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 -1عنوان برنامه  :تقاشی دیواری در سیالبی
-2هدف :ارائه آموزش های شهروندی در قالب فعالیتهای هنری و تفریحی
-3مخاطبین :عموم شهروندان
-4مجری :فرهنگسرای هنر
-5سابقه :فاقد پیشینه
-6حجم پیش بینی شده 100:نفر
-7شرح برنامه  :شرکت کنندگان با حضور در مکان تعیین شده و همراه داشتن وسایل مورد نیاز خود هر
یک در فضاهایی که برای هر فرد تعیین شده اقدام به ترسیم نقاشی با موضوعاتی همچون کمبود آب و یا
خانواده می نمایند و در پایان به نفرات برتر جوایزی اهداء خواهد شد.
-8زمان اجرای برنامه 6/11:
-9مکان :سیالبی
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 -1عنوان برنامه  :جشنواره خانوادگی بازی های هنری
 -2هدف :بهبود و ارتقاء فرهنگ تفریح وارائه الگوهای سالم به منظور ایجاد نشاط در بین شهروندان
 -3مخاطبین :عموم شهروندان

 -4مجری طرح :فرهنگسرای هنر
 -5سابقه :فاقد پیشینه
 -6حجم پیش بینی شده  000:خانواده
 -7شرح برنامه :مجموعه بازی های هنری موجود در بازار تهیه و خانواده ها به صورت گروهی با فرزندان خود به
رقابت با یکدیگر می پردازند ،در بخش دیگری از این جشنواره خانواده ها به صورت گروهی اقدام به تهیه یک
وسیله هنری ازقبیل کاردستی و یا ترسیم یک نقاشی به صورت گروهی می نمایند و در پایان به خانواده های
برتر جوایزی اهداء می شود.
 -8زمان اجرای برنامه 5/4:

-9مکان برگزاری  :فرهنگسرای هنر
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 -1عنوان برنامه  :باشگاه بانوان فرهیخته

-2هدف  :ایجاد زمینه مناسب جهت افزایش خود اشتغالی و کارآفرینی فعال در بین بانوان
 -3مخاطبین :عموم بانوان

 -4مجری طرح :فرهنگسرای هنر
 -5سابقه :فاقد پیشینه
 -6حجم پیش بینی شده  000:نفر

 -7شرح برنامه  :طی یک اطالع رسانی عمومی از کلیه بانوان فرهیخته شهر جهت عضویت در این باشگاه
دعوت به عمل می آید ،در این باشگاه مباحث مختلفی از قبیل مسائل حقوقی زنان ،کارآفرینی خانگی
زنان ،بهداشت بانوان و  ...در هر جلسه که به صورت هفتگی برگزار می شود ،مطرح و مورد بحث و
بررسی قرار می گیرد.
 -8زمان اجرای برنامه 2/21:

-9مکان برگزاری  :فرهنگسرای هنر
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-1عنوان برنامه :همایش کارآفرینی هنری
-2هدف:ارائه الگوهای مناسب به منظور افزایش توانمندی شهروندان در ایجاد روحیه ی کار آفرینی.
-3مخاطبین  :عموم شهروندان

-4مجری  :فرهنگسرای هنر
-5سابقه  :فاقدپیشینه
-6حجم پیش بینی شده  000:نفر
-7شرح برنامه  :دعوت از یکی از شخصیت های برتر در حوزه کارآفرینی جهت ارائه الگوهای مناسب در راستای
ایجاد کار آفرینی ،در حوزه هنر ،در این برنامه از هنرمندان شهر دعوت شده و از هنرمندان برتر که قادر به
عرضه هنر خود در راستای رسیدن به تولید موفق بوده اند تقدیر می شود.
-8زمان اجرای برنامه 7/02:

-9مکان برگزاری :فرهنگسرای هنر
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 -1عنوان برنامه  :جشن روز جوان
 -2هدف :بهبود و ارتقاء فرهنگ تفریح وارائه الگوهای سالم به منظور افزایش نشاط در بین شهروندان
 -3مخاطبین :عموم شهروندان

 -4مجری  :فرهنگسرای هنر
 -5سابقه:سه مورد
 -6حجم پیش بینی شده  000:نفر
 -7شرح برنامه :در این برنامه که با حضور عموم شهروندان برگزار می شود ،اقدام به برگزاری برنامه های
مختلفی از قبیل اجرای جنگ ،تقلید صدا و تئاتر پرداخته می شود ،در جنب این برنامه کارگاهی ویژه کودکان و
نوجوانان با موضوعات شهروندی برگزار می شود.
 -8زمان اجرای برنامه 0/17:
 -9مکان برگزاری :پارک بانک استان
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 -1عنوان برنامه  :قصه ،بازی ،نمایش
 -2هدف :ترویج فعالیت های فرهنگی-اجتماعی-در راستای توسعه ی فرهنگ شهروندی.
 -3مخاطبین :کودکان و نوجوانان

 -4مجری  :فرهنگسرای هنر
 -5سابقه :فاقد پیشینه
 -6حجم پیش بینی شده  31:نفر
 -7شرح برنامه :یکی از کارشناسان هنری در حوزه ی کودک و نوجوانان به صورت هفتگی به اجرای برنامه ی
قصه خوانی ونمایش با موضوعات مختلفی از قبیل راستگویی ،مشارکت ،صبرو تقاضا نکردن از دیگران و ...ویژه
ی کودکان می پردازد ،در این کارگاه مضامین مورد نظر در قالب قصه ونمایش برای کودکان بازنمایی می
شود.
 -8زمان اجرای برنامه :جمعه ها

 -9مکان برگزاری :فرهنگسرای هنر
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 -1عنوان برنامه  :شکرستان
-2هدف  :افزایش دانش وشناخت شهروندان نسبت به اندیشمندان ،هنرمندان و بزرگان علم وادب کشور
-3مخاطبین :کودکان نوجوانان

-4مجری :فرهنگسرای هنر
-5سابقه :فاقد پیشینه
-6حجم پیش بینی شده 100:نفر
-7شرح برنامه  :مروری بر ادبیات کهن فارسی ،ضرب المثل ها  ،داستانها و حکایات فارسی (کلیله و دمنه
،شاهنامه  ،گلستان و بوستان و )...ویژه کودکان و نوجوانان بصورت کارگاه قصه خوانی و پرده خوانی برگزار می
گردد .و نقاشی از آموزه های کارگاه کشیده و در پایان نمایشگاهی از آثار برگزار خواهد شد و جوایزی به منظور
یادبود از آنچه آموخته و در ذهن خود حک نمودند اهدا تا گامی به سوی این رسالت برداشته و به نسل جدید انتقال
یابد.
-8زمان اجرای برنامه 4/11:

-9مکان برگزاری :فرهنگسرای هنر
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 -1عنوان برنامه  :پنجره ای رو به خدا

 -2هدف  :بستر سازی زمینه فکری کودکان در راستای پذیرش اعتقادات مذهبی
 -3مخاطبین  :کودکان و نوجوانان
-4مجری  :فرهنگسرای هنر
 -5سابقه  :فاقد پیشینه
 -6حجم پیش بینی شده  100 :نفر
-7شرح برنامه  :این برنامه با برپایی کارناوال شاد قرآنی همراه با برگزاری ایستگاههای قرآنی،
خوشنویسی ،ساخت کاردستی ،دل نوشته قرآنی با مشارکت مسجد انجام می شود .
 -8زمان اجرای برنامه 3/21:
 -9مکان برگزاری  :فرهنگسرای هنر
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 -1عنوان برنامه  :برایم بخوان

 -2هدف  :بستر سازی زمینه فکری کودکان در راستای پذیرش اعتقادات مذهبی
 -3مخاطبین  :والدین
-4مجری  :فرهنگسرای هنر
 -5سابقه  :فاقد پیشینه
 -6حجم پیش بینی شده  00 :نفر
-7شرح برنامه  :کارگاه برای والدین جهت آموزش روش های صحیح انتخاب کتاب و روش های صحیح
کتابخوانی برای کودکان به طوری که کودکان با کتاب و کتابخوانی ارتباط پیدا کنند و عالقمند باقی
بمانند.
 -8زمان اجرای برنامه 8/24 :
 -9مکان برگزاری :فرهنگسرای هنر

11

 -1عنوان برنامه  :شب نشینی

 -2هدف  :احیای سنت های فرهنگی و مذهبی در راستای ارتقاءهویت ایرانی،اسالمی
 -3مخاطبین  :سالمندان
-4مجری  :فرهنگسرای هنر
 -5سابقه  :فاقد پیشینه
 -6حجم پیش بینی شده :
-7شرح برنامه  :مراسمی به منظور توجه به جایگاه دور هم بودن و صله رحم در آداب و رسوم ایرانیان
که شامل شاهنامه خوانی ،قصه گویی ،خاطره گویی ،تکنوازی ساز های اصیل ویژه پدران و مادران
برگزار می گردد
 -8زمان اجرای برنامه 1396/9/28
 -9مکان برگزاری :فرهنگسرای هنر
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 -1عنوان برنامه  :بازیهای دیروز ،بازیهای امروز

 -2هدف  :توسعه آموزش های تئوری وعملی در راستای کاهش آسیب های اجتماعی
 -3مخاطبین  :والدین و مربیان
-4مجری  :فرهنگسرای هنر
 -5سابقه  :فاقد پیشینه
 -6حجم پیش بینی شده  00 :نفر
-7شرح برنامه  :برپایی کارگاه برای اولیاء و مربیان جهت آشنایی و معرفی بازیهای خشن و آثار مخرب
آن بر روی کودکان و نوجوانان و افزایش شناخت خانواده ها نسبت به بازیهای سالم
 -8زمان اجرای برنامه 11/12 :
 -9مکان برگزاری :فرهنگسرای هنر
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-1عنوان برنامه  :بچه های ایران زمین
-2هدف :ارائه آموزش های شهروندی در قالب فعالیتهای هنری و تفریحی
-3مخاطبین :کودکان
-4مجری :فرهنگسرای هنر
-5سابقه :فاقد پیشینه
-6حجم پیش بینی شده 100:نفر
-7شرح برنامه :کودکان و نوجوانان عالقمند به صورت گروهی بر روی یک قطعه ی بزرگی از پارچه به
نقاشی با موضوع صبر می پردازند و پس از پایان ،نقاشی آماده شده به همراه درج اسامی بچه ها بر روی
آن به مدت چند روز در محل فرهنگسرا نصب می شود و در پایان به همه ی شرکت کنندگان هدایایی
داده می شود.
-8زمان اجرای برنامه 11/16:
-9مکان :فرهنگسرای هنر
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