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 -1عنوان برنامه  :گفتگوهای خودمانی با اعضای شورای شهر
 -2هدف  :ترویج فعالیتهای فرهنگی –اجتماعی در راستای توسعه فرهنگ شهروندی
-3مخاطبین :نوجوانان(اعضای شورای مدارس)
-4مجری طرح :شهروند
 -5سابقه  :ندارد
 -6حجم پیش بینی شده 51 :نفر
-7شرح برنامه  :در این برنامه تعدادی از اعضای شوراهای مدارس به شورای اسالمی شهر برده
میشوند.واز نزدیک با وظایف وجلسات شورا آشنا میشوند.
-8زمان اجرای برنامه96/2/9 :به مناسبت روز شورا ها
 -9مکان برگزاری :شورای اسالمی شهر

 -1عنوان برنامه  :نشستی با شهردار
 -2هدف  :ترویج فعالیتهای فرهنگی اجتماعی در راستای توسعه فرهنگ شهروندی
-3مخاطبین :نوجوانان-شهرداران مدارس
-4مجری طرح :شهروند
 -5سابقه  :ندارد
 -6حجم پیش بینی شده 31 :نفر
-7شرح برنامه  :در این برنامه تعدادی ازشهرداران مدارس در دفتر شهردار حضور می یابند وبا وظایف
شهردار آشنا می شوند .وبه سایر واحد های شهرداری نیز میروند واز نزدیک با وظایفشان آشنا می شوند.
 -8زمان اجرای برنامه96 /4/14 :به مناسبت روز شهرداری
 -9مکان برگزاری :شهرداری

 -1عنوان برنامه  :آتش نشانان کوچک
 -2هدف  :ارائه آموزشهای شهروندی در قالب فعالیتهای هنری وتفریحی
-3مخاطبین :شوراهای مدارس ابتدایی ومهد کودکها
-4مجری طرح :شهروند
 -5سابقه  :دارد
 -6حجم پیش بینی شده 121 :نفر
-7شرح برنامه  :این برنامه با هماهنگی با سازمان آتشنشانی برگزار می گردد.و طی آن کارشناسان برنامه در
چند بخش مختلف به کودکان نحوه مواجه با آتش وحوادٍث مختلف را نشان می دهند.در قسمت اول
اموزش ایمنی از حوادث وآتش را می دهند ودر قسمت دوم بچه ها به صورت مسابقه وتمرین نحوه اطفاء
آتش را به صورت عملیاتی فرا می گیرند.
 -8زمان اجرای برنامه96/7/7:
 -9مکان برگزاری:فرهنگسرای شهروند

 -1عنوان برنامه  :کارگاه تفکر خالق کودک
 -2هدف  :ارائه آموزشهای شهروندی در قالب فعالیتهای هنری تفریحی
-3مخاطبین :کودکان
-4مجری طرح :شهروند
 -5سابقه  :ندارد
 -6حجم پیش بینی شده 111 :نفر
-7شرح برنامه  :در این کارگاه که طی 3روز متوالی انجام می شود،ایستگاههایی همچون قصه
گویی،کاردستی،سفالگری نمایش خالق ،ساخت کتاب در محوطه داخلی فرهنگسرا انجام می شود
 -8زمان اجرای برنامه96/7/15:تا 96/7/17روز کودک
 -9مکان برگزاری:فرهنگسرای شهروند

 -1عنوان برنامه  :ایمنی در برابر زلزله
 -2هدف  :ارتقای دانش وایجاد مهارت در زمینه تربیت شهروندی
-3مخاطبین :دانش آموزان
-4مجری طرح :شهروند
 -5سابقه  :ندارد
 -6حجم پیش بینی شده 211 :
-7شرح برنامه  :با هماهنگی سازمان هالل احمرکارشناسان مربوطه در یکی از مدارس شهر حضور می یابند
وطی آن نحوه اقدامات اولیه در برابر زلزله را به دانش آموزان آموزش می دهند،پس از آن به صورت
نمادین زنگ زلزله به نمایش در می آید .و دانش آموزان اقدامات فراگرفته را اجرا می نمایند.
 -8زمان اجرای برنامه96/11/5 :
 -9مکان برگزاری:فرهنگسرای شهروند

 -1عنوان برنامه :یک نهال منتظر
 -2هدف  :ايجاد روحيه شادي و نشاط در كودكان همزمان با ارائه آموزش هاي شهروندي
-3مخاطبین:کودکان و نوجوانان
-4مجری طرح :شهروند
 -5سابقه  :دارد
 -6حجم پیش بینی شده 111 :نفر
-7شرح برنامه  :در ابتدا برنامه کارشناس مربوطه فواید درختان را برای کودکان تشریح مینمایدوپس ازآن
کودکان اقدام به نقاشی با موضوع مربوط میکنند.کودکان همراه مسئولین بصورت نمادین به کاشت درخت
می پردازند.
 -8زمان اجرای برنامه 96/12/15 :به مناسبت روز درختکاری
 -9مکان برگزاری :یکی از پارک های شهر

 -1عنوان برنامه  :هدیه های کوچک،قلبهای بزرگ
 -2هدف  :ایجاد بستر مناسب جهت افزایش سالمت فردی واجتماعی شهروندان در ابعاد جسمی وروحی
-3مخاطبین :سالمندان وخانواده ها
-4مجری طرح :شهروند
 -5سابقه  :دارد
 -6حجم پیش بینی شده 31 :نفر
-7شرح برنامه  :کودکان در این برنامه حضور یافته و طی کارگاهی ساخت یک نوع کاردستی به آنها آموزش
داده می شود.در جنب کارگاه به سالمندان مباحث روانشناسی و تغذیه سالمندی آموزش داده می شود.
ودر پایان کودکان به صورت نمادین کاردستی های خود را به پدر بزرگ ومادر بزرگ هایشان هدیه می
دهند.
 -8زمان اجرای برنامه6/25 :
-11مکان برگزاری:فرهنگسرای شهروند

 -1عنوان برنامه  :جشن والدت امام حسین
 -2هدف  :بهبود وارتقاء فرهنگ تفریح وارائه الگوهای سالم به منظور افزایش نشاط در شهروندان
-3مخاطبین :عموم شهروندان
-4مجری طرح :شهروند
 -5سابقه 8:مورد
 -6حجم پیش بینی شده 511 :نفر
-7شرح برنامه  :در این برنامه در قالب مراسم جشنی برگزار می شود و طی آن از گروه های جنگ جهت
اجرای برنامه های شاد و مفرح دعوت می شود و اجرای مولودی ،موسیقی از دیگر برنامه های اجرایی
جشن خواهد بود
 -8زمان اجرای برنامه96/2/11 :
 -9مکان برگزاری :پارک بانک استان

 -1عنوان برنامه  :کارگاه آموزشی فرزندان موفق
 -2هدف  :بستر سازی الزم به منظور تربیت فرزندان دارای شخصیت سالم و با نشاط
-3مخاطبین :خانواده ها به همراه فرزندان
-4مجری طرح :شهروند
 -5سابقه  :فاقد پیشینه
 -6حجم پیش بینی شده 51 :نفر
-7شرح برنامه  :این سری کارگاه به صورت فصلی با عناوین مختلفی همچون :استعدادیابی  ،رفع اختالالت
ذهن ارزش آفرین ،پرورش خالقیت ،هوش افزایی ،الگوهای فرزند پروری شامل(الگوهای اثر بخش
فرزند پروری برای موفقیت کودکان ونوجوانان-تکنیکها وروش های اصالح رفتار در کودکان بد رفتار-
تکنیک های اثر بخشی برای فرمانبرداری وحرف شنوی فرزندان-دوره استعدادیابی کشف استعدادهای
کودکان ونوجوانان  -راهکارهای درمانی برای درمان اختالالت کودکان ونوجوانان و ...برگزار می شود.
 -8زمان اجرای برنامه :دوشنبه آخر هر ماه
-9مکان برگزاری:فرهنگسرای شهروند

 -1عنوان برنامه  :دستهای خدا روی زمین
 -2هدف  :احیای سنت های فرهنگی مذهبی راستای ارتقاء اخالق مداری شهروندان
-3مخاطبین :عموم شهروندان
-4مجری طرح :شهروند
 -5سابقه  :ندارد
 -6حجم پیش بینی شده 121 :نفر
-7شرح برنامه  :این برنامه با همکاری ادره بهزیستی و دعوت از خیرین شهر  ،مسئولین و ا نجمن های
مرتبط به منظور حمایت از کودکان بیماریهای خاص و صعب العالج برگزار خواهد شد .طی این برنامه
جنگ شادی برای کودکان برگزار خواهد شد و در جنب آن کودکان هدایای خود را به یکی از انجمن های
خیریه جهت کمک به سایر کودکان اهدا می کنند.
 -8زمان اجرای برنامه96/2/18 :
-9مکان برگزاری:فرهنگسرای شهروند

 -1عنوان برنامه  :زیر گنبد کبود
 -2هدف  :ایجاد بستر مناسب جهت کشف خالقیت ادبی کودکان ونوجوانان وهمچنین توسعه فرهنگ ادبی
شهر
-3مخاطبین :عموم شهروندان
-4مجری طرح :شهروند
 -5سابقه  :دارد
 -6حجم پیش بینی شده 211 :نفر
-7شرح برنامه :در این برنامه از یکی از چهره های ادبی کودک(کشوری) دعوت میشود،که راجع به موضوع
کودکان –ادبیات وپرورش خالقیت صحبت کنند .در جنب برنامه نمایشگاه کتاب ،کارگاه قصه گویی ،شعر
و خالقیت برگزار می گردد.
 -8زمان اجرای برنامه96/4/18 :
-9مکان برگزاری:تاالر شیخ بهایی

 -1عنوان برنامه  :زمین پاک
 -2هدف  :افزایش دانش ومهارتهای شهروندی با تاکید بربهبود فرهنگ شهروندی از طریق توسعه
آموزشهای تئوری وعملی در حوزه های شهروندی
-3مخاطبین :شهرداران وشوراهای مدارس
-4مجری طرح :شهروند
 -5سابقه دارد
 -6حجم پیش بینی شده 121 :نفر
-7شرح برنامه  :این برنامه با هماهنگی سازمان محیط زیست و با همکاری مسولین شهرو شهرداران و شورا
های مدارس انجام می شود و طی آن دانش آموزان با همراهی مسوولین شهر اقدام به گردآوری زباله در
قسمت مشخصی از شهر می نمایند.
 -8زمان اجرای برنامه 96/2/3 :روز زمین پاک
-9مکان برگزاری:پارک انقالب

 -1عنوان برنامه  :کودک و پلیس
 -2هدف  :فراگیری مهارتهای سبک زندگی سالم در مقابله با ناهنجاریهای فرهنگی
-3مخاطبین :کودکان
-4مجری طرح :شهروند
 -5سابقه  :دارد
 -6حجم پیش بینی شده 121 :نفر
-7شرح برنامه  :این برنامه با هماهنگی در هفته نیروی انتظامی اجرا می شود.در جشنی که برای کودکان
برگزار می گردد.کارشناس نیروی انتظامی به ارائه آموزش های امنیتی به زبان کودکانه می پردازد .پس
از آن در شهرک ترافیک توسط نیروی انتظامی برخی از آموزش های راهنمایی رانندگی به صورت
عملیاتی ارائه داده می شود وپس از آن کودکان توسط ماشین پلیس ،گشتی در شهر میزنند.
 -8زمان اجرای برنامه 96/7/13 :روز نیروی انتظامی
-9مکان برگزاری:فرهنگسرای شهروند

 -1عنوان برنامه  :جشنواره تخم مرغ های رنگی
 -2هدف :ارائه آموزشهای شهروندی در قالب فعالیتهای هنری وتفریحی
-3مخاطبین :عموم شهروندان
-4مجری :فرهنگسرای شهروند
 -5سابقه:ندارد
 -6حجم پیش بینی شده51:نفر
-7شرح برنامه :این برنامه در دو سطح کودکان و بزرگساالن اجرا خواهد شد.که طی فراخوانی از عالقمندان
دعوت بعمل می آید که در روز اعالم شده شرکت کنند و تخم مرغ ها را با موضوع بحران آب ،نحوه
صحیح مصرف آب و ...نقاشی کنند که در نهایت از بین آثار رسیده نفرات برتر انتخاب گردند .الزم به
ذکر است که در این برنامه چند عدد تخم مرغ سفالی بزرگ تهیه می شود و مربیان نقاشی سازمان به
صورت نمادین روی آنها طراحی می کنند.
 -8زمان اجرای برنامه 96/12/21 :به مناسبت نوروز
-9مکان برگزاری :فرهنگسرای شهروند

 -1عنوان برنامه  :جشن روزه اولی ها
 -2هدف :ایجاد بستر مناسب جهت ارتقاء هویت دینی ملی شهروندان
-3مخاطبین :کودکان
-4مجری :فرهنگسرای شهروند
 -5سابقه:نفاقد پیشینه
 -6حجم پیش بینی شده022:نفر
-7شرح برنامه:این جشن با همکاری اداره آموزش وپرورش ویژه دختران که سال اول است روزه می گیرند
برگزار خواهد شد  ،که در کنار اجرای گروه هنری ،کارشناس تغذیه در مورد تغذیه سالم و کارشناس
مذهبی در مورد نکات الزم برای استفاده هر چه بهتر از برکات این ماه مبارک مطالبی را توضیح خواهند
داد .پس از آن هدیه کوچکی مثل سجاده و چادر نماز به شکرت کنندگان اهدا خواهدشد ،در این برنامه
چند مسابقه فرهنگی هم برگزار خواهد شد
 -8زمان اجرای برنامه69/3/4 :
-9مکان برگزاری :تاالر شیخ بهایی

 -1عنوان برنامه :جشنواره باد بادکها
 -2هدف :بهبود وارتقاءفرهنگ تفریح وارائه الگوهای سالم به منظور افزایش نشاط در شهروندان
-3مخاطبین :عموم شهروندان
-4مجری طرح:فرهنگسرای شهروند
 -5سابقه 6:مورد
 -6حجم پیش بینی شده 411:نفر
-7شرح برنامه :برای اجرای این جشنواره بعد از فراخوان عمومی از عالقمندان شرکت در برنامه ثبت نام به
عمل می آیدو بعد از مسابقه به نفراتی که در هر یک از آیتم های مسابقه بیشترین نمره را کسب کرده اند
جوایزی اهداء می شود و در کنار این مسابقه جنگ شادی نیز برای کودکان اجرا می شود.
 -8زمان اجرای برنامه9/3 :
 -9مکان برگزاری :پارک انقالب

 -1عنوان برنامه :جشنواره دوقلوها
 -2هدف  :بهبود و ارتقاء فرهنگ تفریح و ارائه الگوهای سالم به منظور نشاط در شهروندان
-3مخاطبین :عموم شهروندان
-4مجری طرح:فرهنگسرای شهروند
 -5سابقه 2:مورد
 -6حجم پیش بینی شده 811:نفر
-7شرح برنامه :این برنامه با دعوت عمومی از طریق یک فراخوان انجام می شود و پیش از اجرای دوقلوها ثبت
نام به عمل می آید و درآن برنامه های شاد و مفرحی از قبیل اجرای برنامه های طنز ،گروه جنگ ،موسیقی ،
برگزار می شود و در انتها به دو قلوه های شرکت کننده هدایایی داده می شود .در این برنامه یکی از
کارشناسان موسسه رویان پیرامون شباهت های دوقلوها و دالیل دوقلوشدن نوزادان به عرضه مطالب علمی
می پردازند.
 -8زمان اجرای برنامه4/51 :هفته شاهین شهر
 -9مکان برگزاری :تاالر شیخ بهایی

 -1عنوان برنامه :مسابقه نقاشی غدیروالیت
 -2هدف :بستر سازی زمینه فکری کودکان در راستای پذیرش اعتقادات مذهبی
-3مخاطبین :کودکان و نوجوانان
-4مجری طرح:فرهنگسرای شهروند
 -5سابقه:فاقد پیشینه
 -6حجم پیش بینی شده:
-7شرح برنامه :این برنامه بصورت مسابقه نقاشی به مناسبت عید غدیر خم و با موضوع واقعه غدیر خم در دو
گروه سنی کودکان و نوجوانان برگزار می گردد که از بین آثار برترین ها انتخاب و جوایزی اهدا می
گردد.در حین مسابقه ،واقعه غدیر توسط قصه گو بیان خواهد شد.
 -8زمان اجرای برنامه1396/6/14 :
 -9مکان برگزاری :فرهنگسرای شهروند

 -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 ،شهریار ،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) :توسط فرهنگسرای شهروند
ایستگاه قصه های مذهبی  :فرهنگسرای شهریار
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

 -1عنوان برنامه :جشنواره استانی تئاتر کودک
 -2هدف:ارتقاء سطح آثار هنرمندان هم راستا هدفمند سازی فعالیت های هنری
 -3مخاطبین :کودکان و نوجوانان
 -4مجری طرح :فرهنگسرای شهروند
 -5سابقه:فاقد پیشینه
 -6حجم پیش بینی شده 4222:نفر
 -7شرح برنامه :از کلیه ی گروه های تئاتر در سطح استانی جهت حضور و اجرای تئاتر در این برنامه دعوت
به عمل می آید و پس از آن به آثار برتر در بخش های مختلف همچون بازیگری ،کارگردانی ،طراحی
صحنه و غیره جوایزی اهداء می شود.
 -8زمان اجرا 6/50:تا 6/53
-9مکان :تاالر شیخ بهایی

 -1عنوان برنامه  :کارگاههای آموزشی شهرداران مدارس (دبستان)
 -2هدف  :ترویج فعالیتهای فرهنگی –اجتماعی در راستای توسعه فرهنگ شهروندی
-3مخاطبین :نوجوانان
-4مجری طرح :شهروند
 -5سابقه 11 :مورد
 -6حجم پیش بینی شده 51 :نفر
-7شرح برنامه  :این کارگاهها ویژه دانش آموزان مقطع دبستان برگزار می شود و طی آن کارشناس
برنامه داستانهای مختلف متناسب با هر گروه سنی خاص و با موضوعاتی از قبیل کتابخوانی ،راستگویی،
صبر ،احترام به واالدین و نفکیک زباله به کودکان ارائه می نماید و به صورت گروهی اقدام به تکمیل
داستان و به بحث کشیدن موضوع توسط کودکان می نماید و در پایان یک نقاشی گروهی توسط کلیه
کودکان ترسیم می شود.
 -8زمان اجرای برنامه 7/1 :تا  12/29ماهیانه دو مورد ،پنجم و بیستم هر ماه
 -9مکان برگزاری :فرهنگسرای شهروند

 -1عنوان برنامه  :کارگاههای آموزشی شهرداران مدارس (متوسطه)
 -2هدف  :ترویج فعالیتهای فرهنگی –اجتماعی در راستای توسعه فرهنگ شهروندی
-3مخاطبین :نوجوانان
-4مجری طرح :شهروند
 -5سابقه 21 :مورد
 -6حجم پیش بینی شده 111 :نفر
-7شرح برنامه  :این کارگاهها ویژه دانش آموزان مقطع متوسطه برگزار می شود و طی آن دانش آموزان با
موضوعات مختلفی از قبیل ترافیک ،بازیافت ،آلودگی هوا و کتابخوانی با حضور کارشناس مرتبط و
شرکت در اماکن مربوطه آشنا می شودند ،عالوه بر آن مباحث مذکور در قالب فایل های قابل توزیع
جهت ارائه به سایر دانش آموزان در بین آنها توزیع خواهد شد.
 -8زمان اجرای برنامه12/17-11/17-11/17-9/71 :
 -9مکان برگزاری :فرهنگسرای شهروند

 -1عنوان برنامه  :جشن های شهروندی
 -2هدف  :ترویج فعالیتهای فرهنگی –اجتماعی در راستای توسعه فرهنگ شهروندی
-3مخاطبین :نوجوانان
-4مجری طرح :شهروند
 -5سابقه 11 :مورد
 -6حجم پیش بینی شده 51 :نفر
-7شرح برنامه  :این برنامه ویژه دانش آموزان مقطع دبستان برگزار می شود و طی آن برنامه شاد و
مفرحی با موضوعاتی از قبیل راستگویی ،کار گروهی ،همدلی ،مشارکت و کتابخوانی ویژه دانش آموزان
برگزار می شود.
-8زمان اجرای برنامه 7/1 :تا  12/29ماهیانه دو مورد پانزدهم و سی ام هر ماه
 -9مکان برگزاری :فرهنگسرای شهروند

