابیانه    830

 البرز   مراسم آماده سازی حسینیه اعظم برغان     834

 البرز    مراسم پخت آش حلیم بیست و هشت صفر     835

 البرز   مراسم نذر ریشه در برغان     838

 ایالم    مراسم اسب و کتل     832

 ایالم   مراسم چایینه     836

 ایالم   تاسوعای تکیه سید    832

 بوشهر   مراسم مخ تک )گهواره علی اصغر(    813

 بوشهر   مراسم شب یازدهم در روستای هلیله بوشهر     811

 بوشهر   مراسم آئینی و مذهبی سنج و دمام بوشهر    817

 بوشهر   مراسم شهید کردن علم    810

 تهران   پیرعلم محله درویش شهرستالن دماوند    "جومه کردن" 814

 تهران   مراسم عزاداری تکیه سادات اخوی    815

 تهران   هنر اجرایی تعزیه بنی اسد شهرستان پیشوا  818
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 تهران   هنر اجرایی تعزیه خوانی در تکیه تجریش   812

 تهران   هنر اجرایی تعزیه خوانی در تکیه نیاوران  816

 تهران   مراسم علم بندی روستای کلین شهر ری    812

 تهران   کاروان اسراء شهرستان ورامین   873

 تهران   مراسم حمل علم روز هفتم سربندان شهرستان دماوند  871

 چهار محال و بختیاری   آئین چاق چاقو در سامان  877

 چهار محال و بختیاری   گل زنی در شهر بن   870

 چهار محال و بختیاری   مراسم آقا سالم در بن  874

 چهار محال و بختیاری   هنر اجرایی تعزیه حضرت قاسم در طاقانک   875

 خراسان جنوبی   سنگ زنی دُرخُش  878

 خراسان جنوبی   علم بندان دُرخُش  872

 خراسان جنوبی   مراسم علم گردانی   876

 خراسان جنوبی   مراسم مشعل گردانی  872

 خراسان  رضوی    صفروعزاداری سالروز شهادت امام رضا)ع(در مشهد  76ها ومراسم آئین 803

 خراسان رضوی   نذری محرم و صفر )شله مشهدی(  801

 خراسان رضوی   هنر و اجرای پرده خوانی عاشورایی خلیل آباد  807

 خراسان رضوی   آئین نخل بندی و نخل گردانی بچستان  800

 خراسان رضوی   مراسم علم گردانی در روستای نیشابور  804

 خراسان رضوی   مراسم علم گردانی شب عاشورا در نظام آباد بردسکن  805

 خراسان شمالی    آئین علم گردانی در جاجرم  808

 خراسان شمالی    هنر پرده خوانی روز عاشورا خراسان شمالی   802

 خراسان شمالی    آئین شام غریبان در بجنورد   806

 خراسان شمالی    هنر تعزیه خوانی در بجنورد   802

 خوزستان     مراسم آئینی مشعل گردانی بهبهان   843

 خوزستان  سینه زنی سه سنگ بهبهان  841

 خوزستان  مراسم کولکی بهبهان  847

 خوزستان  مراسم دفن شهدای کربال دوازده محرم در شوشتر  840

 خوزستان  نخل مقوم امام حسین شوشتر  844

 زنجان   مراسم عزاداری شهر زنجان و  سوم امام حسین )ع(  845

 زنجان  مراسم رجزخوانی هیأت فیضیه زنجان در ماه محرم   848

 سمنان   مراسم های نخل گردانی تکیه جهادیه سمنان    842

 سمنان   مراسم زانو زدن روستای السگرد )زنه بکوتنائون(    846

 سمنان   رسم شاطری در روستای جزن دامغان     842

 سمنان   مراسم نخل گردانی مهدیشهر )سنگسر(      853

 سمنان   مراسم چل چال )چلچراغ( در مجن    851

 سمنان   مراسم عاشورا در کهن آباد    857

 سمنان   مراسم های روز یازدهم محرم در دامغان   850

 سیستان و بلوچستان   هنر اجرای تعزیه در سیستان )مراسم شوبی(  854

 فارس    مراسم سینه زنی عاشورا در روستای دوان   855
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 فارس    تعزیه در روستای صحرارود   858

 فارس    مراسم خیمه ها، برافراشته زرقان   852

 قزوین     مراسم سوگواریهای زنانه در حسینیه آقا سید جمال  856

 قزوین     مراسم سوم امام در شهر الوند  852

 قزوین     مراسم شور گرفتن پای چنار خونبار زرآباد  883

 قزوین     مراسم طشت گذاری در الوند  881

 قزوین     آئین مافی در زیاران  887

 قم      آئین نخل گردانی روستای دولت آباد نیزار  880

 قم      هنر اجرای تعزیه روستای نویس   884

 قم      آئین نخل گردانی روستای قباد بزن   885

 قم      هنر اجرایی تعزیه شهر قم  888

 قم      آئین سالم و تسلیت عزاداران حسینی به حضرت معصومه   882

 کردستان       مراسم طشت گذاری در کردستان  886

 کرمان      مراسم علم گردانی رابر   882

 کرمان      مراسم چهل منبرون   823

 کرمان      مراسم یا عباسی در کرمان    821

 کرمان      مراسم سنگ زنی روستای کهن   827

 کرمانشاه      مراسم عزاداری در تکیه معاون الملک   820

 کهگیلویه و بویر احمد      ترقوخانی لنده   824

 کهگیلویه و بویر احمد      مراسم استقبال از محرم )بانگ محرم( روستای امامزاده علی سادات   825

 کهگیلویه و بویر احمد      مراسم نذری روستای دشت رز بویر احمد  828

 کهگیلویه و بویر احمد      دمّام زنی حسینیه حضرت قاسم گچساران    822

 کهگیلویه و بویر احمد      مویه خانی زنان سوق کهگیلویه  826

 کهگیلویه و بویر احمد      آئین شام غریبان سوق کهگیلویه   822

 گلستان    مراسم دسته چوبی در بافت قدیم گرگان   863

 گلستان    مراسم نخل پا روستای باال جاده    861

 گیالن    مراسم کرب زنی در الهیجان  867

 گیالن    آئین یازدهم محرم در رودبنه  860

 گیالن    مراسم تاسوعای آقا سید شرف شاه دارسرا )رضوانشهر(  864

 گیالن    مراسم تشت  برکرده )تشت گذاری( اسالم   865

 گیالن    مراسم چهل علم گیالن   868

 گیالن    مراسم هف کوگاه گیالن   862

 گیالن    نظام مدیریت سنتی مراسم عزاداری دهه اول محرم در ماسوله  866

862    

 لرستان     مراسم سقاخانه های خانگی در بروجرد   823

 مرکزی   مراسم نخل گردانی خمین   821

 مرکزی   مراسم نخل گردانی تفرش    827

 مرکزی   مراسم علم بران تفرش  820

 مرکزی   مراسم تعزیه گرکان  824
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 مرکزی   نخل گردانی در نراق    825

 مرکزی   مراسم علم گردانی روستای هزاوه اراک    828

 همدان    مراسم عزاداری سوم امام در امامزاده یحیی همدان  822

 همدان    مراسم عزاداری عاشورایی محله جوالن همدان  826

 یزد   موسیقی مراسم محرم ابرکوه  822

 یزد   مراسم پیشواز محرم در ندوشن  233

 یزد   علم گردانی روستای طرزجان  231

 خراسان رضوی  مراسم نخل گردانی نوقاب گناباد  237

 خراسان رضوی  مراسم شبیه گردانی و شبیه خوانی نوقاب   230

 خراسان رضوی  مراسم نخل برداری و نخل گردانی روستای رهن گناباد   234

 اصفهان   مراسم روز ششم امام )روستی برزک کاشان(   235

 خراسان جنوبی   نخل گردانی درخش خراسان جنوبی   238

 خوزستان    مقوم دزفول  74موسیقی  232

 خوزستان    اذان و مناجات خوانی در موسیقی دزفول  236

 خوزستان    تعزیه و شبیه خوانی )اولیا خوانی( دزفول  232

 خوزستان    نوحه های پامنبری در موسیقی دزفول  213

 خوزستان    مرثیه خوانی در موسیقی دزفول  211

 خوزستان    آوازهای صوفیانه )مثنوی خوانی( در موسیقی دزفول  217

 خوزستان    ساز و آواز ضربی خوانی رباعی خوانی در موسیقی دزفول  210

 خوزستان    دشتی خوانی یا آوازهای محلی ردیف گونه در موسیقی دزفول  214

 خوزستان    آوازهای حماسی )محلی( در موسیقی دزفول  215

 خوزستان    زجه موره ها یا آوازهای سوگواری عزیزان در موسیقی دزفول  218

شادیانه ها یا ترانه های بزمی و عروسی و ختنه سوران در موسیقی  212

 دزفول 

 خوزستان   

شادیانه های مذهبی یا مولودی خوانی با گویش محلی در موسیقی  216

 دزفول 

 خوزستان   

 خوزستان    انواع رقص ها و رنگ های محلی در موسیقی دزفول  212

 خوزستان    بازی کودکان در موسیقی دزفول  273

 خراسان رضوی   آئین های سالم حضرت رضا  271

 زنجان   اعظم زنجان زینبیه  آئین عزاداری یازدهم محرم 277

 ملی 7/11/21 آئین درختکاری  270

 ملی  سیزده به در  274

 ملی  میرنوروزی  275

 ملی  جشن فروردگان  278

 ملی  خانه تکانی  272

 ملی  چهارشنبه سوری و آیین های مربوط به آن  276

 ملی  آئین نوروزی آهوچره   272

 ملی  سفره های نوروزی   203

 ملی  غذاهای نوروزی   201
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 ملی  مسابقات نوروزی   207

 ملی  بازی شاه و وزیر نوروزی   200

 ملی  پیک نوروزی   204

 ملی  شال ساالماخ  205

 ملی  تکم گردانی   208

 ملی  نواوستی  202

 ملی  عمو نوروز  206

 ملی  تخم مرغ بازی نوروزی   202

 ملی  گردو بازی نوروزی  243

 هفتمین همایش میراث معنوی )استان سمنان( 

 ملی 4/11/21 تکنیک ساخت آسیاب های سنگی منطقه سیستان  241

 آذربایجان شرقی  4/11/21 باران خواهی –مراسم چومچه خاتون  247

 آذربایجان شرقی 4/11/21 مراسم آغازبرداشت محصوالت کشاورزی روستای سقای ورزقان 240

 آذربایجان شرقی 4/11/21 اسکو –مراسم چوپانی کوه سلطان  244

 آذربایجان شرقی  4/11/21 دانش سنتی گاهشماری در آذربایجان شرقی  245

 آذربایجان شرقی 4/11/21 حماسه )ادبیات شفاهی آذربایجان( کوراوغلو  248

 آذربایجان شرقی 4/11/21 میراث حماسی اصلی و کرم در ادبیات شفاهی آذربایجان  242

 آذربایجان شرقی  4/11/21 تبریز  –مراسم دوازدهمین روز پاییز در روستای زینجاب  246

 آذربایجان شرقی 4/11/21 مهارت برچیدن و برپا کردن آالچیق عشایر آذربایجان شرقی  242

 آذربایجان شرقی 4/11/21 آذربایجان شرقیمهارت دوخت پوشاک محلی در  253

 اردبیل 4/11/21 تکنیک و مهارت زین سازی اردبیل  251

 اردبیل 4/11/21 مهارت و فن فرش بافی اردبیل  257

 اردبیل 4/11/21 مهارت نمکدان بافی عشایری اردبیل 250

 اردبیل 4/11/21 مهارت نواربافی عشایر اردبیل 254

 اردبیل 4/11/21 داستان سارای )ادبیات شفاهی آذربایجان(  255

 اردبیل 4/11/21 مهارت و فن رشته شالبافی خلخال  258

 اردبیل 4/11/21 مهارت و فن خورجین بافی در اردبیل 252

 اردبیل 4/11/21 مهارت چپغ بافی ایل شاهسون  256

 اردبیل 4/11/21 مهارت نمدمالی اردبیل   252

 اردبیل 4/11/21 مهارت دوخت پوشاک محلی استان اردبیل   283

 اصفهان  4/11/21 مهارت و بافت سفره بافی ورزنه   281

 اصفهان  4/11/21 تکنیک بافت کاله نمدی نجف آباد    287

 اصفهان  4/11/21 مهارت رنگرزی سنتی کاشان    280

 اصفهان  4/11/21 تکنیک و فن منبت گلپایگان    284

 اصفهان  4/11/21 کاشی سازی هفت رنگ اصفهان  285

 اصفهان  4/11/21 قواره بری )مشبک بری( روی چوب    288

 اصفهان  4/11/21 مهارت و پخت پولک و نبات اصفهان    282

 اصفهان  4/11/21 مهارت و پخت نان سنتی کمشچه    286

 اصفهان  4/11/21 فرش بافی ویست خوانسار    282
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 اصفهان  4/11/21 مهارت چاپ قلمکار )مهری(    223

 اصفهان  4/11/21 مس گری کاشان   221

 اصفهان  4/11/21 مهارت گیوه بافی نشلج کاشان   227

 البرز 4/11/21 شیوه سنتی تهیه آلوی برغان    220

 البرز 4/11/21 شیوه تهیه بستنی سنتی )ملی(     224

 البرز 4/11/21 مراسم شب چله در برغان    225

 البرز 4/11/21 مراسم سینه زنی سنتی روستای گلینک طالقان     228

 ملّی 15/17/21 موسیقی نوروز )ملّی( 222

 ایالم 4/11/21 دانش سنتی بافت سیاه چادر عشایر در ایالم )دوار(     226

 ایالم 4/11/21 آئین همیاری در پشم چینی دام )گه له برینه(      222

 ایالم 4/11/21 آئین طلب باران در ایالم      263

 بوشهر 4/11/21 مهارت گرگور بافی خلیج فارس  261

 بوشهر 4/11/21 مهارت ساخت آلت موسیقی، مذهبی سنج و دمام  267

 بوشهر 4/11/21 فن ساخت ساز نی انبان بوشهر   260

 بوشهر 4/11/21 طب سنتی تابه گرمگ  264

 بوشهر 4/11/21 طب سنتی کندو  265

 تهران 4/11/21 تکنیک شیشه فوتی تهران   268

 تهران 4/11/21 نقش میناخانی فرش ورامین  262

 تهران 4/11/21 تکنیک نقاشی روی شیشه تهران   266

 تهران 4/11/21 تکنیک نقاشی پشت شیشه تهران   262

 تهران 4/11/21 مراسم واج یشت    223

 تهران 4/11/21 مراسم شب الفه تهران    221

 تهران 4/11/21 مراسم گاهنبار    227

 تهران 4/11/21 حرکتی طب سنتی تهران    –روش حسی  220

 چهار محال و بختیاری  4/11/21 ترانه های مشک زنی در فرهنگ بختیاری    224

 چهار محال و بختیاری    4/11/21 ترانه های برزگری در فرهنگ بختیاری    225

 چهار محال و بختیاری 4/11/21 مهارت بافت وریس در فرهنگ بختیاری    228

 چهار محال و بختیاری 4/11/21 ترانه های شیردوشی در فرهنگ بختیاری    222

 چهار محال و بختیاری 4/11/21 مهارت ساخت قفل قیچی     226

 چهار محال و بختیاری 4/11/21 مهارت ساخت قیچی     222

 ملی  4/11/21 آئین کوچ عشایر  633

 چهار محال و بختیاری 4/11/21 مهارت ساخت انبر     631

 چهار محال و بختیاری 4/11/21 مهارت ساخت چاقو     637

 چهار محال و بختیاری 4/11/21 مهارت دوخت لچک      630

 محال و بختیاری چهار 4/11/21 مهارت بافت بند تاراق      634

 چهار محال و بختیاری 4/11/21 مهارت بافت نمکدان      635

 خراسان جنوبی  4/11/21 رقص محلی خراسان جنوبی    638

 خراسان جنوبی  4/11/21 مراسم شب چله    632

 خراسان جنوبی  4/11/21 جشن سده شهرستان سرایان روستای دوحصاران     636
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 خراسان جنوبی  4/11/21 مراسم برات در خراسان جنوبی    632

 خراسان جنوبی  4/11/21   مهارت بافت برک بافی  613

 خراسان جنوبی  4/11/21 مراسم رمضان خوانی     611

 خراسان جنوبی  4/11/21 زنگوله سازی سرایان     617

 خراسان جنوبی  4/11/21 تکنیک و فن ترکه بافی )سافت بافی(    610

 خراسان جنوبی  4/11/21 مهارت پخت آش غلور     614

 خراسان جنوبی  4/11/21 کف زنی )آئین یا فن کف زنی( در بیرجند     615

 خراسان جنوبی  4/11/21 مراسم آیینی مالقه زنی )کفچلزی(     618

 خراسان جنوبی  4/11/21    آئین کوزه شکنی شهرستان قائن  612

 خراسان جنوبی 73/2/20   عروسک سازی در خراسان جنوبی 616

 خراسان جنوبی  4/11/21 شب شش مولود     612

 خراسان رضوی 4/11/21 فن و هنر پیله کشی بایگ تربت حیدریه      673

 خراسان رضوی 4/11/21 فن و هنر هرکاره )هرکره( تراشی سنتی مشهد       671

 خراسان رضوی 4/11/21 فنون سله بافی طرقبه      677

 خراسان رضوی 4/11/21 فن و هنر ابریشم بافی زاوین کالت       670

 خراسان رضوی 4/11/21 موسیقی مقامی شرق خراسان       674

 خراسان رضوی 4/11/21 مراسم سنگ زنی صدخرو سبزوار      675

 خراسان رضوی 4/11/21 مراسم نخل گردانی روستای ریاب گناباد        678

 خراسان رضوی 4/11/21 نخل گردانی روستای ریاب  672

 خراسان رضوی 4/11/21       مراسم قنبرخوانی کاشمر  676

 خراسان رضوی 4/11/21       سروده های سه خشتی کروی کرمانجی خراسان  672

 خراسان رضوی  4/11/21 مهارت و فن پوستین دوزی شاندیز   603

 خراسان رضوی 4/11/21 فنون ساخت دو تار شرق خراسان       601

 خراسان رضوی 4/11/21 فن و هنر سبدبافی )ترکه بافی( مزار بجستان       607

 خراسان رضوی 4/11/21 فن و هنر گلدوزی سنتی مشهد        600

 خراسان رضوی 4/11/21 مراسم چراغ برات خراسان        604

 خراسان رضوی 4/11/21 نخل گردانی بردسکن        605

 خراسان رضوی 4/11/21 شیره انگورگیری مزار بجستان        608

 خراسان رضوی 4/11/21 شبیه خوانی و شبه گردانی روستای سنو        602

 خراسان رضوی 4/11/21 نخل گردانی قصبه شهر گناباد        606

 خراسان رضوی 4/11/21 جشن سده در جزین بجستان        602

 خراسان رضوی 4/11/21       )در خطر(  آجرتراشی سنتی نیشابور 20

 خراسان رضوی 4/11/21 صفر        76مراسم تشرف زائران پیاده حضرت رضا در  643

 خراسان رضوی 4/11/21 بازی محلی از سرنو قزل خانم         641

 خراسان رضوی 4/11/21 بازی محلی خرساپالون سا         647

 خراسان رضوی 4/11/21 بازی محلی اوستاسه پایه       640

 خراسان رضوی 4/11/21 بازی محلی آغل کرمن        644

 خراسان رضوی 4/11/21 بازی محلی باربارسوارا       645

 خراسان رضوی 4/11/21 گال بازی سنو گناباد         648
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 خراسان شمالی  4/11/21 آیین شب برات        642

 خراسان شمالی  4/11/21 فنون نمدمالی         646

 خراسان شمالی  4/11/21 فنون بافت سیاه چادر         642

 خراسان شمالی  4/11/21 فنون ساخت دوتار        653

 خراسان شمالی  4/11/21 شیوه پخت نان )بیشمه(         651

 خراسان شمالی  4/11/21 شیوه پخت نان )چلپک(        657

 خراسان شمالی  4/11/21 شیوه پخت نان )فتیر چریشی(  650

 خراسان شمالی  4/11/21 شیوه پخت نان )فتیر شیرین( 654

 خراسان شمالی  4/11/21 )قاطلمه(شیوه پخت نان  655

 خراسان شمالی  4/11/21 شیوه پخت نان )نان ساچی( 658

 خراسان شمالی  4/11/21 شیوه پخت نان )اگنچه( 652

 خراسان شمالی  4/11/21 شیوه پخت نان )کماج( 656

 خراسان شمالی  4/11/21 شیوه پخت نان )فتیر شیرمال( 652

 خراسان شمالی  4/11/21 جزالغ(شیوه پخت نان )فتیر  683

 خوزستان   4/11/21 کمر بستن عروس بختیاری  681

 خوزستان 4/11/21 مراسم یزله  687

 خوزستان 4/11/21 دانش سنتی ارده کشی  680

 خوزستان 4/11/21 شال بافی  –مهارت جل  684

 خوزستان 4/11/21 شیدونه 685

 خوزستان 4/11/21 مقوم شوشتر  74ردیف های آوازی موسیقی مقامی  688

 خوزستان 4/11/21 مقوم شوشتر   74تصنیف ها و رنگ های  682

 خوزستان 4/11/21 مقوم شوشتر  74مولودی خوانی  686

 خوزستان 4/11/21 مقوم شوشتر  74ذکرخوانی و نوحه خوانی  682

 خوزستان 4/11/21 مقوم شوشتر  74موسیقی درمانی  623

 خوزستان 4/11/21 مقوم شوشتر  74موسیقی کار  621

 خوزستان 4/11/21 مقوم شوشتر  74الالئی های  627

 خوزستان 4/11/21 مقوم شوشتر  74اذان  620

 زنجان  4/11/21 صفر( 5مراسم عزاداری  بیت الرقیه زنجان ) 624

 سمنان  4/11/21 قالی خودرنگ سنگسری 625

 سمنان  4/11/21 نذر شمع بانی شب عاشورا در شهر شهمیرزاد  628

 سمنان  4/11/21 جاجیم بافی در سمنان  622

626    

 سمنان  4/11/21 چنگوم سازی  622

 سمنان  4/11/21 کئوکه سازی در سمنان  663

 سمنان  4/11/21 وشینه در سمنان  661

 سمنان  4/11/21 نمدمالی در سمنان  667

 سمنان  4/11/21 قلمکارسازی )چیتگری( در دامغان  660

 سمنان  4/11/21 جاجیم بافی در روستای دروار دامغان  664

 سمنان  4/11/21 سگیرا )سرگیرا( چادر بانوان سنگسری  665
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 سمنان  4/11/21 گل هاکنی، رسم پیشواز نوروز در مجن  668

 سمنان  4/11/21 دست بافته های سنتی کالته خیج 662

 ملی 4/11/21 مراسم جشن میالد حضرت فاطمه  666

 سمنان  4/11/21 سوزن دوزی استان سمنان  662

 سمنان  4/11/21 رسم امام در دیباج  623

 سمنان  4/11/21 فناوری آسیاب های آبی تویه دروار دامغان  621

 سمنان  4/11/21 ترانه های مشک زنی در ایل الیکایی  627

 سمنان  4/11/21 دوخت کیسه مراد در شاهرود  620

 سمنان  4/11/21 نخل گردانی شهمیرزاد  624

 سمنان  4/11/21 نوروزخوانی در حسن آباد دامغان  625

 سمنان  4/11/21 ترانه ها ساربانی در استان سمنان  628

 سمنان  4/11/21 فنون تهیه فرآورده های لبنی عشایر ایل سنگسر  622

 سمنان  4/11/21 نذر سمنوپزان در سمنان  626

 سمنان  4/11/21 شوخوانی در شاهرود  622

 سمنان  4/11/21 نظام آبیاری دامغان  233

 سمنان  4/11/21 وره ویری )پشم چینی بره ها( در ایل الیکایی  231

 سمنان  4/11/21 تخته نویسی )گولی نویسی( در استان سمنان  237

 سمنان  4/11/21 نان بقسمات در سمنان  230

 سمنان  4/11/21 ترانه های حنابندان در استان سمنان  234

 سمنان  4/11/21 رسم عیدانه در شاهرود  235

 سمنان  4/11/21 مراسم شمع و چراغ در تکایای شاهرود  238

 سمنان  4/11/21 اهلل خوانی رشم  232

 سمنان  4/11/21 مسگری در سمنان  236

 سمنان  4/11/21 سفالگری در سمنان  232

 سمنان  4/11/21 قالی بافی در سمنان  213

 سمنان  4/11/21 گلیم بافی در سمنان  211

 سمنان  4/11/21 مهارت سرگیرا مهدی شهر   217

 سمنان  4/11/21 مهارت مکننه   210

 سمنان  4/11/21 مهارت شماره دوزی سنگسری  214

 سمنان  4/11/21 گلیج بافی مهدی شهر   215

 سمنان  4/11/21 مفرش بافی پاده  218

 سیستان و بلوچستان 4/11/21 مهارت و فن حصیربافی سیستان   212

 سیستان و بلوچستان 4/11/21 مهارت و فن حصیربافی بلوچستان    216

 بلوچستانسیستان و  4/11/21 مهارت و تکنیک بافت فرش سیستان   212

 سیستان و بلوچستان 4/11/21 سحرخوانی در سیستان   273

 سیستان و بلوچستان 4/11/21 رمضان خوانی در سیستان   271

 سیستان و بلوچستان 4/11/21 موسیقی دونلی در سیستان   277

 فارس 4/11/21 لباس محلی زنان و مردان عشایر قشقایی    270

 فارس 4/11/21 مهارت نی و نیاب سازی در شهرستان الر    274
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 فارس 4/11/21 هنر دوات گری در شیراز    275

 قزوین  4/11/21 دانش سنتی خط سیاق قزوین    278

 قزوین  4/11/21 بازی هورزما )کشتی(     272

 قزوین  4/11/21 بازی حمام حمام     276

 قزوین  4/11/21 رفوگری سنتی     272

 قزوین  4/11/21 مهارت بافت چلک بافی )سبد(     203

 قزوین  4/11/21 مهارت و فن زغره دوزی )منجق دوزی(     201

 قزوین  4/11/21 زار الموت )مهارت سفره بافی(    یا 207

 قزوین  4/11/21 مهارت و فن گیوه دوزی تاکستان     200

 قزوین  4/11/21    )سبد(مهارت و فن چپی بافی قزوین  204

 قزوین  4/11/21 مهارت و فن تراش شیشه     205

 قزوین  4/11/21 تکنیک و مهارت بافتنی های سنتی بویین زهرا     208

 قزوین  4/11/21 مهارت برچینه بافی تارم سفلی )سبدبافی(     202

 قزوین  4/11/21 مهارت نقاشی دیواری     206

 قزوین  4/11/21 مهارت سنگتراشی سنتی     202

 قزوین  4/11/21 شهرستان بویین زهرا     –تکنیک بافت گلیم ارداق  243

 قم 4/11/21 مهارت پخت سوهان قم     241

 قم   4/11/21 پامنبری قم     247

 کردستان  4/11/21 مهارت ساخت سفال کردستان  240

 کردستان  4/11/21 آواها و نواهای )سیاوچمانه( در اورامانات   244

 کردستان  4/11/21 کردستان  زیورآالتمهارت ساخت  245

 کردستان  4/11/21 مهارت فرنجی کردستان  248

 کردستان  4/11/21 بوکه بارانی )عروسک بارانی(   242

 کردستان  4/11/21 مراسم نوروز در دیوزناوه   246

 کردستان  4/11/21 مهارت پسک بافی   242

 کردستان  4/11/21 ارغولن بافی   253

 کردستان  4/11/21 مهارت ساخت نرمه نای    251

 کردستان  4/11/21 مهارت ساخت ساز دهل    257

 کردستان  4/11/21 فن پخت نان در کردستان    250

 کردستان  4/11/21 بازیهای بومی محلی با اسب    254

 کردستان  4/11/21 تکنیک و مهارت سفیدگری یا رویگری   255

 کردستان  4/11/21 مهارت بافت جوراب و پاپوش )پوزوانه( پشمی   258

 کردستان  4/11/21 مهارت ساخت دف    252

 کرمان  4/11/21 آداب و رسوم پخت نان کرنون در شهر بابک    256

 کرمان  4/11/21 آداب و رسوم پخت سنتی نان تافتون     252

 کرمان  4/11/21 آداب و رسوم پخت نان تیری     283

 کرمان  4/11/21 مهارت پخت کلمپه در استان کرمان     281

 کرمان  4/11/21 مهارت پخت کماچ سن در استان کرمان     287

 کرمان  4/11/21 ماه رمضان کرمان     72مراسم   280
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 کرمان  4/11/21 مهارت سرود )قیچک( در شهرستان های جنوبی     284

 کرمان  4/11/21 نقاره نوازی و ساخت نقاره در کرمان     285

 کرمان  4/11/21 فن و مهارت مسگری )سفیدکاری( در استان کرمان     288

 کرمان  4/11/21 مهارت و تکنیک خراطی در استان کرمان     282

 کرمان  4/11/21 مهارت و فن چاقوسازی در راین کرمان     286

 کرمان  4/11/21 مهارت و فن کموسازی کرمان     282

 کرمان  4/11/21 مراسم تیغ داغ در کرمان    223

 کرمان  4/11/21 مراسم خواباندن کودک در گل  221

 کرمانشاه  4/11/21 مهارت چاقوسازی در کرند  227

 کرمانشاه  4/11/21 فن آوری تهیه روغن حیوانی   220

 کرمانشاه  4/11/21 نمدمالی کرمانشاه  224

 کرمانشاه  4/11/21 فن آوری تهیه نان برنجی   225

 کرمانشاه  4/11/21 فن آوری تهیه کاک  228

 کرمانشاه  4/11/21 مهارت ساخت تنبور کاسه ای   222

 کرمانشاه  4/11/21 مهارت ساخت گیوه زنانه کرمانشاه   226

 کرمانشاه  4/11/21 نوای دوزله کرمانشاه   222

 کرمانشاه  4/11/21 مهارت ساخت تنبور ترکه ای  263

 کرمانشاه  4/11/21 نان سنتی ساجی   261

 کهگیلویه و بویر احمد  4/11/21 مراسم سحرخوانی   267

 کهگیلویه و بویر احمد  4/11/21 مقام خوانی شیخ علی مراد   260

 کهگیلویه و بویر احمد  4/11/21 مسیرهای کوچ عشایر کهگیلویه و بویر احمد    264

 کهگیلویه و بویر احمد  4/11/21 فن و مهارت بافت گلیم مشته    265

 کهگیلویه و بویر احمد  4/11/21 فن و مهارت نگارش قرآن طوماری کهگیلویه و بویر احمد   268

 کهگیلویه و بویر احمد  4/11/21 فن و مهارت خراطی سنتی کهگیلویه و بویر احمد    262

 کهگیلویه و بویر احمد  4/11/21 فن و مهارت بافت گلیم نقش برجسته   266

 کهگیلویه و بویر احمد  4/11/21 فن و مهارت سله بافی    262

 کهگیلویه و بویر احمد  4/11/21 فن و مهارت ساخت دولچه آب    223

 کهگیلویه و بویر احمد  4/11/21 فن و مهارت بافت ساخت مشک آب    221

 کهگیلویه و بویر احمد  4/11/21 فن و مهارت ساخت خیش کشاورزی در کهگیلویه    227

 کهگیلویه و بویر احمد  4/11/21 آئین های ازدواج در منطقه کهگیلویه    220

 کهگیلویه و بویر احمد  4/11/21 مراسم جشن انار   224

 کهگیلویه و بویر احمد  4/11/21 مجلس تعزیه لنده   225

 کهگیلویه و بویر احمد  4/11/21 مهارت شالی کاری در کهگیلویه   228

 کهگیلویه و بویر احمد  4/11/21 آئین برداشت شالی    222

 گلستان   4/11/21 فن ساخت دو تار ترکمن    226

 گلستان 4/11/21 مهارت جاجیم بافی منطقه گرگان     222

 گلستان 4/11/21 مهارت سوزن دوزی ترکمن     1333

 گلستان 4/11/21 مهارت چادر شب بافی منطقه گرگان     1331

 گلستان 4/11/21 آداب و سنت های پرورش اسب در فرهنگ مردم ترکمن     1337
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 گیالن 4/11/21 مهارت پخت گمچه کباب      1330

 گیالن 4/11/21 مهارت نمدمالی گیالن       1334

 گیالن 4/11/21 آئین های شب چله در گیالن       1335

 گیالن 4/11/21 مهارت و فن جاجیم بافی گیالن        1338

 گیالن 4/11/21 آئین همیاری زامایاور       1332

 گیالن 4/11/21 سیاه گالش       1336

 گیالن 4/11/21 مراسم الهی خورده تابه )الهی خورشید بتابد( گیالن       1332

 گیالن 4/11/21 مراسم جشن خرمن گیالن       1313

 لرستان  4/11/21 تکنیک و فن قفل سازی شهرستان بروجرد       1311

 لرستان  4/11/21 فال چهل سرود )چل سروو( لرستان       1317

 لرستان  4/11/21 بازی محلی ترنه بازی در شهرستان خرم آباد )کمربندبازی(       1310

 لرستان  4/11/21 مهارت ساخت مشک        1314

 لرستان  4/11/21 مهارت و فن رنگرزی شهرستان بروجرد        1315

 لرستان  4/11/21 مهارت و فن ورشوسازی شهرستان بروجرد       1318

 لرستان  4/11/21 بازی محلی دال پچالن در شهرستان خرم آباد        1312

 لرستان  4/11/21 آئین شب جله لرستان        1316

 مازندران 4/11/21        مهارت و فن پاالن دوزی  1312

 مازندران 4/11/21 مراسم آیینی تیرما سیزده شو )جشن تیرگان( استان مازندران        1373

 مازندران 4/11/21 مهارت و فن پتوبافی        1371

 مازندران 4/11/21        مهارت و فن لحاف دوزی  1377

 مرکزی  4/11/21        مهارت و فن تهیه و پخت فتیر و کسمه   1370

 مرکزی  4/11/21        مراسم علم گردانی روستای عزالدین تفرش    1374

 مرکزی  4/11/21        مراسم نخل بندان محله ترخوران تفرش    1375

 مرکزی  4/11/21        شیوه سنتی پخت حلوای تبق ابراهیم آباد    1378

 هرمزگان  4/11/21        مراسم آردگیز گردانی    1372

 هرمزگان  4/11/21        چادرشب بافی     1376

 هرمزگان  4/11/21        مراسم سنگ زنی     1372

 هرمزگان  4/11/21        شیوه پخت حلیم جم بندرعباس     1303

 هرمزگان  4/11/21        مراسم زار    1301

 هرمزگان  4/11/21        گرگور بافی     1307

 هرمزگان  4/11/21        مهارت بافت سوباس )ده پایی حصیری(    1300

 همدان  4/11/21        فن پخت شیرینی شیرمال    1304

 همدان  4/11/21        فن پخت شیرینی کماج    1305

 همدان  4/11/21        فن پخت شیرینی انگشت پیچ همدان    1308

 همدان  4/11/21        فن پخت حلوا زرده همدان    1302

 همدان  4/11/21        فن زین سازی همدان     1306

 همدان  4/11/21        فن چلنگری همدان    1302

 همدان  4/11/21        فن خراطی همدان     1343

 همدان  4/11/21        فن قفل سازی همدان     1341
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 یزد  4/11/21        مهارت و فن تهیه حلوا ارده اردکان     1347

 یزد  4/11/21        فن و تکنیک زنجیرسازی اردکان      1340

 یزد  4/11/21        آئین نخل بندی و نخل گردانی ندوشن      1344

 یزد  4/11/21        فن و هنر چاقوسازی مهریز      1345

 یزد  4/11/21        فن ترکه بافی مهریز      1348

 یزد  4/11/21        آئین نخل بندی و نخل گردانی کریت طبس      1342

 یزد  4/11/21        آئین نخل برداری مهرجرد میبد     1346

 یزد  4/11/21        فن و تکنیک گیوه دوزی ابرکوه      1342

 یزد  4/11/21        فن و تکنیک قفل سازی ابرکوه      1353

 یزد  4/11/21        فن آوری ساخت بادگیر در ایران )ملی(      1351

 یزد  4/11/21        فن حصیربافی بافق       1357

 هرمزگان  4/11/21        موسیقی نواحی خلیج فارس        1350

 هرمزگان 4/11/21        پوشاک سنتی نواحی خلیج فارس        1354

 هرمزگان 4/11/21        گویش های نواحی خلیج فارس        1355

 هرمزگان 4/11/21        مراسم نوروز صیاد قشم        1358

 هرمزگان 4/11/21        گاهشماری سنتی هرمزگان        1352

 مازندران  4/11/21        مراسم جشن بهار نارنج        1356

 ملی 7/5/27 منشور مدیریت علوی  1352

 مرکزی 6/1/20 مراسم باران خواهی روستای کبوران تفرش 1383

ای  ها و فنون سنتی ساخت و نواختن کمانچه، یک ساز آرشه مهارت 1381

 موسیقی کالسیک و فولکلوریک ایران

 ملّی 73/17/27

 ملّی 71/17/27 مهارت و فرهنگ پخت نان لواش 1387

 خراسان جنوبی 73/2/20   عروسک سازی در خراسان جنوبی 1380

 ملی 4/11/27 آیین و مراسم ارتحال حضرت امام خمینی )ره(  1133

 ملی 4/11/21 ثبت میراث معنوی راهیان نور   1052


