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-1عنوان برنامه  :بزرگداشت فردوسی
 -2هدف  :افزایش دانش و شناخت شهروندان نسبت به اندیشمندان ،هنرمندان و بزرگان علم و ادب
کشور.
 -3مخاطبین :عموم شهروندان
-4مجری :فرهنگسرای گلدیس
 -5سابقه :فاقد پیشینه
 -6حجم پیش بینی شده  300:نفر
 – 7شرح برنامه :برگزاری برنامه بزرگداشت فردوسی با سخنرانی یکی از کارشناسان مطرح در حوزه
فردوسی شناسی برگزار می شود و پس از آن یکی از هنرمندان به نقالی یکی از داستان های فردوسی
می پردازد..
 -8زمان اجرا5/52 :
 -9مکان :تاالر شیخ بهایی

2

 -1عنوان برنامه  :از نی تا قلم
 -2هدف  :ارتقاء سطح آثار هنرمندان شهر هم راستا با هدفمند سازی فعالیتهای هنری
-3مخاطبین :عموم شهروندان
-4مجری :فرهنگسرای گلدیس
 -5سابقه:سه مورد
 -6حجم پیش بینی شده  300:نفر
-7شرح برنامه  :نمایشگاهی از آثار خطاطان شهر در فرهنگسرا برگزار می شود و در طول این نمایشگاه
برخی از خوشنویسان خوش ذوق به خطاطی پرداخته و به نگارش اشعار و پندهای بزرگان می پردازند.
-8زمان اجرا 2/3 :تا ( 2/25دهه کرامت) 6/32 ،تا ( 7/6محرم) ،دهه فجر( 22/25تا )22/55
 -9مکان :فرهنگسرای گلدیس
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 -1عنوان برنامه  :گلی از گلستان
 -2هدف :افزایش شناخت ود انش شهروندان در حوزه ی فرهنگ و ادب
--3مخاطبین :عموم شهروندان
-4مجری :فرهنگسرای گلدیس
 -5سابقه :فاقد پیشینه
 -6حجم پیش بینی شده  111:نفر
-7شرح برنامه  :بررسی شرح و تفسیر داستان های گلستان سعدی ،توسط کارشناس مربوطه با حضور
عالقمندان در حوزه ی فرهنگ و ادبیات ایرانی.
-8زمان اجرا 2/1:تا ( 11/31هفته ای یک مورد)
-9مکان :فرهنگسرای گلدیس
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 -1عنوان برنامه  :کودکان ایران زمین
 -2هدف :ارائه آموزش های شهروندی در قالب فعالیت های هنری و تفریحی
-3مخاطبین :کودکان و نوجوانان
-4مجری :فرهنگسرای گلدیس
 -5سابقه :فاقد پیشینه
 -6حجم پیش بینی شده  30:نفر
-7شرح برنامه :در این برنامه کارگاه های مختلفی از قبیل نقاشی ،داستان خوانی ،شعر و کاردستی برگزار
می شود و طی آن موضوعات متعددی همچون احترام به والدین ،نظافت ،رعایت حقوق دیگران ،حفظ و
مقررات به کودکان آموزش داده می شود.
-8زمان اجرا 4/9:تا  6/32جمعه ها
-9مکان :فرهنگسرای گلدیس
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 -1عنوان برنامه :جشنواره شهرستانی از قربان تا غدیر
 -2هدف :ایجاد بستر مناسب جهت ارتقاء هویت دینی ،ملی و انقالبی شهروندان.
-3مخاطبین :عموم شهروندان
-4مجری :فرهنگسرای گلدیس  -ستاد
 -5سابقه :فاقد پیشینه
 -6حجم پیش بینی شده  400:نفر
-7شرح برنامه :این جشنواره با موضوع والیت امیر المومنین علی علیه السالم و حادثه ی روز غدیر در قالب
برگزاری مسابقه در بخش های هنری و ادبی همچون خوشنویسی ،نقاشی ،موسیقی ،صنایع دستی ،اشعار
کودکانه ،جمالت کوتاه و داستان نویسی برگزار می شود و پس از ارائه و انجام داوری الزم به بهترین آثار
ارائه شده جوایزی اهداء می شود و در پایان نمایشگاهی از آثار برگزار می شود.
-8زمان اجرا 6/20:تا 6/21
-9مکان :نگارستان
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 -1عنوان برنامه  :کارگاههای مهارتهای ارتباط در خانواده
 -2هدف  :افزایش استحکام خانواده ها و تالش در جهت سالم سازی فضای خانواده
-3مخاطبین :خانواده ها
-4مجری طرح :فرهنگسرای ادب و هنر
 -5سابقه  20:مورد
 -6حجم پیش بینی شده  20:نفر
-7شرح برنامه  :این کارگاهها به صورت دائم از ابتدای اردیبهشت تا انتهای بهمن ماه هر هفتهه بهه صهورت
متوالی با موضوعات زیر برگزار می گردد:
اردیبهشت :کارگاه آموزش های پیش از ازدواج ،خرداد :پیشگیری و مقابله با افسردگی ،تیر :خنده
درمانی و شا د زیستن ،مرداد :مدیریت روابط دختر و پسر ،شهریور :شیوه های تشویق و تنبیه کودکان،
مهر :مدیریت اضطراب ،آبان :بهبود روابط زناشویی ،آذر :فرزندان موفق ،دی :همسران و شیوه های
برقراری ارتباط ،بهمن:خودشناسی.
 -8زمان اجرای برنامه  :دوشنبه های هر هفته
-9مکان :فرهنگسرای ادب و هنر
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-1عنوان برنامه :بزرگداشت عطار نیشابوری
 -2هدف  :افزایش دانش و شناخت شهروندان نسبت به اندیشمندان ،هنرمندان و بزرگان علم و ادب
کشور.
 -3مخاطبین :عموم شهروندان
-4مجری :فرهنگسرای گلدیس
 -5سابقه :فاقد پیشینه
 -6حجم پیش بینی شده  300:نفر
 – 7شرح برنامه  :برگزاری برنامه بزرگداشت عطار با سخنرانی یکی از کارشناسان مطرح در حوزه آثار
عطار نیشابوری .در این برنامه ضمن قرائت دو مورد از حکایت های عطار  ،یک گروه موسیقی نیز اقدام به
اجرای برنامه می نماید.
 -8زمان اجرا2/52 :
 -9مکان :تاالر شیخ بهایی
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 -1عنوان برنامه :جشن انتظار مهر
 -2هدف  :احیای سنت های فرهنگی – مذهبی در راستای ارتقاء اخالق مداری شهروندان
 -3مخاطبین  :عموم شهروندان
-4مجری  :فرهنگسرای ادب و هنر
 -5سابقه  :فاقد پیشینه
 -6حجم پیش بینی شده  555 :نفر
 – 7شرح برنامه  :این برنامه با همکاری خیریه دانش آموزی پیامبر اعظم (ص) برگزار می شود و شامل
بخش های مختلف از قبیل تئاتر  ،موسیقی و اجرای جنگ کودکانه و  ...است که توسط کودکان و نوجوانان
اجرا می گردد  .در این برنامه شرکت کنندگان  ،به ویژه نوجوانان نسبت به کارهای انسان دوستانه نظیر
کمک به دانش آموزان نیازمند ترغیب می شوند .
 -8زمان اجرا92/6/53 :
 -9مکان :فرهنگسرای ادب و هنر
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 -1عنوان برنامه  :قصه های شاهنامه
 -2هدف  :افزایش دانش و شناخت شهروندان در حوزه فرهنگ و ادب
 -3مخاطبین  :کودکان و نوجوانان
-4مجری  :فرهنگسرای ادب و هنر
 -5سابقه  :فاقد پیشینه
 -6حجم پیش بینی شده  200 :نفر
 – 7شرح برنامه  :در این برنامه دو مورد از داستان های شاهنامه به زبان کودکانه برای شرکت کنندگان
تشریح می شود و در قالب نمایش اجرا میشود  ،پس از آن کودکان داستان را نقاشی کرده و به بهترین
نقاشی ها جایزه اهدا می شود .
 -8زمان اجرا5/21 -5/22 :
 -9مکان:فرهنگسرای گلدیس
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 -1عنوان برنامه :مثلث زندگی (نغذیه سالم در سالمندی)
 -2هدف  :ایحاد بستر مناسب جهت افزایش سالمت فردی و اجتماعی شهروندان در ابعاد جسمی و روحی
 -3مخاطبین  :سالمندان
-4مجری  :فرهنگسرای ادب و هنر
 -5سابقه  :فاقد پیشینه
 -6حجم پیش بینی شده 500 :تفر
 – 7شرح برنامه  :این کارگاه با موضوع سالمتی در سالمندی برگزار می شود و طی آن کارشناس مربوطه به
م وضوع خوراکی های سالم و شیوه های مراقبت اولیه در دوران سالمندی می پردازد و پس از آن به سواالت
شرکت کنندگان پاسخ می گوید .
 -8زمان اجرا7/6 :
 -9مکان :فرهنگسرای گلدیس
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 -1عنوان برنامه  :نجات آب  ،نجات زندگی
 -2هدف  :ترویج فعالیت های هنری و ادبی در راستای ارتقاء سطح فرهنگ شهروندی
 -3مخاطبین  :عموم شهروندان
-4مجری  :فرهنگسرای ادب و هنر
 -5سابقه  :فاقد پیشینه
 -6حجم پیش بینی شده  500 :نفر
 – 7شرح برنامه  :در طی این مسابقه هنری که با موضوع آب  ،برگزار می شود شرکت کنندگان در بخش
های نقاشی  ،کاریکاتور  ،داستان کوتاه  ،عکس و جمله کوتاه به ارائه آثار خود می پردازند  ،آثار ارسالی با
موضوع پایان آب  ،پایان زندگی در بخش های هنری و در بخش جمالت کوتاه  ،شیوه های کاهش مصرف
آب در زندگی روزمره می باشد و در پایان به آثار برتر جوایزی اهداء خواهد شد .
 -8زمان اجرا1/5 :
 -9مکان :فرهنگسرای گلدیس
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 -1عنوان برنامه  :مجموعه کنسرتهای موسیقی و تئاترهای محیطی
 -2هدف  :ارتقاء سطح آثار هنرمندان شهر  ،هم راستا با هدفمندسازی فعالیت های هنری
 -3مخاطبین  :عموم شهروندان
-4مجری  :فرهنگسرای ادب و هنر
 -5سابقه 3 :مورد
 -6حجم پیش بینی شده  100 :نفر
 – 7شرح برنامه  :طی این برنامه که جمعه های هرهفته طی دوماه متوالی برگزار می شود در ابتدا گروه
موسیقی اقدام به اجرای برنامه می نماید و پس از آن  ،گروه تئاتر در همان مکان اقدام به برگزاری تئاترهای
محیطی می نمایند  .تئاترهای پیش بینی شده با موضوع اعتیاد و آپارتمان نشینی به روی صحنه می روند
 -8زمان اجرا 2/2 :تا  6/32پنج شنبه ها
 -9مکان :پارک گلدیس
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 -1عنوان برنامه :مجموعه تئاترهای صحنه ای
 -2هدف  :ارتقاء سطح آثار هنرمندان شهر  ،هم راستا با هدفمندسازی فعالیت های هنری
 -3مخاطبین  :عموم شهروندان
-4مجری  :فرهنگسرای ادب و هنر
 -5سابقه 200 :مورد
 -6حجم پیش بینی شده 3000 :نفر
 – 7شرح برنامه  :مجموعه ای از تئاترها به صورت صحنه ای در سالن آمفی تئاتر فرهنگسرا برگزار می
شود و از موضوعات مربوطه هریک پنج شب اجرا می شود که به ترتیب عبارتند از  :تئاترکودکانه  ،تئاتر
ویژه محرم  ،ایمنی و آتش نشانی  ،احترام به والدین  ،نظم و انضباط در مدرسه  ،رعایت بهداشت فردی
 -8زمان اجرا6/2 :تا 7/5 ،6/20تا  1/2 ،7/4تا  9/2 ،1/20تا 20/2 ،9/20تا  22/2 ،20/20تا
22/20
-9مکان :فرهنگسرای گلدیس
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 -1عنوان برنامه :سفره های نورانی
 -2هدف  :بهبود و ارتقاء فرهنگ تفریح و ارائه الگوهای سالم به منظور افزایش نشاط در شهروندان
 -3مخاطبین  :کودک و نوجوان
-4مجری  :فرهنگسرای ادب و هنر
 -5سابقه  :فاقد پیشینه
 -6حجم پیش بینی شده  500 :نفر
 – 7شرح برنامه  :برگزاری مراسم جشن به مناسبت ماه مبارک رمضان و اجرای مراسم مولودی خوانی ،
مسابقات فرهنگی و موسیقی با حضور کارشناس قرآنی  ،در جمع کودکان بی بضاعت ،پس از پایان به شرکت
کنندگان افطاری ساده ای داده می شود .
 -8زمان اجرا3/19 :
 -9مکان :مسجد شهرک گلدیس
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 -1عنوان برنامه :تئاترهای پیروزی انقالب
 -2هدف  :ارتقاء آثار هنرمندان شهر هم راستا با هدفمندسازی فعالیت های هنری
 -3مخاطبین  :عموم شهروندان
-4مجری  :فرهنگسرای ادب و هنر
 -5سابقه  6 :مورد
 -6حجم پیش بینی شده  500 :نفر
 – 7شرح برنامه  :اجرای تئاترهای شاد و مفرح در دوبخش کودکان و بزرگساالن به مناسبت پیروزی
انقالب اسالمی با مشارکت آموزش و پرورش
 -8زمان اجرا 22/27 :تا 22/50
 -9مکان :فرهنگسرای ادب و هنر
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 -1عنوان برنامه :تئاترهای دفاع مقدس
 -2هدف  :ارتقاء آثار هنرمندان شهر هم راستا با هدفمندسازی فعالیت های هنری
 -3مخاطبین  :عموم شهروندان
-4مجری  :فرهنگسرای ادب و هنر
 -5سابقه  7 :مورد
 -6حجم پیش بینی شده  700 :نفر
 – 7شرح برنامه  :اجرای تئاتر به مناسبت هفته دفاع مقدس به صورت محیطی در بین شهروندان حاضر در
پارک های سطح شهر
-8زمان اجرا 6/32 :تا 7/3
 -9مکان :پارک های سطح شهر
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 -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
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 -1عنوان برنامه :جشن مبعث حضرت رسول
 -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 :فرهنگسرای شهریار
 -5سابقه:یک مورد
 -6حجم پیش بینی شده  200:نفر
 -7شرح برنامه  :برگزاری مراسم جشن مبعث حضرت رسول اکرم (ص) با حضور و اجرای گروه های هنری مختلف
از قبیل موسیقی ،گروه اکربات و مولودی در جنب این برنامه دو مسابقه با موضوع شیوه های استحکام خانواده
برگزار خواهد شد و همچنین کارشناس آموزش شهروندان کودکان نیز به اجرای برنامه ویژه ی کودکان خواهد
پرداخت.
 -8زمان اجرای برنامه5/4:
 -9مکان برگزاری :فرهنگسرای گلدیس
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 -1برنامه  :سیمای هنر
 -2هدف ارتقاء سطح آثار هنرمندان هم راستا هدفمند سازی فعالیت های هنری
-3مخاطبین :عموم شهروندان
-4مجری  :ستاد

 -5سابقه :فاقد پیشینه
 -6حجم پیش بینی شده  2000 :نفر
-7شرح برنامه :هنرمندان در در هفت رشته هنری مطرح دنیا با عناوین موسیقی ،حرکات نمایشی ،هنرهای
ترسیمی ،هنرهای تجسمی ،ادبیات ،هنرهای نمایشی و سینما اقدام به عرضه و اجرای زنده آثار هنری
خود می نمایند ،در این اجرا ضمن ایجاد انگیزه و عالقمندی به فعالیتهای هنری در شهروندان ،بستر
مناسبی برای شناساندن هنرهای هفت گانه فراهم می شود ،این آثار با مضامین شاهین شهر ،شهر دانش و
خالقیت و محبت و مهربانی در بین شهروندان شاهین شهری عرضه می شود.
 -8زمان اجرای برنامه  4/20:تا 4/26هفته شاهین شهر
 -9مکان :بازار خرازی
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 -1عنوان برنامه :هشتک نوروز

 -2هدف  :ایجاد زمینه مناسب در راستای افزایش سرمایه های اجتماعی
 -3مخاطبین :عموم شهروندان
 -4مجری طرح:فرهنگسرای ادب و هنر
 -5سابقه:فاقد پیشینه
 -6حجم پیش بینی شده 2111 :نفر
-7شرح برنامه :

عالقمندان به شرکت در این برنامه می توانند عکس های منتخب خود با موضوع نوروز ،دید و

بازدید در این ایام و صله رحم را به صورت مجازی ارسال نمایند و در پایان به نفرات برتر جوایزی اهدا می شود.
-8زمان اجرا 1/5 :تا 1/18
-9مکان اجرا :پارک بانک استان
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 -1عنوان برنامه :پاتوق تماشایی
 -2هدف  :ایجاد بستر مناسب حهت افزایش سالمت فردی و اجتماعی شهروندان در ابعاد جسمی و روحی
-3مخاطبین :کودکان ،نوجوانان  ،مادران
 -4مجری طرح :فرهنگسرای پردیس
 -5سابقه:فاقد پیشینه
 -6حجم پیش بینی شده 111 :نفر
 -7شرح برنامه  :این برنامه به صورت ماهیانه برگزار می شود  .در این برنامه کودکان در کارگاه قصه ضمن
شنیدن قصه های زیبا با دیدن کلیپ همان قصه به محتوای بیشتر آن پی می برند .خانواده ها نیز در کارگاه
هایی مثل شیوه های قصه گویی ،باز ی کودکان  ،تحلیل فیلم های کوتاه ،تحلیل سریال های روز ،نشست های
شبکه های اجتماعی و  ...شرکت می کنند .
-8زمان اجرا :سه شنبه های آخر ماه
-9مکان اجرا :فرهنگسرای گلدیس
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