
 خدمات توريستي 

 غرب زا و همدان استان به شرق از ايالم، و لرستان استان به جنوب از كردستان، استان به شمال از كرمانشاه استان
 تيننخس از كرمانشاه جامانده، به تاريخي اسناد طبق. است كرمانشاه شهر آن، مركز و شودمي عراقمحدود كشور به

 ناي اند،بوده هاانسان سكونت محل مقطعي طور به كه ايران هايبخش ساير برخالف و است بشري تمدن مراكز
 هايشاهراه سر بر چون همچنين،. است گرفته قرار سكونت مورد تاريخي مختلف هايدوره در وقفه بدون منطقه

 دليل به استان اين.است بوده اهميت حائز همواره داشته، قرار ابريشم يجاده و شاهي يجاده مثل مهمي ارتباطي
 دمقاص از يكي همواره فراوان، تاريخي و فرهنگي هايجاذبه داشتن اختيار در دليل به طورهمين و هواييوآب تنوع

 مورد ٧١٦ كه شده برآورد تاريخي اثر ٣٠٠٠ از بيش وجود استان اين در. است بوده ايران در محبوب گردشگري
 رمانشاه،ك در بستان طاق كرمانشاه، تاريخي هايجاذبه ميان از. است رسيده جهاني ثبت به اثر يك و ملي ثبت به آن

  .برد نام توانمي را... و كنگاور در آناهيتا معبد گرا، طاق

  

كيلومتر در غرب ايران واقع شده است. اين  25/24434استان كرمانشاه با وسعتي برابر با   موقعيت و وسعت :
دارا مي باشد و به عبارتي هيجدهمين استان كشور از لحاظ درصد از مساحت كل كشور را  45/1استان حدود 

  وسعت محسوب مي شود.

دقيقه تا  24درجه و  45دقيقه عرض شمالي و  17درجه و  35دقيقه تا  42درجه و  33استان كرمانشاه بين 
 1200يا دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ قرار گرفته است. ارتفاع متوسط آن از سطح در 6درجه و  48

  متر مي باشد.

محدوده سياسي اين استان از شمال به استان كردستان ، از جنوب به استان هاي لرستان و ايالم از شرق به استان 
  كيلومتر مرز مشترك با كشور عراق دارد. 330همدان و از غرب با كشور عراق همجوار است. بطوريكه بيش از 

  طاق بستان

محوطه تاريخي طاق بستان در دامنه كوهي به همين نام و در كنار چشمه اي در شمال شرقي حاشيه كنوني شهر 
كرمانشاه واقع شده است دراين محوطه ، آثاري از دوره ساساني وجود دارد كه شامل سنگ نگاره اردشير دوم و دو 

دشير دوم و ايوان رمت چپ سنگ نگاره ادرس ايوان سنگي بنام هاي ايوان كوچك و بزرگ است . ايوان كوچك 
بزرگ در سمت راست ايوان كوچك قرار دارد .ياحان ، مورخين و جغرافي نويسان دوره اسالمي ضمن توصيف 
سنگ نگاره هاي طاق بستان ، از اين محوطه با نام هاي متفاوتي ياد كرده اند ، بطوريكه ابن فقيه و ابن رسته اين 

ام طاق وسط« ناميده است ، همچنين حمداهللا مستوفي آنجا را » قصرشيرين « ت آن را و ياقو» شبديز « مكان را 



ناميده اند . اهالي محل نيز محوطه » تخت بستان « و » طاق بيستون « ، » طاق بهستون  » عده اي ديگر آن را» 
ي سنگ است و به اين در لفظ محلي به معن» سان « مي شناسند زيرا » طاق بسان « و » طاق وسان « را با نام 
يعني طاقي كه در سنگ كنده شده است . امروزه نيز در اكثر محافل ايران شناسي از اين » طاق وسان « ترتيب 

  . ياد مي شود» طاق بستان  » مكان با نام

 بيستون  

 در و امن همين به معروف كوهي پاي در  كرمانشاه شهر كيلومتر سي در بيستون  محوطه تاريخي بيستون در شهر 
است. نام بيستون از بغ به معناي خدا + ستان (ادات مكان) آمده كه به به همدان واقع شدهشهركرمانشاه  مسير

آثار تاريخي و پيش از تاريخ فراواني در اين محوطه قرار دارد كه تعدادي از  .معناي سرزمين يا جايگاه خدا است
 آنها عبارتند از:

   
 غار شكارچي, غار مر تاريك, غار مر آفتاب , بالش ◌ٔ كتيبه, تراش فرهاد,)شداريو ◌ٔ نبشته بيستون(كتيبه سنگ

نقش ميتريدات , شير سنگي بيستون, عليخان شيخ ◌ٔ كتيبه, پل خسروي, كاروانسراي صفوي, مجسمه هركول,
كاروانسراي  , شهر چمچمال , ساساني ◌ٔ جاده  بناي پارتي, نقش ولخش پارتي, نقش گودرز دوم اشكاني, اشكاني
  پل صفوي. , ايلخاني

  .استثبت شده يونسكوجهاني  ميراث فهرست در) ميالدي 2006(  ش. ه1387  اين مجموعه در سال
كيلومتري شرق شهر كرمانشاه  30سنگ نگاره بيستون هفتمين اثر ثبت شده ايراني در فهرست جهاني يونسكو در 

  .قرار دارد

  

  

  معبد آناهيتا  

مركز شهر كنگاور در استان كرمانشاه بر سر راه همدان به كرمانشاه قرار دارد. اين بناي معروف به معبد آناهيتا در 
بنا بر روي تپه اي طبيعي با حداكثر ارتفاع سي و دو متر نسبت به سطح زمين هاي اطراف ساخته شده است. 

 دور از آلودگي در اعتقاد برخي از مورخين اين بنا را معبدي براي الهه آناهيتا دانسته اند. آناهيتا به معناي پاك و
  .ها و باران و همچنين نماد باروي، عشق و دوستي بوده استايرانيان باستان الهه آب، فرشته نگهبان چشمه

  
 بازار سنتي  



  
بازار كرمانشاه به عنوان يكي از اصلي ترين بخش هاي شهر محسوب مي شود كه تركيب دلپذيري از فعاليت هاي 

اجتماعي، فرهنگي، مذهبي و ... را در خود جاي داده و با همه گوناگون كاركرديش، كل يكپارچه توليدي، بازرگاني، 
يگانه ايست كه به درستي شالوده اصلي شهر كرمانشاه مي باشد. بازار بزرگ شهر بخشي از ميراث كهن است كه 

  ه هاي شهر مي باشد.گذشته از معماري دلپذير و درخور توجه اش بازگو كننده تاريخ و خاطرات و انديش
  

.  

  جاذبه هاي طبيعي استان 
 
 سراب نيلوفر 

است  هاي نيلوفر آبياست كه مملو از گل كيلومتري شمال غرب كرمانشاه 30درياچه كوچكي در حدود 
پوشاند. هاي آن سر از آب برآورده و قسمت زيادي از آن را ميها و برگكه در فصول گرم سال غنچه

  .استتأسيسات رفاهي گردشگري و پاركي احداث شدهاطراف اين سراب 
  
 سراب روانسر 

قره  است. سراب روانسر منشأ اصلي رودخانه هاي ديدني استان كرمانشاهيكي از جاذبه در شهر زيباي روانسر

 اين .گيردسر چشمه مي باشد. اين سراب از كوههاي شاهومي هاي استان كرمانشاهسوه يكي از طويلترين رودخانه

سراب به دليل قرار گرفتن در كنار آثار تاريخي در كنار آن و سرسبز بودن طبيعت زيباي كنار آن از نقاط تفريحي 

  استان به حساب مي آيد.

 دربند صحنه 

دربند صحنه در قسمت شمالي شهر صحنه قرار دارد كه يكي از مناطق خوش آب و هواي اين شهر به 

لحاظ توسعه گردشگري است. نظر به وجود آبشارهاي زيبا وخروشان و همچنين مراكز اقامتي و رفاهي 

نطقه دره گردشگران و مسافران زيادي هر ساله به اين مكان مي آيند. در اين م مناسب در اين محوطه، 



اي بسيار زيبا با انواع درختان وحشي و باغ ميوه وجود دارد كه در تاريخ ايران زيستگاه و تفرجگاه شاهان 

  .و سالطين بوده است

  

 ريجاب 

تان اسدر مسير كرند به سرپل ذهاب در  ريژاو،  ريژاب يا ريجاب نام يكي از مناطق ديدني شهرستان داالهو

د مناظر بديع طبيعي و آب و هواي دلپذير از شهرت بسياري در منطقه است كه به دليل وجو كرمانشاه

برخوردار است. وجود باغ هاي پر ميوه با انواع درختان سرسبز و وسعت چشمگير آنها هر بيننده اي را 

مجذوب خود مي كند. عالوه بر طبيعت سرسبز،  وجود اماكن متبركه براي اهالي منطقه در روستاهاي 

  ه اين منطقه اهميت ويژه اي داده است.دهستان ريجاب ب

 آبشار پيران  

است كه  هاي ايرانترين آبشاركه در فهرست ملي آثار طبيعي شده استان كرمانشاه است يكي از بلند پيرانآبشار

آبشاري سه طبقه كه دو طبقه بااليي آن بسيار  كيلومتري سرپل ذهاب در نزديكي روستاي شاالن واقع شده. 9در 

شار شود. مسير دسترسي به آبتر است و در زير درختان قرار گرفته و از باال ديده نميبلند و طبقه پائيني كوتاه

كيلومتري سرپل ذهاب است كه به پاي  ١٠پيران از دو طريق امكان پذير است: مسير نخست روستاي پيران در 

مسير ديگر روستاي ژالكه در منطقه ريجاب است كه نماي باالدست آبشار را پيش روي بيننده رود و آبشار مي

  دهد.نمايش مي

روستاي پيران از توابع بخش مركزي شهرستان سرپل ذهاب، است. اين روستا از شمال شرق به كوه بان رزده، از 

.رودخانه پر اب وزيباي الوند در جنوب جنوب به كوه پلتوي كري محدود ميشود. آب وهواي ان معتدل و گرم است

اين روستا جريان دارد.شهرستان سرپل ذهاب كه در محدوده جغرافيايي استان كرمانشاه قرارگرفته قدمت طوالني 

  مسلمان و اهل تسنن هستند.مردم پيران دارد. 



مي همراه با درختان  روستاي كوهپايه اي پيران بافت مسكوني متمركز دارد.عبور نهراب از ميان كوچه هاي قدي

چنار، تبريزي وگردو كه روستا را در بر گرفته، جلوه زيبا به روستا بخشيده است.جنگل هاي  انبوه و متراكم  

درختان بلند و زيباي چنار و تبريزي و گردو و انجير چشم اندازهاي بسيار  زيبا و مساعد جهت گذراندن اوقات 

ران و چشمه هاي جوشان در كنار درختان كهنسال و گياهان خودرو در فراغت فراهم نموده است. آبشار بلند پي

  اطراف انها جز مناظر بديع روستا به شمار ميرود.

  سوغات كرمانشاه

 يعصنا انواع جمله از متنوعي سوغات نيز كرمانشاه در. است سفر از جدانشدني هايبخش از يكي سوغات يتهيه

  كنيد. تهيه سفر يادگار و سوغات عنوان به خود آشنايان براي توانيدمي كه دارد وجود هاشيريني و دستي

 نان برنجي  

 و قدمت. باشد نكرده امتحان را آن و باشد نشنيده را كرمانشاه برنجي نان شيريني تعريف كه نيست كسي هيچ

 بعد به پيش سال ١٥٠ از و گرددبازمي قاجار حكومت زمان و پيش سال ١٥٠ به كرمانشاه در برنجي نان يسابقه

 شهر در معنوي آثار ثبت گذاريسياست شوراي هفتمين در ١٣٩١ سال در. است كرمانشاه معروف سوغات از يكي

 در نسل به نسل برنجي نان پخت. بود هاآن از يكي برنجي نان كه شد ملي ثبت كرمانشاه از اثر چند شاهرود،

 رد را برنجي نان.كنندمي آغاز را خود كار وضو با همواره خميرگير پيشكسوتان و شودمي داده آموزش كرمانشاه

  .پزندمي زعفراني و ساده انواع

  

 كاك 



 نيز شيراز مانند ديگري مناطق در كرمانشاه بر عالوه كه است ايران سنتي شيريني نوعي كاك، يا يوخه

 پرانرژي و خوشمزه سبك، بسيار و شودمي تهيه خمير نازك بسيار هايورقه از شيريني اين. شودمي تهيه

 كنندمي استفاده آب و هل روغن، دارچين، مرغ،تخم قند، پودر يا شكر گندم، آرد از آن يتهيه در. است

ريزندمي بادام خالل يا نارگيل پودر پسته، پودر آن روي تزيين، براي و .  شيريني يتهيه طرز يپرونده

 آثار ثبت سياستگذاري شوراي سراسري اجالس هفتمين برگزاري جريان در كرمانشاهي »كاك« محلي

.شد افزوده ايرانيان معنوي ميراث فهرست به كشور معنوي  

 

 روغن حيواني

 است كرمانشاهي روغن يا حيواني روغن كرمانشاه، يشدهشناخته و ارزشمند هايسوغاتي از ديگر يكي

 است ايفرآورده »دان رون« كرمانشاهي زبان به يا حيواني روغن.است كرده پيدا ايران در بسياري وشهرت

 و گاو شير از كه آيدمي دست به صورت اين به حيواني روغن. شودمي تهيه گاو و گوسفند شير از كه

 حيواني روغن. گيرندمي روغن آمده دست به دوغ از و كنندمي درست دوغ سپس و ماست ابتدا گوسفند

 و عطرخوش و طعمخوش بسيار را غذا و دارد را شير خواص تمام شودمي گرفته شير از كه دليل اين به

كند.مي لذيذ  

 

 

 

  صنايع دستي استان در يك نگاه  
توليدات صنايع دستي استان كرمانشاه عبارت است از گليم , قالي , و گيوه و سازهاي سنتي  ترين شاخص 

است كه در كنار آنها به ترتيب صنايع دستي ديگري نيز وجود دارد . جاجيم بافي , چاقو سازي و ابزار 

د پارچه دستباف , نازك كاري چوب و ريزه كاري چوب , نم , آالت فلزي قلمزني منبت , معرق



چرمي مصنوعات   مالي   و ساخت زيور آالت محلي , چيغ بافي , فلز كاري , دوختهاي سنتي ( رودوزي , 

 تراش)  بافي اهرامي و بافي موج(  نساجي.  بافي سبد.  سنتي طراحي   گليم گل بر جسته , سفالگري) 

... از جمله  و سازي مجسمه خراطي , , گري نگار  , تذهيب , فرش طراحي,  سنتي رنگرزي,  شيشه

 توليدات حال حاضر استان كرمانشاه است كه امكانات آموزش آنها نيز در سطح استان فراهم مي باشد

  

 گليم بافي  

هاي خانگي و بيشتر در هرسين كرمانشاه بافي از ديگر هنرها و صنايع دستي اين خطه است كه در كارگاهگليم
ي گنجشك، نقوش تركيبي درخت و النه د از چشمه نظامي وانهاي كرمانشاه عبارتشود. نقوش گليمتوليد مي

راه، پنجه گربه، قاچ خربزه، گل مشرفي، گل ، نقش قرقره، راهمرغابي، مار، عروسك، قيچي، خطوط افقي، عمودي
 .ترمه و سوزني

ري و عشاي هايشود و بيشتر خانوادهاي از پشم است كه به عنوان باالپوشي گرم استفاده ميجاجيم دست بافته
  .توان تهيه كردترين جاجيم اين منطقه را از اورامانات و ثالث ميبافند. مرغوبروستايي آن را مي

  

 گيوه 

 مي توليد مركزي و اصفهان ، همدان بختياري، چهارمحال فارس، هاي استان در معموال كه  سنتي هاي پاپوش به
 بسيار وهگي. است ايران در گيوه كنندگان توليد ترين معروف جمله از نيز كرمانشاه استان. گويند مي گيوه شود،
  گيوه توليد جهت. است ها قديمي محبوب هاي كفش جزو دليل همين به دارد، مي نگه خنك را پا و بوده سبك

 شهر رد. كنند مي درست دستي صورت به را گيوه. شود مي استفاده الستيك از آن كف در و قالي ابريشم، نخ از
 چرمي، ختت گيوه آجيده، تخت گيوه اي، پارچه زير گيوه  از عبارتند كه است بااليي تنوع داراي گيوه نيز كرمانشاه

  .ابريشمي رويه گيوه و  الستيكي  تخت گيوه

 


