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 -1عنوان برنامه:همایش والیت فقیه

 -2هدف :ایجاد بستر مناسب به منظور ارتقاء هویت دینی  ،ملی و انقالبی شهروندان
 -3مخاطبین :عموم شهروندان
 -4مجری طرح:فرهنگسرای اشراق
 -5سابقه 5 :مورد
 -6حجم پیش بینی شده 711 :نفر

 -7شرح برنامه :این برنامه با همکاری دفتر امام جمعه شاهین شهر در محل تاالر شیخ بهایی با حضور یک
سخنران در حوزه والیت فقیه برگزار می گردد
 -8زمان اجرای برنامه2931/22/21 :
 -9مکان برگزاری :تاالر شیخ بهایی

 -1عنوان برنامه :جشن والدت امام حسن مجتبی(ع)

 -2هدف :ایجاد روحیه شادی و نشاط در بین شهروندان هم راستا با هر چه بهتر پاس داشتن جشن ها ،اعیاد و
مراسم ملی -مذهبی.
 -3مخاطبین :عموم شهروندان
 -4مجری طرح:فرهنگسرای اشراق
 -5سابقه 3:مورد
 -6حجم پیش بینی شده 2111:نفر
 -7شرح برنامه :این مراسم با اجرای برنامه های متنوع از قبیل تواشیح،مولودی خوانی ،موسیقی ،گروه جنگ کودکانه و
مسابقه بصورت عمومی در یکی از پارک های سطح شهربه مدت دو شب برگزار می گردد.
 -8زمان اجرای برنامه :شب نیمه ماه رمضان 96/3/21-96/3/19
 -9مکان برگزاری :پارک انقالب

 -1عنوان برنامه:نمایشگاه نجومی
 -2هدف :ترویج روحیه ی علمی –تحقیقاتی به منظور تربیت جوانان خالق و نوآور
 -3مخاطبین :عموم شهروندان
 -4مجری طرح:فرهنگسرای اشراق
 -5سابقه 6:مورد
 -6حجم پیش بینی شده 311:نفر
 -7شرح برنامه:در این نمایشگاه به ارائه تصاویر نجومی از اجرام سماوی به صورت عکس و در معرض دید قرار دادن
تجهیزات و امکانات نجومی و همچنین پخش فیلم های مرتبط با موضوع کیهان شناسی پرداخته می شود و کارشناس
مرتبط نیز به تشریح آن ها می پردازد.
 -8زمان اجرای برنامه5/21 :تا5/25
 -9مکان برگزاری :کاوشکده

 -1عنوان برنامه:کارگاههای ستاره شناسی

 -2هدف :ایجاد روحیه علمی – تحقیقاتی به منظور تربیت جوانان خالق و نوآور
 -3مخاطبین  :عموم شهروندان
 -4مجری طرح :فرهنگسرای اشراق
 -5سابقه8:مورد
 -6حجم پیش بینی شده:
 -7شرح برنامه :در این برنامه ،که به صورت فصلی برگزار می شود ،کارشناس برنامه به صورت تصویری اقدام به تشریح
یافته های جدید در علم نجوم می نماید و پس از آن ،رصدو آموزش صورتهای فلکی و پخش فیلم های نجومی توسط
کارشناسان انجام می گردد و در جنب آن غرفه های آموزشی(رصد-نجوم –سینما افالک-خالقیت –نقاشی) ویژه
کودکان و نوجوانان برگزار خواهد شد.

 -8زمان اجرای برنامه22/4-8/9 -5/4 -2/6:
 -9مکان برگزاری :فرهنگسرای اشراق

 -1عنوان برنامه :مسابقات جدول سودوکو
 -2هدف :ترویج روحیه ی علمی –تحقیقاتی به منظور تربیت جوانان خالق و نوآور
 -3مخاطبین :کودکان ،جوانان ونوجوانان
 -4مجری طرح :فرهنگسرای اشراق
 -5سابقه 1:مورد
 -6حجم پیش بینی شده 111:نفر
 -7شرح برنامه :این مسابقات در گروه های سنی کودکان ،نوجوانان و جوانان برگزار می شود و شرکت کنندگان اقدام به
رقابت با یکدیگر در تکمیل جداول مربوطه که موجب تقویت خالقیت و تفکر می شود می پردازند و در پایان به نفرات
برتر جوایزی اهداء می گردد.
 -8زمان اجرای برنامه9/25-9/18-9/11-9/4:
-11مکان برگزاری :مدارس

 -1عنوان برنامه:همنوازی هنرجویان
 -2هدف :ایجاد زمینه مناسب جهت پرورش استعدادهای هنری
 -3مخاطبین :هنرجویان
 -4مجری طرح:فرهنگسرای اشراق
 -5سابقه:امورد
 -6حجم پیش بینی شده151:نفر
 -7شرح برنامه :هنرجویانی که در دوره های آموزشی فرهنگسرا شرکت نموده اند در یک برنامه کلی اقدام به حضور و
اجرای آموزه های هنری به صورت انفرادی و یا گروهی می نمایند و در پایان از اساتید تقدیر به عمل می آید.
 -8زمان اجرای برنامه6/24 :
 -9مکان برگزاری  :فرهنگسرای اشراق

 -1عنوان برنامه :کارگاه آموزشی ساخت و پرواز هواپیماهای کاغذی
 -2هدف :ایجاد بستر مناسب جهت رشد دانش و خالقیت شهروندان
 -3مخاطبین :دانش آموزان
 -4مجری طرح:فرهنگسرای اشراق
 -5سابقه3:مورد
 -6حجم پیش بینی شده 211:نفر

-7شرح برنامه :این برنامه به صورت کارگاهی با حضور کارشناس مرتبط ویژه دانش آموزان برگزار می شود و
طی آن شیوه علمی ساخت هواپیماهای کاغذی برای شرکت کنندگان تشریح می شود.
 -8زمان اجرای برنامه11/31-11/15-9/31-9/15-8/31-8/15 :
 -9مکان برگزاری  :مدارس

 -1عنوان برنامه:جنگ نرم در رسانه های دیجیتال
 -2هدف :ارتقاء سواد رسانه ای در بین عموم شهروندان
 -3مخاطبین :دانش آموزان
 -4مجری طرح:فرهنگسرای اشراق
 -5سابقه 1:مورد
 -6حجم پیش بینی شده 111:نفر
 -7شرح برنامه:این برنامه در قالب همایش در دو روز ویژه دختران و پسران برگزار می شود و طی آن شرکت کنندگان
با انواع جرائم در حوزه فضای مجازی ،باید ونبایدهای تلفن همراه و خطرات ،آسیب ها و تهدیدات رسانه ها و شبکه
های اجتماعی آشنا می شوند.
 -8زمان اجرای برنامه11/25-11/18 :
 -9زمان شروع اقدامات اولیه اجرای برنامه11/1 :
 -11مکان برگزاری  :فرهنگسرای اشراق

 -1عنوان برنامه:کارگاههای مهارتهای ارتباط در خانواده
 -2هدف :ایجاد بستر مناسب جهت افزایش سالمت فردی و اجتماعی شهروندان در ابعاد جسمی و روحی
 -3مخاطبین :عموم شهروندان
 -4مجری طرح:فرهنگسرای اشراق
 -5سابقه:دارد
 -6حجم پیش بینی شده 211:نفر
 -7شرح برنامه :این کارگاه ها به صورت دائم از ابتدای اردیبهشت تا انتهای بهمن ماه هر هفته به صورت متوالی با
موضوعات زیر برگزار می گردد:بهبود روابط زناشویی ،خودشناسی ،شیوه های تشویق و تنبیه کودکان ،همسران و
شیوه های برقراری ار تباط ،شاد زیستن ،راههای پیشگیری از افسردگی ،راههای مقابله با استرس ،چگونگی تربیت
جنسی کودکان
 -8زمان اجرای برنامه2/1 :تا  11/31دوشنبه ها
 -9مکان برگزاری :فرهنگسرای اشراق

 -1عنوان برنامه:همایش کیهان شناسی

 -2هدف :ترویج روحیه علمی – تحقیقاتی با رویکرد افزایش هوش و خالقیت و دانش محوری در بین کلیه اقشار
جامعه
 -3مخاطبین :نوجوانان و جوانان
 -4مجری طرح:فرهنگسرای اشراق
 -5سابقه 2:مورد
 -6حجم پیش بینی شده 111:نفر
 -7شرح برنامه :کارشناس برنامه به تشریح اجرام سماوی و وضعیت کیهانی پرداخته و پیشرفت بشر در علم نجوم را
تشریح خواهد کرد و پس از آن به سواالت شرکت کنندگان پاسخ خواهد داد و در پایان برنامه عالقمندان اقدام به
رصد عمومی می نمایند.
 -8زمان اجرای برنامه4/21 :
 -9مکان برگزاری :فرهنگسرای اشراق

 -1عنوان برنامه:مسابقه کتابخوانی

 -2هدف :افزایش میزان و کیفیت مطالعه شهروندان
 -3مخاطبین  :دانش آموزان دبیرستان
 -4مجری طرح:فرهنگسرای اشراق
 -5سابقه6 :مورد
 -6حجم پیش بینی شده111:نفر

 -7شرح برنامه :این برنامه با مشارکت آموزش و پرورش و در بین دانش آموزان دبیرستان و هنرستان برگزار
می شود و طی مراجعه به هر مدرسه تعدادی کتاب به دانش آموزان داده می شود و پس از مطالعه آنها
پرسشنامه ها در روز مشخصی توزیع و گردآوری شده و در نهایت به نفرات برتر جوایزی اهدا خواهد شد.
 -8زمان اجرای برنامه11/31-11/15-11/31-11/15-9/31-9/15-8/31-8/15-7/31-7/15 :
 -9مکان برگزاری :مدارس

 -1عنوان برنامه :جشن آزاد سازی خرمشهر
 -2هدف :ایجا بستر مناسب جهت ارتقاء هویت دینی و ملی و انقالبی شهروندان
 -3مخاطبین :عموم شهروندان
 -4مجری طرح:فرهنگسرای اشراق
 -5سابقه :دو مورد
 -6حجم پیش بینی شده 511:نفر
 -7شرح برنامه :با دعوت از یک گروه هنری و اجرای موسیقی وبرگزاری مسابقه برنامه شاد ومفرحی را برای عموم
برگزار کرده ودر طول برنامه با به یاد آوری رشادت ها و از خود گذشتگی رزمندگان در  8سال دفاع مقدس و
گرامیداشت این روز ملی پرداخته خواهد شد.
 -8زمان اجرای برنامه3/3 :
 -9مکان برگزاری :پارک رازی

 -1عنوان برنامه  :شب های شعر شکوفه های شهر
 -2هدف  :ایجاد بستر مناسب جهت کشف خالقیت ادبی کودکان و نوجوانان و همچنین توسعه فرهنگ ادبی شهر
 -3مخاطبین :کودکان و نوجوانان
 -4مجری :فرهنگسرای اشراق
 -5سابقه :فاقد پیشینه
 -6حجم پیش بینی شده  111:نفر
 -7شرح برنامه  :طی فراخوانی از کلیه ی کودکان و نوجوانان عالقمند به حوزه ی شعر و ادبیات دعوت به عمل می آید
و طی فرم های تهیه شده مشخصات هر یک دریافت شده و ثبت نام انجام می گیرد و کانون شعری ویژه کودکان و
نوجوانان برگزار می شود و به صورت ماهیانه با حضور کارشناس حوزه ی شعر کودک اشعار مختلف سروده و
توسط کارشناس مربوطه تحلیل می شود.
 -8زمان اجرا :پنج شنبه آخر هر ماه
-11مکان برگزاری :فرهنگسرای اشراق

 -1عنوان برنامه:جشنواره استانی شعر کودک
 -2هدف :ایجاد بستر مناسب جهت کشف خالقیت ادبی کودکان و نوجوانان و همچنین توسعه فرهنگ ادبی شهر
-3مخاطبین :عموم شهروندان
-4مجری طرح:فرهنگسرای اشراق
 -5سابقه 2:مورد
 -6حجم پیش بینی شده 1111:نفر
-7شرح برنامه :در این جشنواره پس از اعالم فراخوان عمومی ،آثار مختلف در بخش های متفاوتی از جمله
کودکان شاعرو شاعران شعر کودک در مباحث شهروندی ،مذهبی و،...دریافت می شود که پس از داوری به
بهترین آثار جوایزی اهداء می شود و آثار رسیده در نهایت در کتابی به چاپ می رسد  ،در جنب جشنواره
بخش های مختلفی از جمله کارگاه های آموزشی نیز برگزار می شود.
 -8زمان اجرای برنامه 1/41 :به مناسبت هفته شاهین شهر
 -9مکان برگزاری :تاالر شیخ بهایی

 -1عنوان برنامه:فرصت دانایی
 -2هدف  :تسهیل دسترسی شهروندان به منابع کتابخانه ای به منظور ارتقاء سطح مطالعه شهروندان
 -3مخاطبین:دانش آموزان دبستانی
 -4مجری طرح:فرهنگسرای اشراق
 -5سابقه 2 :مورد
 -6حجم پیش بینی شده4111:نفر
 -7شرح برنامه :در این برنامه کتابهای با رده سنی مناسب تهیه می شود که به دانش آموزان مقطع ابتدایی در
مدارس توزیع خواهد شد که همراه با کتابها دفترچه هایی که در ابتدای آن کتابهای مناسب با رده سنی به
صورت لیست معرفی شده و داخل دفترچه برگه های تنظیم که دانش آموزان خالصه کتابهایی را که می
خوانند در دفترچه بنویسند و یک صفحه از داستان را نقاشی کنند و در نهایت به کسانی که دفترچه ها را
تکمیل کردند جوایزی اهدا خواهد شد.
-8زمان اجرا:پانزدهم و سی ام هر ماه در نیمه دوم سال
-9مکان برگزاری :مدارس ابتدایی

 -1عنوان برنامه:مسابقه ساخت موشک های کاغذی
 -2هدف :ایجاد بستر مناسب جهت رشد دانش و خالقیت شهروندات
 -3مخاطبین :عموم شهروندان
 -4مجری طرح:فرهنگسرای شاراق
 -5سابقه 3:مورد
 -6حجم پیش بینی شده 411:نفر
 -7شرح برنامه:این برنامه در سطح شهرستانی و در قالب ساخت موشک های کاغذی و برگزاری مسابقه برگزار خواهد
شدو در پایان به نفرات برتر جوایزی اهدا خواهد شد ،الزم به ذکر است که قوانین مسابقه بصورت فراخوان اعالم
خواهد شد و از دانش آموزنی که در کارگاهها آموزش دیده اند به صورت ویژه دعوت به عمل خواهد آمد.
 -8زمان اجرای برنامه11/6 :
 -9مکان برگزاری  :ورزشگاه تختی

 -1عنوان برنامه :نذر کتاب
 -2هدف  :ارتقاء سطح کمی و کیفی مطالعه در بین عموم شهروندان
-3مخاطبین :بزرگساالن
 -4مجری طرح:فرهنگسرای پردیس
 -5سابقه :ندارد
 -6حجم پیش بینی شده51:نفر
 -7شرح برنامه  :فرهنگسرا مجموعه ای از کتاب های کودکان خریداری می نماید و سپس در روز نیمه شعبان طی
برگزاری غرفه نذر کتاب  ،به هر کودکی یک کتاب هدیه می شود و در کتاب توضیح داده می شود که هر
کودکی کتاب را خوانده و آن را به سه دوست دیگر خود هم بدهد و سپس کتاب را برای خود بردارد.
 -8زمان اجرا 7/9-2/22 :روز عاشورا و نیمه شعبان
 -9مکان اجرا :میدان شهرداری

 -1عنوان برنامه :سوگواره ادبی ثاراهلل
 -2هدف  :ایجاد زمینه مناسب جهت پرورش استعدادهای ادبی و هنری
-3مخاطبین :بزرگساالن
 -4مجری طرح:فرهنگسرای اشراق
 -5سابقه :هشت مورد
 -6حجم پیش بینی شده111:نفر
 -7شرح برنامه  :شاعران عالقمند به قرائت اشعار برگزیده خود با موضوع کربال می پردازند ،در این برنامه دو نفر
از شاعران برتر استانی هم به عنوان مهمان ویژه دعوت می شوند.
 -8زمان اجرا7/19 :
 -9مکان اجرا :نگارستان

 -1عنوان برنامه :کنگره استانی شعر غدیر
 -2هدف  :ایجاد بستر مناسب جهت توسعه فرهنگ ادبی شهر
-3مخاطبین :بزرگساالن
 -4مجری طرح:فرهنگسرای اشراق  -ستاد
 -5سابقه :فاقد پیشینه
 -6حجم پیش بینی شده 411:نفر
 -7شرح برنامه  :طی فراخوانی عمومی در سطح استانی از شاعران عالقمند دعوت می شود تا اشعار خود با موضوع
غدیر ،والیت و امیرالمومنین را به دبیرخانه شعر غدیر ارسال نمایند ،پس از آن اشعار دریافتی مورد داوری قرار
گرفته و به اشعار برگزیده جوایز ویژه ای اهدا خواهد شد.
 -8زمان اجرا6/18 :
 -9مکان اجرا :تاالر شیخ بهایی

 -1عنوان برنامه :نمایشگاه عکس های انقالبی و روزنامه های دیواری
 -2هدف  :ایجاد بستر مناسب جهت ارتقاء هویت دینی ،ملی و انقالبی شهروندان
-3مخاطبین :عموم شهروندان
 -4مجری طرح:فرهنگسرای اشراق
 -5سابقه :دو مورد
 -6حجم پیش بینی شده 311 :نفر
 -7شرح برنامه  :در این نمایشگاه روزنامه های مربوط به دهه 51و  61در معرض تماشای بازدیدکنندگان قرار می
گیرد ،در بخش دیگری ازآن عکس های مربوط به دوران انقالب به نمایش گذاشته می شود.
 -8زمان اجرا 11/12 :تا11/22
 -9مکان اجرا :نگارستان

 -1عنوان برنامه :شب شعر مسافران دشت الله ها
 -2هدف  :ایجاد بستر مناسب جهت توسعه فرهنگ ادبی شهر
-3مخاطبین :بزرگساالن
 -4مجری طرح:فرهنگسرای اشراق
 -5سابقه :فاقد پیشینه
 -6حجم پیش بینی شده 411:نفر
 -7شرح برنامه  :در این برنامه شاعران عالقمند اشعار خود با موضوع شهید ،شهادت و دفاع مقدس را قرائت
می کنند .طی برنامه یک موسیقی حماسی هم برگزار می شود.
 -8زمان اجرا7/1 :
 -9مکان اجرا :نگارستان

 -1عنوان برنامه :شب شعر انتظار
 -2هدف  :ایجاد بستر مناسب جهت توسعه فرهنگ ادبی شهر
-3مخاطبین :بزرگساالن
 -4مجری طرح:فرهنگسرای اشراق
 -5سابقه :فاقد پیشینه
 -6حجم پیش بینی شده 411:نفر
 -7شرح برنامه  :شاعران عالقمند در یک نشست عمومی اقدام به ارائه اشعار خود با موضوع امام زمان (عج) می
نمایند ،در جنب برنامه یک گروه موسیقی نیز اقدام به اجرای برنامه می نمایند.
 -8زمان اجرا2/21 :
 -9مکان اجرا :نگارستان

 -1عنوان برنامه :جشنواره منتظران موعود

 -2هدف  :بهبود ارتقاء فرهنگ تفریح و ارائه الگوهای سالم به منظور افزایش نشاط در شهروندان-
ایجاد بستر مناسب جهت ارتقاء هویت دینی ،ملی و انقالبی شهروندان
 -3مخاطبین:عموم شهروندان
 -4مجری طرح :فرهنگسرای گلدیس ،شهروند ،خانواده ،اشراق،
 -5سابقه :فاقد پیشینه
 -6حجم پیش بینی شده 1111:نفر
 -7شرح برنامه  :این برنامه به مناسبت اعیاد شعبانیه برگزار می شود و به مدت یک هفته با موضوع مهربانی
است شامل ایستگاه های مختلف می باشد.
ایستگاه بازی ویژه کودکان ( سفالینه و مهندسی خالقیت) :فرهنگسرای شهروند
ایستگاه قصه های مذهبی  :فرهنگسرای شهروند
ایستگاه شروع خوب ویژه زوجین :فرهنگسرای خانواده
ایستگاه صنایع دستی :فرهنگسرای اشراق
ایستگاه نمایش  :فرهنگسرای ادب و هنر
ایستگاه کتاب :فرهنگسرای اشراق
-8زمان اجرا 2/18 :تا 2/22
 -9مکان اجرا :بازار خرازی

