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فرهنــگ ،اســاس ســعادت یــا شــقاوت یــك ملــت
اســت و رســتگاری هــر جامعــه از راه اصــاح و
احیــای فرهنگــی امــكان پذیــر اســت .فرهنــگ
دارای دو ســاحت اصلــی اســت .نخســت ُبعــد
فــردی فرهنــگ كــه بــا انســان و ســعادت او ارتبــاط
دارد و دیگــری ُبعــد اجتماعــی فرهنــگ كــه در
عرصــه حیــات اجتماعــی انســان هــا حضــور دارد.
(امام خمینی قدس سره)

عرصــه فرهنگــی ،عرصــه جهــاد اســت؛ کســانی کــه
در ایــن میــدان جهــاد فرهنگــی حضــور دارنــد بایــد
حــق جهــاد را بــه جــا آورنــد و آنگونــه کــه شایســته
اســت بــه ترویــج ارزش هــای دینــی و واقعیــات
انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس بپردازنــد .البتــه
مســائل فرهنگــی بــا دســتور و ُحکــم پیــش نمــی
رونــد ،بلکــه الزمــه موفقیــت در ایــن عرصــه،
انگیــزه ،ایمــان و حضــور فعــال انســان هــای معتقد
بــه ارزش هــای دینــی و انقــاب اســامی اســت.
(مقام معظم رهبری مد ظله العالی)

مقدمه
مدیریــت فرهنــگ و هنــر شــهر تهــران بــدون در نظرگرفتــن جریــان هــای فرهنگــی هنــری مردمــی ،کســب و کارهــای فرهنگــی
هنــری و اصــل مشــارکت بــا ســایر ســازمان هــا و نهادهــای مرتبــط امــکان پذیــر نخواهــد بــود.
ســازمان فرهنگــی هنــری شــهرداری تهــران بــا پرداختــن بــه ایــن ســه دســته ظرفیــت در ســال هــای گذشــته ،یکــی از ســازمان
هــای پیشــروی فرهنگــی هنــری در حــوزه مشــارکت پذیــری بــوده اســت.
اگــر شــما جــزء یکــی از ایــن ســه دســته مــی باشــید یعنــی گــروه فرهنگــی هنــری مردمــی هســتید ،کســب و کار فرهنگــی هنــری
داری ــد و ی ــا مدی ــری دغدغ ــه من ــد در ح ــوزه مش ــارکت گی ــری در یک ــی از نهاده ــای فرهنگ ــی کش ــور هس ــتید ای ــن کتابچ ــه ب ــرای ش ــما
مفیــد مــی باشــد.
ای ــن کتابچ ــه ب ــا ه ــدف آش ــنا س ــازی ش ــما ب ــا ظرفی ــت ه ــای مش ــارکتی س ــازمان در مرک ــز مش ــارکت ه ــای فرهنگ ــی هن ــری تهی ــه
ش ــده اس ــت.
مرک ــز مش ــارکتهای فرهنگ ــی هن ــری س ــازمان ب ــا ه ــدف توس ــعه می ــدان فعالی ــت ه ــای مش ــارکتی فرهنگ ــی و هن ــری تش ــکیل
ش ــده اس ــت و مأموری ــت تس ــهیل گ ــری در خص ــوص ای ــن ام ــر مه ــم را ب ــه عه ــده دارد.
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ا گر شما گروهی مردمی و فعال در حوزه مسائل فرهنگی و هنری هستید:
بهترین راهکار برای بهره مندی از ظرفیت های بی نظیر سازمان فرهنگی هنری برای شما «کانون» می باشد.
ً
در ادامه مختصرا با هویت کانون های مردمی و حوزه های فعالیتی آنها آشنا می شوید.
کانونه ــای مش ــارکت مردم ــی یک ــی از بازوه ــای قدرتمن ــد س ــازمان ان ــد ک ــه نق ــش وی ــژهای در طراح ــی و اج ــرای برنامهه ــای
فرهنگ ــی هن ــری ٔموث ــر و ه ــم راس ــتا ب ــا نی ــاز و خواس ــتههای ش ــهروندان تهران ــی ایف ــا م ــی کنن ــد.
کانــون هــای مــردم نهــاد ،گــروه هــای غیرسیاســی ،غیرانتفاعــی و غیردولتیانــد کــه بــا توجــه بــه تــوان ،ظرفیــت و دغدغهمنــدی
در خص ــوص مس ــائل و موضوع ــات پیرام ــون خ ــود ،فعالیتش ــان را آغ ــاز میکنن ــد .گس ــتره فعالی ــت کان ــون ه ــا ی ــا منطق ــهای اس ــت
ی ــا فرامنطق ــهای (ش ــهری) .فعالی ــت کان ــون ه ــای ش ــهری توس ــط مرک ــز مش ــارکت ه ــای فرهنگ ــی هن ــری و فعالی ــت کان ــون ه ــای
منطق ــهای توس ــط مدیری ــت ه ــای فرهنگ ــی هن ــری مناط ــق و فرهنگس ــراهای خ ــاص تح ــت نظ ــارت ق ــرار م ــی گی ــرد.
مهم ترین اهداف تأسیس کانونهای مشارکت مردمی عبارت است از:
»» تقویت احساس تعلق و وابستگی شهروندان به شهر و فرهنگ شهرنشینی
»»تقویت و تسهیل هویت یابی اجتماعی از طریق تجربه اندوزی ،مسئولیت پذیری و ایفای نقشهای فعال اجتماعی
»»تقویت و ارتقای هویت شهروندی و ایفای نقش فعال در برنامههای فرهنگی و اجتماعی و زیست شهری
»» زمینه سازی برای شکوفایی استعدادهای بالقوه و خالقیتهای فردی و گروهی
»»غنی سازی اوقات فراغت و افزایش روحیه نشاط اجتماعی در بین مردم
»»تقویت و ارتقاء نقش مشورتی و نظارتی شهروندان در سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی شهر تهران
»»ایجاد بستر مناسب جهت هویت یابی فرهنگی در بین شهروندان
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»»ایجاد بستر مناسب جهت تقویت رفتارهای شهروندی و روحیه تعاون و نیکوکاری و نوع دوستی در بین مردم
»»تقوی ــت فعالی ــت ه ــای داوطلبان ــه و مش ــارکتی ،جه ــت تجمی ــع س ــرمایه ه ــای اجتماع ــی و به ــره من ــد ش ــدن ازخالقی ــت ه ــا و
توانای ــی ه ــای آن ــان در برنام ــه ه ــای فرهنگ ــی و اجتماع ــی ش ــهر
گروه کانونها:
کانون های مشارکت مردمی سازمان ذیل  8گروه کانون به شرح ذیل دسته بندی شده اند؛
 .1گــروه کانــون ادب و هنــر :پاتــوق فرهیختــگان ،هنرمنــدان و عالقــه منــدان بــه هنــر اصیــل اســامی  -ایرانــی کــه در جهــت
ترویــج ایــن هنــر اصیــل و معرفــی مفاخــر و هنرمنــدان ایــن ســرزمین تــاش مــی کننــد.
محورهای فعالیت :ادبی (شعر و داستان  ،)..نمایش ،موسیقی ،فیلم ،هنرهای تجسمی
 .2گ ــروه کان ــون اخ ــاق :پات ــوق اندیش ــمندان و صاح ــب نظ ــران ح ــوزه فرهن ــگ و اندیش ــه ک ــه در زمین ــه ادی ــان و مذاه ــب،
تاریــخ ،تمــدن و فرهنــگ ایــن ســرزمین و ملــل مختلــف و همچنیــن معرفــی اندیشــمندان ومتفکــران ایــن عرصــه فعالیــت میکننــد.
محورهای فعالیت :فرهنگی و مذهبی ،قرآنی  ،تولید محصول ،مناسبتی ،کتابخوانی ،محیط زیست
 .3گــروه کانــون انقــاب (ایــران مــا) :در ایــن گــروه کانــون ،افــراد بــا دغدغــه هــای گوناگــون فرهنگــی ،علمــی ،اجتماعــی گــرد
هــم میآینــد و بــه افــراد و گــروه هــای کــم تــوان در ایــن حــوزه هــا یــاری میرســانند.
محورهای فعالیت :خیرین ،گروه های جهادی  ،فعاالن حوزه انقالب اسالمی
 .4گــروه کانــون کســب و کار (توانــا) :کانــون هــای کســب و کار بــا هــدف ایجــاد و تقویــت جریــان فرهنگــی هنــری ،افزایــش
آ گاهــی و اطالعــات در حــوزه کارآفرینــی و کســب درآمــد تأســیس میشــوند.
محورهای فعالیت :کار آفرینی ،گردشگری
 .5گ ــروه کان ــون س ــالمندان (جهاندی ــدگان) :ه ــدف ای ــن گ ــروه کان ــون ارج نه ــادن و به ــره من ــدی از تجربی ــات فرهنگ ــی
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اجتماع ــی جهاندی ــدگان ،توانمن ــد س ــازی و اس ــتفاده از ظرفی ــت قش ــر س ــالمندان در ح ــوزه ه ــای تأثیرگ ــذار ش ــهری ،پرداخت ــن ب ــه
مس ــائل م ــورد عالق ــه س ــالمندان و  ...جه ــت فعالی ــت اس ــت ک ــه ب ــا هدای ــت کارشناس ــان و صاحبنظ ــران ای ــن ح ــوزه اه ــداف تعیی ــن
ش ــده دنب ــال م ــی گ ــردد.
محور فعالیت :سالمندان
 .6گــروه کانــون خانــواده :گــروه کانــون خانــواده در پــی ایجــاد بســتری مناســب جهــت ارتقــاء مهــارت هــای فردی،خانوادگــی
و اجتماعــی بــا اســتفاده از دانــش و تخصــص کارشناســان بــرای عالقــه منــدان در ایــن حــوزه اســت و فرصتــی اســت تــا عالقــه منــدان
بــا بــه اشــتراک گذاشــتن تجربیــات گرانبــار خــود ،شــاد و موفــق زیســتن را تجربــه کننــد.
محورهای فعالیت :بانوان  ،نوجوان ،جوان ،سالمت  ،سبک زندگی ،ورزش ،روانشناسی ،معلولین و اقشار خاص
 .7گــروه کانــون علــم و پژوهــش (ثریــا) :زیســتن در عصــر ارتباطــات و اطالعــات نیازمنــد داشــتن آ گاهــی نســبت بــه علــم و
فــن آوری هــای روز دنیــا اســت .یکــی از اهــداف گــروه کانــون علــم و فــن آوری را شــاید بتــوان آمــاده کــردن بســتری کــم هزینــه بــرای
ترویــج علــوم و فــن آوری هــای نوظهــور در ایــن عرصــه برشــمرد.
محورهای فعالیت :نجوم ،علمی ،طب سنتی
 .8گ ــروه کان ــون فض ــای مج ــازی (رس ــام) :تقوی ــت بنی ــه مهارت ــی مخاطب ــان در ح ــوزه تولی ــد محت ــوا ،س ــواد رس ــانه ای،
آش ــنایی ب ــا محص ــوالت رس ــانهای  -هن ــری و آم ــوزش در ای ــن ح ــوزه از اه ــداف ای ــن گ ــروه کان ــون میباش ــد.
محورهای فعالیت :رادیو ،رسانه ،شبکه های مجازی ،تولید محتوا
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ا گر شما عالقمند به راه اندازی مجموعه ای فرهنگی هنری هستید:
بهتریــن راهــکار بــرای بهــره منــدی از ظرفیــت هــای بــی نظیــر ســازمان فرهنگــی هنــری بــرای شــما «مراکــز مشــارکتی فرهنگــی
هنــری» مــی باشــد.
ً
در ادامه مختصرا با هویت مراکز مشارکتی و حوزه های فعالیتی آنها آشنا می شوید.
خانـ ـ ه فرهن ــگ مش ــارکتی ،خان ــه ک ــودک مش ــارکتی ،نگارخان ــه مش ــارکتی ،کتابخان ــه مش ــارکتی ،مرک ــز مش ــارکتی مس ــجد
محــور و مرکــز مش ــارکتی مدرســه محــور همگــی ذی ــل عنــوان مراکــز مش ــارکتی دســته بنــدی مــی شــوند .مراکــز مش ــارکتی ب ــا نظ ــارت
مدیریــت فرهنگــی هنــری منطقــه محــل اســتقرار و اعطــای مجــوز از ســوی مرکــز مشــارکت هــای فرهنگــی هنــری ســازمان ،توســط
بخ ــش خصوص ــی و مردم ــی تأس ــیس و اداره م ــی ش ــوند .ه ــدف از تأس ــیس و توس ــعه مراک ــز مش ــارکتی ،واگ ــذاری ام ــور فرهنگ ــی ب ــه
بخشه ــای مردم ــی ،تمركززدای ــی و كاه ــش هزینهه ــای فعالیته ــای زیربنای ــی فرهن ــگ و آموزشه ــای عموم ــی اس ــت.
تعریف و کارکرد هریک از انواع مراکز مشارکتی بدین شرح است؛
 -1خانــه فرهنــگ مشــاركتی :مجموعــه ای اســت کــه در آن فعالیــت هــای فرهنگــی ،هنــری و آموزشــی بــا محوریــت ارتقــای
فرهنــگ شــهروندان و بــا هــدف گام برداشــتن در مســیر زیســت شــهری بهتــر ارائــه مــی شــود .ایــن فعالیــت هــا شــامل برگــزاری دوره
هــای آموزشــی تحــت ســرفصلهای مصــوب ســازمان ،اجــرای جشــنواره هــا ،فعالیــت هــای مــردم نهــاد ،تولیــد محصــوالت فرهنگــی
و بــا هــدف ارتقــاء و جریــان ســازی مؤلفــه هــای فرهنگــی و شــهروندی و مبتنــی بــر خواســت و نیــاز مــردم و چارچــوب هــا و مقــررات
س ــازمان فرهنگ ــی هن ــری ش ــهرداری ته ــران طراح ــی و اج ــرا م ــی ش ــوند .گ ــروه مخاط ــب ای ــن مراک ــز ،ش ــهروندان ب ــاالی  6س ــال م ــی
باشــند.
 -2خانــه کــودک مشــارکتی :مجموعــه ای اســت کــه فعالیــت هــای آن بــر ابعــاد مختلــف تربیتــی ،آموزشــی و رشــد کــودکان در
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چارچــوب فرهنــگ ایرانــی اســامی تمرکــز دارد .ایــن مجموعــه بــاز تعریفــی از فضــای تخصصــی کــودک اســت کــه بــا حــذف اولویــت
ً
نگــه داری کــودک ،صرف ــا بــه طراحــی کارگاه ه ــای م ــادر و کــودک بــرای گــروه ســنی  6م ــاه ت ــا  3س ــال و آمــوزش گــروه ســنی  3ت ــا 6
ســال تمــام مــی پــردازد.
فعالیــت ایــن مراکــز بــا تمرکــز بــر روش هــای علمــی ،اصــول علــوم تربیتــی و برنامــه ریــزی آموزشــی ،شــناخت دقیــق مختصــات
آم ــوزش پذی ــری ک ــودک در مقاط ــع س ــنی مختل ــف ،تدوی ــن بس ــته ه ــای آموزش ــی پیوس ــته منطب ــق ب ــر توانای ــی ه ــای ش ــناختی و
فیزیکــی کــودک بــه تفکیــک گــروه ســنی و بــا رویکــرد ارتقــای دانــش و مهــارت مــادران بــرای تربیــت کــودک در محیطــی اســتاندارد
انج ــام م ــی ش ــود.
ٔ
 -3نگارخانــه مشــارکتی :بــه مکانــی گفتــه میشــود کــه بــا تامیــن ســرمایه از ســوی اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی و بــا مجــوز
س شــده و بــه آمــوزش هنرهــای تجســمی ،صنای ـ ع دســتی و ســنتی و همچنیــن نمایــش آثــار مرتبــط میپــردازد.
ســازمان تأســی 
ٔ
 -4کتابخان ــه مش ــارکتی :ب ــه مکان ــی گفت ــه میش ــود ک ــه ب ــا تامی ــن س ــرمایه از س ــوی اش ــخاص حقیق ــی ی ــا حقوق ــی تأس ــی 
س
شــده و بــا انعقــاد تفاهــم نامــه همــکاری ،تحــت شــبکه یکپارچــه کتابخانــه هــای ســازمان بــه فعالیــت در حــوزه خدمــات کتابخوانــی
و مطالعــه رســانههای مكتــوب ،دیــداری ،شــنیداری و الكترونیكــی و همچنیــن ارائــه فضــای عمومــی /اختصاصــی بــرای مطالعــه،
تحقی ــق و پژوه ــش ب ــه مخاطب ــان و عالقهمن ــدان میپ ــردازد.
 -5مرکــز مشــارکتی مســجدمحور :بــه مرکــزی گفتــه مــی شــود کــه بــا تأمیــن ســرمایه از ســوی اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی،
ب ــا مج ــوز س ــازمان در فض ــای «مس ــجد» فعالی ــت دارد و در آن مجموع ــه ای از خدم ــات مش ــابه خان ــه ه ــای ک ــودک مش ــارکتی ب ــه
مخاطبــان گــروه ســنی  6مــاه تــا  6ســال تحــت عنــوان خانــه کــودک مســجد محــور و خدماتــی مشــابه خانــه فرهنــگ مشــارکتی بــه
گــروه ســنی بــاالی  6ســال تحــت عنــوان خانــه فرهنــگ مســجد محــور ارائــه مــی شــود.
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 -6مرکــز مشــارکتی مدرســه محــور :بــه مرکــزی گفتــه مــی شــود کــه بــا تأمیــن ســرمایه از ســوی اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی،
ب ــا مج ــوز س ــازمان در فض ــای «مدرس ــه» فعالی ــت دارد و در آن مجموع ــه ای از خدم ــات مش ــابه خان ــه ه ــای فرهن ــگ مش ــارکتی ب ــه
مخاطب ــان گ ــروه س ــنی ب ــاالی  6س ــال ارائ ــه م ــی ش ــود .خدم ــات ای ــن مرک ــز ب ــه ط ــور اخ ــص ب ــه مخاطب ــان دان ــش آم ــوز در تمام ــی
مقاط ــع تحصیل ــی اختص ــاص دارد و پ ــس از اتم ــام س ــاعت فعالی ــت مدرس ــه ب ــا کس ــب مج ــوز از مدرس ــه ،آغ ــاز خواه ــد ش ــد.
-۷خانــه فرهنــگ مشــاركتی برخــط :مرکــزی اســت کــه در آن خدمــات آنالیــن فرهنگــی ،هنــری و آموزشــی بــا محوریــت تربیــت
ش ــهروندان و ب ــا ه ــدف گام برداش ــتن در مس ــیر زیس ــت ش ــهری بهت ــر ارائ ــه م ــی ش ــود .ای ــن فعالی ــت ه ــا ش ــامل برگ ــزاری دورهه ــای
آموزش ــی تح ــت س ــرفصل ه ــای مص ــوب س ــازمان ،اج ــرای برنام ــه ه ــا و اقدام ــات فرهنگ ــی هن ــری ،تولی ــد محص ــوالت فرهنگ ــی و
آموزشــی و بــا هــدف ارتقــاء و جریــان ســازی مؤلفــه هــای فرهنگــی و شــهروندی و مبتنــی بــر خواســت و نیــاز مــردم و چارچــوب هــا و
مقــررات ســازمان فرهنگــی هنــری شــهرداری تهــران طراحــی و اجــرا مــی شــوند .ایــن خدمــات مــی توانــد بــه صــورت آنالیــن و یــا بــه
صــورت ارائــه بســته هــای آموزشــی مجــازی ارائــه و عرضــه شــوند .گــروه مخاطــب ایــن مراکــز شــهروندان بــاالی  6ســال مــی باشــند.
-۸خان ــه ک ــودک مش ــارکتی برخ ــط :مرک ــزی اس ــت ک ــه فعالی ــت ه ــای آنالی ــن آن ب ــر ابع ــاد مختل ــف تربیت ــی ،آموزش ــی و رش ــد
ک ــودکان در چارچ ــوب فرهن ــگ ایران ــی اس ــامی تمرک ــز دارد .ای ــن مجموع ــه بازتعریف ــی از فض ــای تخصص ــی ک ــودک اس ــت ک ــه ب ــه
طراح ــی آم ــوزش گ ــروه س ــنی  3ت ــا  6س ــال تم ــام م ــی پ ــردازد .خدم ــات ای ــن مراک ــز ب ــا توج ــه ب ــه حساس ــیت س ــنی مخاطب ــان در دو
قالــب یــک ســویه و دو ســویه طراحــی و ارائــه مــی شــوند و بنابرایــن امــکان تولیــد محصــوالت فرهنگــی ،هنــری و آموزشــی و عرضــه
آنه ــا توس ــط ای ــن مرک ــز وج ــود دارد.
فعالیــت ایــن مراکــز بــا تمرکــز بــر روش هــای علمــی ،اصــول علــوم تربیتــی و برنامــه ریــزی آموزشــی ،شــناخت دقیــق مختصــات
آم ــوزش پذی ــری ک ــودک در مقاط ــع س ــنی مختل ــف ،تدوی ــن بس ــته ه ــای آموزش ــی پیوس ــته منطب ــق ب ــر توانای ــی ه ــای ش ــناختی و
فیزیک ــی ک ــودک انج ــام م ــی ش ــود.
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ا گر شما در یک نهاد فرهنگی و یا هنری فعالیت داشته و قصد مشارکت با سازمان فرهنگی هنری دارید:
بهترین راهکار برای بهره مندی از ظرفیت های بی نظیر سازمان فرهنگی هنری برای شما «تفاهم نامه» می باشد.
ً
در ادامه مختصرا با تفاهم نامه در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران آشنا می شوید.
تفاهمنامــه متنــی اســت بــر گرفتــه از مذاكــرات و توافقــات دوجانبــه یــا چندجانبــه كــه جهــت دســتیابی بــه اهــداف مشــخص و
بهمنظ ــور افزای ــش هم ــکاری و تش ــریکمس ــاعی در زمینهه ــای مختل ــف اقتص ــادی ،فرهنگ ــی ،هن ــری ،بازرگان ــی ،فن ــی ،آموزش ــی،
پژوهش ــی و دیگ ــر م ــوارد امض ــاء میگ ــردد .تفاه ــم نام ــه در م ــواردی امض ــاء میش ــود ک ــه طرفی ــن قص ــد ایج ــاد تعه ــدات و الزام ــات
ً
حقوق ــی را ندارن ــد و صرف ــا میخواهن ــد س ــندی را ب ــه امض ــاء برس ــانند ک ــه مبن ــای برنامهری ــزی ب ــرای مذا ک ــرات آین ــده باش ــد.
در تفاهمنامــه ،طرفهــای تفاهــم توافقاتــی در خصــوص چگونگــی رســیدن بــه هــدف انجــام مــی دهنــد کــه ممكــن اســت در
صــورت ضــرورت ،منتــج بــه انعقــاد قــرارداد گــردد.
زمینه های همکاری و مشارکت سازمان:
از مهم ترین زمینه های همکاری و مشارکت سازمان می توان به موارد ذیل اشاره کرد؛
»» همکاری در طراحی و اجرای برنامه های فرهنگی هنری (مناسبتی و غیر مناسبتی) مشترک
»» ارائه خدمات آموزشی تخصصی و عمومی در حوزه های متنوع فرهنگی و هنری
»» تهیه ،تولید و توزیع محصوالت فرهنگی و هنری ویژه فضاهای حقیقی و مجازی
»» تولید بسته های محتوایی تخصصی و عمومی در مأموریت های سازمانی
»» تهیه ،تولید و نشر مکتوبات فرهنگی هنری
»» فراهم سازی امکان استفاده از اماکن و فضاهای فرهنگی هنری در اختیار
»» فراهم سازی امکان بهره مندی از امکانات تفریحی و ورزشی در اختیار
»» فراهم سازی امکان استفاده از تجهیزات و امکانات سخت افزاری در اختیار
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کلیات فرآیند بررسی ،تصویب و انعقاد تفاهم نامه در سازمان

دریافت درخواست تفاهمنامه

بررسی درخواست تفاهمنامه

جمعآوری مستندات طرف تفاهم

بررسی مستندات طرف تفاهم و تنظیم پیشنویس تفاهمنامه با همکاری طرف تفاهم

استعالم از مدیریت امور حقوقی در خصوص پیشنویس تفاهمنامه

طرح و تصویب در شورای فعالیتها و اقدامات مشارکتی

پیگیری مراحل امضای تفاهمنامه

اطالعرسانی و پیگیری اجرای تفاهمنامه
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یکی از ارکان مشارکت ،شناخت دقیق سازمان مورد نظر می باشد.
در ادامه به صورت مختصر با سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران آشنا می شوید:

معرفی و تاریخچه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
با پایان دفاع مقدس و آغاز دوران سازندگی ،ضرورت توسعه فرهنگی پایتخت ،شهرداری تهران را برآن داشت تا همراه با
خدمات اجتماعی ،عمرانی و  ،...ارائه خدمات فرهنگی را در زمره برنامههای خود قرار دهد .از همان زمان ،بازسازی و یا تغییر
کاربری اماکن در اختیار شهرداری آغاز شد تا آنكه از اوایل سالهای دهه  ،70تأسیس مراکز فرهنگی هنری با عناوین فرهنگسرا،
خانه فرهنگ ،کتابخانه ،موزه و  ...در مناطق 22گانه شهرداری آغاز شد و معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری ،اداره آنها
را بر عهدهگرفت.
مدتی بعد و در سال  1375سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بهمنظور توسعه فرهنگ و هنر در جامعه ایرانی و نیز ارتقای
فرهنگ شهرنشینی و با نظر مساعد رهبر معظم انقالب اسالمی ،در شهرداری تهران ایجاد شد .توسعه فرهنگی ،تعمیق معرفت
دینی ،تقویت زیبائیطلبی و حقیقتجویی شهروندان ،شادزیستی توأم با روحیه سازنده و کسب مهارتهای زندگی اجتماعی،
نیازهایی اساسی بود که این سازمان در پاسخ به آنها موجودیت یافت.
نگرش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران معطوف به دورنمای اصلی توسعه فرهنگی است .تالش برای تقویت فرهنگ
ملی و اسالمی کالنشهر تهران با توجه به خصلتهای ویژه شهریاش و طراحی و تبیین مبانی الزم برای آن ،عمدهترین چالش
فراروی سازمان است .سازمانی كه پاسخگویی به مخاطبان را ضامن بقا و توسعه خود میداند و در تعامل با مخاطبان ،به برقراری
ارتباطات دوسویه و همچنین ارایه خدمات به صورت متنوع و متناسب با نیاز گروههای مخاطب ،توجه خاصی دارد.
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در سالهای آغاز عملكرد خود ،از طریق توسعه روابط رسمی و غیررسمی با مجموعه
مدیریت شهری تهران و ارتباط فعال با سایر سازمانهای فرهنگی و نیز مسئوالن فرهنگی کشور ،به تعادل و ثبات الزم رسید.
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نها و ارج نهادن به مقام شامخ اندیشمندان و هنرمندان ،به
پاسداشت شعائر دینی ،قابلیت بیحد و مرز توسعه فرهنگی انسا 
عنوان سه ارزش پایهای ،در زمره اهداف اصلی سازمان بوده است و بهرهگیری از الگوهای علمی در مدیریت ،شایستهساالری،
آیندهنگری و تشخیص اولویت پاسخگویی به نیازهای جامعه ،ارزشهای مرجع سازمان در تمامی فعالیتها و برنامهها ،مورد
توجه برنامهریزان و مدیران فرهنگی قرار گرفت.
این رویكردها و اهداف برگرفته از آموزههای دینی و بیانات مقام معظم رهبری ،تبدیل به اساسنامهای برای مأموریتهای
سازمان فرهنگی هنری شد.
اساسنامه ابتدایی در  26ماده و یک تبصره ،در 22شهریور  1375به تصویب اعضاء رسید ،اما پس از گذر از یک دهه فعالیت،
بازنگری در این اساسنامه طی  13ماه تحقیق و بررسی توسط کارشناسان انجام شد و با ارائه پیشنویس به اعضای هیأت امنا و
ایجاد اصالحاتی در آن ،در  28دی  1386به تصویب نهایی رسید .سپس در سال  1397و پس از بازنگری مجدد ،در جلسه هیأت
امناء سازمان به تصویب رسید.
ترویج و تعمیق فرهنگ و هنر متعالی نشأت گرفته از تعالیم دین مبین اسالم و ارزش های انقالب اسالمی و فرهنگ غنی ایرانی
اسالمی و متناسب با شرایط و خصوصیات حال و آینده شهر تهران ،فراهم ساختن بستر و زمینه نیل به حیات طیبه برای شهروندان
تهران با تقویت و محوریت مؤلفه های اسالمی و انقالبی و حاکمیت روح دیانت و اخالق اسالمی در فضای شهری ،ارتقای سطح
پایبندی شهروندان به اصول و ارزش های اسالمی ،انقالبی ،اخالقی ،انسانی و ملی ،ایجاد جریان های هدایتگر فرهنگی و هنری
و سایر فعالیت های ٔموثر و فراگیر فرهنگی و هنری ،دفاع از آرمان ها و اصول اسالمی و انقالب اسالمی و مقابله فرهنگی با افکار،
گرایشها ،جریان ها و رفتارهای معارض با آنها ،حفظ و ارتقای هویت شهروندی و سطح تعلق شهروندان نسبت به شهر ،فرهنگ
سازی در راستای اهداف ،سیاست ها ،مأموریت ها و وظایف مدیریت شهری با استفاده از ابزار فرهنگ و هنر از جمله نکات برجسته
و بارزی است که در اساسنامه جدید مورد توجه و تأ کید قرار گرفت.
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ساختار سازمان
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران سازمانی است با تابعیت ایرانی ،عمومی و غیردولتی ،مستقل که تحت ارکان هیأت
امنا و هیأت مدیره فعالیت میکند .این سازمان بهدستور رهبر معظم انقالب اسالمی برای تعالی فرهنگ عمومی شهروندان تهرانی
تشكیل و در تاریخ ( 1375/9/11تاریخ آ گهی تأسیس سازمان در روزنامه رسمی) بهعنوان یکی از سازمانهای وابسته به شهرداری
تهران رسمیت یافت.
رئیس سازمان و اعضای هیأت مدیره توسط شهردار تهران به هیأت امناء پیشنهاد و با رأی هیأت امناء انتخاب و حکم آنها
توسط شهردار تهران صادر میشود.
یکی از راههای اصلی تأمین بودجه ساالنه سازمان ،طبق قانون از محل اعتبارات ساالنه شهرداری و با توجه به مصوبات هیأت
امناء و مأموریت ها ،برنامه ها و تعهدات سازمان است.

19

ترکیب هیأت امنای سازمان
-1وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
-2وزیر آموزش و پرورش
-3رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
-4رئیس شورای اسالمی شهر تهران
-5شهردار تهران
-6رئیس سازمان تبلیغات اسالمی
-7رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور
-8رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی
-9مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
-10رئیس شورای فرهنگی ،اجتماعی زنان در شورای عالی انقالب فرهنگی
-11رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
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وظایف و مأموریت های سازمان
مطابق با اساسنامه مصوب مرداد  ،1397وظایف سازمان عبارتند از:
-1سیاســتگذاری اجرایــی ،برنامــه ریــزی ،ســازماندهی ،اداره و نظــارت بــر فعالیــت هــای فرهنگــی و هنــری مرتبــط بــا مدیریــت
شــهر تهــران در چارچــوب اساســنامه و مصوبــات هیــأت امنــای ســازمان
-2ایجــاد و مدیریــت مراکــز و مؤسســات فرهنگــی ،هنــری و آموزشــی تابعــه اعــم از فرهنگســراها ،خانــه هــای فرهنــگ،
کتابخانههــا  ،نگارخانــه هــا  ،مــوزه هــا و...
-3تعمیــر ،نگهــداری ،تجهیــز و پشــتیبانی از مراکــز تابعــه ســازمان و ارائــه تســهیالت الزم بــه آن هــا و همــکاری در توســعه
مجموعههــای فرهنگــی و هنــری مــورد نیــاز شــهر
-4جذب،گزینش و بهکارگیری نیروهای واجد صالحیت ،متعهد و کارآمد
-5تعامــل و همــکاری هدفمنــد بــا هنرمنــدان و فرهیختــگان متعهــد و بهــره گیــری از تــوان و تخصــص آنــان در پیشــبرد
مأموریتهــا و وظایــف
-6ایجــاد بســتر و فضــای مناســب بــرای حضــور شــهروندان و خانــواده هــا بهویــژه جوانــان در مرا کــز و برنامــه هــای فرهنگــی و
فراهــم ســازی محیــط مســاعد بــرای رشــد و تعالــی فرهنگــی آنــان
-7ایجــاد بســتر الزم بــرای توســعه مشــارکت شــهروندان در فعالیــت هــای مختلــف فرهنگــی و هنــری و تــاش در جهــت افزایــش
ســهم مصــرف خدمــات و کاالهــای فرهنگــی در ســبد خانــوار
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-8اطــاع رســانی و افزایــش آ گاهــی هــای شــهروندان بهویــژه در خصــوص مســائل دینــی و نیــز حقــوق و تکالیــف شــهروندی و
کمــک بــه خانــواده هــا در حــل مســائل پیرامونــی زندگــی آنهــا
-9انجــام فعالیــت هــای تبلیغــی در راســتای فضاســازی معنــوی و دینــی و انقالبــی شــهر و نیــز پوشــش مأموریــت هــای مدیریــت
شــهری در ابعــاد مختلــف
-10انجــام مطالعــات و پژوهــش هــای الزم فرهنگــی و هنــری در ارتبــاط بــا نیازهــای روزآمــد شــهر تهــران و حمایــت از ایــن گونــه
فعالیــت هــا
-11تالش برای تقویت اقتصاد خانواده از طریق حمایت و پشتیبانی از تولید و عرضه محصوالت فرهنگی و هنری خانگی
-12تعظیــم شــعائر و برگــزاری مراســم و مناســبت هــای مذهبــی و ملــی و انقالبــی در جهــت افزایــش وحــدت ،همبســتگی ،
انســجام و نوســازی معنــوی جامعــه
-13اجــرای طــرح هــای غنــی ســازی اوقــات فراغــت و کمــک بــه روحیــه نشــاط و شــادابی شــهروندان بــا اســتفاده از روش هــا و
ابزارهــای فرهنگــی و هنــری
-14تولیــد محصــوالت و آثــار فاخــر و ارزشــمند فرهنگــی و هنــری بــا بهــره گیــری از مجموعــه عوامــل کارآمــد بهویــژه فنــاوری های
نوین
-15اجــرای طــرح هــای توســعه و ترویــج فرهنــگ و معــارف اســامی و قرآنــی بــا محوریــت محافــل ،مجالــس و هیئــات مذهبــی
در محــات شــهر تهــران
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-16برگــزاری یــادواره هــا ،مراســم نکوداشــت و پاسداشــت مقــام شــامخ شــهدا و ایثارگــران و تجلیــل از خانــواده هــای معظم شــاهد
و تولیــد آثــار فرهنگــی و هنــری در راســتای توســعه و رشــد فرهنــگ ایثــار ،جهــاد و شــهادت
-17حمایــت از فعالیــت هــای فرهنگــی و هنــری در ســطح مســاجد و اماکــن مذهبــی و تولیــد آثــار فرهنگــی و هنری مــروج فرهنگ
مســجدمحوری در محله های شــهر
-18اجــرای برنامــه هــای جامــع تهــران گــردی ،شــناخت میــراث فرهنگــی و معنــوی تهــران و احیــاء هویــت تاریخــی شــهر بــا
همــکاری دســتگاه هــای ذی ربــط
-19توسعه کتابخانه ها ،قرائتخانه ها و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری مروج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی
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محورها و اهداف بلند مدت  17گانه سازمان
 -1ترویــج قانونگرایــی ،نظــم و انضبــاط شــهری و شــهروندی ،مســئولیت پذیــری ،عفــاف و تقیــد
بــه عــرف جامعــه دینــی
 -2بهبــود اخــاق و فرهنــگ شــهروندی در موضوعــات رفتــار ترافیكــی ،كاهــش آلودگــی هــوا ،حفــظ
محیــط زیســت ،همســایه داری ،صلــه ارحــام ،حمایــت از مظلــوم ،احســان و اكــرام ،امیــد بــه آینده،
سبك زندگی اسالمی  -ایرانی

مشــاركت ،شــادابی و نشــاط اجتماعی
 -3ارتقای فرهنگ سالمت ،تغذیه ،نظافت و بهداشت اجتماعی با تأ كید بر مدیریت پسماند
 -4مدیریت و اصالح الگوی مصرف با ترویج روحیه قناعت و ساده زیستی
 -5گسترش فرهنگ حلم ،صبر ،احترام ،آرامش و مهربانی در روابط فردی ،اجتماعی و خانواده
 -6ترویج و اشاعه فرهنگ مطالعه و كتابخوانی ،كار ،كارآفرینی ،تولید و تهرانگردی
-7اطالع رسانی ارزشها و دستاوردهای انقالب اسالمی
-8ترویــج اقامــه نمــاز ،انــس بــا قــرآن و بهــره بــرداری از متــون مرجــع دینــی بــا محوریــت قــرآن
كریــم

هویت دینی و انقالبی

-9معرفی فلسفه و ماهیت انقالب اسالمی ،والیت ،شخصیت حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم
انقالب و تقویت روحیهی استكبارستیزی با محوریت قدس ،فلسطین و مقاومت
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-10ترویج روحیه ایثار ،جهاد ،شهادت و مرگ آ گاهی و آشنایی شهروندان با زندگی و تفكر مفاخر و
بزرگان دفاع مقدس و جریان مقاومت
-11گســترش و تعمیــق شــناخت شــهرو نــدان از الگــو هــای دینــی ( رســول اكرم(صلــی اهلل علیــه و
آلــه) و ائمــه هــدی (علیهــم الســام) ) ،بــزرگان ،مفاخــر و علمــای اســام
-12تكریــم و پاسداشــت گویــش هــا ،آداب ،ر ســوم ،ســنت هــا و فرهنــگ ایرانــی و معرفــی تهــران
بــه عنــوان پایتخــت همــه اقــوام ایرانــی
-13گسترش و تقویت عزت ملی و حس تعلق به سرزمین ،جغرافیا ،پرچم ،سرود ملی
هویت ملی

-14ایجاد و گسترش نشانه ها و نمادهای فرهنگ و هنر اسالمی-ایرانی در بناها ،نماها و
عرصههای عمومی شهر تهران
-15ارتقاء همبستگی اجتماعی براساس هویت ملی و محله ای ،با بهره مندی از ظرفیت مساجد،
مدارس و خانواده و رعایت اصل احترام به زعما و بزرگان
-16بهره گیری از تمامی ظرفیت های هنری فضای حقیقی و مجازی در حوزه ادبیات ،نمایش،
شعر ،موسیقی ،فیلم ،رسانه و سینما در راستای تعالی ذائقه هنری شهروندان و بهبود اقتصاد
فرهنگ و هنر

مدیریت تغییرات فرهنگی

-17تولید ایده ،محتوا و محصوالت فاخر ،بهروز ،جذاب و منطبق با نیازهای مخاطبین و خانواده
محور
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معاون ــت ه ــای تخصص ــی س ــازمان
فرهنگ ــی هن ــری ش ــهرداری ته ــران

مأموریــت هــای ســازمان فرهنگــی هنــری شــهرداری تهــران در دو معاونــت تخصصــی فرهنگــی و هنــری پیگیــری و عملیاتــی می
شــود کــه در ادامــه هــر یــک بــه اجمــال معرفــی مــی شــوند.

معاونت فرهنگی
معاونــت فرهنگــی ،اولیــن معاونــت تخصصــی ســازمان فرهنگــی هنــری شــهرداری تهــران اســت کــه اهــداف و برنامــه هــای
فرهنگــی ســازمان را بــا اســتفاده از ظرفیــت مجموعــه هــای تحــت اختیــار خــود راهبــری و اجــرا مــی کنــد .مجموعــه های ذیــل معاونت
فرهنگــی عبارتنــد از :مدیریــت آفرینــش ،پایــش و راهبــری اجــرا ،مدیریــت امــور کتابخانــه هــا و ترویــج فرهنــگ کتابخوانــی ،مدیریــت
محصــوالت ،مرکــز مشــارکت هــای فرهنگــی هنــری ،دفتــر ترویــج ســبک زندگــی و ســتاد اقامــه نمــاز ســازمان.

مدیریت آفرینش ،پایش و راهبری اجرا:
مدیریــت آفرینــش ،پایــش و راهبــری اجــرا یکــی از مدیریــت هــای معاونــت فرهنگــی ســازمان اســت .ایــن مدیریت از ســه واحد زیر
تشــکیل شــده اســت کــه وظایــف هــر یــک از آنهــا بدین شــرح می باشــد:
» » واح ــد آفرین ــش ه ــای فرهنگ ــی :مس ــئله شناس ــی ،ای ــده پ ــردازی ،طراح ــی برنام ــه ه ــا ،تدوی ــن ش ــیوه نام ــه و بودج ــه
ری ــزی برنام ــه ه ــای فرهنگ ــی فراگی ــر س ــازمان
» » واحد راهبری اجرا :هماهنگی بخش ها ،معرفی عوامل ،نظارت و هدایت برنامه های فرهنگی فراگیر سازمان
» » واح ــد پای ــش برنام ــه ه ــای فرهنگ ــی :ارزیاب ــی برنام ــه ه ــای فرهنگ ــی فراگی ــر س ــازمان  ،آس ــیب شناس ــی و تدوی ــن
گ ــزارش ه ــای مربوط ــه
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مدیریت امور کتابخانه ها و ترویج فرهنگ کتابخوانی:
ســازمان فرهنگــی هنــری شــهرداری تهــران بــا مجموعــه ای بالــغ بــر  110بــاب کتابخانــه عمومــی ،پرچــم دار ارائــه خدمــات
اســتاندارد کتابخانــه ای در ســطح شــهر تهــران مــی باشــد .مدیریــت کتابخانــه هــا و ترویــج فرهنــگ کتابخوانــی بــا هــدف سیاســت
گــذاری ،هماهنگــی و نظــارت بــر رونــد فعالیــت كتابخانــه هــا و مدیریــت نیروهــای شــاغل در آن از ســال  1376فعالیــت خــود را آغــاز
نمــوده اســت .شــبکه یکپارچــه کتابخانــه هــای ســازمان بــه عنــوان اولیــن شــبکه کتابخانــه های عمومــی کشــور در ســال  89رونمایی
شــد .بــا اجــرای ایــن طــرح امــکان عضویــت در یــک کتابخانــه و اســتفاده از خدمــات و امکانــات کلیــه کتابخانــه هــا در ســطح شــهر
تهــران بــه صــورت رایــگان بــرای شــهروندان تهرانــی فراهــم گردیــد .امــکان ارتبــاط پیوســته و فراگیــر بیــن کتابخانــه هــای ســازمان،
قابلیــت بــه اشــتراک گــذاری کتــاب هــا و منابــع اطالعاتــی ،ارائــه خدمــات از راه دور بــه اعضــاء ،امــکان اســتفاده از منابــع دیجیتــال و
الکترونیــک ،فهرستنویســی متمرکــز کتابهــا و  ...و بــه تبــع آن صرفــه جویــی در هزینــه هــا و افزایــش رضایــت مخاطبــان از جملــه
مزایــای ایــن شــبکه ســازی مــی باشــد.
بــا توجــه بــه اجــرای طــرح موفــق شــبکه ســازی کتابخانــه هــای ســازمان ،بــا تدبیــر شــهردار محتــرم تهــران و مدیریــت فرهنگــی
کالن شــهر تهران،کتابخانــه هــای مســتقل معاونــت اجتماعــی بــه ســازمان الحــاق و تحــت عنــوان «شــبکه یکپارچــه کتابخانــه هــای
شــهرداری تهــران» شــروع بــه فعالیــت نمــود و بدیــن ترتیــب گام ٔموثــری در جهــت حــذف مــوازی کاری هــا در شــهرداری تهــران و ارائــه
خدمــات ٔموثــر فرهنگــی در حــوزه کتــاب و کتابخوانــی بــه شــهروندان تهرانــی فراهــم گردیــد.
در همیــن رابطــه شــایان ذکــر اســت کــه  81کتابخانــه عمومــی ســازمان دارای بخــش کــودک و نوجــوان مــی باشــند و کتابخانــه
آفتابگــردان و پرتــو نیــز بــه عنــوان کتابخانــه هــای مســتقل ویــژه کــودکان و نوجوانــان فعالیــت دارنــد .همچنین کتابخانه هــای طلوع
(خــاوران) ،شــهید فهمیــده و شــیخ کلینــی دارای بخــش هــای ویــژه نابینایــان و کــم بینایــان مجهــز بــه کتــب بریــل ،کتــب صوتــی،
دســتگاه «بــه دیــد» و دیگــر امکانــات مــورد نیــاز نابینایــان هســتند.
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تعداد کتابخانه ها

 110باب

تعداد کل اعضای کتابخانه ها

 1405883نفر

تعداد اعضای فعال

 114144نفر

تعداد منابع کتابخانه ها

 2734611نسخه

تعداد کتابداران

 286نفر  185 /نفر زن و  101نفر مرد

مساحت کتابخانه ها

 54385مترمربع

مساحت سالن های مطالعه

 14730مترمربع

تعداد صندلی های مطالعه

 9819عدد

تعداد مراجعه شهروندان در سال

 6میلیون نفر

مدیریت محصوالت:
یکــی از مأموریــت هــای اصلــی ســازمان فرهنگــی هنــری شــهرداری تهــران کــه بایــد بخش عمــده ای از فعالیــت های آن را شــامل
شــود حــوزه محصــوالت فرهنگــی هنــری اســت« .ارائــه خدمــات و تولیــد و عرضــه محصــوالت فرهنگــی مناســب و مطلــوب در راســتای
پاســخ گویــی بــه نیازهــا ،مشــکالت ،خالءهــا و معضــات فرهنگــی شــهر تهــران» از جملــه سیاســت هــا و خــط مشــی هــای کالن ســازمان
اســت کــه در بنــد  7از مــاده  7اساســنامه ســازمان بــه آن اشــاره شــده اســت .در همیــن زمینــه «تولیــد محصــوالت و آثــار فاخــر و ارزشــمند
فرهنگــی هنــری بــا بهــره گیــری از مجموعــه عوامــل کارآمــد بــه ویــژه فــن آوری های نوین» نیــز در بنــد  14از ماده  8اساســنامه (بخش
وظایــف ســازمان) بیان شــده اســت.
از دیگــر ســو در ســند راهبــردی ســازمان نیــز کــه چنــد ســالی اســت تدویــن شــده اســت بــه حــوزه محصــوالت فرهنگــی هنــری توجــه

30

ویــژه ای شــده و راهبردهــای مســتقیمی در ایــن خصــوص در آن درج شــده اســت کــه شــامل :رقابــت پذیــر کــردن محصــوالت ســازمانی
و افزایــش کیفیــت محصــوالت ســازمان ،شناســایی محصــوالت بــا کیفیــت انحصــاری و شــاخص بــرای اســتمرار و ارتقــای آنهــا در
دوره هــای مختلــف فعالیــت ســازمان ،اســتاندارد ســازی کاال و خدمــات تولیــد شــده در ســازمان ،بهــره بــرداری از مطالعــات بــازار بــرای
ســاماندهی ســرمایه گــذاری در تولیــد کاال و خدمــات دارای بازدهــی اقتصــادی بــاال ،ایجــاد شــبکه توزیــع ســازمان بــا افزایــش ضریــب
نفــوذ و دسترســی ســازمان بــه مخاطبــان و  ...مــی باشــد.
بــر ایــن اســاس ،مدیریــت محصــوالت ســازمان ،در راســتای تحقــق اهــداف ،سیاســت هــا و برنامــه هــای فــوق ،اقــدام بــه برنامــه
ریــزی ،ســاماندهی و فعالیــت در حــوزه محصــوالت فرهنگــی هنــری ســازمان نمــوده تــا بتوانــد بــه تدریــج بــه نتایــج مــورد نظــر دســت
یافتــه و پیشــرفت قابــل مالحظــه ای داشــته باشــد.
اهم وظایف این مدیریت عبارتند از:
»» تدوی ــن ضواب ــط و قوانی ــن م ــورد نی ــاز در ح ــوزه فرآین ــد ه ــای ف ــروش محص ــوالت ،نح ــوه قیم ــت گ ــذاری ،تعیی ــن می ــزان
تخفیـــف ،مشـــارکت در فـــروش و ...
»» توسعه و به روز رسانی دستور العمل و فرآیند صدور مجوز محصول بر اساس روش ها و الگوهای علمی و بومی
»» تدوی ــن ضواب ــط و مق ــررات م ــورد نی ــاز در ح ــوزه حمای ــت و مش ــارکت در تولی ــد محص ــول و نح ــوه محاس ــبه می ــزان حمای ــت و
مش ــارکت
»» تدوی ــن ضواب ــط و مق ــررات م ــورد نی ــاز درخص ــوص ثب ــت و ضب ــط ای ــده و ط ــرح محص ــول ،تعیی ــن حق ــوق مالکی ــت م ــادی و
معن ــوی محص ــول و نح ــوه انتف ــاع از آنه ــا
»» بــه روزآوری و بهبــود ضوابــط و اســتانداردهای بایگانــی و آرشــیو محصــوالت ،کدبنــدی و شناســه گــذاری آنهــا و ایجــاد بانــک
اطالعاتــی محصــوالت
»» تدوی ــن ضواب ــط و مق ــررات الزم ب ــرای ثب ــت ارزیاب ــی و رتب ــه بن ــدی عوام ــل تولی ــد و تعرف ــه تولی ــد محص ــول ب ــر اس ــاس س ــطح
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عوام ــل و ایج ــاد بان ــک اطالعات ــی آن
»» ســاماندهی فروشــگاه هــای محصــوالت فرهنگــی ســازمان بــا یــک برنــد واحــد و بــا رعایــت اســتانداردهای الزم و تعییــن ضوابــط
و مقــررات مــورد نیــاز آن
»» تدوین ضوابط و مقررات الزم به منظور نظارت و مدیریت توزیع محصوالت در سازمان .

دفترترویج سبک زندگی:
دفتــر ترویــج ســبک زندگــی یکــی از زیرمجموعــه هــای معاونــت فرهنگــی اســت .ایــن دفتــر با هــدف تبیین ،تشــریح و تفســیر ابعاد و
مؤلفــه هــای ســبک زندگــی اســامی ایرانــی در ســطح شــهر تهــران فعالیــت مــی کنــد .دفتــر ترویــج ســبک زندگــی بــه عنــوان بــازوی فکری
معاونــت فرهنگــی در حــوزه هــای ذیــل نقــش آفرینــی مــی کند؛
»» توسعه تعامالت درون و برون سازمانی با هدف جذب و ایجاد شبکه نخبگان و صاحبنظران حوزه سبک زندگی
»» هم افزایی و بهره گیری از تخصص ها و مهارت های صاحبنظران حوزه های مختلف سبک زندگی
»» شناسایی و معرفی فرصت ها و ظرفیت ها برای فعالیت فرهنگی در حوزه سبک زندگی در فضای مجازی و فیزیکی
»» تشــکیل گــروه هــای متفکــر و پویــا جهــت هــم افزایــی و مشــارکت در ارائــه راهبردهــای کوتــاه مــدت و میــان مــدت بــرای ترویــج
ســبک زندگــی اســامی ایرانــی
»» اجرای دوره های آموزشی مربوط به سبک زندگی
»» و همــکاری بــا مدیریــت محصــوالت در اظهارنظــر و اصــاح محتوایــی و شــکلی محصــوالت فرهنگــی هنــری مرتبــط بــه ســبک
زندگــی
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ستاد اقامه نماز:
اهم فعالیت ها و برنامه های این ستاد عبارت است از:
»» پیگیری و هماهنگی برپایی نماز جماعت در مناطق و مراکز تحت پوشش سازمان
»» تجهیز و به روزرسانی نمازخانههای مناطق و مراکز تحت پوشش سازمان
»» رسیدگی به مشکالت ائمه محترم جماعات سازمان
»» تجلیل و تقدیر از خادمان و فعاالن نماز
»» دیدار ائمه جماعات با شورای اقامه نماز و مقام عالی سازمان
»» برگزاری دوره های آموزشی ویژه ائمه محترم جماعات سازمان
»» پاسداشت و گرامیداشت مناسبتهای ملی و مذهبی در طول سال
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معاونت هنری
ســازمان فرهنگــی هنــری شــهرداری تهــران ،تنهــا ســازمان در مجموعــه معظــم شــهرداری اســت کــه یــک معاونــت مســتقل را بــه
امــر هنــر اختصــاص داده اســت .در واقــع معاونــت هنــری یکــی از مهمتریــن و اســتراتژیکترین بخشهــای ســازمان فرهنگــی هنــری
شــهرداری تهــران اســت کــه از  4مدیریــت هنرهــای نمایشــی ،مدیریــت آفرینشهــای ادبــی ،مدیریــت امور موســیقی و ســرود  ،مدیریت
هنرهــای تجســمی و امــور موزههــا تشــکیل گردیــده اســت کــه اهــداف ذیــل را دنبــال مــی نمایــد:
»» طراحی ،برنامه ریزی ،اجرا و نظارت بر کیفیت اجرای فعالیت های هنری( سینمایی ،نمایش ،موسیقی  ،تجسمی ،هنرهای
سنتی و )...در راستای اهداف و چشم انداز کالن سازمان
»» کارشناسی و صدور مجوز اجرای کلیه فعالیت های هنری مراکز سازمان
»» جل ــب مش ــارکت و ایج ــاد هم ــکاری ه ــای فرهنگ ــی و هن ــری ب ــا س ــایر نه ــاد ه ــای مرتب ــط از جمل ــه :وزارت فرهن ــگ و ارش ــاد
اس ــامی ،ح ــوزه هن ــری س ــازمان تبلیغ ــات اس ــامی ،ص ــدا و س ــیمای جمه ــوری اس ــامی ای ــران ،بنی ــاد ش ــهید و...
»» حمایت از فعالیت های هنری هنرمندان شهر تهران.

مدیریت موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
»» تهیه و تدوین آئین نامه ها  ،دستورالعمل ها و اساسنامه ها ی جشنواره ها و فعالیت های موسیقی.
»» تولید محصوالت فاخر موسیقی و نماهنگ در مناسبت های ملی ،مذهبی و وقایع اجتماعی  ،هنری و فرهنگی.
»» کارشناس ــی  ،ص ــدور مج ــوز و نظ ــارت برکیفی ــت اج ــرای برنام ــه ه ــای موس ــیقی اع ــم از :کنس ــرت ه ــای حرف ــه ای و آمات ــور،
کنس ــرت ه ــای آموزش ــی ،برنام ــه ه ــای علم ــی و پژوهش ــی ،بزرگداش ــت و تجلی ــل از اس ــتادان موس ــیقی ای ــران ،نق ــد و بررس ــی کت ــاب و
آلب ــوم ه ــای موس ــیقی و...
»» مش ــارکت ب ــا مرک ــز آم ــوزش س ــازمان در جه ــت چگونگ ــی ج ــذب مربی ــان موس ــیقی ط ــی برگ ــزاری آزم ــون ه ــای اح ــراز صالحی ــت
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تدری ــس متقاضی ــان و همچنی ــن تدوی ــن ش ــیوه نام ــه آموزش ــی و س ــرفصل ه ــای آم ــوزش موس ــیقی.
»» مشــارکت بــا مرکــز مشــارکت هــای فرهنگــی در جهــت صــدور مجــوز تأســیس کانــون هــای موســیقی در مناطــق ســازمان طــی
مصاحبــه هــای تخصصــی.
»» مش ــارکت ب ــا س ــایر نه ــاد ه ــای مرتب ــط ب ــا موس ــیقی(دفتر موس ــیقی وزارت فرهن ــگ و ارش ــاد اس ــامی ،واح ــد موس ــیقی ح ــوزه
هن ــری س ــازمان تبلیغ ــات اس ــامی ،دفت ــر موس ــیقی س ــازمان ص ــدا و س ــیمای جمه ــوری اس ــامی ای ــران ،انجم ــن موس ــیقی ای ــران،
خان ــه موس ــیقی ای ــران و.)...
»» حمایت از فعالیت های هنرمندان موسیقی شهر تهران.
»» برگزاری جشنواره های موسیقی .
»» تشکیل ارکستر های مختلف و راه اندازی گروه کر در مراکز مختلف سازمان.

مدیریت هنرهای تجسمی و امور موزهها
مدیریــت هنرهــای تجســمی و امــور موزههــا بزرگتریــن و گســتردهترین مدیریــت معاونــت هنــری اســت .ایــن مدیریــت عــاوه
بــر راهبــری ســتادی مجموعــه نگارخانههــا ،موزههــا ،بــاغ موزههــا و خانــه موزههــای ســازمان ،تعــدادی نگارخانــه و مــوزه و بــاغ مــوزه
شــاخص را بــه عنــوان زیرمجموعــه خــود دارد .مــوزه هنرهــای دینــی امــام علــی(ع) ،مــوزه عکســخانه شــهر ،مــوزه دکتــر ســندوزی ،بــاغ
مــوزه هنــر ایرانــی ،نگارخانــه اللــه و خانــه کاریکاتــور  6مرکــز تخصصــی هســتند کــه بــه عنــوان زیرمجموعههای معاونــت هنری تحت
راهبــری مدیریــت هنرهــای تجســمی و امــور موزههــا قــرار دارنــد.
مدیریــت هنرهــای تجســمی عــاوه بــر راهبــری ســتادی نگارخانههــا و مــوزه هــای ســازمان ،برنامههــای شــاخص هنــری در
حــوزه هنرهــای تجســمی را برگــزار میکنــد .جشــنوارهها ،کارگاههــا ،نشسـتها و همایشهــای مهــم هنــری در ســطح شــهری ،ملــی و

35

حتــی بینالمللــی در ایــن مدیریــت طراحــی و اجــرا میشــود.
ایــن مدیریــت دارای دو واحــد مجزاســت .اولــی واحــد امــور نگارخانههــا و موزههــا و دومــی واحــد خدمــات و محصــوالت تجســمی
اســت .هــر دو واحــد نیــز دارای کارشناســان مختلفــی اســت کــه در راهبــری ســتادی و اجــرای برنامههــا و تولیــد محصــوالت حــوزه
هنرهــای تجســمی فعالیــت دارنــد.

مدیریت آفرینشهای ادبی
مدیریــت آفرینشهــای ادبــی یکــی از چهــار مدیریــت تخصصــی معاونــت هنــری ســازمان فرهنگــی هنــری شــهرداری تهــران اســت
کــه فعالیــت خــود را از ســال  1382در ســازمان شــروع کــرده اســت .برخــی از فعالیتهــای مدیریــت آفرینشهــای ادبــی بــه شــرح زیــر
اســت:
»» حمای ــت و راه ان ــدازی بی ــش از  60کان ــون ادب ــی فع ــال در زمین ــه ش ــعر و داس ــتان تح ــت نظ ــارت فرهنگس ــراها و مناط ــق 22
گان ــه ته ــران
»» راه اندازی سه دفتر خانه طنز ،خانه شعر و خانه ترانه در جهت حمایت مستمر و مستقیم از این سه گونه ادبی
»» حمایت از برنامههای ادبی فرهنگسراها و برگزاری برنامههای مشارکتی در حوزه ادبیات
»» حمایت در زمینه تولید و چاپ آثار ادبی
»» برگزاری برنامههای ادبی با محوریت معرفی و آشنایی ادبیات ایران زمین به عامه مردم
»» برگزاری نشستها و کارگاههای تخصصی در حوزه شعر و داستان
»» معرفی و آماده سازی سرفصلهای مورد نیاز در حوزه آموزش
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مدیریت هنرهای نمایشی
مدیریــت هنرهــای نمایشــی ســازمان فرهنگــی هنــری شــهرداری تهــران بــا توجــه بــه وســعت و گســتردگی ایــن ســازمان و ضــرورت
برنامــه ریــزی فرهنگــی و اجتماعــی و سیاســت گــذاری متمرکــز در حــوزه هنرهــای نمایشــی شــکل گرفــت.
در ایــن راســتا بــا توجــه بــه جایــگاه ویــژه هنــر نمایش در جوامع متمدن و تأثیرگذاری بســیار متنــوع در حوزه های معنوی ،سیاســی و
اجتماعــی ،ایــن مدیریــت تــاش مــی کنــد تــا ضمــن حفــظ و یکپارچگــی زیــر مجموعــه های خــود در خصــوص طــرح و اجــرای برنامههای
نمایشــی در ســطح شــهر تهــران ،زمینــه را بــرای ترویــج اهــداف  17گانــه ســازمان فرهنگی هنری فراهــم آورد .اهم اهــداف عبارتند از :
»» تبلیــغ ارزشــهای دینــی ،اجتماعــی و هنــری از طریــق جــذب گروههــای نمایشــی در ســطح مناطــق و محــات تهــران و تولیــد آثــار
فاخــر
»» جذب و حمایت از عالقمندان و هنرمندان عرصه های نمایشی
»» برگزاری کارگاه ها و کالس های آموزشی
»» فراه ــم آوردن زمین ــه تجرب ــه گ ــری در ان ــواع نمای ــش از جمل ــه صحن ــه ای ،خیابان ــی ،عروس ــکی ،تئات ــر تلویزیون ــی ،نمای ــش
رادیویـــی و...
»» تالش در جهت دستیابی به شکل نمایش ملی و فاخر
»» ت ــاش در جه ــت تش ــکیل گ ــروه ه ــای تئات ــر س ــازمان ب ــه عن ــوان م ــر ّوج ــان اصل ــی سیاس ــت ه ــای س ــازمان فرهنگ ــی و هن ــری
ش ــهرداری ته ــران
»» گســترش هنرهــای نمایشــی بــا مضامیــن اجتماعــی در مناطــق و محــات مختلــف تهــران متناســب بــا بســتر فرهنگــی موجــود در
منطقــه.
تنها مرکز زیر مجموعه این مدیریت پردیس تئاتر تهران می باشد.
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ارتباط با سازمان
حوزه سازمانی

تلفن تماس

حوزه ریاست

 88981703-4و 96653005-6

معاونت فرهنگی

 88981653-4و 96653405-7

معاونت هنری

 88981678-9و 96653505-7

معاونت مالی و اداری

 88981660-3و 96653105-6

معاونت برنامه ریزی ،توسعه و امور شوراها

 88981693-4و 96653305-6

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

 88981743-6و 96653605-6
 ۶۶۴۸۶9۲۸و ۶۶۴۸۸۵۶۸

مرکز مشارکت های فرهنگی هنری
نشانی سازمان :میدان ولیعصر ،بلوار کشاورز ،جنب خیابان شهید علیرضا دائمی ،پالک 1

نشانی مرکز مشارکتها :خیابان انقالب ،حدفاصل خیابان ولیعصر (عج) و خیابان فلسطین ،خیابان شهید برادران مظفر شمالی ،بن بست مهربان ،پالک ۲
سامانه پیام کوتاه سازمان20001837 :
کد پستی سازمان1817223365 :
تلفن تماس دبیرخانه سازمان88975843 :
پست الکترونیک سازمانInfo@farhangsara.ir :
سایت سازمانwww.farhangsara.ir :
سایت مرکز مشارکت هاwww.mosharekat.farhangsara.ir :
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ظرفیت ها و امکانات
مناطق و مرا کز تحت پوشش
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

مرا کز ،مؤسسات و ظرفیت های سازمان در یک نگاه
گستره منطقهای
فرهنگسرا

22
فرهنگسرای اصلی

23

فرهنگسرای تابعه

6

فرهنگسرای خاص

6

خانه فرهنگ  /مجتمع فرهنگی هنری

68

خانه قرآن

5

کتابخانه

آموزش

تعداد کتابخانه

110

کتاب (نسخه)

2734611

نگارخانه

32

موزه و خانه موزه

14

مؤسسه و شرکت

6

پردیس سینمایی

4
مرکز آموزشی

108

خانه کودک شهر شکوفه ها

75

فضاهای آموزشی (متر مربع)

26519

کالس

667

صندلی

11031

40

مربی و استاد

5000

عنوان دوره آموزشی

1400

ثبت نام ساالنه (نفر)
خانه فرهنگ مشارکتی

299799
23

خانه کودک مشارکتی

28

کتابخانه مشارکتی (تفاهم نامه ای)

1

گروه کانون ادب و هنر

158

گروه کانون اخالق

60

گروه کانون انقالب (ایران ما)

19

گروه کانون کسب و کار (توانا)

28

گروه کانون سالمندان (جهاندیدگان)

24

گروه کانون خانواده

94

گروه کانون علم و پژوهش (ثریا)

26

گروه کانون فضای مجازی (رسام)

17

آموزش

مرکز مشارکتی

کانون مشارکت مردمی

سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (تعداد)

74

ظرفیت سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (نفر)

9442

فضاهای ورزشی (متر مربع)

31774

سالن چند منظوره ورزشی (تعداد)

57

اماکن آبی ورزشی (تعداد)

6

سازمانها ،نهادها ،ادارات و شرکت های طرف تفاهم با سازمان

100
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مدیریت های فرهنگی هنری
مناطق  22گانه و مترو

مدیریت های فرهنگی هنری مناطق  22گانه و مترو
مأموری ــت ه ــای س ــازمان فرهنگ ــی هن ــری ش ــهرداری ته ــران ،در س ــطح مناط ــق  22گان ــه و در قال ــب مجموع ــه های ــی از قبی ــل
فرهنگس ــراها ،خان ــه ه ــای فرهن ــگ ،نگارخان ــه ه ــا ،کتابخان ــه ه ــا ،مراک ــز مش ــارکتی ،کان ــون ه ــای مش ــارکت مردم ــی ،پردی ــس
ه ــای س ــینمایی ،مؤسس ــات و  ...دنب ــال میش ــود.
سیاس ــتگذاری و برنامهری ــزی كالن فرهنگ ــی هن ــری ش ــهر ،در س ــطح س ــتاد س ــازمان انج ــام و ب ــه مدیری ــت ه ــای فرهنگ ــی
هن ــری مناط ــق  22گان ــه اع ــام میش ــود .مدیری ــت فرهنگ ــی هن ــری منطق ــه نماین ــده س ــازمان در ه ــر منطق ــه اس ــت ك ــه وظیف ــه
نظ ــارت و هماهنگ ــی فعالیته ــای آموزش ــی ،خدمات ــی و برنامـ ـهای منطق ــه تح ــت پوش ــش خ ــود را برعه ــده دارد.
مدیریــت هــای فرهنگــی هنــری مناطــق  22گانــه بــر اســاس سیاســت هــای ابالغــی ســتاد ســازمان و نیازهــای موجــود در ســطح
منطق ــه ،برنامهه ــا را ب ــا بودج ــه مش ــخص طراح ــی و برنام ــه ری ــزی میکنن ــد .برنامهه ــای موردنظ ــر مناط ــق از س ــوی مدیری ــت ه ــر
منطقــه بــه ســتاد ســازمان اعــام شــده و پــس از تصویــب بودجــه ،بــرای اجــرا بــهمناطــق ابــاغ میشــود .مســئولیت اجرایــی در هــر
منطقــه بــه مدیریــت فرهنگــی هنــری آن منطقــه واگــذار شــده اســت.
در برخ ــی از مناط ــق ش ــهرداری ،بی ــش از ی ــک فرهنگس ــرا وج ــود دارد .در چنی ــن مناطق ــی ،مدی ــر در بزرگتری ــن فرهنگس ــرا
کــه فرهنگســرای اصلــی قلمــداد مــی شــود ،مســتقر بــوده و فرهنگســرای دیگــر کــه کوچکتــر اســت ،فرهنگســرای تابعــه نامیــده
میش ــود .فرهنگس ــرای خ ــاص نی ــز ب ــه فرهنگس ــراهایی گفت ــه میش ــود ک ــه اق ــدام ب ــه فعالی ــت در ی ــک ح ــوزه تخصص ــی و
تعریــف شــده در ســطح شــهر تهــران میکننــد و از نظــر س ــاختار اداری زیرمجموعــه مدیریــت فرهنگــی هنــری منطقــه نیســتند.
ب ــه ج ــز فرهنگس ــراها ،خان ــه ه ــای فرهن ــگ ،مجتم ــع ه ــای فرهنگ ــی هن ــری ،نگارخان ــه ه ــا و کتابخان ــه ه ــا نی ــز توس ــط
مدیریته ــای فرهنگ ــی هن ــری مناط ــق اداره م ــی ش ــوند ک ــه تعاری ــف اجمال ــی آنه ــا ب ــه ش ــرح ذی ــل م ــی باش ــد؛
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ً
فرهنگس ــرا :مکان ــی اس ــت ک ــه در آن ،فعالیته ــای فرهنگ ــی هن ــری انج ــام میش ــود .در فرهنگس ــراها معم ــوال ش ــرایطی
ت در زمین ــه هنره ــای
ب ــرای آم ــوزش ،طراح ــی وتولی ــد برنام ــه ه ــا و محص ــوالت گوناگ ــون فرهنگ ــی و اجتماع ــی و همچنی ــن فعالی ـ 
مختلـــف فراهـــم اســـت .اکثـــر فرهنگســـراها ،دارای کتابخانـــه ،نگارخانـــه ،ســـینما و اماکـــن تفریحـــی ورزشـــی مـــی باشـــند.
ً
فرهنگس ــراها ب ــه ج ــز پوش ــش منطق ــه خ ــود ،بعض ــا ب ــه فعالیته ــای فرامنطقـ ـهای نی ــز میپردازن ــد.
خانــه فرهنــگ :در خانــه هــای فرهنــگ و مجتمــع هــای فرهنگــی هنــری ،همــان فعالیتهــای فرهنگســرا امــا در انــدازهای
کوچکت ــر و تع ــداد و بودجـ ـهای ب ــه مرات ــب کمت ــر اج ــرا میش ــوند .از آنج ــا ک ــه ای ــن مراک ــز در س ــطح مح ــات ق ــرار دارن ــد ام ــکان
دسترس ــی ش ــهروندان ب ــه آنه ــا س ــهلتر و بیشت ــر اس ــت .عم ــده فعالیته ــای فرهنگ ــی خانهه ــای فرهن ــگ و مجتم ــع ه ــای
فرهنگ ــی هن ــری ،ب ــه گس ــترش و ارتق ــای س ــطح فرهن ــگ عموم ــی منج ــر میش ــود.
نگارخان ــه :فضاه ــای نگارخانـ ـهای ب ــه منظ ــور نمای ــش آث ــار و تولی ــدات هن ــری و فرهنگ ــی ،ب ــه دو ص ــورت مس ــتقل و ی ــا در
ســـاختمانهای فرهنگســـراها و ســـایر مراکـــز فرهنگـــی ،شـــكل گرفتـــه اســـت.
کتابخان ــه :كتابخانهه ــای س ــازمان ب ــا فراهـ ـمآوری م ــواد چاپ ــی ،دی ــداری ،ش ــنیداری و الكترونیك ــی س ــعی در گ ــردآوری،
نگهــداری ،ســازماندهی ،بازیابــی ،انتشــار و ارائــه اطالعــات مــورد نیــاز شــهروندان بــا هــدف ترویــج فرهنــگ مطالعــه و کتابخوانــی در
شــهر تهــران تأســیس شــد .ایــن کتابخانههــا یــا بــه صــورت مســتقل (ســاختمان مجــزا) و یــا غیــر مســتقل (در فرهنــگ ســراها ،خانــه
هــای فرهنــگ و  )...زیــر نظــر مدیریــت کتابخانــه هــا و ترویــج فرهنــگ کتابخوانــی فعالیــت مــی نماینــد.
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مدیریت فرهنگی هنری

منطقه 1

مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱

فرهنگسرا

فرهنگسرای اصلی

1

فرهنگسرای تابعه

1

خانه فرهنگ  /مجتمع فرهنگی هنری

-

خانه قرآن

-

کتابخانه

مرکز مشارکتی

کانون مشارکت مردمی

تعداد کتابخانه

3

کتاب (نسخه)

57125

نگارخانه

1

موزه و خانه موزه

2
خانه فرهنگ مشارکتی

2

خانه کودک مشارکتی

7

کتابخانه مشارکتی

-

گروه کانون ادب و هنر

10

گروه کانون اخالق

2
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مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱

کانون مشارکت مردمی

گروه کانون انقالب (ایران ما)

-

گروه کانون کسب و کار (توانا)

3

گروه کانون سالمندان (جهاندیدگان)

1

گروه کانون خانواده

6

گروه کانون علم و پژوهش (ثریا)

1

گروه کانون فضای مجازی (رسام)

-

سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (تعداد)

5

ظرفیت سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (نفر)

285

فضاهای ورزشی (متر مربع)

-

سالن چند منظوره ورزشی (تعداد)

-

اماکن آبی ورزشی

-

سایر امکانات

فضای غرفه نمایشگاهی ،کافی شاپ و رستوران
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فرهنگسرای ملل
تاریخچه
قیطریــه ملــک میــرزا علــی اصغــر خــان اتابــک بــود و ســاختمان کاخ قیطریــه کــه اکنــون از آن بــه عنــوان فرهنگســرای ملــل یــاد
مــی شــود توســط وی ســاخته شــده اســت ،عــده ای معتقدنــد کــه اینجــا خانــه میــرزا تقــی خــان امیــر کبیــر بــوده اســت در حالــی کــه
ایــن مســئله صحــت نداشــته و امیرکبیــر هرگــز در اینجــا ســکونت نداشــته اســت .در ســال  1372ایــن ملــک توســط شــهرداری تهــران
خریــداری و مــورد مرمــت و تغییــر کاربــری قــرار گرفــت کــه در حــال حاضــر بــه صــورت فرهنگســرا مــورد بهــره بــرداری مــی باشــد.
فرهنگســرای ملــل کــه در وســط بوســتان زیبــای قیطریــه قــرار دارد ،از ســال  1373شــروع بــه فعالیــت کــرده و در حــال حاضــر
تبدیــل بــه یــک مرکــز مهــم فرهنگــی هنــری و آموزشــی بــا بــازه گســترده ای از خدمــات آموزشــی و فرهنگــی بــرای ســاکنان منطقــه
شــده اســت.
امکانات
کتابخانه امیرکبیر :این کتابخانه در جوار فرهنگسرای ملل واقع شده و دارای  360متر مربع مساحت ،دارای دو سالن مطالعه
مجزا و بیش از  27468جلد کتاب است .این کتابخانه دارای بخش های امانات ،مرجع ،نشریات و قسمت کودکان است.
سالن فرهنگ :این سالن با مساحت  110متر دارای سن با مساحت  24متر مربع و  85صندلی ثابت است که تا  30صندلی قابل
افزایش است .امکانات این سالن شامل میکسر ،باند ،سیستم صوتی ،پرده نمایش سیار و سیستم گرمایشی و سرمایشی است .در
این سالن برنامه های مناسبتی زیادی اجرا می شود و هر هفته میزبان عده زیادی از شهروندان است .اکران فیلم ،اجرای موسیقی
و تئاتر و برگزاری جشن ها از عمده برنامه های این سالن است.
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نگارخانهها :نگارخانه شماره  1و  2فرهنگسرای ملل درب ورودی فرهنگسرا قرار دارند و فضای ورودی فرهنگسرا را برای
مخاطبین چشم نواز کرده اند .این نگارخانه ها با برگزاری نمایشگاه های هنری ،هنرهای تجسمی و دستی در جهت حمایت از
هنرهای بومی و محلی منطقه نقش بسزایی دارند .هر نگارخانه ظرفیت  30تابلو را دارا می باشد.
واحد آموزش :این واحد برگزاری دوره های آموزشی علمی ،هنری ،ورزشی ،موسیقی و فرهنگی را در رده های سنی مختلف
به عهده دارد و با بیش از  50عنوان کالس در فصول مختلف آماده ارائه خدمات به شهروندان است.
واحد کانون ها :این واحد در جهت سامان بخشیدن به واحدهای مردم نهاد در حوزه های عمومی و تخصصی نقش دارد
و به شناسایی و رسمیت بخشیدن و ساماندهی به این تشکل ها می پردازد .هر تشکل غیررسمی در منطقه می تواند با مراجعه به
فرهنگسرا برای معرفی زمینه فعالیت خود مجوز رسمی دریافت کند.
مرا کز تابعه
فرهنگسرای امام (ره) ،کتابخانه دارآباد ،خانه موزه شهید آداک ،خانه موزه عزت اهلل انتظامی ،کتابخانه امیرکبیر ،کتابخانه
آیت اهلل حق شناس
نشانی :بزرگراه آیت اهلل صدر ،میدان پیروز ،بلوار قیطریه ،بوستان قیطریه
تلفن تماس22671719 - 22671718 - 22674482 - 204453 :
سایت1.farhangsara.ir :
اینستاگرامfarhangsaramelal:

51

فرهنگسرای امام(ره)
تاریخچه
بــاغ امیــر ســلیمانی یکــی از بــاغ هــای قدیمــی و متروکــه در شــمال تهــران و محلــه جمــاران ،بــوده اســت کــه بــه همــت شــهرداری
منطق ــه ی ــک و ش ــرکت توس ــعه فضاه ــای فرهنگ ــی مطاب ــق ب ــا دس ــتور ش ــهردار محت ــرم ته ــران تمل ــک و از س ــال  1392بازس ــازی
ش ــد و در خ ــرداد م ــاه س ــال  1393مص ــادف ب ــا اعی ــاد ش ــعبانیه ب ــه س ــازمان فرهنگ ــی و هن ــری ش ــهرداری ته ــران تفوی ــض ش ــد ت ــا
فرهنگســرای امــام (ره) در آن تأســیس شــود .اعــام تأســیس ایــن فرهنگســرا در بازدیــد نــوروزی شــهردار تهــران در فروردیــن مــاه
ســال  1393انجــام و آییــن افتتــاح ایــن فرهنگســرا در ســال روز والدت حضــرت زیــن العابدیــن (ع) در تاریــخ  93/3/13و در آســتانه
س ــالروز بزرگداش ــت رحل ــت حض ــرت ام ــام (ره) برگ ــزار ش ــد .ای ــن فرهنگس ــرا ک ــه جن ــب حس ــینیه ش ــماره  2جم ــاران واق ــع اس ــت،
محل ــی ب ــرای معرف ــی اندیش ــه ه ــای متعال ــی حض ــرت ام ــام خمین ــی (ره) و تب ــادل اف ــکار و آراء اندیش ــمندان و دلس ــوزان ح ــوزه ه ــای
مرتبــط بــا امــام و رهبــری اســت .از ســوی دیگــر طراحــی و اجــرای انــواع برنامــه هــای هنــری و فرهنگــی بــا موضــوع امــام و رهبــری،
زمین ــه س ــاز آش ــنایی ش ــهروندان ب ــا س ــیره و س ــلوک حض ــرت ام ــام (ره) خواه ــد ب ــود.
محوط ــه سرس ــبز و فض ــای بس ــیار زیب ــای فرهنگس ــرای ام ــام (ره) ب ــا آبنم ــا ،ب ــاغ گل و درخت ــان می ــوه ،درکن ــار فعالی ــت ه ــا و
خدمــات ارزشــمند فرهنگــی هنــری و آموزشــی محیــط آرام و دلنشــینی را بــرای عمــوم شــهروندان و ســاکنین محلــه قدیمــی جمــاران
در منطق ــه ی ــک طه ــران فراه ــم س ــاخته اس ــت.
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امکانات
فرهنگسرای امام (ره) در زمینی به مساحت تقریبی  16هزار مترمربع؛ در ساختمانی با نمایی تاریخی دارای فضاهایی نظیر
ساختمان اداری در  2طبقه ،فضای البی و نگارخانه ،سالن همایش ،فضای غرفه ای برای فعالیت های نمایشگاهی فرهنگی هنری و
کافه کتاب ،سالن کوشک ،کتابخانه با سالن قرائت خانه و واحد آموزش با چند کالس آموزشی است

.
نشانی:نیاوران،خیابانشهیدباهنر،خیابانامیرسلیمانی،فرهنگسرایامام(ره)
تلفن تماس26100895:
سایتimam.farhangsara.ir :
اینستاگرامimam.farhangsaraa:
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منطقه ۲

مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۲

فرهنگسرا

فرهنگسرای اصلی

1

فرهنگسرای تابعه

-

خانه فرهنگ  /مجتمع فرهنگی هنری

2

خانه قرآن

-

کتابخانه

کتاب (نسخه)

83840

نگارخانه

2

موزه و خانه موزه

خانه فرهنگ مشارکتی

1

خانه کودک مشارکتی

7

کتابخانه مشارکتی

-

گروه کانون ادب و هنر

5

گروه کانون اخالق

3

مرکز مشارکتی

کانون مشارکت مردمی

تعداد کتابخانه

4
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مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۲

کانون مشارکت مردمی

گروه کانون انقالب (ایران ما)

۱

گروه کانون کسب و کار (توانا)

-

گروه کانون سالمندان (جهاندیدگان)

-

گروه کانون خانواده

5

گروه کانون علم و پژوهش (ثریا)

-

گروه کانون فضای مجازی (رسام)

1

سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (تعداد)

3

ظرفیت سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (نفر)

277

فضاهای ورزشی (متر مربع)

-

سالن چند منظوره ورزشی (تعداد)

-

اماکن آبی ورزشی

-

سایر امکانات

سینما – بازارچه سنتی
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فرهنگسرای ابن سینا
تاریخچه
فرهنگس ــرای اب ــن س ــینا در منطق ــه دو ش ــهرداری ته ــران ،در محل ــه ش ــهرک ق ــدس ،مع ــروف ب ــه ش ــهرک غ ــرب مش ــغول ب ــه
فعالی ــت اس ــت .فرهنگس ــرای اب ــن س ــینا س ــال  1373توس ــط ش ــركت توس ــعه فضاه ــای فرهنگ ــی ش ــهرداری ته ــران راه ان ــدازی
ش ــد و پ ــس از تأس ــیس س ــازمان فرهنگ ــی هن ــری ش ــهرداری ته ــران ب ــه عن ــوان یک ــی از مجموع ــه ه ــای ای ــن س ــازمان ب ــه فعالی ــت
خ ــود ادام ــه داد .بهم ــن م ــاه س ــال  1379در راس ــتای اج ــرای ط ــرح هوی ــت بخش ــی ب ــه فرهنگس ــراهای ته ــران ،ن ــام ای ــن مركــز ب ــه
فرهنگس ــرای قان ــون تغیی ــر یاف ــت .در س ــال  1385مدی ــران وق ــت س ــازمان تصمی ــم گرفتن ــد فرهنگس ــرا ب ــا هم ــان ن ــام و هوی ــت
ابتدایــی خــود بــه فعالیــت ادامــه دهــد و فرهنگســرای ابــن ســینا کــه بــه قانــون تغییــر نــام داده بــود دوبــاره شــد فرهنگســرای ابــن
ســینا .فرهنگســرای ابــن ســینا در طــول زمــان تغییــرات محتوایــی و فیزیکــی بســیار کــرده اســت .در حــال حاضــر ایــن فرهنگســرا
در دو طبقــه و البتــه یــک نیــم طبقــه ســوم تم ــام قــد در ح ــال خدمــت رس ــانی بــه شــهروندان محلــه و شــهر تهــران اســت.
امکانات
سالن سایه :سالنی جمع و جور و سرپوشیده با درخت چناری سر به فلک کشیده در وسط آن و ظرفیت  50صندلی ،مکانی
مناسب برای برپایی نشست ها و همایش های کوچک است .این سالن مجهز به نور ،سیستم سرمایش و گرمایش ،پرده نمایش
و پروژکتور است.
نگارخانه :نگارخانه فرهنگسرای ابن سینا  208متر مربع است .این نگارخانه در رتبه بندی نگارخانه های سازمان فرهنگی
هنری جزء نگارخانه های درجه یک محسوب می شود.
سالن آمفی تئاتر 187 :صندلی دارد .مجهز به سیستم نور و صدا ،سرمایش و گرمایش .البی پذیرایی که با نگارخانه مشترک
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است ،آماده برپایی سمینارها ،جلسات و همایش های مختلف است .برنامه ها و نشست های فرهنگسرا هم در همین سالن برپا
می شود( .سالن حاج قاسم سلیمانی  40صندلی گنجایش دارد)
واحد آموزش :مهمترین و پرمخاطب ترین واحد فرهنگسرای ابن سینا است .این واحد متولی برگزاری کالس های آموزشی
در فرهنگسرا می باشد .از ویژگی های بارز کالس های فرهنگسرای ابن سینا می توان به اساتید مجرب ،لوازم کمک آموزشی
مناسب ،اعطای گواهی نامه معتبر ،برپایی کالس ها در ساعت مختلف برای بهره مندی هر چه بیشتر شهروندان ،فضایی امن و
سالم و تنوع کالس های آموزشی اشاره کرد.
واحد کانون ها :برگزاری سلسله نشست های ادبی مانند جلسات شرح مثنوی معنوی ،جلسات تفسیر شاهنامه و نشستهای
کانون ادبی ترانه مهر ،سلسله نشست های روان شناسی با هدف تقویت مهارت های ارتباطی در شهروندان و سلسله نشست های تغذیه
سالم و آشنایی شهروندان با اهمیت و شیوه تغذیه سالم از جمله مهمترین برنامه های کانونی فرهنگسراست.
مرا کز تابعه
خانه فرهنگ نصر ،خانه فرهنگ زنجان ،کتابخانه سعادت ،کتابخانه پرواز ،کتابخانه عالمه طرشتی و کتابخانه موالنا.
نشانی :میدان صنعت ،خیابان خوردین ،خیابان ایران زمین شمالی ،جنب شهر کتاب ابن سینا
تلفن تماس88366366 -8 :
سایتebnesina.farhangsara.ir :
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منطقه 3

مدیریت فرهنگی هنری منطقه 3

فرهنگسرا

فرهنگسرای اصلی

1

فرهنگسرای تابعه

1

خانه فرهنگ  /مجتمع فرهنگی هنری

1

خانه قرآن

-

کتابخانه

کتاب (نسخه)

87873

نگارخانه

4

موزه و خانه موزه

2
خانه فرهنگ مشارکتی

2

خانه کودک مشارکتی

4

کتابخانه مشارکتی

1

گروه کانون ادب و هنر

10

گروه کانون اخالق

3

مرکز مشارکتی

کانون مشارکت مردمی

تعداد کتابخانه

7
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کانون مشارکت مردمی

گروه کانون انقالب (ایران ما)

1

گروه کانون کسب و کار (توانا)

1

گروه کانون سالمندان (جهاندیدگان)

4

گروه کانون خانواده

-

گروه کانون علم و پژوهش (ثریا)

1

گروه کانون فضای مجازی (رسام)

4

سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (تعداد)

420

ظرفیت سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (نفر)

-

فضاهای ورزشی (متر مربع)

-

سالن چند منظوره ورزشی (تعداد)

-

اماکن آبی ورزشی

-

سایر امکانات

باغ پرندگان ،کافی شاپ
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فرهنگسرای ارسباران
تاریخچه
این فرهنگسرا در آبان  ۱۳۷۴توسط شهرداری تهران تأسیس شد .این مجموعه جزء یکی از مهمترین فرهنگسراهای تهران
است و در جنوب شرق منطقه سه واقع شده و با مناطق چهار و هفت شهرداری تهران همجوار است.
این فرهنگسرا در زمینی به مساحت حدود دو هزار و  800متر مربع گشایش یافت .برنامهها و فعالیتهای متنوع و متعدد
فرهنگسرای ارسباران در حوزههای ملی (محلهای ،منطقهای ،فرامنطقهای) و بینالمللی از طریق باشگاههای فیلم ،موسیقی،
تئاتر ،تجسمی ،ادبی و معماری همراه با واحدهای روابطعمومی ،آموزش ،کتابخانهی تخصصی ،نگارخانه و  ...به شهروندان
تهرانی خدمترسانی میکند.
این فرهنگسرا دارای بخشهای مختلفی همچون تاالر هنر ،سالن استاد ذوالفقاری ،کتابخانه تخصصی هنر ،نگارخانه و...
است که روزانه برنامه های متنوعی در هر بخش اجرا میشود.
امکانات
س ــالن نمای ــش :س ــالن نمای ــش فرهنگس ــرای ارس ــباران ب ــا ظرفی ــت  285صندل ــی ب ــه امکان ــات و تجهی ــزات ن ــور و ص ــوت
(صــدای دالبــی) و امــکان پخــش فیلمهــای  dcpو ویدیویــی مجهــز اســت .ایــن ســالن از قابلیــت اجــرای موســیقی ،تئاتــر و برگــزاری
همایشه ــا و س ــمینارها برخ ــوردار اس ــت.
سالن استاد ذوالفقاری :سالن «استاد ذوالفقاری» با هدف برپایی کارگاههای تخصصی هنر ،اجرای نمایش و موسیقی
تجربی ،نمایش فیلم ،برپایی همایشها و نشستهای اختصاصی با ظرفیت  45نفر فعال است.
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نگارخانه هنر :ارسباران با  3نگارخانه با ظرفیت های  40 ،30 ،20تابلو برای نصب ،جزء نگارخانههای فعال و پرکار تهران
محسوب میشود.
کتابخانه هنر :کتابخان ه تخصصی ارسباران با مساحتی بالغ بر  300متر مربع ،دارای سالن قرائت برای خانمها و آقایان و با
مخزنی با قریب به  22هزار جلد کتاب به زبانهای فارسی و التین ،در زمینههای متنوع هنری (معماری ،نقاشی ،گرافیک ،سینما،
تئاتر ،مجسمهسازی ،سفالگری ،ادبیات ،تاریخ ،روانشناسی و  )...فعالیت میکند .همچنین نشریات (روزنامهها و مجالت)
مختلف فرهنگی و هنری در اختیار اعضاء قرار می گیرد.
واحد آموزش :این واحد با  6کالس آموزشی و در دو طبقه مجزا در حال ارائه خدمات متنوع آموزشی به شهروندان است.
مراکزتابعه
فرهنگسرای آفتاب ،خانه فرهنگ حوراء ،كتابخانه عالمه امینی ،کتابخانه شهید یاسمی ،کتابخانه داوودیه ،کتابخانه دکتر
شریعتی ،کتابخانهرحماندوست،خانهموزهشهیدمطهریوخانهموزهشهیدبهشتی
نشانی:خیابانشریعتی،باالتراز پلسیدخندان،خیابانجلفا،فرهنگسرایارسباران(هنر)
تلفن تماس 22872818-20 :
سایتarasbaran.farhangsara.ir :
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فرهنگسرای آفتاب
تاریخچه
این مرکز فرهنگی هنری سال  1370با نام خانه فرهنگ «محله زرگنده» افتتاح شد و از فروردین سال  1379تا  1388با نام
فرهنگسرای کودک به ادامه فعالیت پرداخت ،اما از سال  1388به بعد با رویکرد جدید و با نام فرهنگسرای آفتاب به فعالیتهای
فرهنگی ،هنری ،مذهبی و خدمات آموزشی و اطالع رسانی به شهروندان منطقه می پردازد .این فرهنگسرا با توجه به کثرت
مخاطبان و وسعت گستره تعامل با دانشگاه ها ،مدارس ،مراکز شورایاری ،امورمساجد ،بسیج منطقه و  ...در رفع نیازهای فرهنگی
و آموزشی شهروندان منطقه درهمه گروه های سنی نقش بسزایی دارد.
امکانات
فرهنگسرای آفتاب با 1000متر مربع مساحت و بوستانی در مجاورت ساختمان اصلی دارای امکانات ذیل است؛
سالن نمایش :این سالن با گنجایش  60نفر و امکانات صوتی مناسب جهت برگزاری نمایش های کودک ،همایش ،کارگاه های
تخصصی ،جشن های مناسبتی و  ...به فعالیت می پردازد.
پیش دبستان :این واحد در فضایی به متراژ  80متر مربع و امکانات آموزشی و تفریحی مناسب با توجه به نیازها و احساسات
نوآموزان کالس به تدریس کتاب و موارد آموزشی دیگر از جمله نقاشی ،کاردستی ،شعر ،قصه ،نمایش و  ...به فعالیت می پردازد.
نگارخانه :نگارخانه آفتاب با متراژ  70متر مربع جزء نگارخانه های درجه یک سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است .این
نگارخانه هر ماه میزبان 4هنرمند در حوزه هنرهای تجسمی می باشد و سهم بسزایی در معرفی آثار هنرمندان مطرح و غیر حرفه ای دارد.
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یکی از فعالیت هایی که با استقبال شهروندان این محل مواجه شده است ،برگزاری ورک شاپ هایی با حضور هنرمندان هر نمایشگاه
است .برپایی نمایشگاه های صنایع دستی به صورت فصلی و ایام نوروز از دیگر برنامه های ثابت نگارخانه است.
واحد آموزش :این واحد با  8کالس آموزشی و در دو طبقه مجزا در حال ارائه خدمات متنوع آموزشی به شهروندان است.

نشانی:خیابان دکترشریعتی،روبروی خیاباندولت ،خیابان امامزاده،فرهنگسرای آفتاب
تلفن تماس 22009000 :
سایتaftab.farhangsara.ir :
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منطقه 4

مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۴

فرهنگسرا

فرهنگسرای اصلی

1

فرهنگسرای تابعه

1

خانه فرهنگ  /مجتمع فرهنگی هنری

2

خانه قرآن

-

کتابخانه

کتاب (نسخه)

158405

نگارخانه

1

موزه و خانه موزه

خانه فرهنگ مشارکتی

1

خانه کودک مشارکتی

3

کتابخانه مشارکتی

-

گروه کانون ادب و هنر

15

گروه کانون اخالق

8

مرکز مشارکتی

کانون مشارکت مردمی

تعداد کتابخانه

7
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کانون مشارکت مردمی

گروه کانون انقالب (ایران ما)

-

گروه کانون کسب و کار (توانا)

-

گروه کانون سالمندان (جهاندیدگان)

1

گروه کانون خانواده

6

گروه کانون علم و پژوهش (ثریا)

2

گروه کانون فضای مجازی (رسام)

-

سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (تعداد)

4

ظرفیت سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (نفر)

560

فضاهای ورزشی (متر مربع)

3800

سالن چند منظوره ورزشی (تعداد)

4

اماکن آبی ورزشی

1

سایر امکانات

سینما ،سالن کنفرانس ،کافه کتاب ،شهربازی ،آشپزخانه ،گالبگیری و عرقیات،
فروشگاه کتاب ،آالچیق و استراحتگاه خانواده ،خانه سفال
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فرهنگسرای اشراق
تاریخچه
ساختمان اصلی فرهنگسرای اشراق حدود 100سال و باغ بزرگ آن بیش از  200سال قدمت دارد .نقل است که ساختمان قدیمی توسط یکی از دامادهای
ناصرالدین شاه بنا شده است که بادگیر آن یکی از بزرگترین و زیباترین بادگیرهای ایران محسوب می شود .قسمت اعظم باغ ،محوطه فرهنگسرا و ساختمان
قدیمی به همان زمان قجر برمی گردد .بعد از سقوط قاجاریه یکی از خوانین همین منطقه به نام «مهدی ارباب یزدی» -معروف به ارباب مهدی -که از وکالی
مجلس آن زمان بوده این باغ را از امام جمعه داماد ناصرالدین شاه خریداری می کند .مهدی ارباب در دوره پهلوی و بر اساس معماری آن دوره بناهای موجود را
تغییر داد و بناهای دیگری هم به باغ اضافه کرده ،مثل استخر مرکزی و مجسمه «اسب و تمساح» .شاید مشهورترین قسمت باغ همان حوض های هفتگانه باشد
که به صورت پله مانند با هم ارتباط دارند؛ برای همین به باغ «هفت حوض» هم گفته اند .در گذشته ،باغ دو دهنه قنات هم داشته که از «سرخه حصار» و «تلو»
سرچشمه می گرفتند .متأسفانه اولی به علت عدم الیروبی خشکیده ،ولی هنوز سرسبزی و صفای این باغ زیبا از آب جاری تلو است.
در سال  1348پس از مرگ مهدی ارباب مجموعه باغ و ساختمان های آن به دربار پهلوی دوم واگذار شد .در همان زمان این باغ ملی اعالم شده و به دو
قسمت پارک جوادیه و باشگاه شهرداری تقسیم می شود .پس از پیروزی انقالب این باغ به شهرداری منطقه تبدیل شد .در سال  1374با تأسیس سازمان فرهنگی
هنری شهرداری تهران تحت پوشش سازمان درمی آید و با عنوان فرهنگسرای اشراق به فعالیت خود ادامه می دهد .وقتی وارد این مجموعه فرهنگی می شوید،
قبل از اینکه بخواهید از خدمات متنوع آن استفاده کنید ،در مسیر رسیدن به مراکز مختلف ،با دیدنی های طبیعی و فرهنگی هنری زیادی مواجه خواهید شد؛
چیزهایی که اینجا را به یکی از منحصر به فردترین مراکز فرهنگی تهران تبدیل می كند.
امکانات
مرکزآموزش :مرکز آموزش در بیش از ده عنوان و صد رشته آموزشی از جمله هنرهای دستی و تجسمی ،موسیقی ،آموزش های علمی ،علوم قرآنی ،هنرهای
خانگی ،زبان ،کامپیوتر و  ...فعالیت می کند .ازجمله بخش های جدیدی که در سال  1398به واحد آموزش اضافه گردیده است می توان به مدرسه صنایع دستی
و خانه سفال اشاره نمود.
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نگارخانه آفرینش :نگارخانه آفرینش نقش با دو سالن مجزا و ظرفیت

رشتههای فوتسال ،والیبال ،بسکتبال ،ایروبیک و  ...دارد که در رده های
سنی مختلف برای خانمها و آقایان برگزار می گردد.

هر یک  50تابلو برای برگزاری نمایشگاه های هنری هر روز از ساعت  9تا 19

مهد و پیش دبستانی :با امکانات ویژه از قبیل اتاق بازی ،آموزش مهارت

برای بازدید فعال است.
سالن گلبانگ :سینمای فرهنگسرای اشراق که پس از بازسازی

های مختلف از قبیل سفالگری ،کارگاههای خالقیت و  ،...در مقطع مهد و پیش

اساسی در بهمن ماه  1395فعالیت خود را آغاز نموده است با ظرفیت  300نفر

دبستان در دو نوبت صبح و عصر پذیرای کودکان می باشد ،همچنین شیرخوارگاه

برگزارکننده همایش ها ،سمینارها و اکران فیلم های روز می باشد.

فرهنگسرا ویژه کودکان زیر  4سال پذیرای مراجعین می باشد.
کانونهای فرهنگسرا :کانون های مختلف فرهنگسرا مانند کانون

سالن باران :این سالن با ظرفیت  80نفر برگزارکننده نشست ها ،کارگاهها

ادبی و شعرخوانی ،کانون نجوم ،کانون گل و گیاه ،کانون مهارتهای زندگی،

و جلسات می باشد.
کتابخانه شیخ اشراق :با دارا بودن دو سالن مطالعه مجزا ویژه خواهران

کانون مبلغین فاطمی آماده عضوگیری و همکاری می باشد.
کانون قرآن و فروشگاه محصوالت قرآنی :درسال  1395پس از تجهیز

و برادران ،بخش مخزن مرجع و امانت کتاب ،پذیرای عالقه مندان به کتاب

و بهینه سازی ،کانون قرآن و فروشگاه محصوالت قرآنی فعالیت خود را آغاز

و کتابخوانی می باشد.
باشگاه ورزشی :باشگاه ورزشی فرهنگسرا ،کالس های مختلفی در

نموده است.

مراکزتابعه
فرهنگسرای هنگام ،خانه فرهنگ صدف ،مجتمع فرهنگی هنری حکیمیه ،كتابخانه لویزان ،كتابخانه امید ،کتابخانه اوقاف برادران سراج ،كتابخانه
شهید آوینی
نشانی :فلكه دوم تهرانپارس ،انتهای خیابان جشنواره ،فرهنگسرای اشراق
تلفن تماس77324112 -3 :
سایتeshragh.farhangsara.ir:

73

فرهنگسرایهنگام
تاریخچه
فرهنگسرای هنگام از دی ماه سال  1382با نام «سالمت» فعالیتهایش را آغاز کرد و در سال  1389نامش به «هنگام»
تغییر یافت .برنامهریزی در حوزه فرهنگ عمومی و ارتقای فرهنگ شهروندی از طریق پاسخگویی به نیازهای فرهنگی و تقویت
مهارتهای زندگی شهروندان ،اعتال و عمقبخشی بهمعرفت و بصیرت دینی و قرآنی شهروندان ،بهکارگیری و حمایت از فعالیتهای
فرهنگیهنری شهروندان در قالب کانونهای مردمی از جمله اهداف این فرهنگسرا است.
عمده فعالیت فرهنگسرای هنگام شامل دورههای مختلف آموزشی ،فرهنگی و هنری ،كسب مهارت های حرفهای ،اجرای
نمایش كودك و بزرگسال ،اكران فیلم ،برگزاری جشنوارههای فرهنگی هنری  ،تشكیل كانون های داوطلب ،برگزاری همایشهای
مختلف ،اجرای برنامههای مناسبتی اعم از مذهبی ،علمی و فرهنگی و ویژه برنامههای تابستانی میباشد .کتابخانه این
فرهنگسرا از ساعت  8صبح تا  18فعالیت می کند.
امکانات
سالن اجتماعات ،سینما ،کتابخانه ،سالن نشستها و کارگاهها ،مرکز مشاوره ،کالسهای آموزشی و غرفههای عرضه محصوالت
فرهنگیاز بخشهایفرهنگسرایهنگاماست.
نشانی :میدان رسالت ،خیابان هنگام ،خیابان دالوران ،خیابان آزادگان شمالی ،جنب فروشگاه شهروند ،فرهنگسرای هنگام
تلفن تماس77491491-2:
سایتhengam.farhangsara.ir:
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منطقه 5

مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۵

فرهنگسرا

فرهنگسرای اصلی

1

فرهنگسرای تابعه

1

خانه فرهنگ  /مجتمع فرهنگی هنری

5

خانه قرآن

-

کتابخانه

مرکز مشارکتی

کانون مشارکت مردمی

تعداد کتابخانه

7

کتاب (نسخه)

178396

نگارخانه

3

موزه و خانه موزه

خانه فرهنگ مشارکتی

-

خانه کودک مشارکتی

5

کتابخانه مشارکتی

-

گروه کانون ادب و هنر

13

گروه کانون اخالق

8
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کانون مشارکت مردمی

گروه کانون انقالب (ایران ما)

1

گروه کانون کسب و کار (توانا)

5

گروه کانون سالمندان (جهاندیدگان)

3

گروه کانون خانواده

9

گروه کانون علم و پژوهش (ثریا)

2

گروه کانون فضای مجازی (رسام)

1

سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (تعداد)

6

ظرفیت سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (نفر)

624

فضاهای ورزشی (متر مربع)

145

سالن چند منظوره ورزشی (تعداد)

2

اماکن آبی ورزشی

-

سایر امکانات

سینما ،کافی نت ،نمایشگاه و بازارچه
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فرهنگسرای فردوس
تاریخچه
فرهنگسرای فردوس از جمله فعالترین فرهنگسراهای تهران به شمار میرود که در سال  1381توسط سازمان فرهنگی
هنری شهرداری تهران در بلوار فردوس شرقی واقع در محله فردوس تأسیس شده است .این فرهنگسرا به عنوان ستاد مدیریت
فرهنگی هنری منطقه پنج ،دوهزار و  670متر مربع زیربنا دارد.
امکانات
از بخشهای گوناگون و فعال آن میتوان به کتابخانه ،نگارخانه (گالری های  1و  ،) 2سالن نمایش با ظرفیت  260صندلی،
سالن اجتماعات آفرینش نور با ظرفیت  120صندلی ،کالسهای آموزشی ،کافینت ،باشگاه ورزشی (ویژه بانوان) ،بازارچه
خوداشتغالی ،نمایشگاه دائمی کتاب کودک و نوجوان ،کلینیک گل و گیاه ،پایگاه بسیج شهید تهرانی مقدم و  ...اشاره کرد.
مرا کز تابعه
خانه فرهنگ نصر ،خانه فرهنگ زنجان ،کتابخانه سعادت ،کتابخانه پرواز ،کتابخانه عالمه طرشتی و کتابخانه موالنا.
نشانی :فلکه دوم صادقیه ،بلوار فردوس شرق ،بعد از چهار راه شهید سلیمی جهرمی ،فرهنگسرای فردوس
تلفن تماس44002269-70 :
سایتferdos.farhangsara.ir :
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فرهنگسرایمعرفت
امکانات
فرهنگسرا با مساحت  2223متر مربع  1253متر زیربنا شامل بخشهای کتابخانه ،نگارخانه ،آموزش ،اداری  ،سالن
اجتماعات  ،سالن ورزشی و بازارچه میباشد ،که در سال  1375توسط رئیس جمهور وقت افتتاح شد .فرهنگسرای معرفت به
لحاظ جغرافیایی از شمال به بزرگراه آبشناسان ،از جنوب به بزرگراه همت ،از شرق به خیابان طوقانی و از غرب به بلوار شهران
ن و کوهسار را تحت پوشش قرار میدهد.
منتهی شده ،و ساکنین محالت کن ،شهرا 
واحد آموزش :واحد آموزش فرهنگسرای معرفت با داشتن 12کالس آموزشی و یک باشگاه ورزشی و بهرهگیری از مربیان
متعدد ،توانسته است جایگاه قابل قبولی در بین مراکز سازمان در حوزه آموزش کسب نماید.
کتابخانه شیخ هادی نجم آبادی :کتابخانه شیخهادی نجمآبادی همزمان با افتتاح فرهنگ سرا در سال  1375با مساحتی
بالغ بر  300مترمربع افتتاح گردید و دارای بخشهای مختلفی از جمله :امانت کتاب ،سالن مطالعه ،کودک و نوجوان ،مرجع و ...
میباشد .مخزن این کتابخانه با دارا بودن بیش از  23500نسخه کتاب در موضوعات گوناگون از قبیل کامپیوتر ،روانشناسی،
دین ،علوم اجتماعی ،تکنولوژی ،هنر ،ادبیات و  330نفر عضو فعال ( کاهش مخاطب به خاطر شیوع کرونا از  2650نفر به 330
ًً
نفر) به صورت قفسه باز بوده و اعضای کتابخانه می توانند مستقیما به منابع دسترسی داشته باشند .بخش کودک و نوجوان این
کتابخانه نیز با حدود  4500جلد کتاب در خدمت کودکان و عالقه مندان به کتاب و کتابخوانی میباشد .سالن مطالعه کتابخانه با
ظرفیت 120نفر روزهای زوج به آقایان و روزهای فرد به خانمها اختصاص داده شده است .ساعت کار کتابخانه ،شنبه تا چهارشنبه
 8تا  20و روزهای پنج شنبه  8تا  18میباشد.
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نگارخانه معرفت :نگارخانه معرفت با فضایی به مساحت  80متر مربع و قابلیت نمایش آثار تجسمی و حجمی در طبقه
همکف فرهنگ سرا قرار دارد.
سالن اجتماعات :سالن اجتماعات فرهنگسرای معرفت با  100صندلی ثابت ،در طبقه دوم فرهنگ سرا قرار دارد.
بازارچه :بازارچه فرهنگسرا یکی از قدیمیترین مراکز تجاری محل ه شهران بوده که در سال  85مورد بهرهبرداری قرار گرفته
و همسو با فعالیتهای فرهنگی و هنری ،در حوزه خود اشتغالی فعالیت می نماید .این بازارچه با تعداد  30غرفه در ضلع جنوبی
و شرقی فرهنگسرا واقع شده (در حال تخریب و بازسازی) و به صورت دائمی از ساعت  8الی  21مشغول به فعالیت می باشد.

نشانی :خیابان آیت اهلل کاشانی ،میدان شهر زیبا ،بلوار شهران ،بعد از زیرگذر شهید همت
تلفن تماس 44301444 :
سایتmarefat.farhangsara.ir :
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منطقه 6

مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۶

فرهنگسرا

فرهنگسرای اصلی

1

فرهنگسرای تابعه

-

خانه فرهنگ  /مجتمع فرهنگی هنری

1

خانه قرآن

-

کتابخانه

مرکز مشارکتی

کانون مشارکت مردمی

تعداد کتابخانه

2

کتاب (نسخه)

44984

نگارخانه

1

موزه و خانه موزه

1
خانه فرهنگ مشارکتی

3

خانه کودک مشارکتی

-

کتابخانه مشارکتی

-

گروه کانون ادب و هنر

7

گروه کانون اخالق

2
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کانون مشارکت مردمی

گروه کانون انقالب (ایران ما)

1

گروه کانون کسب و کار (توانا)

2

گروه کانون سالمندان (جهاندیدگان)

-

گروه کانون خانواده

6

گروه کانون علم و پژوهش (ثریا)

-

گروه کانون فضای مجازی (رسام)

2

سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (تعداد)

3

ظرفیت سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (نفر)

830

فضاهای ورزشی (متر مربع)

420

سالن چند منظوره ورزشی (تعداد)

2

اماکن آبی ورزشی

-

سایر امکانات

فضای غرفه نمایشگاهی

87

فرهنگسرای سرو
تاریخچه
این فرهنگسرا با هدف ارایه فعالیت های فرهنگی ،هنری ،مذهبی و اجتماعی دوشنبه  18دی ماه  1374با نام سرو با حضور
رئیس جمهور وقت و جمعی از مسئوالن فرهنگی هنری در ساختمان به مساحت  3546مترمربع در  7طبقه طی مراسمی افتتاح شد.
از آنجا كه نیمی از جمعیت شهر را زنان تشكیل می دهند سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با نظر در ساختار فرهنگسراهای
موجود فعالیت های آنها را به صورت هویتی دسته بندی كرد .از این رو فرهنگ سرای سرو از ابتدای سال  1380به فرهنگسرای
بانو تغییر نام داد .در ابتدای تابستان سال  1388با توجه به تغییرات ساختاری سازمان و حذف بعضی از رویكردهای تخصصی
ً
و هویت عمومی در بخش فعالیت های محتوایی این فرهنگ سرا ،مجددا به عنوان فرهنگ سرای سرو به كار خود ادامه داد.
مدیریت فرهنگی هنری منطقه  6نیز از سال  1384در این مركز مستقر گردید.
امکانات
واحد آموزش در  2طبقه و ارایه خدمات آموزشی در رشته های عمومی و تخصصی
كتابخانه سرو در دو طبقه شامل  4سالن مطالعه ( 2سالن برای برادران و  2سالن برای خواهران) ،مخزن ،مرجع ،كودك،
نشریات و كمك درسی
نگارخانه سرو برای ارایه نمایشگاه های هنری و دستی
سالن آمفی تئاتر با گنجایش  100نفر و همچنین سالن کنفرانس  30نفره جهت اجرای سمینارها ،نشست ها ،همایش ،اكران

88

فیلم ،نقد و بررسی كتاب و فیلم و (اجاره سالن فرهنگ سرای سرو)
سالن آمفی تئاتر رو باز سرو با ظرفیت بالغ بر  700نفر در فضای پارك ساعی (این سالن به مدت  5سال واگذار شده است)
ً
باشگاه ورزشی اسپاد با فضایی حدود  450متر مربع و همچنین یک فضای حدودا  120متری جهت ارایه خدمات ،آموزشی،
تفریحی و  ...در رشته های ورزشی به كلیه گروه های سنی
سفره خانه سرو ساعی (پله سابق)
مهد و پیش دبستانی و خانه اسباب بازی
سایت كامپیوتر
بخش كانون ها و مشاركت های مردمی
مرا کز تابعه
خانه فرهنگ گلها ،كتابخانه سرو ،کتابخانه شهید جهان آرا و خانه موزه دکتر شریعتی
نشانی :خیابان ولی عصر(عج) ،باالتر از پارک ساعی ،کوی ساعی دوم ،فرهنگ سرای سرو
تلفن تماس 88881879 :
سایتsarv.farhangsara.ir :
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مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۷

فرهنگسرا

فرهنگسرای اصلی

1

فرهنگسرای تابعه

-

خانه فرهنگ  /مجتمع فرهنگی هنری

1

خانه قرآن

1

کتابخانه

مرکز مشارکتی

کانون مشارکت مردمی

تعداد کتابخانه

1

کتاب (نسخه)

55171

نگارخانه

1

موزه و خانه موزه

خانه فرهنگ مشارکتی

1

خانه کودک مشارکتی

1

کتابخانه مشارکتی

-

گروه کانون ادب و هنر

11

گروه کانون اخالق

6
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کانون مشارکت مردمی

گروه کانون انقالب (ایران ما)

1

گروه کانون کسب و کار (توانا)

1

گروه کانون سالمندان (جهاندیدگان)

1

گروه کانون خانواده

4

گروه کانون علم و پژوهش (ثریا)

1

گروه کانون فضای مجازی (رسام)

-

سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (تعداد)

2

ظرفیت سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (نفر)

550

فضاهای ورزشی (متر مربع)

200

سالن چند منظوره ورزشی (تعداد)

1

اماکن آبی ورزشی

-

سایر امکانات

سالن تشریفات ،کافه کتاب ،کافی شاپ
رستوران ،فضای غرفه فرهنگی هنری و نمایشگاهی

93

فرهنگسرایاندیشه
تاریخچه
فرهنگ سرای اندیشه در سال  1372به منظور اشاعه و ترویج فرهنگ و هنر اصیل ایرانی و گسترش هر چه بیشتر معارف و
فرهنگ اسالمی افتتاح شد .فرهنگ سرای اندیشه با دارابودن سالن آمفی تئاتر ،سالن اجتماعات ،کتابخانه اندیشه ،نگارخانه و
برگزاری دوره های آموزشی توانسته است نقش عمده ای را در ترویج فرهنگ و هنر در میان شهروندان تهرانی ایفا نماید.

امکانات
ساختمان جدید فرهنگ سرای اندیشه با زیربنایی بالغ بر  8350متر مربع از ویژگی ها و مزیت های منحصر به فردی همچون
قرار گرفتن در یک بوستان قدیمی در منطقه  7تهران ،دسترسی به پارکینگ طبقاتی با ظرفیت بیش از  600خودرو ،دسترسی به
تمامی بزرگراه ها از طریق دسترسی آسان به بزرگراه های رسالت ،حقانی و همت برخوردار است.
سالن آمفی تئاتر :در طبقه اول ساختمان جدید فرهنگ سرای اندیشه واقع و دارای  407صندلی است که  94عدد از این
صندلیها در بالکن قرار دارد .سالن آمفی تئاتر فرهنگ سرای اندیشه با بهره گیری از بهترین و حرفه ای ترین امکانات صوتی و
تصویری و با دارابودن صحنه ای مناسب امکان ایده آلی را برای برگزاری همایش ها ،نمایش فیلم ،کنسرت موسیقی ،تئاتر و امکان
استفاده ویژه در این تاالر را فراهم کرده است.

94

نگارخانه اندیشه :نگارخانه اندیشه به دلیل برخورداری از فضای مناسب همواره مورد توجه هنرمندان و هنردوستان در
زمینه های نقاشی ،طراحی ،خوش نویسی ،عکاسی،کاریکاتور ،هنرهای تزیینی و صنایع دستی بوده است.
سالن اجتماعات فرهنگ سرای اندیشه :این سالن با ظرفیت  200نفر در طبقه همکف فرهنگ سرای اندیشه واقع شده و با
توجه به نوع صندلی های سالن امکان هر نوع چینشی برای استفاده های متفاوت از جمله برگزاری کنفرانس در سالن وجود دارد.
امکان استفاده از میکروفن بی سیم در تمام نقاط سالن ،نورپردازی و سیستم صوتی و تصویری ،جایگاه مناسب برای اجرای برنامه
های فرهنگی و هنری ،فضای مناسب برای پذیرایی بین جلسات از امکانات دیگر این سالن به حساب می آید.
مرا کز تابعه
خانه فرهنگ نیایش ،خانه قرآن منطقه 7

نشانی:خیابان شریعتی ،نرسیده به پل سیدخندان ،بوستان اندیشه ،فرهنگسرای اندیشه
تلفن تماس 88505513-15 :
سایت7.farhangsara.ir :
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مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۸

فرهنگسرا

فرهنگسرای اصلی

1

فرهنگسرای تابعه

0

خانه فرهنگ  /مجتمع فرهنگی هنری

5

خانه قرآن

1

کتابخانه

مرکز مشارکتی

کانون مشارکت مردمی

تعداد کتابخانه

7

کتاب (نسخه)

250551

نگارخانه

1

موزه و خانه موزه

خانه فرهنگ مشارکتی

1

خانه کودک مشارکتی

-

کتابخانه مشارکتی

-

گروه کانون ادب و هنر

4

گروه کانون اخالق

-
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کانون مشارکت مردمی

گروه کانون انقالب (ایران ما)

1

گروه کانون کسب و کار (توانا)

1

گروه کانون سالمندان (جهاندیدگان)

1

گروه کانون خانواده

2

گروه کانون علم و پژوهش (ثریا)

1

گروه کانون فضای مجازی (رسام)

1

سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (تعداد)

4

ظرفیت سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (نفر)

630

فضاهای ورزشی (متر مربع)

9895

سالن چند منظوره ورزشی (تعداد)

4

اماکن آبی ورزشی

-

سایر امکانات

سینما

99

فرهنگسرای گلستان
تاریخچه
مدیریت فرهنگی هنری منطقه  8در «فرهنگسرای گلستان» با زیر بنایی در حدود  6250متر مربع و در  5طبقه مستقر است ،و از سال  1376با نام مجتمع
ً
فرهنگی هنری گلستان آغاز به کار کرد .اوایل سال  1381به فرهنگسرای خانواده تغییر نام یافت و مجددا در سال  1389با نام فرهنگسرای گلستان به خدمت
رسانی فرهنگی هنری با استفاده از امکانات در اختیار مشغول است.
امکانات
كتابخانه گلستان :كتابخانه فرهنگسرای گلستان یكی از پر مراجعهترین كتابخانههای شرق تهران است كه  1400متر مربع از مساحت فرهنگسرا را
به خود اختصاص داده است .این کتابخانه دارای مخزنی بالغ بر  86000جلد كتاب در زمینههای مختلف علمی ،ادبی ،تاریخی ،هنری ،مذهبی ،اجتماعی
و کودک است .عالوه بر منابع کتابی در مخزن کتابخانه 1800 ،عنوان  CDدر زمینه های مختلف ادبیات ،هنر ،تاریخ ،كامپیوتر ،درسی ،دانشگاهی ،علمی و
اطالعات عمومی موجود است .بخش مرجع و اطالع رسانی این کتابخانه با بیش از  2712جلد کتاب درخدمت دانشجویان ،محققین و دانش آموزان می باشد.
بخش نشریات این كتابخانه به طور مستمر بیش از  20عنوان روزنامه و  40عنوان مجله و نشریات جهت مطالعه عالقهمندان تهیه و در اختیار آنان قرار میدهد.
این واحد دارای دو سالن مجزا ،قرائتخانه خانم ها وآقایان است که به طور همزمان به هر دو گروه ارائه خدمات می نماید .ظرفیت سالن مطالعه آقایان 250
نفر و ظرفیت سالن مطالعه خواهران  350نفر می باشد.
سالن آمفی تئاتر :سالن آمفیتئاتر فرهنگسرای گلستان با ظرفیت  340نفر مجهز به سیستم مدرن نور و صدا ،فیلمهای روز سینما را اكران میكند ،همچنین
فضای مناسبی برای برگزاری گفتمانهای آزاد ،جشنوارهها ،بزرگداشتها ،كنسرتهای موسیقی ،نمایشهای ویژه كودكان ،نوجوانان و بزرگساالن ،نشستهای
ن فراهم شده است.
مشاورهای و سخنرانیهای گوناگون در زمینههای علمی ،فرهنگی و اجتماعی در این سال 
نگارخانه گلستان :نگارخانه در مساحت 128متر مربع از سال  ،1376با برپایی نمایشگاههای هنری از آثار اساتید و هنرمندان در زمینههای طراحی ،نقاشی،
خوشنویسی ،عكاسی ،كاریكاتور ،هنرهای تزئینی و صنایع دستی ،سعی در گسترش این هنرها در بین خانوادهها دارد .نگارخانه گلستان با ظرفیت به نمایش

100

مركز مشاوره :مركز مشاوره فرهنگسرای گلستان همه روزه با همكاری

گذاشتن  40تابلو و مجهز به سیستم نورپردازی ،مكان مناسبی برای نمایش

اساتید ،روانشناسان و مشاوران مجرب در ارائه مشاوره خانوادگی ،كودك،

آثار هنری است.
آموزش :این مركز با در اختیار داشتن  17فضای آموزشی و با حضور

ازدواج ،تحصیلی پذیرای مراجعان است.

اساتید مجرب در رشتههای متنوع همچون :علوم قرآنی ،علوم رایانه با مدرك

ن ها :فرهنگسرای گلستان با هدف افزایش مشاركت مردمی،
كانو 

معتبر ،كودكانه ،مهد و پیش دبستانی ،فوریت های پزشكی ،ورزشی ،آموزش

توسعه پایدار ،جلب و جذب جوانان و خانوادهها و به منظور شناسایی و

زبان انگلیسی در سه سطح مقدماتی ،متوسط ،پیشرفته ،هنرهای تجسمی،

استفاده از نیروهای فكری و خالق مردمی به تشكیل كانونها پرداخته است.

هنرهای خانگی ،هنرهای دستی ،هنرهای موسیقی ،هنرهای نمایشی و

از سال  1380تاكنون كان ونهای نجوم ،جهاندیدگان ،بانوان ،شطرنج،

رسانهای با پاسخگویی به نیازهای آموزشی اعضای خانواده ،فرصت مناسبی

موسیقی ،ادبی ،طنز ،مدافعین حقوق شهروندی ،مهارت های زندگی ،قرآن و

را برای تمامیگروههای سنی ایجاد كرده است.

عترت در مراكز فرهنگی هنری منطقه  8مشغول فعالیت هستند.

باشگاه ورزش :این باشگاه  15شهریور  1385تأسیس شده و در

كافینت :این كافینت با در اختیار داشتن سیستم خطوط پرسرعت

رشتههای ژیمناستیك ،ایروبیك ،تیراندازی ،جودو ،شطرنج ،یوگا ،تیراندازی و

 ADSLو چند دستگاه كامپیوتر همه روزه آماده پاسخگویی به نیاز عالقهمندان

كونگفو ،آمادگیجسمانی و  ...میزبان عالقهمندان به ورزش است.

به ویژه دانشجویان است.

مراکزتابعه
خانه فرهنگ دی ،خانه فرهنگ فدک ،خانه فرهنگ و کتابخانه سالم ،خانه قرآن منطقه  ،8کتابخانه دکتر شهیدی ،خانه فرهنگ و کتابخانه فرزانگان،
خانه فرهنگ و کتابخانه گلبرگ ،کتابخانه شقایق ،کتابخانه دکتر طوبی کرمانی
نشانی:نارمک،میدانهاللاحمر،خیابان گلستان،فرهنگسرای گلستان
تلفن تماس77841376-9:
سایت8.farhangsara.ir:
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منطقه ۹

مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۹

فرهنگسرا

فرهنگسرای اصلی

1

فرهنگسرای تابعه

1

خانه فرهنگ  /مجتمع فرهنگی هنری

4

خانه قرآن

-

کتابخانه

مرکز مشارکتی

کانون مشارکت مردمی

تعداد کتابخانه

3

کتاب (نسخه)

76831

نگارخانه

-

موزه و خانه موزه

خانه فرهنگ مشارکتی

-

خانه کودک مشارکتی

-

کتابخانه مشارکتی

-

گروه کانون ادب و هنر

4

گروه کانون اخالق

-
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کانون مشارکت مردمی

گروه کانون انقالب (ایران ما)

-

گروه کانون کسب و کار (توانا)

3

گروه کانون سالمندان (جهاندیدگان)

-

گروه کانون خانواده

3

گروه کانون علم و پژوهش (ثریا)

-

گروه کانون فضای مجازی (رسام)

-

سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (تعداد)

1

ظرفیت سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (نفر)

130

فضاهای ورزشی (متر مربع)

800

سالن چند منظوره ورزشی (تعداد)

3

اماکن آبی ورزشی

-

سایر امکانات

فضای نمایشگاهی و بازارچه
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فرهنگسرای رویش
تاریخچه
فرهنگ سرای رویش همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی سال  1389با حضور رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
و شهردار منطقه  9در محله مهرآباد جنوبی افتتاح شد.
امکانات
این فرهنگسرا در  4طبقه با زیر بنای  200متر مربع ساخته شده که عالوه بر آنکه میزبان ستاد مدیریت مراکز فرهنگی هنری
منطقه است ،دارای  4کالس آموزشی و نمازخانه می باشد .در کنار فرهنگ سرا ،زمین چمن مصنوعی نیز همه روزه میزبان تعداد
زیادی از فوتبالیست های محله می باشد .از جمله فعالیت های این مرکز مهد پیش دبستان و دوره های آموزشی هنری و صنایع
دستی می باشد که مورد استقبال عالقمندان منطقه قرار گرفته است.
مرا کز تابعه
فرهنگسرای کار و تعاون و کتابخانه طباطبایی ،خانه فرهنگ مهرآباد و کتابخانه قیصر امین پور ،خانه فرهنگ شمشیری،
خانه فرهنگ پرواز ،خانه فرهنگ ایرانسرا ،کتابخانه شهید امیر کاشانی
نشانی:خیابان شریعتی ،نرسیده به پل سیدخندان ،بوستان اندیشه ،فرهنگسرای اندیشه
تلفن تماس 88505513-15 :
سایت7.farhangsara.ir :
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فرهنگسرای کار و تعاون
تاریخچه
فرهنگسرای کار و تعاون در بهمن ماه سال  1380با عنوان فرهنگسرای کار تأسیس شد .در تیرماه  1396بنا به پیشنهاد
وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی و موافقت ریاست محترم سازمان جناب آقای دکتر صالحی به عنوان فرهنگسرای کار و تعاون
تغییر نام یافت .ساختمان این مرکز  4طبقه ای  1600متر مربع مساحت دارد.
واحد آموزش فرهنگسرای کار و تعاون با در اختیار داشتن بیشترین فضاهای فیزیکی یکی از مهمترین بخش های فعالیت
در این مرکز می باشد .این واحد دارای  4کالس آموزشی 1 ،سالن اجتماعات چند منظوره با ظرفیت  50نفر 1 ،سالن ورزشی جهت
برگزاری دوره های مختلف ورزشی1 ،سالن ورزش بدنسازی می باشد .واحد آموزش همه روزه با برگزاری کالس های آموزشی در
حوزه های مختلف :علوم قرآنی ،مهارت های اجتماعی و فرهنگی ،هنرهای صناعی ،ورزش ،علوم رایانه ،فوریت های پزشکی،
آفرینش های خانگی ،دروس تقویتی ،هنرهای نمایشی ،موسیقی ،هنرهای تجسمی ،زبان انگلیسی ،و کودک و نوجوان از ساعت
 8الی  20به ارائه خدمات ،به شهروندان محترم منطقه می پردازد.
دارالقرآن ریحانهالنبی (س) :کانون قرآن ریحان ه النبی (س) دور ه های آموزش علوم قرآنی شامل :مفاهیم ،تجوید ،ترتیل،
روخوانی ،روانخوانی ،ترجمه ،تفسیر و حفظ قرآن کریم را به صورت رایگان برای عالق ه مندان به فراگیری علوم قرآنی برگزار
می نماید .این دورهها ویژه سطوح مختلف سنی کودک ،نوجوان و بزرگسال است ،همچنین مباحث دینی و اسالمی توسط استادان
علوم قرآنی به افراد عالق ه مند آموزش داده میشود.
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ت رسانی در حوزه کتاب و کتابخوانی را
كتابخانه عالمه طباطبایی(ره) :كتابخانه عالمه طباطبایی (ره) با  1500عضو خدم 
ت های فرهنگی خود قرار داده است .همچنین سالن مطالعه روزهای
همه روزه به جزء ایام تعطیل از ساعت  8تا ،20سرلوحه فعالی 
زوج مختص بانوان و روزهای فرد به آقایان اختصاص دارد.
باشگاه فرهنگی ورزشی جوانمردان :باشگاه ورزشی جوانمردان برای توسعه سالمت ،نشاط و پهلوانی فعالیت میکند .این
باشگاه به مساحت  150متر مربع در طبقه زیرین فرهنگسرای کار و تعاون با دارا بودن دستگاههای متعدد به طور تخصصی به
ورزش بدنسازی و آمادگی جسمانی میپردازد .همچنین سالن ورزشی دیگر به مساحت  100متر مربع با آموزش رشت ه هایی از جمله
کاراته ،ژیمناستیک ،تکواندو ،کونگ فوتوا،کیک بوکسینگ ،دفاع شخصی و  ...پذیرای عالقه مندان در مقاطع مختلف سنی
(خانم و آقا) است.

نشانی :انتهای بزرگراه یادگار امام (ره) جنوب ،تقاطع میدان هاشمی ،پالک 76
تلفن تماس 66029060 - 66041694 :
سایتkar.farhangsara.ir :
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مدیریت فرهنگی هنری

منطقه 1۰

مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۰

فرهنگسرا

فرهنگسرای اصلی

1

فرهنگسرای تابعه

-

خانه فرهنگ  /مجتمع فرهنگی هنری

3

خانه قرآن

-

کتابخانه

مرکز مشارکتی

کانون مشارکت مردمی

تعداد کتابخانه

2

کتاب (نسخه)

50707

نگارخانه

-

موزه و خانه موزه

1
خانه فرهنگ مشارکتی

-

خانه کودک مشارکتی

-

کتابخانه مشارکتی

-

گروه کانون ادب و هنر

-

گروه کانون اخالق

1

112

مدیریت فرهنگی هنری منطقه 1۰

کانون مشارکت مردمی

گروه کانون انقالب (ایران ما)

-

گروه کانون کسب و کار (توانا)

-

گروه کانون سالمندان (جهاندیدگان)

-

گروه کانون خانواده

-

گروه کانون علم و پژوهش (ثریا)

1

گروه کانون فضای مجازی (رسام)

-

سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (تعداد)

2

ظرفیت سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (نفر)

110

فضاهای ورزشی (متر مربع)

473

سالن چند منظوره ورزشی (تعداد)

3

اماکن آبی ورزشی

-
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فرهنگسرای عطار نیشابوری
تاریخچه
فرهنگ سرای عطار نیشابوری در زمینی به مساحت  320مترمربع در پنج طبقه ،با مساحت  1600متر مربع با هدف ارائه
خدمات فرهنگی  ،هنری و آموزشی در سال  1376با عنوان خانه فرهنگ هفت چنار و مدیریت فرهنگی هنری منطقه  10تأسیس
و راه اندازی شد .
درسال های پس از آن با توجه به تغییرات مدیریتی و ساختاری سازمان نام این مرکز به فرهنگسرای علوم و پس از آن
درسال  1384به مجتمع فرهنگی هنری عطار نیشابوری و از سال  1387تاکنون با عنوان فرهنگسرای عطار نیشابوری و مدیریت
فرهنگی هنری منطقه  10مشغول ارائه خدمات به شهروندان محترم منطقه می باشد.
امکانات
كتابخانه عطار نیشابوری با مساحتی بالغ بر  305متر مربع در سال 1376در طبقه سوم فرهنگسرای عطارنیشابوری تأسیس و
راهاندازی شد  .این كتابخانه دارای بخش های مرجع،كودك و نوجوان ،نشریات و سالن مطالعه با ظرفیت  100نفر و دارای 38200
نسخه كتاب و  18210نفر اعضاء تا کنون و  1181اعضای فعال است.
تعداد  10کالس آموزشی با موضوعات مختلف فرهنگی ،زبان های خارجه ،هنرهای تجسمی ،رایانه ،هنرهای خانگی،
موسیقی و ...
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مهد و پیش دبستانی با امکانات متنوع و مناسب کودکان
باشگاه ورزشی به متراژ  100متر مربع ویژه بانوان و کودکان
سالن آمفی تئاتر با ظرفیت  100نفر جهت اجرای برنامه های فرهنگی ،هنری ،مراسمات و نشست ها
مرا کز تابعه
مجتمع فرهنگی هنری اعتماد ،خانه فرهنگ حرا ،خانه فرهنگ توحید ،خانه موزه شهیدان اقبالی ،کتابخانه محله هفت
چنار ،کتابخانه عطار نیشابوری

نشانی :میدان بریانك ،خیابان شهید دعوتی  ،خیابان شهید امیرقلی ،فرهنگسرای عطار
تلفن تماس 55715879 - 55716776 - 55732565 :
سایتattar.farhangsara.ir :
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مدیریت فرهنگی هنری

منطقه 1۱

مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۱

فرهنگسرا

فرهنگسرای اصلی

1

فرهنگسرای تابعه

-

خانه فرهنگ  /مجتمع فرهنگی هنری

3

خانه قرآن

-

کتابخانه

مرکز مشارکتی

کانون مشارکت مردمی

تعداد کتابخانه

2

کتاب (نسخه)

60761

نگارخانه

2

موزه و خانه موزه

خانه فرهنگ مشارکتی

1

خانه کودک مشارکتی

-

کتابخانه مشارکتی

-

گروه کانون ادب و هنر

7

گروه کانون اخالق

1
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مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۱

کانون مشارکت مردمی

گروه کانون انقالب (ایران ما)

-

گروه کانون کسب و کار (توانا)

-

گروه کانون سالمندان (جهاندیدگان)

1

گروه کانون خانواده

1

گروه کانون علم و پژوهش (ثریا)

1

گروه کانون فضای مجازی (رسام)

-

سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (تعداد)

1

ظرفیت سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (نفر)

101

فضاهای ورزشی (متر مربع)

2750

سالن چند منظوره ورزشی (تعداد)

2

اماکن آبی ورزشی

-

سایر امکانات

سینما ،دریاچه ،قایق رانی و ماهی گیری ،عکس خانه ،شهربازی ،پینت بال  ،گلخانه،
رستوران ،کافی شاپ ،فضای غرفه نمایشگاهی ،استراحتگاه خانوادگی و آالچیق
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فرهنگسرای رازی
تاریخچه
فرهنگسرای رازی با مساحت  42هکتار به عنوان ستاد مدیریت فرهنگی هنری منطقه  11شهرداری تهران در نظر گرفته شده
است .فرهنگسرای رازی در سال  84با نام «فرهنگسرای ورزش» و در سال  85به عنوان «مرکز فرهنگی هنری نوجوانان شهر
تهران» در راستای اهداف سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به فعالیتهای فرهنگی و هنری پرداخت .این فرهنگسرا هم
اکنون با عنوان «فرهنگسرای رازی» به شهروندان عزیز تهران خدمات فرهنگی هنری ارائه می نماید.
امکانات
ساختمان اداری :در نقطه مرکزی فرهنگسرای رازی به عنوان ستاد مرکزی مدیریت فرهنگی هنری منطقه یازده دارای
بخشهای متعددی شامل دفتر مدیریت منطقه ،واحد روابط عمومی ،معاونتهای فرهنگی (آفرینش واجرا) ،پشتیبانی و مالی،
برنامهریزی و توسعه ،بخش کارشناسان فرهنگی ،خدمات و نگهبانی ،فاوا و برنامهریزی ،بخش مدیریت ،حراست منطقه و سالن
اجتماعات را در برمی گیرد .طبیعی است هدایت مراکز تحت پوشش و پیگیری اهداف و برنامههای سازمانی این مدیریت از محل
ساختمان اداری و ستاد مرکزی راهبری میگردد.
ساختمان آموزش :این ساختمان در  2طبقه به عنوان مرکز آموزش فرهنگسرای رازی؛ شامل کالسهای آموزشی ،واحد
ثبتنام ،و سالن اجتماعات با گنجایش  100نفر در مجاورت ورودی غربی فرهنگسرای رازی قراردارد .برگزاری دورههای مختلف
آموزش علوم رایانه ،علوم قرآنی و حدیث ،زبان انگلیسی (مقدماتی و پیشرفته) هنرهای تزیینی و خانگی ،هنرهای تجسمی و سفالگری
(مقدماتی و تخصصی) و نشستهای مختلف موضوعی از جمله اقدامات و فعالیت های آموزشی و خدمات شهروندی این مرکز است.
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مهد و پیش دبستان :مجموع ه مهد و پیش دبستان فرهنگ سرای رازی با در اختیار داشتن فضای بازی ،امکانات آموزشی
ل های آموزش و تربیت کودکان و نونهاالن است .در برنامه
و تفریحی در دل طبیعت زیبای بوستان رازی یکی از بهترین مح 
آموزشی واحد مهد و پیش دبستان فرهنگسرای رازی ،ضمن اجرای دورههای مختلف شکوفایی استعدادهای کودکان ،تربیت
اخالقی و سبک زندگی اسالمی نیز مورد تأ کید قرار می گیرد.
نگارخانه فانوس :نگارخانه فانوس ،در ضلع شمالی برج فانوس و در کنار دریاچه رازی قرار دارد .این نگارخانه با بیش از
 150متر مربع  ،گنجایش به نمایش در آوردن  100تابلو را دارد .رویکرد این نگارخانه نمایش آثار هنری دانشجویان و اساتید است.
همچنین به نمایش درآوردن آثار برای هنرمندان در نگارخانه فانوس رایگان است.
کتابخانه رازی :این کتابخانه با مساحت  1000متر مربع در سال  1381تأسیس شد و تعداد کتب آن به  35798جلد میرسد.
تاکنون بیش از  10هزار نفر در این کتابخانه عضو شده اند و  1761نفر نیز به طور فعال از این کتابخانه استفاده میکنند .در حال
حاضر کتابخانه رازی از ساعت  8تا  22همزمان در دو بخش خواهران و برادران درخدمت شهروندان است .قسمتهای مختلف
این کتابخانه بدین ذیل است :بخش امانات ،مخزن کتاب (سیستم باز) ،بخش مرجع ،بخش نشریات ،بخش کودک و نوجوان،
بخش خدمات فنی ،بخش کتب درسی ،سایت ،دو سالن مطالعه مجزا مخصوص خانمها و آقایان
بازارچه :این بازارچه شامل  48غرفه است که بیشتر به کارگاههای تولیدات صنایع دستی ،هنرهای سنتی ایران و فروش آثار
هنری اختصاص یافته است .برخی از غرفه های ویژه این بازارچه عبارتند از :معرق ،منبت ،حجاری ،گره چینی ،قلم زنی ،مرمت
فرش ،تابلو چرم ،شمع سازی ،گلیم بافی ،میناکاری ،پتینه ،چلنگری ،خراطی ،برجسته کاری روی مس ،ریختهگری ،سفالگری،
نقاشی روی چوب ،تذهیب ،شیشه گری و ...
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امکانات ورزشی :فرهنگسرای رازی که قبال به عنوان فرهنگ سرای ورزش نیز شناخته می شد ،مجموعه ای کامل برای
برنامههای ورزشی و تفریحی است .برخی از امکانات ورزشی این فرهنگ سرا به شرح ذیل است:
» »زمی ــن ه ــای فوتب ــال ( 4زمی ــن ورزش ــی) س ــالن مرح ــوم ده ــداری (وی ــژه ب ــازی ه ــای توپ ــی مانن ــد فوتس ــال ،والیب ــال و
بس ــکتبال)
» »جاده سالمت با امکانات مربوط به ورزش همگانی صبحگاهی و میزهای پینگ پنگ
» »زمی ــن اس ــکیت :ای ــن فض ــا جه ــت ورزش اس ــکیت ب ــرای تمام ــی مقاط ــع س ــنی در کن ــار ب ــرج فان ــوس در محیط ــی ب ــه
مس ــاحت بی ــش از  500مت ــر طراح ــی ش ــده اس ــت.
» »باشــگاه پینــت بــال :یکــی از معــدود ارائــه کننــدگان ایــن ورزش در شــهر تهــران اســت کــه در ســال  1388تأســیس شــده
است.فرهنگس ــرای رازی پ ــس از ماهه ــا ت ــاش ب ــی وقف ــه مس ــئوالن ،مفتخ ــر ب ــه تأس ــیس باش ــگاه پین ــت ب ــال رازی در
روز پنجــم آبــان مــاه ســال  1388اســت .پینــت بــال بــه عنــوان چهارمیــن ورزش مفــرح دنیــا ،فقــط در  140کشــور جهــان
در حــال بــازی اســت .ایــن در حالــی اســت کــه ایــن ورزش بــرای اولیــن بــار در ســال  1380وارد ایــران شــد و در حــال حاضــر
عــاوه بــر باشــگاه پینــت بــال رازی در کل تهــران  5باشــگاه دیگــر مشــغول فعالیــت میباشــد.
» »خانه دوچرخه
امکانات تفریحی :در ماههای گرم سال ،روزانه هزاران نفر به صورت خانوادگی از فرهنگ سرای رازی استفاده می کنند .چنین
فضای تفر جگاهی به امکانات مورد نیاز مردم تجهیز شده که برخی از آن عبارت است از:

122

» »کبوترخان ــه :ای ــن ب ــرج در ضل ــع ش ــرقی فرهنگس ــرای رازی ق ــرار دارد .نم ــای ب ــرج ی ــادآور فضاه ــای خ ــاص و قدیم ــی
اس ــت و محل ــی ب ــرای اس ــکان و پناه ــگاه پرن ــدگان و کبوت ــران اس ــت.
» »اس ــتراحت گاه خانوادگ ــی :ای ــن اس ــتراحتگاه ب ــا مس ــاحتی بال ــغ ب ــر  3ه ــزار مت ــر مرب ــع ،مس ــقف جه ــت اس ــتراحت
خانوادهه ــا در نظ ــر گرفت ــه ش ــده اس ــت .ای ــن فض ــا قابلی ــت ای ــن را دارد ک ــه ب ــرای برگ ــزاری نمایش ــگاههای رس ــمی ،م ــورد
به ــره ب ــرداری ق ــرار گی ــرد .برپای ــی نمایش ــگاه صنای ــع دس ــتی و س ــوغات سراس ــر کش ــور یک ــی از ای ــن نمایش ــگاهها اس ــت.
استخر رازی :این استخر مدرن و نوسازی شده شامل استخر ،سونا و جکوزی بوده و همه روزه پذیرای شهروندان است.
مجتمع سینمایی خانوادگی پردیس رازی :مجهز به بهترین سیستم های تصویری و صوتی است و شامل  3سالن به
ظرفیتهای  250 ،150نفر است .این پردیس آمادگی دارد که فیلم های اکران روز سینما را برای گروهها ،سازمان ها و نهادها به
صورت اختصاصی اکران و سالن آن را برای همایش ها دراختیار گذارد.
ً
دریاچه رازی :یکی از استعدادهای قابل اشاره مجموعه ،دریاچه رازی است که تقریبا در مرکزیت پارک با مساحت تقریبی 3
هکتار قرار گرفته است .از جمله خدماتی که در این دریاچه ارائه می شود ،قایقرانی و ماهیگیری تفریحی است که می توان گفت در
نوع خود با توجه به اینکه مشابهی در تهران ندارد ،بی نظیر است .واحد ورزش فرهنگسرای رازی نیز در فصل های مختلف اقدام
به برپایی مسابقات قایقرانی و ماهیگیری می کند که عده ی زیادی از شهروندان منطقه  11و حتی مناطق دیگر تهران مخاطب
این برنامه هستند.
گلخانه :این فضا در ضلع شرقی فرهنگسرا است که در آن انواع و اقسام گلهای زینتی و آپارتمانی پرورش و نگهداری میشود.
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پارکینگ ها :وجود تعداد سه پارکینگ با وسعت  1800 ،2700و  600مترمربع در ضلع شرق ،غرب و شمال از جمله امکانات
رفاهی مجموعه به حساب میآید که به صورت شبانه روزی در اختیار مخاطبان فرهنگسرا است.
موزه علوم و فنون :موزه علم و فناوری جمهوری اسالمی ایران با همکاری فرهنگسرای رازی و با هدف توسعه فیزیکی و
ایجاد عدالت آموزشی برای مناطق کمتر برخوردار شهر تهران شعبه جدید موزه علوم و فناوری را در مساحتی بالغ بر  ۷۰۰متر مربع
راهاندازی کرده است .این موزه در  8بخش مکانیک ،همزیستی با زلزله ،هوا فضا ،زکریای رازی ،الکترومغناطیس ،فناوریهای
بومی ،ریاضی و تک اثرهایی مانند آیینههای آ کوستیک ،تابلوهای خطای دید و  ...پذیرای بازدیدکنندگان است.
مرا کز تابعه
خانه فرهنگ حر ،خانه فرهنگ شیخ هادی ،خانه فرهنگ ابو سعید

نشانی :میدان قزوین ،خیابان قزوین ،خیابان شهید مرادی ،بوستان رازی
تلفن تماس 55420585 :
سایتrazi.farhangsara.ir :
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مدیریت فرهنگی هنری

منطقه ۱۲

مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۲

فرهنگسرا

فرهنگسرای اصلی

1

فرهنگسرای تابعه

1

خانه فرهنگ  /مجتمع فرهنگی هنری

5

خانه قرآن

1

کتابخانه

مرکز مشارکتی

کانون مشارکت مردمی

تعداد کتابخانه

8

کتاب (نسخه)

129623

نگارخانه

-

موزه و خانه موزه

2
خانه فرهنگ مشارکتی

1

خانه کودک مشارکتی

-

کتابخانه مشارکتی

-

گروه کانون ادب و هنر

2

گروه کانون اخالق

5
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کانون مشارکت مردمی

گروه کانون انقالب (ایران ما)

2

گروه کانون کسب و کار (توانا)

1

گروه کانون سالمندان (جهاندیدگان)

1

گروه کانون خانواده

11

گروه کانون علم و پژوهش (ثریا)

1

گروه کانون فضای مجازی (رسام)

1

سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (تعداد)

3

ظرفیت سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (نفر)

500

فضاهای ورزشی (متر مربع)

-

سالن چند منظوره ورزشی (تعداد)

-

اماکن آبی ورزشی

-

سایر امکانات

میدان آیینی امام حسین (ع)
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فرهنگسرای عترت

تاریخچه
در مهرماه  1381ایده راه اندازی فرهنگسرایی به نام «شهر» در مجتمع فرهنگی هنری خواجوی کرمانی ،اجرایی شد و پس
از گذراندن دوره مطالعاتی ،در خردادماه  1382فرهنگسرای شهر در پارک شهر تهران افتتاح گردید .این مجموعه تا سال 1385
ً
به فعالیت خود ادامه داد و پس از وقفه ای در سال  1388فعالیت خود را مجددا از سرگرفت .فرهنگ سرای شهر هم اکنون اقدام
به ارایه خدمات فرهنگی هنری به شهروندان ،اقشار و مخاطبان خود می نماید و با توجه به استقرار ستاد مدیریت فرهنگی هنری
منطقه  12در این مرکز ،وظیفه هماهنگی و نظارت بر سایر مراکز فرهنگی هنری مستقر در منطقه  12را نیز برعهده دارد.
در مهرماه  1394با تحویل محیط اجرایی پیاده راه 17شهریور و میدان امام حسین علیه السالم به مدیریت فرهنگی هنری
منطقه  ،12ساختمان ستاد منطقه به پیاده راه  17شهریور منتقل و پس از اصالحات عمرانی و ایجاد فضای مناسب یک فرهنگ
سرا ،در دیماه  1394به صورت رسمی افتتاح شد که ستاد مدیریت فرهنگی هنری منطقه  12با عنوان فرهنگ سرای عترت در این
ساختمان مستقر گردید .الزم به توضیح است ساختمان قبلی ستاد منطقه در پارک شهر به خانه فرهنگ بهشت تبدیل گردید.
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مرا کز تابعه
فرهنگسرای نهج البالغه ،کتابخانه نهج البالغه ،مجتمع فرهنگی هنری خواجوی کرمانی ،خانه فرهنگ امامزاده یحیی(ع)،
خانه فرهنگ بهشت ،خانه موزه بازار ،خانه فرهنگ دردار ،خانه موزه شهید چمران ،کتابخانه آیت اهلل طالقانی ،کتابخانه مشارکتی
هدایت ،فرهنگخانه آیت اهلل ایروانی ،کتابخانه آیت اهلل کاشانی ،خانه قرآن شهید جاللی ثانی

نشانی:خیابان  17شهریور شمالی ،بعد از خیابان خشکبارچی ،نبش کوچه اعرابی ،فرهنگ سرای عترت
تلفن تماس 33258721 - 33259121 :
سایتetrat.farhangsara.ir :
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فرهنگسرای نهج البالغه
تاریخچه
فرهنگسرای نهج البالغه به عنوان سی و پنجمین فرهنگسرای پایتخت از مراکز مدیریت فرهنگی هنری منطقه  12می
باشد که در محدوده محالت قیام و کوثر واقع شده است .این فرهنگ سرا در روز دوشنبه  ۱۶بهمن ماه سال  1396همزمان با ایام
فرخنده دهه فجر انقالب اسالمی ایران با حضور رئیس وقت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و جمعی از مدیران فرهنگی و
شهری و نیز با سخنرانی چهره شاخص در حوزه نهج البالغه آیتاهلل سید جمالالدین دینپرور افتتاح شد.
ساختمان فعلی آن در محل خانه فرهنگ کوثر (سابق) و در موقعیت مکانی اولین ایستگاه ماشین دودی در طهران قدیم واقع
شده است .هم اکنون ایستگاه ماشین دودی به بوستان کوثر تبدیل شده است و محلی که به فروش بلیط و سالن انتظار مسافران
اختصاص داشت با وسعتی بیش از هزار متر مربع در سال  1371مورد بازسازی و احیاء قرارگرفت و پس از مدتی به نگارخانه و خانه
فرهنگ کوثر تبدیل و در حال حاضر نیز فرهنگسرای نهج البالغه می باشد .در این مرکز عالوه بر دوره های عمومی آموزشی کلیه
مراکز فرهنگی هنری در رشته های فرهنگی ،مذهبی ،هنری ،علمی ،ورزشی و ...دوره های عمومی و اختصاصی با موضوع آشنایی،
شرح و تفسیرکتاب ارزشمند نهج البالغه در سطوح مختلف برای عموم عالقمندان و مخاطبان برگزار می گردد .عالوه بر این موارد در
آینده ای نزدیک انجام کارهای پژوهشی و تخصصی دیگر نیز با موضوعات مرتبط در ذیل فعالیت های این فرهنگسرا خواهد بود.
نشانی :تهران ،میدان شوش ،خیابان ری ،بوستان کوثر ،فرهنگ سرای نهج البالغه
تلفن تماس 33562082 - 33516766 :
سایتnahjolbalaghe.farhangsara.ir :
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مدیریت فرهنگی هنری

منطقه ۱۳

مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۳

فرهنگسرا

فرهنگسرای اصلی

1

فرهنگسرای تابعه

-

خانه فرهنگ  /مجتمع فرهنگی هنری

2

خانه قرآن

-

کتابخانه

مرکز مشارکتی

کانون مشارکت مردمی

تعداد کتابخانه

1

کتاب (نسخه)

46169

نگارخانه

1

موزه و خانه موزه

خانه فرهنگ مشارکتی

-

خانه کودک مشارکتی

-

کتابخانه مشارکتی

-

گروه کانون ادب و هنر

4

گروه کانون اخالق

1
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مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۳

کانون مشارکت مردمی

گروه کانون انقالب (ایران ما)

2

گروه کانون کسب و کار (توانا)

1

گروه کانون سالمندان (جهاندیدگان)

6

گروه کانون خانواده

2

گروه کانون علم و پژوهش (ثریا)

-

گروه کانون فضای مجازی (رسام)

2

سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (تعداد)

3

ظرفیت سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (نفر)

107

فضاهای ورزشی (متر مربع)

65

سالن چند منظوره ورزشی (تعداد)

1

اماکن آبی ورزشی

-

سایر امکانات

صدور کارت منزلت
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فرهنگسرای امید
تاریخچه
مدیریت فرهنگی هنری منطقه  13از سال  72با راه اندازی خانه فرهنگ حافظیه شروع به فعالیت کرد .سال  74تحت عنوان
کتابخانه امام خمینی (ره) با مساحتی بالغ بر  500متر مربع ،در مکان فعلی فرهنگسرای امید افتتاح شد و پس از اضافه شدن نگارخانه
آبی به این مجموعه و آغاز فعالیت های آموزشی در سال  76به مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی تغییر نام یافت .این مرکز در سال
 80همزمان با روز جهانی معلولین موظف به فعالیت های اختصاصی حوزه سالمندی شد و با نام فرهنگسرای سالمند اقدام به ارائه
خدمات فرهنگی آموزشی به عموم شهروندان و به ویژه سالمندان نمود .این مجموعه از سال  89به فرهنگسرای امید تغییر نام داد.
امکانات
فرهنگسرای امید با مساحتی بالغ بر  1500متر مربع در  3طبقه با بخش های متنوعی به شرح ذیل توفیق خدمت به
شهروندان را در تمامی گروه های سنی کسب نموده است:
کتابخانه امام خمینی به مساحت  500مترمربع و در بخش های سالن های مطالعه مجزا برای خواهران و برادران که مجهز به
 269کمد شخصی جهت تسهیل فعالیت مراجعین می باشد .بخش کودک ،بخش مرجع ،بخش نشریات ،بخش فهرست نویسی،
بخش امانت و مخزن از جمله امکانات این کتابخانه به شمار میآید.
سالن اجتماعات با مساحت 160متر و ظرفیت  100صندلی همراه با استیج 10متری
سالن ورزشی با مساحت 60متر مربع
نگارخانه آبی با مساحت  50متر مربع
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دبیرخانه صدور کارت منزلت ویژه شهروندان باالی  65سال کالن شهر تهران
فضاهای آموزشی جهت برگزاری دوره های آموزشی متنوع به تعداد  7کالس
مرا کز تابعه
خانه فرهنگ مهرآور ،خانه فرهنگ حافظیه ،کتابخانه امام خمینی (ره)

نشانی:میدان امام حسین (ع) ،خیابان  17شهریور ،خیابان خشکبارچی ،بوستان خیام ،فرهنگسرای امید
تلفن تماس 33358688 - 33302588 :
سایت۱۳.farhangsara.ir :
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مدیریت فرهنگی هنری

منطقه 1۴

مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۴

فرهنگسرا

فرهنگسرای اصلی

1

فرهنگسرای تابعه

-

خانه فرهنگ  /مجتمع فرهنگی هنری

5

خانه قرآن

1

کتابخانه

مرکز مشارکتی

کانون مشارکت مردمی

تعداد کتابخانه

3

کتاب (نسخه)

88037

نگارخانه

1

موزه و خانه موزه

خانه فرهنگ مشارکتی

-

خانه کودک مشارکتی

-

کتابخانه مشارکتی

-

گروه کانون ادب و هنر

9

گروه کانون اخالق

-
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کانون مشارکت مردمی

گروه کانون انقالب (ایران ما)

4

گروه کانون کسب و کار (توانا)

-

گروه کانون سالمندان (جهاندیدگان)

4

گروه کانون خانواده

1

گروه کانون علم و پژوهش (ثریا)

-

گروه کانون فضای مجازی (رسام)

1

سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (تعداد)

2

ظرفیت سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (نفر)

113

فضاهای ورزشی (متر مربع)

-

سالن چند منظوره ورزشی (تعداد)

-

اماکن آبی ورزشی

-

143

فرهنگسرای اخالق
تاریخچه
مدیریت فرهنگی هنری منطقه  14با در اختیار داشتن  9مرکز فرهنگی مستقل و فعال ،با هدف مشارکت فعال و مؤثر مردم
در اداره امور فرهنگی هنری و ارتقاء سطح مشارکت فعاالن فرهنگی و مردم در جریان فرهنگی منطقه ،برنامه های متنوع فرهنگی
هنری و آموزشی را برای استفاده قشرهای مختلف ارائه می دهد .فرهنگسرای اخالق به عنوان تنها فرهنگسرای منطقه  14با
مساحتی حدود  400متر مربع در ناحیه یک شهرداری و محله شکوفه فعالیت خود را از سال  1386آغاز کرده است.
امکانات
این مرکز با زیر بنایی حدود  1500متر مربع در پنج طبقه به عنوان ستاد مراکز فرهنگی هنری منطقه  ،14عالوه بر طراحی و
اجرای برنامههای فرهنگی هنری و آموزشی متناسب با بافت این منطقه ،دارای واحدهای مختلف :آموزش ،نگارخانه ،کتابخانه
و سالن اجتماعات می باشد.
مرا کز تابعه
خانه فرهنگ ابوذر ،خانه فرهنگ شکوفه ،خانه قرآن ،خانه فرهنگ فرشته آزادی ،خانه فرهنگ زیتون ،خانه فرهنگ شهید
اندرزگو ،کتابخانه ابن سینا ،کتابخانه امام جعفر صادق (ع)
نشانی:میدان شهداء ،خیابان پیروزی ،خیابان شکوفه ،خیابان شهید کاظمی ،جنب بوستان گلزار  ،فرهنگسرای اخالق
تلفن تماس 33312501 - 33312500 - 33312400 :
سایت1۴.farhangsara.ir :
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منطقه 15

مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۵

فرهنگسرا

فرهنگسرای اصلی

1

فرهنگسرای تابعه

-

خانه فرهنگ  /مجتمع فرهنگی هنری

4

خانه قرآن

-

کتابخانه

مرکز مشارکتی

کانون مشارکت مردمی

تعداد کتابخانه

4

کتاب (نسخه)

162364

نگارخانه

5

موزه و خانه موزه

خانه فرهنگ مشارکتی

4

خانه کودک مشارکتی

-

کتابخانه مشارکتی

-

گروه کانون ادب و هنر

8

گروه کانون اخالق

4

148

مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۵

کانون مشارکت مردمی

گروه کانون انقالب (ایران ما)

2

گروه کانون کسب و کار (توانا)

-

گروه کانون سالمندان (جهاندیدگان)

1

گروه کانون خانواده

1

گروه کانون علم و پژوهش (ثریا)

3

گروه کانون فضای مجازی (رسام)

-

سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (تعداد)

4

ظرفیت سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (نفر)

2550

فضاهای ورزشی (متر مربع)

4342

سالن چند منظوره ورزشی (تعداد)

7

اماکن آبی ورزشی

-

سایر امکانات

امکانات ورزشی ،کتابخانه ویژه نایبنایان ،نگارخانه کودک ،شهربازی ،مرکز تخصصی
علوم و فنون ،سینما ،نگارگذر

149

فرهنگسرای خاوران
تاریخچه
فرهنگس ــرای خ ــاوران ب ــا مت ــراژ  83ه ــزار مترمرب ــع فض ــای فرهنگ ــی و هن ــری ،ورزش ــی و آموزش ــی بزرگتری ــن فرهنگس ــرا در
س ــطح ش ــهر ته ــران ب ــه ش ــمار میآی ــد .در به ــار س ــال  1372اولی ــن گام در جه ــت اح ــداث آن برداش ــته ش ــد و ب ــه ص ــورت رس ــمی
از بهم ــن  1373بازگش ــایی گردی ــد .ای ــن فرهنگس ــرا در ط ــول م ــدت  ۲۷س ــال عم ــر خ ــود هم ــواره در ت ــاش ب ــرای ارائ ــه خدم ــات
فرهنگ ــی هن ــری ب ــه اهال ــی منطق ــه  15و ش ــهروندان تهران ــی ب ــوده اس ــت.
امکانات
فرهنگسرای خاوران مجهز به  4سالن آمفیتئاتر که به ترتیب سالن اجتماعات با ظرفیت  100نفر ،سالن فرهنگ با ظرفیت
 180نفر ،سالن روباز سوم خرداد با ظرفیت باالی  2000نفر و سالن شهید مطهری با ظرفیت  270نفر می باشد .امکانات ورزشی شامل
پیست دوچرخهسواری و تریال دوچرخهسواری ،پیست اسکیت و پارکور ،سالـنهای چند منظوره ورزشی و بدنسازی ،زمین چمن،
مجتمع علوم و فنون ،خانه کودک ،کتابخانه ،قرائت خانه ،واحد مشاوره ،شهربازی و  3سالن نگارخانه از دیگر امکانات فرهنگسرا
میباشند.
مرا کز تابعه
خانه فرهنگ ولیعصر (عج) ،خانه فرهنگ شهید ملکان ،خانه فرهنگ پامچال و مجتمع شهیدان جعفری نژاد
نشانی :میدان خراسان ،خیابان خاوران ،بعد از سه راه هاشم آباد ،فرهنگسرای خاوران
تلفن تماس33730002 - 5 :
سایت1۵.farhangsara.ir :
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منطقه 16

مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۶

فرهنگسرا

فرهنگسرای اصلی

1

فرهنگسرای تابعه

-

خانه فرهنگ  /مجتمع فرهنگی هنری

5

خانه قرآن

-

کتابخانه

مرکز مشارکتی

کانون مشارکت مردمی

تعداد کتابخانه

3

کتاب (نسخه)

118173

نگارخانه

2

موزه و خانه موزه

خانه فرهنگ مشارکتی

2

خانه کودک مشارکتی

-

کتابخانه مشارکتی

-

گروه کانون ادب و هنر

3

گروه کانون اخالق

3
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مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۶

کانون مشارکت مردمی

گروه کانون انقالب (ایران ما)

1

گروه کانون کسب و کار (توانا)

1

گروه کانون سالمندان (جهاندیدگان)

-

گروه کانون خانواده

4

گروه کانون علم و پژوهش (ثریا)

2

گروه کانون فضای مجازی (رسام)

-

سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (تعداد)

5

ظرفیت سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (نفر)

4380

فضاهای ورزشی (متر مربع)

5413

سالن چند منظوره ورزشی (تعداد)

12

اماکن آبی ورزشی

1

سایر امکانات

سینما،سالن تشریفات ،سالن تخصصی موسیقی سنجری  ،تاالر علوم و فنون
زیرک زاده ،استودیو صوتی وتصویری ،چایباغ و آالچیق ،تعداد  3پالتوی نمایش و
تاالرپذیرایی فدک ،نمازخانه امام حسن مجتبی (ع)  ،خانه کودک بهمن ،کالس
وکارگاههای تخصصی آموزشی  ،دارالقرآن فاطر  ،کانون نابینایان( کارگاه های تخصصی
ویژه نابینایان  ،کتابخانه امید ویژه نابینایان)

155

فرهنگسرایبهمن
تاریخچه
بیست و یكم شهریور ماه  1370شهرداری تهران با هدف راه اندازی ،توسعه وگسترش فضاها و مكانهای فرهنگی هنری در
اولین حركت فرهنگی خود مبادرت به ایجاد نخستین فرهنگسرای شهر تهران در جنوب پایتخت تحت عنوان فرهنگسرای
بهمن در مكان سابق كشتارگاه تهران نمود.
این فرهنگسرا با مساحتی بیش از  6/5هزار متر مربع در منطقه  16شهر تهران واقع گردیده است و به عنوان یكی از مراكز
فرهنگی تاثیرگذار ،مجری بسیاری از برنامه های كالن فرهنگی هنری سازمانها و نهادها میباشد و نخستین نمونه هنرکده غیرمحلی
است که در زمانی کوتاه ،موقعیت ممتاز فرهنگسرای مادر را یافت و الگوی فرهنگسراهای دیگری در تهران و شهرهای دیگر شد.
پیدایش فرهنگسرای بهمن تحولی بود در جهت ایجاد مرکزی فرهنگی با هویتی تازه اما زود آشنا و همه پسند .تبدیل
کشتارگاه قدیمی تهران به مکانی برای فراگیری هنر و تشویق به آفرینش هنری همراه با تلقی تازه ای بود از اشتغال به هنر و
حضور در هنرکده .تعبیه امكانات كامل فرهنگی ،هنری ،ورزشی ،مذهبی و آموزشی سبب گردیده تا تمامی گروههای سنی بتوانند
از برنامههای متنوع فرهنگسرا بهرهمند شوند .فرهنگسرای بهمن به عنوان مادر فرهنگسرای كشور بوده و زیر نظر سازمان
فرهنگی هنری شهرداری تهران فعالیت میكند.
امکانات
مرکز همایش های شهید آوینی ،دارالقرآن کریم فاطر ،سالن سینما تراس چاپلین بهمن ،مجموعه تاالرهای مبارک ،مجتمع

156

فرهنگی هنری شهید کریمی ،نگار خانه های بهمن ،واحد موسیقی ( سالن حشمت سنجری) ،کتابخانه شهید فهمیده ،کتابخانه
تخصصی کودک ونوجوان باران ،مجموعه های ورزشی (سالن ها وفضای باز) ،واحد آموزش ،خانه کودک بهمن ،چایباغ و تاالر
علوم وفنون زیرکزاده
مرا کز تابعه
مجتمع فرهنگی هنری فجر ،خانه فرهنگ خزانه ،خانه فرهنگ کوشا ،خانه فرهنگ منتظر ،خانه فرهنگ قلم ،کتابخانه
شهدای یاخچی آباد

نشانی :انتهای بزرگراه نواب ،میدان بهمن ،خیابان شهید وفایی ،فرهنگسرای بهمن
تلفن تماس 22312301 - 55058892 - 55058893 :
سایتbahman.farhangsara.ir :
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منطقه 17

مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۷

فرهنگسرا

فرهنگسرای اصلی

1

فرهنگسرای تابعه

-

خانه فرهنگ  /مجتمع فرهنگی هنری

1

خانه قرآن

1

کتابخانه

مرکز مشارکتی

کانون مشارکت مردمی

تعداد کتابخانه

2

کتاب (نسخه)

78038

نگارخانه

-

موزه و خانه موزه

خانه فرهنگ مشارکتی

-

خانه کودک مشارکتی

1

کتابخانه مشارکتی

-

گروه کانون ادب و هنر

1

گروه کانون اخالق

2
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کانون مشارکت مردمی

گروه کانون انقالب (ایران ما)

-

گروه کانون کسب و کار (توانا)

-

گروه کانون سالمندان (جهاندیدگان)

-

گروه کانون خانواده

2

گروه کانون علم و پژوهش (ثریا)

1

گروه کانون فضای مجازی (رسام)

-

سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (تعداد)

2

ظرفیت سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (نفر)

530

فضاهای ورزشی (متر مربع)

240

سالن چند منظوره ورزشی (تعداد)

1

اماکن آبی ورزشی

-

161

فرهنگسرای شهید حاج قاسم سلیمانی
تاریخچه
فرهنگسرای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با زیربنایی به مساحت  4816متر مربع در سه طبقه به انضمام سالن سینما تئاتر
بهاران و دارالقرآن ابو مهدی المهندس و باشگاه ورزشی فعالیت های فرهنگی و هنری خود را بطور رسمی از تابستان  1376زیر نظر
معاونت اجتماعی شهرداری آغاز و از تابستان  1380زیر نظر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران خدمات خود را به شهروندان
منطقه ارائه داده است .نام این فرهنگسرا پس از شهادت سپبهد شهید قاسم سلیمانی در سال  1398به «فرهنگسرای شهید
حاج قاسم سلیمانی» تغییر یافته است.
امکانات
کتابخانه بهاران :کتابخانه بهاران با مساحت 1000متر مربع و  28573جلد کتاب دارای دو سالن مطالعه مجزا ویژه خانمها
و آقایان است که همه روزه از ساعت  8الی 20برای اعضاء کتابخانه قابل استفاده بوده و مخزن این کتابخانه از سه بخش مرجع،
مخزن اصلی و کودک و نوجوان تشکیل شده است.
باشگاه ورزشی بهاران :سالن ورزشی بهاران در طبقه همکف فرهنگ سرا به مساحت  216مترمربع با تجهیزات تهویه ،هوا
ساز سقفی ،تاتمی کف ،رختکن و دیوار آیینه کاری همه روزه از ساعت  8تا  18برای عالقمندان قابل استفاده است.
سالن همایش بهاران :این سالن با مساحت  135متر مربع و گنجایش  81صندلی ،دارای سیستم تهویه ،هواساز سقفی ،سیستم
صوت ثابت ،نورپردازی و همچنین سن به مساحت 30متر مربع است ،که برای همایش ها و برنامه های مناسبتی استفاده می شود.

162

نگارخانه بهاران :نگارخانه بهاران همه روزه از ساعت  9تا  17بستر مناسبی برای برپایی نمایشگاه های هنرمندان فراهم
نموده است.
مرکز همایش های فرهنگی هنری بهاران :این سالن دارای  3ورودی اصلی و مجزا است .تمامی نقاط سالن (کف و دیوارها)
آ کوستیک بوده در نتیجه هنگام اجرای برنامه هیچگونه تداخل صوتی صورت نمی گیرد .گنجایش سالن مذکور  450نفر بوده و
امکان ارتقاء تا  550نفر را دارد.
مرا کز تابعه
خانه فرهنگ سلمان فارسی ،کتابخانه دکتر حسابی ،خانه قرآن بهاران

نشانی:میدانابوذر،انتهایخیابانسجادجنوبی،میدانبهاران،بوستانبهاران،فرهنگسرایشهیدحاجقاسمسلیمانی
تلفن تماس 66237470 :
سایت17.farhangsara.ir :
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منطقه ۱۸

مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۸

فرهنگسرا

فرهنگسرای اصلی

1

فرهنگسرای تابعه

-

خانه فرهنگ  /مجتمع فرهنگی هنری

2

خانه قرآن

-

کتابخانه

مرکز مشارکتی

کانون مشارکت مردمی

تعداد کتابخانه

6

کتاب (نسخه)

96672

نگارخانه

1

موزه و خانه موزه

خانه فرهنگ مشارکتی

-

خانه کودک مشارکتی

1

کتابخانه مشارکتی

-

گروه کانون ادب و هنر

5

گروه کانون اخالق

1

166
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کانون مشارکت مردمی

گروه کانون انقالب (ایران ما)

2

گروه کانون کسب و کار (توانا)

-

گروه کانون سالمندان (جهاندیدگان)

-

گروه کانون خانواده

2

گروه کانون علم و پژوهش (ثریا)

-

گروه کانون فضای مجازی (رسام)

1

سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (تعداد)

2

ظرفیت سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (نفر)

150

فضاهای ورزشی (متر مربع)

60

سالن چند منظوره ورزشی (تعداد)

1

اماکن آبی ورزشی

-

167

فرهنگسرای خاتم

تاریخچه
مجموعهای که امروز نام «فرهنگسرای خاتم» را بر پیشانی خود دارد در سال 1385و در زمانی که فرهنگسراها با
عناوین هویتی شناخته می شدند به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نامگذاری شد .در واقع ،فکر اولیه تأسیس
فرهنگسرای خاتم ،همزمان با اجرای طرح هویت بخشی فرهنگسراها و نامگذاری سال  1385به نام سال پیامبر اعظم (ص)
شکل گرفت .در سال  1380ساختمان فرهنگسرا از سوی شهرداری منطقه  18با عنوان فرهنگسرای نوجوان و ستاد مدیریت
فرهنگی هنری منطقه 18تحویل سازمان شد .تا قبل آن زمان هیچ فرهنگسرایی در منطقه  18دایر نبود و ستاد مدیریت فرهنگی
هنری منطقه نیز به همراه تمامی پرسنل در ساختمانی کلنگی به نام «خانه فرهنگ الغدیر» مستقر بود .در سال  1380مراکزی
همچون فرهنگسرای نوجوان ،کتابخانه های فجر ،قائم ،استاد حکیمی و رضوانه تحویل مدیریت فرهنگی هنری منطقه 18
شد .در سال  1385با انتقال فرهنگسرای نوجوان به منطقه  11و پارک رازی  ،فرهنگسرای خاتم به طور رسمی فعالیت خود را
در بوستان لواسانی آغاز کرد.
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امکانات
فرهنگسرای خاتم در ساختمانی دو طبقه به مساحت تقریبی  2500متر مربع دارای امکاناتی شامل  4کتابخانه ،واحد
آموزش ،واحد کانون ها ،سالن اجتماعات با گنجایش  100نفر و فضای اداری می باشد .علوم قرآنی ،هنرهای تجسمی ،هنرهای
دستی ،خانگی و تزیینی ،زبان ،کامپیوتر ،فوریت های پزشکی و آموزش های کودک و نوجوان از جمله کالس ها و برنامه های
بخش آموزش این فرهنگسراست.
مرا کز تابعه
کتابخانه فجر ،کتابخانه قائم ،کتابخانه استاد حکیمی و کتابخانه رضوانه

نشانی :شهرک ولیعصر (عج) ،انتهای خیابان حیدری جنوبی ،خیابان پژاند ،بوستان لواسانی ،فرهنگسرای خاتم
تلفن تماس 66207065-9 :
سایت1۸.farhangsara.ir :

169

مدیریت فرهنگی هنری

منطقه ۱۹

مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۹

فرهنگسرا

فرهنگسرای اصلی

1

فرهنگسرای تابعه

-

خانه فرهنگ  /مجتمع فرهنگی هنری

2

خانه قرآن

-

کتابخانه

مرکز مشارکتی

کانون مشارکت مردمی

تعداد کتابخانه

2

کتاب (نسخه)

58421

نگارخانه

-

موزه و خانه موزه

خانه فرهنگ مشارکتی

4

خانه کودک مشارکتی

-

کتابخانه مشارکتی

-

گروه کانون ادب و هنر

2

گروه کانون اخالق

-
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مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۹

کانون مشارکت مردمی

گروه کانون انقالب (ایران ما)

-

گروه کانون کسب و کار (توانا)

-

گروه کانون سالمندان (جهاندیدگان)

-

گروه کانون خانواده

1

گروه کانون علم و پژوهش (ثریا)

1

گروه کانون فضای مجازی (رسام)

-

سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (تعداد)

1

ظرفیت سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (نفر)

100

فضاهای ورزشی (متر مربع)

100

سالن چند منظوره ورزشی (تعداد)

1

اماکن آبی ورزشی

-
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فرهنگسرای مهر
تاریخچه
مجموعه فرهنگی هنری بعثت در سال  1373توسط شهردار وقت تهران افتتاح گردید و در سال 1385به عنوان ستاد مراکز فرهنگی
هنری منطقه 19انتخاب گردید .این مجموعه از تیر ماه 1388به عنوان فرهنگسرای مهر فعالیت خود را گسترش داد .خانه فرهنگ میعاد
در سال  1372و خانه فرهنگ تالش از سال  1373فعالیت خود را در منطقه آغاز کرده است.
امکانات
فرهنگ سرای مهر دارای چهار طبقه و  1200متر زیر بنا می باشد .امکانات مختلف فرهنگ سرای مهر عبارتند از:
سالن آمفی تئاتر  100نفره
سالن ورزش
واحد آموزش :شامل کالس های علوم قرآنی ،هنرهای خانگی ،کودک و نوجوان ،هنرهای تجسمی ،صنایع دستی ،رایانه ،موسیقی،
تئاتر و نمایش ،ورزشی ،فوریت های پزشکی ،دروس تقویتی
کتابخانه مهر :با بیش از بیست و هشت هزار نسخه و چهارده هزار و پانصد جلد کتاب و دو سالن مجزا قرائت خانه خواهران و برادران
کتابخانه تالش :با بیش از  18هزار نسخه کتاب و ده هزار جلد کتاب
مراکزتابعه
خانه فرهنگ تالش و خانه فرهنگ میعاد
نشانی :میدان بهمن ،اتوبان شهید تندگویان ،خانی آباد نو ،خیابان شهید لطیفی ،كوچه تگرگ ،پارك بعثت ،فرهنگسرای مهر
تلفن تماس 55037788 - 55101964 - 55037766 - 55037799 :
سایتmehr.farhangsara.ir :
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مدیریت فرهنگی هنری

منطقه ۲۰

مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۲۰

فرهنگسرا

فرهنگسرای اصلی

1

فرهنگسرای تابعه

-

خانه فرهنگ  /مجتمع فرهنگی هنری

5

خانه قرآن

-

کتابخانه

مرکز مشارکتی

کانون مشارکت مردمی

تعداد کتابخانه

3

کتاب (نسخه)

132658

نگارخانه

2

موزه و خانه موزه

خانه فرهنگ مشارکتی

-

خانه کودک مشارکتی

-

کتابخانه مشارکتی

-

گروه کانون ادب و هنر

3

گروه کانون اخالق

1

178

مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۲۰

کانون مشارکت مردمی

گروه کانون انقالب (ایران ما)

-

گروه کانون کسب و کار (توانا)

-

گروه کانون سالمندان (جهاندیدگان)

-

گروه کانون خانواده

3

گروه کانون علم و پژوهش (ثریا)

2

گروه کانون فضای مجازی (رسام)

-

سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (تعداد)

6

ظرفیت سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (نفر)

850

فضاهای ورزشی (متر مربع)

970

سالن چند منظوره ورزشی (تعداد)

3

اماکن آبی ورزشی

-

سایر امکانات

کتابخانه نابینایان ،کتابخانه کودک و نوجوان ،دریاچه
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فرهنگسرای والء
تاریخچه
فرهنگسرای والء در مهر ماه سال  1381آغاز به كار كرد .این مركز عالوه بر فعالیت در سطح منطقه ،به مقوله والیت از منظر
توسعه مفاهیم شیعی و در تعامل با دیگر مفاهیم زندگی روزمره در تركیب با عناصر اجتماعی زندگی شهری می پردازد و ترویج و
تعمیق فرهنگ والیی بر اساس دیدگاه های حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری را در سرلوحه برنامه های خود دارد.
امکانات
واحد آموزش ،واحد کانون ها و سالن اجتماعات از جمله امكانات فرهنگسرای والء می باشند.
مرا کز تابعه
خانه فرهنگ رازی ،مجتمع فرهنگی هنری شیخ صدوق(ره) ،خانه فرهنگ دولت آباد ،خانه فرهنگ  13آبان ،مجتمع علوم
و فنون شهید رحیمی ،کتابخانه شهید کلینی(ره) ،کتابخانه  13آبان
نشانی :شهرری ،میدان نماز ،فرهنگسرای والء
تلفن تماس 33370606 - 33370505 :
سایتvela.farhangsara.ir :
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مدیریت فرهنگی هنری

منطقه ۲۱

مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۲۱

فرهنگسرا

فرهنگسرای اصلی

1

فرهنگسرای تابعه

-

خانه فرهنگ  /مجتمع فرهنگی هنری

3

خانه قرآن

-

کتابخانه

مرکز مشارکتی

کانون مشارکت مردمی

تعداد کتابخانه

3

کتاب (نسخه)

55158

نگارخانه

-

موزه و خانه موزه

خانه فرهنگ مشارکتی

-

خانه کودک مشارکتی

-

کتابخانه مشارکتی

-

گروه کانون ادب و هنر

7

گروه کانون اخالق

3
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مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۲۱

کانون مشارکت مردمی

گروه کانون انقالب (ایران ما)

-

گروه کانون کسب و کار (توانا)

-

گروه کانون سالمندان (جهاندیدگان)

1

گروه کانون خانواده

4

گروه کانون علم و پژوهش (ثریا)

2

گروه کانون فضای مجازی (رسام)

-

سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (تعداد)

-

ظرفیت سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (نفر)

-

فضاهای ورزشی (متر مربع)

-

سالن چند منظوره ورزشی (تعداد)

-

اماکن آبی ورزشی

-
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فرهنگسرای دانش
تاریخچه
ً
در اوایل اسفند ماه  1389با تصویب سازمان فرهنگی هنری ،مدیریت فرهنگی هنری منطقه  21و  22که قبال به صورت
مشترک اداره می شد از هم تفکیک و مدیریت فرهنگی هنری منطقه  ،21به صورت مستقل آغاز به کار نمود.
ستاد منطقه  21به علت نبود فرهنگسرا ابتدا در خانه فرهنگ تهرانسر مستقر گردید و از آبان ماه  1391به ساختمان کوثر و در
اسفند ماه  1396به ساختمان جدید فرهنگسرای دانش واقع در شهرک فرهنگیان منتقل شد.
امکانات
این فرهنگسرا در یک طبقه با زیربنای  450متر مربع ساخته شده که دارای  4اتاق اداری ،سالن کنفرانس (ظرفیت  19نفر)
و یک کالس آموزشی (ظرفیت  25نفر) می باشد.
مرا کز تابعه
خانه فرهنگ تهرانسر ،خانه فرهنگ نور دانش ،خانه فرهنگ وردآورد ،کتابخانه حزین الهیجی ،کتابخانه مشارکتی مسجد
النبی (ص) و کتابخانه استاد معین
نشانی :کیلومتر  5بزرگراه شهید لشگری ،شهرک فرهنگیان ،میدان دانش ،خیابان فرهنگ نهم ،فرهنگسرای دانش
تلفن تماس 44515610 - 44587625 :
سایتdanesh.farhangsara.ir :
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مدیریت فرهنگی هنری

منطقه ۲۲

مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۲۲

فرهنگسرا

فرهنگسرای اصلی

1

فرهنگسرای تابعه

-

خانه فرهنگ  /مجتمع فرهنگی هنری

2

خانه قرآن

-

کتابخانه

مرکز مشارکتی

کانون مشارکت مردمی

تعداد کتابخانه

6

کتاب (نسخه)

86730

نگارخانه

-

موزه و خانه موزه

1
خانه فرهنگ مشارکتی

1

خانه کودک مشارکتی

-

کتابخانه مشارکتی

-

گروه کانون ادب و هنر

2

گروه کانون اخالق

2
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مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۲۲

کانون مشارکت مردمی

گروه کانون انقالب (ایران ما)

-

گروه کانون کسب و کار (توانا)

0

گروه کانون سالمندان (جهاندیدگان)

1

گروه کانون خانواده

7

گروه کانون علم و پژوهش (ثریا)

1

گروه کانون فضای مجازی (رسام)

1

سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (تعداد)

1

ظرفیت سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (نفر)

80

فضاهای ورزشی (متر مربع)

-

سالن چند منظوره ورزشی (تعداد)

-

اماکن آبی ورزشی

-
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فرهنگسرای تهران
تاریخچه
مجموعه ای که امروز نام «فرهنگسرای تهران» را بر پیشانی خود دارد در خرداد ماه  1384و در زمانی که فرهنگسراها با
عناوین هویتی شناخته می شدند به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و با نام «فرهنگسرای شهر» تأسیس شد .اما
در اردیبهشت ماه سال  1385فرهنگسرای شهر تغییر نام داده و با نام فرهنگسرای تهران به فعالیت خود ادامه داد .از این تاریخ
بود که فرهنگسرای تهران با رسالت پاسداشت و تقویت بنیان های معنوی،فرهنگی ،هنری ،تاریخی و بومی شهر تهران و ترویج
فرهنگ اخالق مداری و فرهنگ شهرنشینی حرکت تازه ای را آغاز نمود.
امکانات
ساختمانی  3طبقه به مساحت تقریبی  1000متر مربع و  3000متر مربع فضای مورد استفاده که شامل کتابخانه شهر ،واحد
آموزش ،واحد کانونها ،سالن اجتماعات موقت با گنجایش  120نفر و فضای اداری میباشد .کتابخانه شهر در سال  1384همزمان
با افتتاح ساختمان جدید فرهنگسرا فعالیت خود را آغاز نمود .مساحت آن بالغ بر  150متر مربع می باشد و شامل سالن مطالعه
با گنجایش  40نفر و مخزن کتابخانه با ظرفیت حدود  10000جلد کتاب است .بخش مرجع در کنار مخزن قرار گرفته و مراجعه
ً
کنندگان می توانند مستقیما به منابع آن دسترسی داشته و از آنها استفاده کنند .بخش نشریات و اطالع رسانی با  35عنوان نشریه،
بخش کودک و نوجوان با  2000جلد کتاب ،بخش کتب درسی و کمک درسی ویژه داوطلبین کنکور ،بخش امانت کتاب با بیش از
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 1000عضو فعال و هم چنین بخش امانت لوح فشرده آموزشی در خدمت عالقمندان است .کتابخانه شهر روزهای زوج ویژه آقایان
و روزهای فرد ویژه بانوان می باشد و همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت  8تا  18آماده ارایه خدمات به شهروندان است.
مرا کز تابعه
خانه فرهنگ امیرکبیر ،خانه فرهنگ گرمدره ،کتابخانه شیخ مفید ،کتابخانه پندار ،کتابخانه پرتو ،کتابخانه مشارکتی
سیدالشهداء(ع) ،کتابخانه امام علی (ع) و خانه موزه شهید مهدی پور

نشانی :میدان دهکده المپیک ،خیابان ساحل ،بعد از زیرگذر حکیم ،بوستان باغ نو ،فرهنگسرای تهران
شماره تماس44122550 :
سایتtehran.farhangsara.ir :
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مدیریت فرهنگی هنری

مت ـ ـ ـ ـ ــرو

مدیریت فرهنگی هنری مترو

فرهنگسرا

فرهنگسرای اصلی

1

فرهنگسرای تابعه

-

خانه فرهنگ  /مجتمع فرهنگی هنری

-

خانه قرآن

-

کتابخانه

مرکز مشارکتی

کانون مشارکت مردمی

تعداد کتابخانه

-

کتاب (نسخه)

-

نگارخانه

1

موزه و خانه موزه

خانه فرهنگ مشارکتی

-

خانه کودک مشارکتی

-

کتابخانه مشارکتی

-

گروه کانون ادب و هنر

2

گروه کانون اخالق

1
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مدیریت فرهنگی هنری مترو

کانون مشارکت مردمی

گروه کانون انقالب (ایران ما)

-

گروه کانون کسب و کار (توانا)

1

گروه کانون سالمندان (جهاندیدگان)

-

گروه کانون خانواده

1

گروه کانون علم و پژوهش (ثریا)

-

گروه کانون فضای مجازی (رسام)

-

سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (تعداد)

-

ظرفیت سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (نفر)

-

فضاهای ورزشی (متر مربع)

-

سالن چند منظوره ورزشی (تعداد)

-

اماکن آبی ورزشی

-

سایر امکانات

نگاه گذر ،فضای داخل قطارهای مترو
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فرهنگسرای مترو
تاریخچه
رشد و گسترش سریع کالنشهر تهران در سال های اخیر و افزایش سفرهای درون شهری ،راه اندازی و گسترش سریع شبکه مترو را
مورد توجه قرار داده است .اما در این میان ،نباید نقش ویژه فرهنگ سازی در استفاده صحیح از خدمات شهری و آموزش های کاربردی
حقوقشهروندیمغفولمیماند.تأسیسفرهنگسرادر شبکهمتروباهدفارتقایفرهنگشهروندیدر استفادهبهینهاز اینخدمات،
ضرورتی بود كه محقق شد .رویکرد حضور در مراکز مردمی و در میان شهروندان ،سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران را بر آن داشت تا
با همکاری شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه ،اقدام به راه اندازی خانه های فرهنگ در ایستگاه های مترو کند.
در فاز نخست ،طی تفاهم به عمل آمده بین سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه،
خانه فرهنگ ایستگاه هفت تیر در مهرماه  1385به عنوان نخستین خانه فرهنگ مترو با شعار «برنامه ریزی برای ثانیه ها» و با
تمرکز بر ارائه خدمات فرهنگی و هنری در راستای ارتقای فرهنگ شهری با هدف تأثیر گذاری حداکثری در حداقل زمان افتتاح
شد .ارائه خدمات توسط سازمان به مرور زمان به فعالیت هایی همچون برپایی نمایشگاه های هنری ،نگار گذرها ،تولید و توزیع
کتابچه های آموزشی با رویکرد فرهنگ سازی در امر شهر نشینی ،تولید و ارائه مجموعه کتاب های مترو ،برقراری ایستگاه های
روزنامه خوانی ،کتابخانه مترو ،طراحی و آماده سازی بستر ارتباطی در فضای مجازی مستقر در ایستگاه ها ،ایجاد مراکز مشاوره در
حوزه های دینی ،فرهنگی ،اجتماعی و خانوادگی ،گسترده شد .این مرکز فرهنگی پس از توسعه فعالیتها در عرصه های گوناگون در
سال  88به فرهنگسرا و سپس در سال  89به مدیریت مراکز فرهنگی هنری مترو ارتقا یافت .این مدیریت توانست با احداث خانه
های فرهنگ در ایستگاه های شهید بهشتی ،حسن آباد ،گلبرگ ،شهدا و شهید باقری ،گام های مؤثرتری در عرصه ارائه خدمات
فرهنگی به مسافران بردارد .در ضمن انتشار کتاب های مترو و برپایی نمایشگاه های متعدد از جمله اقداماتی است که با نام مترو
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آمیخته شده است .از فعالیت های مهم فرهنگسرای مترو می توان به ایجاد فضای ارتباطی مؤثر با مخاطبان مترو برای معرفی
هر چه بیشتر فعالیت ها و برنامه های سازمان فرهنگی هنری و مراکز تابعه با در اختیار داشتن فضاهای تبلیغاتی و اطالع رسانی
مستقر در واگن های قطارها و ایستگاه های مترو اشاره کرد .همچنین فضاسازی فرهنگی داخل قطارهای مترو جزء مهمترین
ً
فعالیتهایی است كه منحصرا از سوی مدیریت فرهنگی هنری مترو انجام می پذیرد.
امکانات
 440سازه نگاه گذر به منظور تبلیغات و اطالع رسانی در  16ایستگاه پرتردد(سعدی ،مولوی ،فردوسی ،شادمان ،آزادی ،طرشت،
توحید ،قیطریه ،طالقانی ،ابن سینا ،میدان شهدا ،امام حسین(ع) ،فرهنگسرا ،دروازه دولت ،تئاتر شهر ،محمدیه)
مترو گالری ایستگاه شهید بهشتی با ظرفیت نصب بیش از  100اثر هنری در ابعاد  50در 70
اماکن موجود در ایستگاه ها و فضاهای میدانی( میدان آزادی ،ایوان انتظار و )...جهت اجرای برنامه های استیجی ،نمایشگاهی،
غرفه ای و کارگاه های آموزشی
تلویزیون های مستقر در سکوی ایستگاه ها و فضاهای میدانی
مانیتورهای مستقر در واگن ها
نشانی:خیابانشهیداستادمطهری،خیابانمیرعماد،نبش کوچههشتم،ساختمانشورایاستانها،طبقهدوم
شماره تماس96652608 - 96652610 :
سایتmetro.farhangsara.ir:
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فرهنگسراهای خاص
تخصصی تعریف شده و در گستره
فرهنگسراهای خاص ،مراکزی هستند که در یک حوزه
ِ
سطح شهر تهران فعالیت میکنند و از نظر ساختار اداری ،زیرمجموعه مدیریت فرهنگی
هنری منطقه محسوب نمی شوند.

مدیریت فرهنگی هنری

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرآن

فرهنگسرای قرآن

فرهنگسرا

فرهنگسرای اصلی

1

فرهنگسرای تابعه

-

خانه فرهنگ  /مجتمع فرهنگی هنری

-

خانه قرآن

-

کتابخانه

کانون مشارکت مردمی

تعداد کتابخانه

1

کتاب (نسخه)

29114

نگارخانه

1

موزه و خانه موزه

گروه کانون ادب و هنر

۱

گروه کانون اخالق

۱
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فرهنگسرای قرآن

کانون مشارکت مردمی

گروه کانون انقالب (ایران ما)

-

گروه کانون کسب و کار (توانا)

-

گروه کانون سالمندان (جهاندیدگان)

-

گروه کانون خانواده

1

گروه کانون علم و پژوهش (ثریا)

-

گروه کانون فضای مجازی (رسام)

-

سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (تعداد)

2

ظرفیت سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (نفر)

310

فضاهای ورزشی (متر مربع)

600

سالن چند منظوره ورزشی (تعداد)

1

اماکن آبی ورزشی

-

سایر امکانات

فضاهای آموزشی ،سالن آمفی تئاتر ،سالن پذیرایی ،موزه قرآن کریم ،نگار گذر ،
فروشگاه  ،سامانه تلفنی  1444و سایت قرآن لند
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فرهنگسرای قرآن
تاریخچه
فرهنگسرای قرآن در سال  1381در زمینی به مساحت  5000مترمربع فعالیت جدی خود را آغاز نمود .این فرهنگسرا با ضرورت
توجه دادن شهروندان به ارزش ها و دستورالعمل های قرآنی در زندگی شهری ،ترویج و تعمیم ارزشهای قرآنی به منظور پیشگیری
از آسیبهای فرهنگی اجتماعی شهروندان ،تقویت كانون های ترویج قرآن در بافت شهری ،برپایی قعالیت های تخصصی قرآنی،
ادبی و هنری و حمایت از هنرمندان در جهت خلق آثار هنری قرآنی و نیز آشنایی گروه های مختلف جامعه با فرهنگ قرآنی ایجاد
شده است .به تعبیری دیگر ،كاربردی كردن قرآن كریم و تالش در جهت جاری ساختن روح معنویت قرآن در سطوح مختلف جامعه.
امکانات
سالن آمفی تئاتر هدی با ظرفیت  310نفر
نگارخانه هدی با متراژ  300مترمربع و امكان نصب  60تابلو
موزه قرآن كریم با بیش از  50جلد قرآن نفیس
نگارگذر قرآن كریم با متراژ  100مترمربع و امكان نصب  40تابلو
كتابخانه هدی با متراژ  300مترمربع
 15فضای آموزشی با بیش از  60عنوان كالس و  8000نفر مخاطب سالیانه
فضای ویژه فرهنگ سرای جهادی به وسعت حدود  200متر مربع
نشانی:خیابانقزوین،نرسیدهبهمیدانشمشیری،نبشخیابانشهید کاظمی،فرهنگسرایقرآن
شماره تماس55775141-43:
سایتquran.farhangsara.ir:
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فرهنگسرای

انقالب اسالمی

فرهنگسرای انقالب اسالمی

فرهنگسرا

فرهنگسرای اصلی

1

فرهنگسرای تابعه

-

خانه فرهنگ  /مجتمع فرهنگی هنری

-

خانه قرآن

-

کتابخانه

کانون مشارکت مردمی

تعداد کتابخانه

3

کتاب (نسخه)

82332

نگارخانه

1

موزه و خانه موزه

گروه کانون ادب و هنر

-

گروه کانون اخالق

-
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فرهنگسرای انقالب اسالمی

کانون مشارکت مردمی

گروه کانون انقالب (ایران ما)

-

گروه کانون کسب و کار (توانا)

1

گروه کانون سالمندان (جهاندیدگان)

-

گروه کانون خانواده

1

گروه کانون علم و پژوهش (ثریا)

-

گروه کانون فضای مجازی (رسام)

2

سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (تعداد)

4

ظرفیت سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (نفر)

278

فضاهای ورزشی (متر مربع)

776

سالن چند منظوره ورزشی (تعداد)

5

اماکن آبی ورزشی

2

سایر امکانات

کبوترخانه ،سالن تشریفات ،رستوران و کافی شاپ ،مجموعه پذیرایی و ورزشی یاد یاران
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فرهنگسرای انقالب اسالمی
تاریخچه
فرهنگسرای انقالب اسالمی خرداد ماه سال  1376در زمینی به مساحت تقریبی  10هزار متر مربع افتتاح شد .این فرهنگسرا
همان طور که از نامش پیداست عهدهدار فعالیتهای فرهنگی در زمینه تداوم و شناخت انقالب اسالمی ایران به نسل جوان و به
مسلمانان سایر کشورهای اسالمی است.
این مرکز ابتدا به عنوان مرکز «تهران شناسی» کار خود را آغاز کرد و به ارائه خدماتی به شهروندان در زمینه اطالع رسانی تاریخی شهر
ً
تهران پرداخت ،اما بهتدریج مرکز تهران شناسی تغیر هویت داد و در سال  1379رسما به «فرهنگسرای انقالب اسالمی» تغییر نام داد.
در این مدت فعالیت های متنوع فرهنگی در زمینه شناسایی و معرفی هر چه بهتر فرهنگ و هنر انقالب در این فرهنگ سرا
صورت گرفته است .این فرهنگسرا همچنین به جنبههایی از انقالب اسالمی در سطح بینالمللی و نهضتهای آزادی بخش
توجه دارد که مبارزات نیروهای فلسطینی و لبنانی از آن جمله است.
امکانات
مجموعه پذیرایی و ورزشی یادیاران دارای امكانات ویژه ای از جمله پاركینگ طبقاتی ،كافی شاپ ،تاالر پذیرایی به همراه
آشپزخانه صنعتی به ظرفیت پذیرش  800میهمان ،استخر و سونای دوقلوی آقایان و بانوان ،سالن بدنسازی ویژه آقایان و بانوان،
سالن چند منظوره ورزشی
سالن های فرهنگسرا شامل:
سالن فجر :دارای امكاناتی از قبیل پخش فیلم ،برگزاری مراسم درقالب نشست های عمومی و تخصصی ،اجرای جنگ
و تئاتر و گردهمایی عمومی با گنجایش  208صندلی مناسب به مساحت  290متر مربع و دارای اتاق فرمان و امكانات صوت و
تصویری ،سن به متراز  20متر مربع پرده نمایش ،ویدئو پروژكشن و گیشه فروش بلیط
سالن سپیده :ارتفاع سالن بلند بین  5تا  7متر ،دیوارها و كف پوش موكت ،اتاق فرمان با امكانات ضبط و پخش سیار به
متراژ  120متر مربع و دارای  50عدد صندلی سیار
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سالن كنفرانس :جهت برگزاری جلسات و نشست های تخصصی ،دارای میكروفن و بلندگو ،ویدئو پروژكشن و پرده با تعداد
 20عدد صندلی متحرك
سالن ورزشی بدنسازی آرمان با متراز تقریبی  500متر مربع
ساختمان جدید با مساحت تقریبی  25متر مربع در ضلع شرقی فرهنگسرا واقع شده است دارای  3فضای مجزا شده با شیشه
سكوریت و ارتفاع مفید  3/20متر با شیشه های دو جداره و سقف كاذب و دارای سیستم گرمایش و سرمایش مناسب
طبقات زیرزمین منفی  1و  2ساختمان بهمن به متراژ تقریبی هر طبقه  750متر مربع و  6سوله مجزای تقریبی  100متری به
همراه آسانسور نفر بر و باربری و دارای سه راهرو مجزا
خانه كودك شهر شكوفه ها با ظرفیت  4كالس آموزشی
ساختمان واحد آموزش :دارای سالن چند منظوره ورزشی ،سالن چند منظوره كالس های كارگاهی 9 ،كالس آموزشی اعم از
سایت كامپیوتر ،كالس های زبان و كالس های هنری
كتابخانه تخصصی انقالب و مقاومت اسالمی در مرداد ماه  1399با اهدای  10هزار نسخه از كتاب های دكتر مجید صفاتاج
افتتاح شد .این كتابخانه یكی از معدود كتابخانه های تخصصی در حوزه انقالب و مقاومت اسالمی در سطح شهر تهران است
و دارای  5000نسخه كتاب تخصصی و مجله در حوزه انقالب و مقاومت اسالمی است كه در موضوعات مختلف از جمله دینی،
داستانی و  ...می باشد.
مرا کز تابعه
بزرگراه شهید نواب صفوی ،تقاطع پل كمیل ،ابتدای كمیل شرقی ،پالك 83
نشانی :خیابان شهید استاد مطهری ،خیابان میرعماد ،نبش کوچه هشتم ،ساختمان شورای استانها ،طبقه دوم
شماره تماس55419057- 9 :
سایتenghelab.farhangsara.ir :
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فرهنگسرای

خانواده

فرهنگسرای خانواده
فرهنگسرا

فرهنگسرای اصلی

1

فرهنگسرای تابعه

-

خانه فرهنگ  /مجتمع فرهنگی هنری

-

خانه قرآن

-

کتابخانه

کانون مشارکت مردمی

تعداد کتابخانه

1

کتاب (نسخه)

13946

نگارخانه

1

موزه و خانه موزه

گروه کانون ادب و هنر

4

گروه کانون اخالق

1
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فرهنگسرای خانواده

کانون مشارکت مردمی

گروه کانون انقالب (ایران ما)

1

گروه کانون کسب و کار (توانا)

1

گروه کانون سالمندان (جهاندیدگان)

-

گروه کانون خانواده

2

گروه کانون علم و پژوهش (ثریا)

2

گروه کانون فضای مجازی (رسام)

-

سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (تعداد)

1

ظرفیت سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (نفر)

194

فضاهای ورزشی (متر مربع)

-

سالن چند منظوره ورزشی (تعداد)

-

اماکن آبی ورزشی

-
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فرهنگسرای خانواده
تاریخچه
فرهنگسرای خانواده ،یکی از بزرگترین فرهنگسراهای تهران است که در پارک شفق احداث شده است .ساختمان های داخلی
آن طی سال های  1345تا  1348توسط شهرداری تهران احداث شد .ابنیه داخل پارک محل استقرار واحدهای اداری و اجرائیات
راهنمایی و رانندگی بوده تا اینکه شهرداری منطقه  6به منظور استفاده بهینه از این فضا ،تصمیم به تغییر کاربری این مجموعه
بهعنوان فرهنگسرا گرفت .به منظور عملی ساختن این تصمیم بازسازی ساختمان موجود از اردیبهشت ماه  1372آغاز و پس
از تکمیل عملیات آن ،که  18ماه به طول انجامید ،سر انجام در تاریخ  19مهرماه  1373مقارن با سالروز والدت حضرت زینب
کبری(س) با عنوان فرهنگ سرای شفق توسط جمعی از مسئولین وقت گشایش یافت.
این فرهنگ سرا در پی هویتی شدن فرهنگ سراهای تهران در سال  1380با هویت دانشجو به «فرهنگ سرای دانشجو» تغییر
نام داد و تا تیر ماه  1388با این نام به فعالیت خود ادامه داد .از این تاریخ و در پی محلی شدن دوباره فرهنگسراها این مجموعه
به «فرهنگسرای شفق» تغییر نام داد و با این نام به ارائه خدمات به شهروندان پرداخت و از سال  ۱۳۹۸تاکنون این مرکز با نام
«فرهنگسرای خانواده» به ارائه خدمات برای شهروندان می پردازد.
امکانات
فرهنگ سرای خانواده دارای فضاهای فیزیکی متنوعی به شرح زیر است:
نگارخانه :نگارخانه فرهنگسرای خانواده با  110متر مساحت بهعنوان یکی از نگارخانه های درجه یک سازمان فرهنگی
هنری شهرداری تهران هر هفته میزبان یکی از هنرمندان شهر تهران است .برگزاری برنامه های جنبی چون نمایشگاه های حراج
آثار دانشجویان و فارغ التحصیالن رشته هنر ،کارگاه های آموزشی چون کاریکاتور ،تصویرسازی و برپایی بازارچه های مختلف از
فعالیت های این واحد است.
کتابخانه :سرای کتاب فرهنگسرای خانواده با یک معماری زیبا همه روزه پذیرایی پژوهشگران و کتابخوانان شهر تهران
است .تجهیز سرای کتاب به نشریات روز کشور و ارائه خدماتی چون استفاده رایگان از اینترنت و پذیرایی از اعضاء از ویژگی های
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این مجموعه می باشد.
سالن آمفی تئاتر :سالن آمفی تئاتر فرهنگ سرای خانواده با گنجایش  194نفر و مجهز به سیستم های نور و صدا آماده
برگزاری برنامه های مختلف می باشد.
واحد آموزش :این واحد بهعنوان متولی برگزاری کالس های آموزشی فرهنگ سرا ،هر فصل کالسهای متنوعی برای
شهروندان برگزار می کند .دورههای آموزش قرآنی ،کامپیوتر ،ورزشی ،مهارتهای زندگی ،تجسمی ،زبان های خارجه ،هنری و
ادبی از جمله برنامه های این واحد می باشد .استفاده از اساتید مجرب ،استفاده ار وسایل کمک آموزشی ،هزینه مناسب و برگزاری
کالسها در ساعات مختلف روز جهت استفاده بهینه شهروندان از ویژگی های دوره های آموزشی فرهنگ سرای خانواده می باشند.
کانون ها :کانون های فرهنگسرای خانواده بهعنوان محلی برای مشارکت های اجتماعی شهروندان و داشتن بیش از 10
کانون از واحدهای فعال فرهنگ سرای خانواده میباشد .کانون هایی چون کانون طب سنتی ،کانون نجوم ،کانون ادبی ،کانون
تئاتر ،کانون فیلم ،کانون بانوان ،کانون روانشناسی و کانون مذهبی از جمله کانون های فعال فرهنگسرای خانواده می باشند.
این کانونها به صورت دوره ای جلسات خود را در سالن اجتماعات و کالس های فرهنگسرای خانواده برگزار می کنند .برگزاری
برنامههای جانبی چون جشنواره های علمی ،فرهنگی ،مذهبی و اجتماعی از دیگر برنامه های این واحد است.

نشانی :خیابان سید جمال اسدآبادی ،خیابان  ،21بوستان شفق ،فرهنگسرای خانواده
شماره تماس88717195 -88554015 :
سایتkhanevadeh.farhangsara.ir :
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فرهنگسرای

رسانه
و شبکه های اجتماعی

فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی

فرهنگسرا

فرهنگسرای اصلی

1

فرهنگسرای تابعه

-

خانه فرهنگ  /مجتمع فرهنگی هنری

-

خانه قرآن

-

کتابخانه

کانون مشارکت مردمی

تعداد کتابخانه

1

کتاب (نسخه)

11503

نگارخانه

در فضای مجازی

موزه و خانه موزه

گروه کانون ادب و هنر

6

گروه کانون اخالق

1
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فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی

کانون مشارکت مردمی

گروه کانون انقالب (ایران ما)

-

گروه کانون کسب و کار (توانا)

-

گروه کانون سالمندان (جهاندیدگان)

1

گروه کانون خانواده

1

گروه کانون علم و پژوهش (ثریا)

-

گروه کانون فضای مجازی (رسام)

-

سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (تعداد)

1

ظرفیت سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (نفر)

60

فضاهای ورزشی (متر مربع)

1525

سالن چند منظوره ورزشی (تعداد)

4

اماکن آبی ورزشی

1

سایر امکانات

فروشگاه کتاب
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فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی
تاریخچه
فرهنگسرای رسانه از سال  ۱۳۸۵در بخشی از فضای فرهنگسرای خاوران ،با هدف ترویج فرهنگ استفاده از رسانهها ،ب ه معنای
عام (نشریات ،رسانههای مجازی ،تئاتر و سینما ،رادیو و تلویزیون ،کتاب و…) ،کار خود را آغاز کرد .سپس در  ۲۲مرداد  ۱۳۸۶با هدف
ایجاد پاتوق رسانهای برای خبرنگاران به ساختمانی جدید در منطقۀ ۶واقع در میدان ولیعصر (عج) ،منتقل شد.
فرهنگسرای رسانه با توجه به استقبال اصحاب رسانه از برنامهها و فعالیتهای ارائه شده و به منظور توسعه میدان فعالیت و
همچنینباتوجهبهحجموسیعمخاطبانوباتأ کیدبرضرورتتوسعهفعالیتهایمرتبطبافضاهایرسانهایبنابهمطالباتاصحاب
رسانه و دستاندرکاران عرصههای فرهنگی و هنری از  ۱۸آذرماه  ۱۳۹۱به فضایی وسیعتر واقع در خیابان شهید گل نبی ،خیابان شهید
ناطق نوری ،میدان قبا منتقل شد.
در یک نگاه گذرا رویکرد فرهنگی فرهنگسرا به دو بخش کالن و منطقهای قابل تقسیم است که در بخش کالن ،جهتگیری
برنامهها در راستای ارتقای سواد رسانهای شهروندان ،ارتباط تعاملی با اساتید فن و اصحاب رسانهها و پیوند میان مدیریت فرهنگی شهر
با رسانه ها ،تربیت نیروی متعهد و متخصص رسانهای از میان جوانان عالقهمند ،آموزش شهروندان در بهرهگیری مثبت و هدفمند از
ابزارها و وسایل ارتباطی نوین است و فرهنگسرا با این رویکرد به فعالیت هایی از جمله برگزاری کارگاههای آموزشی ،برپایی نشست های
نقد و تحلیل کارشناسی با تأ کید بر موضوعات روز در زمینه رسانههای مکتوب ،تصویری ،شنیداری ،سینما ،تئاتر ،تلویزیون ،کتاب و
ادبیات و ارائه خدمات به اصحاب رسانه ،می پردازد.
در بخش منطقهای و محلی نیز میتوان به فعالیتهای فرهنگسرا در سه بخش آموزشی ،ورزشی و کتابخانه تخصصی اشاره کرد
که بخش آموزشی با دو رویکرد عمومی و تخصصی ،در راستای افزایش دانش رسانهای شهروندان فعالیت میکند .در بخش آموزش
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عمومی ،کالسها به آموزشهای عمومی در رشته های هنرهای تجسمی ،زبان ،کامپیوتر ،علوم قرآنی و کالسهای هنری اختصاص
دارد .در بخش تخصصی نیز سرفصلهای آموزشی در حوزۀ رسانههای مکتوب ،تصویری ،شنیداری و سایبر برنامهریزی شده است.
سرفصلهای این بخش در دو قالب کالس و کارگاه با عنوان «مدرسه رسانه» برگزار میشود.
در بخش ورزشی نیز با برخورداری از سالن چندمنظوره ،استخر ،سونا و جکوزی ،سالن بدنسازی ،زمین بازی اسکواش و سالن
ورزشهای رزمی در رشته های مختلف خدمات آموزشی و تفریحی به شهروندان و اهالی رسانه ارائه می شود.
امکانات
امکانات و فضاهای فرهنگی و عمومی:
»»سالن اجتماعات (ظرفیت  ۶۰نفر)
»»سالن VIP
»»سالن  ۲۰۰نفره پایگاه خبری فرهنگ و هنر
»»کتابخانه تخصصی دکتر معتمدنژاد با  11719عنوان کتاب در زمینه های مختلف
»»کتابفروشی
»»کافه گالری
»»فضای اداری
امکانات و فضاهای آموزشی:
 ۳۰۰متر فضای آموزشی در قالب  ۹کالس مجزا (دارای کالسهای مجهز و ویژه دور ه های آموزشی مدرسه رسانه و کالس های
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مجهز و ویژه دوره های آموزشی موسیقی) که بیش از  ۱۰۰عنوان کالس آموزشی در زمینههای هنری ،فرهنگی و ورزشی در این بخش
برگزارمیشود.
امکانات و فضاهای ورزشی:
»»س ــالن چندمنظ ــوره  :وی ــژه رش ــته ه ــای ورزش ــی :فوتس ــال ،بس ــکتبال  ،والیب ــال ،هندب ــال و بدمینت ــون ب ــا مس ــاحت  ۱۱۲۸مت ــر
مرب ــع و  372صندل ــی ظرفی ــت جای ــگاه تماش ــاچیان
»»استخر ،سونا و جکوزی
»»سالن بدنسازی با  ۱۵۰متر مربع مساحت
»»دو زمین بازی اسکواش با مجموع  ۱۵۰متر مربع مساحت
»»سالن ورزش های رزمی و ایروبیک با  157متر مربع مساحت

نشانی :ابتدای خیابان پاسداران ،خیابان شهید گل نبی ،خیابان شهید ناطق نوری ،میدان قبا ،فرهنگسرای رسانه
شماره تماس۲۲۸۸۸۶۸1-3:
سایتresaneh.farhangsara.ir:
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فرهنگسرای

فناوری اطالعات

فرهنگسرای فناوری اطالعات

فرهنگسرا

فرهنگسرای اصلی

1

فرهنگسرای تابعه

-

خانه فرهنگ  /مجتمع فرهنگی هنری

-

خانه قرآن

-

کتابخانه

کانون مشارکت مردمی

تعداد کتابخانه

1

کتاب (نسخه)

11217

نگارخانه

-

موزه و خانه موزه

گروه کانون ادب و هنر

-

گروه کانون اخالق

-
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فرهنگسرای فناوری اطالعات

کانون مشارکت مردمی

گروه کانون انقالب (ایران ما)

-

گروه کانون کسب و کار (توانا)

1

گروه کانون سالمندان (جهاندیدگان)

-

گروه کانون خانواده

-

گروه کانون علم و پژوهش (ثریا)

2

گروه کانون فضای مجازی (رسام)

-

سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (تعداد)

1

ظرفیت سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (نفر)

100

فضاهای ورزشی (متر مربع)

-

سالن چند منظوره ورزشی (تعداد)

-

اماکن آبی ورزشی

-

سایر امکانات

استودیو صوت و تصویر ،کافی نت
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فرهنگسرای فناوری اطالعات
تاریخچه
فرهنگسرای فناوری اطالعات فعالیت خود را از دی ماه سال  1382زیر نظر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران آغاز
كرده است .این فرهنگسرا با وسعت  1200متر مربع دارای  4طبقه می باشد و در تقاطع خیابان های كارگر و جمهوری واقع شده
است .فرهنگسرای فناوری اطالعات یکی از معدود مراکز فرهنگی شهر تهران است که هدف خود را برای تمرکز بر روی زمینه های
گوناگون تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات گذاشته است .این مرکز دارای امکاناتی چون :کتابخانه تخصصی ،استودیو ،سالن
اجتماعات و واحد آموزش است.
امکانات
کتابخانه تخصصی :كتابخانه تخصصی فناوری اطالعات یكی از معدود كتابخانه های تخصصی در حوزه كامپیوتر و فناوری
اطالعاتدر سطحشهرتهراناستودارای 3317جلد كتابتخصصیو 900جلد كتاب كمكآموزشیدر مقاطعدكتری،ارشد ،كارشناسی
و كاردانی می باشد .در این کتابخانه بخش کتاب های التین تخصصی ،مرجع و نشریات و یك بخش  7000جلدی كتاب كودك و
نوجوان با موضوعات عمومی همه روزه پاسخگوی مخاطبین و مراجعان است.
واحد آموزش :واحد آموزش فرهنگسرای فناوری اطالعات به منظور ارایه خدمات آموزشی و مهارتافزایی تخصصی به
شهروندان در حوزه فناوری اطالعات از تیرماه  1383آغاز به كار کرد .این فرهنگسرا بیش از  150دوره آموزشی تخصصی و
عمومی برگزار می کند .ظرفیتها و امكانات این واحد 5كالس آموزش رایانه 4،كالس آموزش مشترک ویژه دوره های آموزشی
زبان انگلیسی ،هنرهای تجسمی ،صناعی و سنتی و  1کالس کودک است.
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استودیو :استودیوی شهید تقی ارغوانی فرهنگسرای فناوری اطالعات با مساحت  65متر مربع با فراهم آوردن مجموعهای از
تجهیزات فنی و به روز همراه با کادر تخصصی و کارآمد در راستای خدمت به مردم شریف شهر تهران و در جهت اعتالی فرهنگ،
هنر و ادب این مرز و بوم ،آماده همکاری با اهالی فرهنگ و ادب ،رسانههای اجتماعی ،دانشجویان ،رادیو و تلویزیون ،جامعه
تئاتر و سینما ،کسبه و بازاریان محترم (جهت تهیه و تولید گزارشات تصویری و تیزر از فعالیت های آنها) است .فضای اتاق ضبط
(استودیو) حدود  50متر مربع  9×5و ارتفاع  3متر  ،اتاق فرمان (رژی)  15متر ( 3×5و ارتفاع  3متر) مجهز به  3دستگاه دوربین بلک
مجیک ( )Black magicبا فرمت  ،4kسیستم یکپارچه نورهای  SMDمارک ( )SWITو مجهز به تجهیزات مانیتورهای ال جی
و سامسونگ به صورت پخش و نمایش است .صدابرداری با میز ( )24Track studio Rolandبا میکروفونهای سونی  2دستگاه و
صدابرداری تصویری با میکروفونهای ( HFسینایزر) ( )Sennheiserانجام می شود .ضبط به صورت دیجیتال ( )LTو ()OLT
با فرمت  Moveو حجم و فرمت ( 1920-1080 )FHDبا میز  Atemبلک مجیک و  Hyper Deckانجام و امکان گویندگی ،ضبط
( ،vocalدوبله) صداگذاری و  ...وجود دارد.
سالن اجتماعات :سالن اجتماعات فرهنگسرا با ظرفیت  100نفر و امکانات سمعی و بصری ،فضای مناسبی را برای برگزاری
همایشها ،نشست ها و مراسم های دیگر در راستای مأموریت اصلی فرهنگسرا برای شهروندان و عالقمندان فراهم کرده است.
نشانی:تقاطعخیابان کارگرجنوبیوخیابانجمهوریاسالمی،فرهنگسرایفناوریاطالعات
شماره تماس96652702 - 96652714 - 66902130 - 66902125 :
سایتit.farhangsara.ir :
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فرهنگسرای

رضوان

فرهنگ سرای رضوان

فرهنگسرا

فرهنگسرای اصلی

1

فرهنگسرای تابعه

-

خانه فرهنگ  /مجتمع فرهنگی هنری

-

خانه قرآن

-

کتابخانه

کانون مشارکت مردمی

تعداد کتابخانه

1

کتاب (نسخه)

3000

نگارخانه

بدون چارت

موزه و خانه موزه

1
گروه کانون ادب و هنر

-

گروه کانون اخالق

-

236

فرهنگ سرای رضوان

کانون مشارکت مردمی

گروه کانون انقالب (ایران ما)

2

گروه کانون کسب و کار (توانا)

-

گروه کانون سالمندان (جهاندیدگان)

-

گروه کانون خانواده

1

گروه کانون علم و پژوهش (ثریا)

-

گروه کانون فضای مجازی (رسام)

-

سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (تعداد)

یک عدد در حال توسعه

ظرفیت سالن کنفرانس ،همایش ،نمایش و آمفی تئاتر (نفر)

-

فضاهای ورزشی (متر مربع)

-

سالن چند منظوره ورزشی (تعداد)

-

اماکن آبی ورزشی

-

سایر امکانات

فروشگاه کتاب و محصوالت فرهنگی
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فرهنگ سرای رضوان
تاریخچه
ساختمان فرهنگسرای رضوان در تاریخ  23اسفند ماه سال  1389طی تصمیم شورای عالی سازمان فرهنگی هنری شهرداری
تهران با اهداف ارتقای جایگاه خدمات اداری شهرداری تهران به نهادی فرهنگی اجتماعی ،اثر بخشی بر ارتقای فرهنگ گسترش
فرهنگ ایثار و شهادت در آرمان شهر اسالمی ایرانی ،تکریم مفاخر ملی و مذهبی مدفون در بهشت زهرا (س) ،توسعه فرهنگ مرگ
اندیشی و تفکر مستمر به فلسفه حیات و ممات در محل معنوی و عبرت آموز بهشت زهرا (س) توسط شهردار محترم جناب آقای
دکتر محمد باقر قالیباف افتتاح شد.
فرهنگسرای رضوان ،میعادگاهی معنوی است ،برای اهل تفکر در فلسفه حیات و مرگ و تعمق در چرایی و چگونه زیستن.
عرصه ای است عبرت انگیز برای فاصله گرفتن از جنجال ها و هیاهوی زندگی روزمره شهری و تأمل در ماهیت حیات ابدی پس
از مرگ و فهم عمیق تر اهمیت این امر در احکام الهی و آموزه های اسالمی و زندگی و تربیت و سرنوشت دنیوی و اخروی یکایک
ما شهروندان به ویژه باز اندیشی در زندگی و هجرت سرخ بهترین های عصرها و نسل های ایران اسالمی و شهدای سرافراز انقالب
اسالمی.
قرار گرفتن در فضای عبرت انگیز قبرستان ،حضور اقشار خاص و مسئولین ،حضور پر شور مردم و زائرین در مناسبتهای ملی و
مذهبی ،حضور روزانه و بدون تعطیلی برای همراهی متوفی و انجام اعمال دفن ،همجواری با حرم حضرت امام خمینی رحمة اهلل
علیه و زیارت گاه سی هزار شهید انقالب و دفاع مقدس از ویژگی های این فرهنگسرا است.
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امکانات
امکانات کنونی فرهنگسرا شامل :ایستگاه صلواتی ،فروشگاه کتاب و محصوالت فرهنگی ،نگاه گذر ،سنگر (نمازخانه) ،سالن
آمفی تئاتر (در حال توسعه و بازسازی) فضاهای اداری ،نگارخانه با قابلیت نمایش 30اثر هنری و کتابخانه (بدون چارت) میباشد.

نشانی :بهشت زهرا (س) ،بلوار حضرت زهرا (س) ،خیابان رضوان ،گلزار شهدا ،جنب مزار آیت اهلل طالقانی ،فرهنگسرای رضوان
شماره تماس55202218 - 55201531 :
سایتrezvan.farhangsara.ir:
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موزه ها و خانه موزه ها

موزهها بخش مهم و تاثیرگذاری از فرهنگ و هنر و هویت هر کشور و ملتی را میسازند .در تعریف کمیته بینالمللی
موزهها (ایکوم) ،موزه به مکانی اطالق میشود که در آن آثار فرهنگی و هنری به خاطر ارزشهای هنری ،نگاه
زیباییشناسی ،فاکتورهای تاریخی و اهمیت موزهای گردآوری و برای امور نمایشگاهی و آموزشی و پژوهشی مورد
بهرهبرداری قرار گیرد .در ادامه موزه های سازمان فرهگی هنری شهرداری تهران معرفی می شوند.

باغ موزه قصر
تاریخچه
فتحعلیشاه قاجار در سال 1177هجری شمسی در سال دوم سلطنت خود فرمان داد تا بیرون از تهران قصری برایش بسازند.
محل قصر در جایی انتخاب شد که در آن زمان به اراضی خرم آباد معروف بود .آن محل در آن هنگام در دره ماهور بود ،لذا ناگزیر
شدند بعضی از قسمت ها را بتراشند و قسمت های دیگر را پرکنند .آن گاه در آن جا یک عمارت بزرگ شامل بیرونی ،اندرونی ،کاله
فرنگی و استخر بنا کردند.
این قصر به تدریج از دوره ناصرالدین شاه باکم توجهی از رونق اولیه افتاد .ناصرالدین شاه امرکرد که فوج قزاق اردوی سالیانه
خود را در این محوطه برپا سازد که این شروع کاربری نظامی این منطقه بود .در دوره مظفرالدین شاه باغ قصر قجر به دست اداره
ژاندارمری افتاد ،باغ به تدریج کاربری خود را از دست داد و قصر نیز متروکه و به ویرانه تبدیل شد .بخش های زیادی از قصر قاجار در
سال 1284ه.ش براثر بارش شدید باران و وقوع سیل ،تخریب شد .با این حال بقایای ساختمان قصر قاجار تا  1337هجری شمسی
باقی بود .حدود یکصد و سی سال بعد از ساخته شدن قصر قاجار ،شالوده های اولین زندان نوین ایران بر پای ویرانه های قصر و
زمین های پایین دست آن بنا نهاده شد .تا از آبان ماه سال  1308هجری شمسی نام «زندان قصر» را به خود گیرد.
امکانات
موزه زندان مارکوف با مساحتی بالغ بر  8800متر مربع از فضاهای متنوعی همچون مرکز اسناد ،تصاویر و اشیاء تاریخی،
نمایشگاه ،گالری موسمی ،کافه گالری و سالن اجتماعات چند منظوره تشکیل شده است.
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کتابفروشی دائمی (با مضامین تاریخ انقالب و مبارزات سیاسی و کتب مرتبط با زندان) و زورخانه از دیگر قسمتهای این
مجموعه محسوب میشوند.
گالری تصاویر و اسناد مربوط به مرمت و بازسازی موزه به عنوان یکی از دستاوردهای شهرداری تهران برای استفاده محققان،
استادان ،دانشجویان و پژوهشگران قابل استفاده است.
ساختمان زندان سیاسی با مساحتی در حدود  5هزار متر مربع دارای فضاهای گوناگون و متنوعی است که روایتگر تاریخ
انقالب و مبارزان انقالب اسالمی است که این ساختمان نیز شامل محل زندانها ،کتابخانه ،مرکز مطالعات و موزه است.همچنین
حسینیه و هتل زندان نیز دیگر قسمتهای این مجموعه را تشکیل میدهد و سه حیاط موجود در زندان قابلیت پخش فیلم و
نماهنگ و ویدئوهای مفهومی را داراست.
یكی دیگر از بخش های باغ موزه قصر ،نیایشگاه این مجموعه است .این نیایشگاه خود دارای پیشینه ای تاریخی است
چراكه بخشی از دادگاه های اوایل انقالب اسالمی در این محل برگزار می شده است .این بنا كاشی كاری زیبا و قدیمی دارد كه كار
اساتید كاشیكار بنام ایرانی است و سعی شده هنگام بازسازی ،بافت اصلی آن حفظ و ترمیم شود.
سروستان و باغ ایرانی :باغ موزه قصر در كنار زندانهای قدیمیاش كه حاالخود موزه ای منحصر به فرد شده ،از زیباییهای
بصری هم بی بهره نیست .یكی از این فضا ها مربوط به مجموعه باغ ایرانیان است.
«باغ ایرانی» با توجه به تصاویر و مستندات موجود احیا شده است و سعی شده تا از گل ها و درختانی در این قسمت استفاده
شود كه از قدیم در باغ های ایرانیان وجود داشته و هر كدام معنا و مفهومی را با خود همراه كرده اند .فضای سبز این مجموعه با پنج
هزار مترمربع وسعت از پوشش گیاهانی كه بیشتر حال و هوای سنتی محیط را برای بیننده تداعی كرده ،پوشیده شده و نارون ،كاج،
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انگور ،چنار ،توت ،بیدمجنون ،تبریزی ،زرشك زیتونی و سروناز از جمله این گیاهان است .همچنین از آنجایی كه درخت سرو برای
ایرانیان نماد سربلندی به شمار می رود ،سروستانی نیز در ضلع شرقی این مجموعه ایجاد شده كه به واسطه سایه بلند درختان و
فضای آرامی كه در این قسمت شكل گرفته ،می تواند فضایی مناسب برای استراحت خانواده ها باشد.
سالن آمفی تئاتر :سالن فرخی یزدی مجموعه باغ موزه قصر با گنجایش صد نفر که تا دویست نفر قابل افزایش است در ضلع
غربی مجموعه واقع است .این سالن مجهز به سیستم های صوتی و تصویری مجهز بوده به طوری که امکان اجرای هر رویدادی
مثل همایش ،نمایش نامه خوانی ،اجرای زنده موسیقی ،تئاتر و نمایش فیلم را داراست.
برج های دیده بانی :برج های دیده بانی باغ موزه قصر ،باقیمانده از زندان قصر در گوشه های محوطه قرار دارد .برج جنوب
شرقی محوطه دارای تلسکوپ و دوربین دوچشمی برای رصد نجومی و شهری می باشد.
نگارخانه ملک الشعرای بهار :گالری باغ موزه قصر در ساختمان مارکوف این مجموعه قرار دارد .این گالری قابلیت نمایش
دادن بیش از  400تابلو را داراست .نور پردازی و طراحی مناسب از جمله ویژگی های این گالری می باشد.

نشانی :خیابان شریعتی ،خیابان پلیس ،باغ موزه قصر
شماره تماس88423400 :
سایتqasr.farhangsara.ir :
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موزه عکسخانه شهر
تاریخچه
موز ه عکسخان ه شهر به عنوان اولین موزهی تخصصی تاریخ عکاسی در خاورمیانه شناخته شده است .این موزه در 28
اردیبهشت  1374همزمان با روز جهانی موزه در فضایی با مساحت  250مترمربع افتتاح شد.
موزهی عکسخان ه شهر با موضوع تخصصی تاریخ عکاسی ایران گنجینهای از عکس و سایر میراث تصویری عکاسی (کارت
پستال ،نگاتیوهای شیشهای و  ،) ...دوربینها و سایر ابزار و ادوات عکاسی است .فضای داخلی موزه عکسخانه شهر در سال
 1394بازسازی و مرمت شد .تغییرات فراوانی در فضای داخلی آن اتفاق افتاد و کتابخانه آن به فضایی مستقل و تازه اضافه شده
نقل مکان کرد .پس از این نوسازی و طرح توسعهی جدید مساحت موزه عکسخان ه شهر به  275مترمربع افزایش یافت .
امکانات
مجموع ه اشیا موزهای
مجموعه آثار موزه شامل دو بخش است :الف) دوربین ها ،ابزار و ادوات مختلف عکاسی ب) عکسها ،کارت پستالها و
نگاتیوهای شیشهای.
الف) دوربین ها و ابزار و ادوات عکاسی
انواع مختلف دوربینهای عکاسی قدیمی با سه قطع بزرگ ،متوسط و کوچک در این موزه نگهداری و نمایش داده میشود
از جمله:
»»دوربینهای استودیویی
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»»دوربینهای جعبهای
»»دوربینهای فانوسی
»»دوربینهای استریوسکوپ یا جهاننما
»»دوربینهای فیلم فوری
»»انواع دوربینهای رفلکس و غیر رفلکس تک لنزی و دولنزی
»»دوربینهای دولنزی انعکاسی
»»دوربینهای مینیاتوری
عالوه بر اینها سایر ابزار و ادوات عکاسی از جمله آ گراندیسمان ،کاغذهای عکاسی ،مواد چاپ و ظهور ،مخازن فیلم و قیدهای
کنتاکت ،انواع نورسنج ،سه پایه ،لنز ،فالش و ابزار رتوش و همچنین تعداد محدودی از اولین نمونههای دوربین فیلمبرداری و نیز
پروژکتورهای پخش فیلم و اسالید نیز در این مجموعه بدیع و باارزش به چشم می خورد.
ب) مجموعه عکس ها و نگاتیوها
تعداد بسیار زیادی از اولین نمونه عکسهای تاریخ عکاسی ایران در این موزه جمع آوری شده که بخش عمده آن متعلق به
دوران قاجار و دوران پهلوی اول است .اختراع رسمی عکاسی در سال  1839میالدی در آ کادمی علوم فرانسه به ثبت می رسد و سه
سال بعد وارد ایران می شود .این پدیدهی فنی و هنری خیلی زود به ایران آمد و به عبارتی سادهتر میتوان گفت عکاسی در ایران
ً
تقریبا قدمتی معادل کشورهای اروپایی دارد و در حال حاضر تعداد زیادی از عکسهای قدیمی آن دوران در موزهی عکسخانهی
شهر نگهداری میشود.
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تعداد بسیاری از نگاتیوهای قدیمی با ابعاد بزرگ و کوچک نیز در موزه موجود است که در این میان نگاتیوهای شیشهای ارزش
فراوانی در تاریخ عکاسی دارند ،از مجموعه نگاتیوهای شیشهای موجود در موزه میتوان به مجموعهی محمدحسن میرزا آخرین
ولیعهد قاجار و همچنین مجموعه نگاتیوهای شیشهای احمدخان ملک ساسانی اشاره کرد.
موضو عهای عکسها و نگاتیوها مختلف است از جمله پرترههای خانوادگی ( کودکان و  ) ...مناظر و ابنیه تاریخی ،مبارزین
و مجاهدین ،مردم عادی و  ...که برخی دارای نوشته و مهر عکاس اند از جملهی این عکاسان معیرالممالک ،عبداهلل میرزا قاجار،
میرزا ابراهیم خان صنیع السلطنه ،میرسیدعلی ،آنتوان سوریوگین ،روسی خان ،ماشااهلل خان ،برادران خاچاطوریان ،آقایانس،
خانواده چهره نگار و  ...هستند و البته تعداد بسیاری از عکسها و نگاتیوها بدون هیچ نام و نشانی از عکاس و افراد درون تصویر
به یادگار ماندهاند .در میان تصاویر چاپی قدیمی عالوه بر عکسها ،کارت پستالهای های قدیمی نیز به چشم میخورد که گاه
خود یک مجموعهی با ارزش را تشکیل میدهند از جمله کارت پستالهای مشروطه و ...
چگونگی جمع آوری اشیا موزه
مجموعهی اشیاء موزه به تناوب خریداری و یا توسط افراد عالقهمند به موزه اهدا شده است که تک تک اشیا پس از تأیید
ً
با ورود به مجموعه به ثبت موزهای رسیده و شناسنامهدار شدهاند .اتفاقا یکی از مواردی که در شناسنامهی اموال آورده شده نام
اهداکننده یا فروشنده آن شیء است که برای همیشه ثبت می شود ،در واقع این مستندسازی اشیاء برای ایجاد یک سیستم
مطمئن به منظور حفاظت از اموال صورت میگیرد که از ُبعد پژوهشی و تحقیقاتی نیز منبع اصلی است زیرا عکسها و تک تک
اشیای موجود دارای ارزش تاریخی ،هنری و سایر جنبههای مختلف تحقیقاتی هستند.
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امکانات
فضاهای موزه
»»فضاهای مخصوص پرسنل و فعالیتهای اداری
»» فضاهای انبار و مخزن موزه برای اشیایی که در معرض نمایش نیستند و البته به صورت دورهای با اشیاء درون
سالنهای نمایشگاهی جابهجا میشوند.
»»فضاه ــای نمایش ــگاهی ش ــامل نمایش ــگاه ش ــماره  1و نمایش ــگاه ش ــماره  2اس ــت .ای ــن دو نمایش ــگاه مح ــل قرارگی ــری اش ــیاء
مــوزه ،شــامل عکسهــای قدیمــی و دوربینهــا اســت .ایــن دو نمایشــگاه چیدمــان مشــخصی برحســب نــوع و ســیرتاریخی دارنــد.
سالن کنفرانس :نیز در فضای میانی نمایشگاه شماره  2است و محلی برای گردهماییها و گفتوگوهایی مرتبط با موضوع
موزه.
کتابخان ه تخصصی موزه :بیش از  600عنوان کتاب فارسی و التین در زمینهی عکاسی دارد .در واقع یکی از اهداف موزه
عکسخانه شهر گردآوری ،عرضه کتب ،مجالت و نشریات تخصصی منتشر شده اعم از فارسی و انگلیسی در زمینه عکاسی دارد.
محل فروش کتابها و نشریات تخصصی عکاسی موزه نیز تعدادی عنوان کتاب با موضوع و هویت اصلی خودش چاپ کرده
است.
نشانی :میدان هفت تیر ،خیابان بهار شیراز ،میدان بهار شیراز ،موزه عکسخانه شهر
شماره تماس88848993 :
سایتaxkhaneh.farhangsara.ir :
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باغ موزه هنر ایرانی
تاریخچه
باغ موزه هنر ایرانی با درختان کهنسال واقع در منطقه الهیه با مساحت تقریبی یک هکتار در بهار  1386گشایش یافت .بنای
اولیه باغ ،مربوط به دوره ی قبل از انقالب و با شیوه ی معماری خاص دوره ی خود ،در سال  1310هجری شمسی بنا شده است.
در حال حاضر باغ موزه با فضایی دلنشین ،آبراه ها و آب نمای زیبا همراه با ماکت های آثار تاریخی که بیانگر معماری اصیل ایرانی
در دوره های مختلف است ،در فضایی سبز که خود جلوه و نماد باغ ایرانی را در ذهن آدمی ترسیم می کند ،پذیرای مخاطبان خود
می باشد .از دیگر جاذبه های این مکان فرح بخش میتوان به نمایشگاه هنر عکاسی در حاشیه باغ که یادآور هنر معماری و ابنیه
تاریخی ایران و تهران است اشاره کرد که زیبایی این مکان را دو چندان می نماید.
با توجه به فضاهای مذکور ،می توان برای اجرای برنامه های فرهنگی هنری ،برگزاری همایش ها ،جشنواره ها و نمایشگاههای
ملی و بین المللی و همچنین برگزاری نشست ها،مراسمات ،ضبط و تهیه برنامه ها و کلیپ ها اقدام نمود .همچنین در این مرکز،
یک کانون در گروه ادب وهنر فعالیت می نماید .
امکانات
گالری پردیس :عمارت اصلی باغ موزه هنر ایرانی با مساحت  270مترمربع در ضلع شمال غربی باغ واقع شده است .معماری
این بنای تاریخی مربوط به دوره قبل از انقالب (سال  1310ه ش) است .عمارتی آجری و سقفی شیروانی در میان انبوه درختان
کهنسال همچون چنار ،کاج و گردو که زیبایی این بنا را دو چندان نموده است .برپایی نمایشگاه و ورک شاپ از آثار استادان
و سرآمدان عرصه هنرهای تجسمی در اتاق های متعدد و تو در توی این بنای تاریخی توجه بسیاری از هنرمندان و مخاطبان
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برنامههای هنری را به خود معطوف کرده است.
مدرسه تخصصی هنر باغ موزه هنر ایرانی :یکی از شاخصه های مهم باغ موزه هنر ایرانی ،که بسیار حائز اهمیت است وجود
مدرسه تخصصی هنر آن مجموعه می باشد .مدرسه تخصصی هنر به منظور گسترش و تعمیق آموزش هنر و با استفاده از اساتید و
فرهیختگان عرصه هنر با شیوه نظام استاد  -شاگردی اقدام به برگزاری دوره های پیشرفته (تخصصی) و بلند مدت در رشته های
خوشنویسی نستعلیق و شکسته نستعلیق (فوق ممتاز) ،نگارگری (نقاشی ایرانی) ،شیشه گری ،موسیقی ایرانی ،تاریخ و خالقیت
های هنری ،نقاشی پشت شیشه ،خاتم ،مشبک و گره چینی ،میناکاری ،مجسمه سازی ،عکاسی و  ...نموده است.
هنرآموزان پس از اتمام دوره های آموزشی مفتخر به دریافت گواهی نامه پایان دوره آموزشی از سوی سازمان فرهنگی هنری
شهرداری تهران و صنایع دستی استان تهران خواهند شد.
فروشگاه زیورآالت :یکی دیگر از غرفه های باغ موزه به ساخت و عرضه زیور آالت پرداخته است که مورد استقبال عالقهمندان
و مشتریان و مخاطبان باغ میباشد .طراحی و تولید انواع زیورآالت از محصوالت اصلی این غرفه است.
گالری آبینه :گالری آبینه به مساحت تقریبی  700مترمربع عرضه کننده انواع آثار قدیمی در زمینه هنرهای تجسمی ،صنایع
دستی و هنرهای چوبی است .این مجموعه به عنوان سالنی با گنجایش  150نفر در ویژه برنامه و مراسم ها مورد استفاده قرار
میگیرد.
نمایشگاه و فروشگاه لوازم منزل ایرانی و صنایع دستی :فروش و طراحی مبلمان خانه ایرانی ،لوازم دکوری و صنایع دستی
ایرانی و ...
فروشگاه کتاب « +کتاب» :پالس بوک محل ارائه و فروش کتاب با موضوعاتی چون فرهنگ و هنر ایرانی و صنایع دستی
و  ...می باشد.
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فروشگاه سوغات و صنایع دستی ایرانی و لوازم آنتیک :نمایشگاه و فروشگاه لوازم آنتیک برای بازدید عموم شهروندان
ً
خصوصا عالقه مندان هنرهای ایرانی و ...
کافه رستوران باغ موزه ی هنر ایرانی :یکی از کافه رستوران های فعال در باغ موزه هنر ایرانی به مساحت تقریبی  500متر
مربع با عرضه صبحانه ،ناهار و شام و میان وعده در فضای دلنشین ( فضای مسقف و فضای باز باغ ) آماده ارائه خدمات رسانی و
برگزاری جشن ها و مهمانی ها می باشد.
کافه رستوران غذابار ایرانی :محل پذیرایی و توزیع غذاهای خاص ایرانی می باشد.
فروشگاه کافه و دمنوش های سنتی و ایرانی :محل پذیرایی و توزیع دمنوش ها و  ...برای عموم شهروندان در فضای باز
باغ موزه هنر ایرانی خواهد بود.
همه فروشگاه های باغ موزه هنر ایرانی به صورت آنالین و مجازی فروش ویژه خواهند داشت.

ماکت ابنیه تاریخی ایران

ً
این ماکت در دهه  40به کشور ایتالیا سفارش و در قالب قطعات کامال جدا از هم به ایران تحویل داده شد و تا هنگام گشایش

این مکان هیچگاه مورد استفاده قرار نگرفته بود .تمامی ماکت ها از جنس بتون آرمه و تزئینات پنجره ها با رزین و پلی استر می
باشد .نقاشی سردرب ها و دیوارهای کاخ هشت بهشت ،کاخ چهل ستون و کاخ شمس العماره نیز با رنگ روغن است .ماکت
ها شامل :باغ فین کاشان ،چهل ستون ،نقش رستم ،برج قابوس ،قره کلیسا،گنبد سلطانیه ،مقبره دانیال نبی ،شمس العماره،
کاروانسرای مهیار ،سی و سه پل ،برج آزادی و برج میالد می باشد.
آثار هنری با غ موزه را میتوان به دو دستهی کلی تقسیم کرد؛ دستهی نخست ماکت آثار باستانی ،میراث گران بهای
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نیاکانمان به اضافهآثار حجمی (چوب و فلز) برخی هنرمندان معاصر که به شکل دائمی امکان تماشای آن ها میسر است .دسته
ی گیرد.
دیگر آثار هنری قابل عرضه در فضای باغ ،نگارخانه و دیوار ه های باغ که در معرض مشاهده عالقمندان قرار م 

نشانی :تهران ،میدان تجریش ،خیابان شهید دربندی (مقصودبیگ) ،خیابان دکتر حسابی ،شمارهی 30
شماره تماس22686063-6 :
آدرس سایتwww.Iamg.ir :
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موزه هنرهای دینی امام علی (ع)
تاریخچه
موزه هنرهای دینی امام علی (ع) در گروه موزههای هنری و مجموعههای هنر مدرن و معاصر قرار میگیرد .این موزه به
عنوان یکی از موزههای مطرح و اثربخش هنرهای تجسمی ایران قلمداد شده است .در این موزه همانگونه که از نامش هویداست
تأ کید و تمرکز بر روی مجموعهای از آثار موضوعی با مضامین مذهبی و دینی است .بیشتر آثار هنری این موزه در عرصه هنرهای
تجسمی شامل نقاشیهای خیالینگاری ،نقاشی معاصر ،آثار حجمی ،تصویرسازی ،عکس و خوشنویسی است و معدود آثاری هم
شامل جلدهای ال کی ،مرقع خوشنویسی ،قلمدان ،تابلو فرش و کتاب چاپ سنگی در این مجموعه حفظ و نگهداری میشود.
ساخت موزه هنرهای دینی امام علی(ع) در سال  1379که به نام مبارک حضرت امیرالمومنین (ع) نامگذاری شده بود آغاز شد
و در سال1381به پایان رسید .موزه در زمینی به مساحت  1490متر مربع و  2700متر بنا در چهار طبقه شامل بخشهای مختلف
از جمله گالریهای موزه ،بخش مرمت ،کتابخانه تخصصی ،سالن اجتماعات و کافهگالری شکل گرفته و توانسته در زمره یکی از
معتبرترین گالری موزههای کشور قرار گیرد.
امکانات
فضای نمایشگاهی :از ویژگیهای موزه اختصاص  1400متر فضا به گالری جهت برپایی نمایشگاههای هنرمندان و آثار
شاخص هنری است ،که این وسعت نمایشگاهی همواره مورد توجه جامعه هنری و برگزارکنندگان رویدادهای هنری قرار گرفته و
تاکنون برنامههای بسیاری از جمله همایش ،نمایشگاه ،جشنواره ،میزگرد و نشستهای علمی ،کارگاههای تخصصی و  ...در آنجا
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برگزار شده است .گالریهای موزه در  3طبقه با گنجایش ،ظرفیت و معماری متفاوت برای نمایش آثار هنری طراحی شده است.
این نوع طراحی ،فضایی را فراهم میآورد تا گالریها هم بهصورت نمایشگاه یکپارچه و هم بهصورت نمایشگاهها و گالریهای
مستقل در هر طبقه برای هر رویداد اختصاص یابد.
گنجینه :موزه هنرهای دینی امام علی (ع) در کمتر از دو دهه فعالیت ،توانسته است گنجینهای باارزش از آثار هنرمندان
صاحب نام در عرصه هنرهای تجسمی معاصر و بخش کوچکی از آثار قدمایی را جمعآوری کند .آثار موجود در گنجینه ،مهمترین
بخش و پشتوانه علمی ،پژوهشی و اعتباری موزه است ،که با در اختیار داشتن این آثار ،سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
افتخار دارد امانتدار نمونههایفاخر ،برجسته و منحصر به فردی از بزرگان هنر معاصر ایران باشد.
کتابخانه تخصصی موزه هنرهای دینی امام علی(ع) :کتابخانه تخصصی موزه در فضایی به وسعت  100متر مربع شامل
سالن مطالعه ،مخزن ،بخش مرجع ،نشریات ادواری و مرکز اطالع رسانی است که با تأ کید بر منابع تخصصی هنر ،هنر دینی ،زندگی
و وقایع مربوط به زندگی امام علی(ع) شامل شرح و ترجمههای متعددی از نهج البالغه شکل گرفته است.
واحد پژوهش :پژوهش و تحقیق در زمینه هنرهای دینی و برگزاری همایش ،میزگرد و نشستهای تخصصی در راستای
تحقق اهداف موزه از وظایف واحد پژوهش موزه است که تا کنون عالوه بر انتشار بیش از  30عنوان کتاب و ساماندهی بیش از
 400نشست تخصصی منبع مهم و مستند و قابل توجهی برای پژوهشگران و نظریهپردازان و دانشجویان هنر برای پایاننامه
تحصیلیشان شده است.
کارگاه مرمت :نگهداری آثار هنری ،بررسی وضعیت سالمت اثر ،ترمیم آثار آسیب دیده و ایجاد شناسنامه حفاظتی و مرمتی و
آسیبشناسی آثار موزهای از مهمترین مواردی است که در کارگاه مرمت موزه مد نظر قرار گرفته است.
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کافه گالری :با هدف فراهم کردن تسهیالت جانبی برای مخاطبان ،همچنین بسترسازی گردهمایی هنرمندان و موزهداران،
کافه گالری موزه در طبقه همکف راهاندازی شده است تا هم مخاطبان دقایقی به استراحت بپردازند و پذیرایی شوند و هم
نمایشگاههای کوچکتری متناسب با اهداف موزه در این محیط زیبا ساماندهی شود.

نشانی :خیابان ولی عصر (عج) ،رو به روی بزرگراه نیایش ،بلوار اسفندیاری  ،شماره 35
شماره تماس22036064 :
سایتemamalimuseum.farhangsara.ir :
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خانه موزه دكتر امیر اسماعیل ُسندوزی

تاریخچه
موزهی دکتر امیر اسماعیل سندوزی در محل مطب دندانپزشكی این هنرمند واقع شده است .امیراسماعیل سندوزی،
دندانپزشك و هنرمندی است كه در سال  1375مطب و تمامی وسایل دندانپزشكی خود را با كتابخانه شخصی و تخصصیاش
به همراه دهها اثر ارزشمند هنری شامل؛ مجسمه ،نقاشی ،طراحی و کالژ ،به شهرداری تهران اهدا كرد .پس از تغییرات زیاد در اداره
موزه ،سرانجام در سال  1382موزهای كه مزین به نام ایشان بود در محل مطب با حضور اعضای شورای اسالمی شهر تهران ،رئیس
وقت و مدیران ارشد سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و در حضور گروهی از هنرمندان برجسته گشایش یافت .وضعیت موزه
به گونهای بود كه نیاز به بازسازی داشت ،بنابراین پس از چند ماه تعطیلی ،بار دیگر در زمستان  1385دور ه تازه كاری خود را آغاز و
تا به امروز مشغول فعالیت می باشد .تاکنون ،موز ه دکتر سندوزی بیش از  60مجسمه و  120تابلو نقاشی و طراحی این هنرمند فرزانه
را كه حاصل سالها عمر و تالش آفرینش هنری وی است در خود جای داده و همه روزه پذیرای مشتاقان هنرهای تجسمی است.

نشانی :میدان آرژانتین ،خیابان بخارست ،خیابان دوازدهم ،پالک 2
شماره تماس88514122 :
سایتsondouzimuseum.farhangsara.ir :
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خانه موزه استاد عزت اهلل انتظامی
تاریخچه
با توجه به خواست استاد عزت اهلل انتظامی مبنی بر تبدیل منزل مسکونی وی به مرکز فرهنگی و هنری ،پس از گفت وگوهای
انجام شده و موافقت شهردار تهران باالخره این امر صورت پذیرفت و همچون خانه های دیگر« ،خانه موزه استاد عزت اهلل
انتظامی» نامیده شد تا به گفته استاد پاتوقی باشد برای اهل فرهنگ و هنر .اما طراحی اولیه نه برای «خانه موزه» که برای«موزه
تئاتر» صورت گرفته بود و بر همین اساس ،ساخت و ساز از زمستان  91شروع و در زمستان  92به پایان رسید و از تاریخ  93/02/27به
طور رسمی فعالیت خانه موزه آغاز شد .در طراحی اولیه ،فضای «خانه» تغییرات کلی کرده بود و با تعریف «خانه» به معنای متعارف
فاصله گرفته بود .مکان تأسیس شده بیشتر روایتگر تاریخ تئاتر ایران از منظر استاد عزت اهلل انتظامی بود .در حاشیه نیز به تاریخ
تئاتر از دوره قاجاریه (1210ق1344-ق) تاکنون پرداخته بودند .بعد از وفات استاد با همکاری خانواده ایشان به خصوص استاد
مجید انتظامی ،اقالمی از وسایل شخصی وی به موزه اهداء شد .پس از جلسات کارشناسی متعدد با اداره کل موزه های میراث
فرهنگی و تشکیل کارگروه ،تصمیم گرفته شد تغییراتی در خانه داده شود تا بازدیدکنندگان با دیدن وسایل شخصی استاد و مروری
واقعی تر با زندگی شخصی ایشان ،احساس نزدیکی و صمیمیت بکنند .به همین منظور خانه موزه در تاریخ  98/03/31در اولین
زادروز استاد بعد از کوچ ابدی شان باز نمایی شد تا به گفته ی استاد :همه با میل و رغبت از این کوچه گذر بکنند.
نشانی :قیطریه ،بلوار اندرزگو ،نبش بلوار کاوه ،کوچه احمدی ،پالک ۲۸
شماره تماس22393238 :
سایتentezamimuseum.farhangsara.ir :
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خانه موزه شهید بهشتی
تاریخچه
آیت اهلل دکتر سید محمد حسینی بهشتی در سال  1349پس از سال ها مدیریت مرکز اسالمی هامبورگ به وطن بازگشت .پس
از اقامت در تهران قطعه زمینی را در منطقه قلهک خریداری کرده و خانه ای در آن بنا کرد .ایشان تا هفتم تیر ماه سال  1360در
این خانه اقامت داشت .پس از شهادت آیت اله دکتر بهشتی شهرداری تهران براساس برنامه های توسعه فرهنگی شهر تهران و
شناساندن افکار و اندیشه های آن شهید بزرگوار اقدام به تبدیل یادگار شهید بهشتی به یک مرکز فرهنگی کرد .خانه موزه شهید
آیت اهلل دکتر بهشتی در تیرماه  1392توسط شهردار وقت تهران دکتر محمد باقر قالیباف افتتاح شد .خانه موزه شهید بهشتی از
زمان تأسیس تاکنون با فعالیتهایی در زمینه برگزاری برنامه های فرهنگی متنوع به شکل میدانی و فضای مجازی به معرفی
اندیشهها ،آراء و فعالیتهای سیاسی و اجتماعی شهید بهشتی پرداخته است.
امکانات
اتاق شورای انقالب ،سالن نمایش کوچک ،سالن کنفرانس دوازده نفره ،فضای مناسب برای ایجادکافه کتاب ،فضای حیاط
و آب نما
نشانی :خیابان دکتر شریعتی ،ابتدای خیابان ظفر ،خیابان صبر ،خیابان مطهری ،کوچه شهید بهشتی ،پالک 12
شماره تماس22269776 :
سایتold.farhangsara.ir :
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خانه موزه شهید مرتضی مطهری
تاریخچه
خانه شهید مرتضی مطهری در سال  1386به موزه تبدیل شد .استاد مطهری در سال  1346به دلیل تأسیس حسینیه ارشاد
و با اصرار دوستان خود برای نزدیکی به حسینیه ،به این خانه نقل مکان کرد .وی در مدت  9سال اقامت خود در این خانه (از
 1346تا  )1355که بیشترین زمان را نسبت به بقیه سالهای سکونت خود در تهران داشت ،بیشترین آثار خود را در این خانه
تألیف کرد .کتابهای «نظام حقوق زن در اسالم»« ،مسأله حجاب»« ،علل گرایش به مادیگری» و «امدادهای غیبی در زندگی
بشر» جزء این آثار است.
توآمد اشخاص بزرگی مانند رهبر معظم انقالب ،آیتاهلل طالقانی ،آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،دکتر علی
این خانه محل رف 
شریعتی و بسیاری از روحانیون و شخصیتهای دیگر بوده است.
خانه موزه استاد شهید مطهری در سه بخش طراحی و چیدمان گردیده است .بخش نخست به عکس ها و نامه های
خانوادگی و همچنین وسایل شخصی استاد از قبیل لباس ،عینک ،انگشتر و نمونه هایی از دست نوشته های شهید اختصاص
یافته است .در بخش دوم به روابط و تعامالت اجتماعی استاد که شامل عکس های سخنرانی ایشان در انجمن اسالمی دانشگاه
صنعت نفت آبادان و در حسینیه ارشاد ،محافل علمی و مساجد اختصاص یافته و بخش سوم به دوره مبارزاتی تحت عنوان
یادداشت های زندان و دوران انقالب اسالمی تا زمان شهادت ایشان اختصاص یافته است.
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امکانات
فضای آموزشی با گنجایش  30نفر
نگار گذر (گالری ) با گنجایش  30تا 50تابلو
سالن اصلی خانه موزه با امکان پخش فیلم (از طریق پروژکشن)
کتابخانه (با آرشیو کامل از کتاب های شهید مطهری و کتابهای ترجمه شده به زبان های انگلیسی ،اسپانیایی ،اردو ،عربی،
روسی ،ترکی و)....
اتاق شخصی استاد به همراه نمونه هایی از کتابخانه شخصی ایشان

نشانی :خیابان شریعتی ،خیابان کالهدوز(دولت) ،نرسیده به حسینیه یزدیها ،نبش بنبست صدرا ،شماره 116
شماره تماس22631581 :
سایتold.farhangsara.ir :
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خانه موزه شهیدان اقبالی
تاریخچه
این موزه که در گذشته خانه شهیدان اقبالی بوده است ،سالها پیش توسط شهرداری تهران به موزهای برای انجام
فعالیتهای قرآنی و دینی تبدیل شد که هماکنون نیز برنامههای این موزه مورد استقبال شهروندان منطقه  10قرار گرفته است.
مشتاقان قرآن هر هفته در این خانه موزه جم ع میشوند و در جلسات قرآنی آن در طبقه اول شرکت میکنند.
در طبقه دوم ماکتهایی از شهیدان جنگ تحمیلی قرار دارد .ماکتهای شهیدان «همت»« ،باکری»« ،فهمیده» طراحی و
نصب شدهاند .در این طبقه کالهخود ،پوتین ،سنگربندی و ماکتها بازدیدکنندگان را به زمان دفاع مقدس بر میگرداند و حتی
کسانی که در آن زمان حضور ندارند میتوانند با دیدن این فضای معنوی ،لحظات جنگ را در ذهن خود تداعی کنند.
اهم فعالیت های فرهنگی هنری موزه شهیدان اقبالی عبارت است از:
»» برگزاری مراسم یادمان شهدا
»»اجرای ویژه برنامه شبی با شهدا
»» راه اندازی کانون رزمندگان قدیمی
»» برگزاری مراسم فرهنگی هنری و مذهبی با رویکرد موضوعی ایثار ،شهادت و دفاع مقدس
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امکانات
بخش های مختلف موزه عبارتند از:
»»دارالقران کریم
»»یادمان شهدای منطقه 10
»»یادمان شهدای هشت سال دفاع مقدس
»»کتابخانه تخصصی دفاع مقدس
»»نمایشگاه عکس تخصصی دفاع مقدس
»»فروشگاه عرضه محصوالت فرهنگی

نشانی :اتوبان نواب ،خیابان کمیل غربی ،بعد از چهارراه قلیچخانی ،پالک 793
شمار ه تماس66691546 :
سایتold.farhangsara.ir :
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خانه موزه دکتر علی شریعتی
تاریخچه
ل  1376توسط شهرداری از خانواده وی به منظور بهرهبرداری با عنوان «خانهموزه» خریداری
خانه دکتر علی شریعتی در سا 
شد و در اسفندماه سال  1385تحت عنوان خانهموزه دکتر شریعتی افتتاح شد .این خانه ،از جمله بناهای احداث شده در حد
ً
فاصل سالهای  1335تا  1340است که صرفا به لحاظ شخصیت علمی ،اجتماعی و ملی وی که مدتی در آن ساکن بوده در
فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و فاقد ارزش معماری یا تزئینات و طراحی ویژه است.
ً
در این خانهموزه ،نهایت کوشش شده تا اتاق کار شخصی دکتر شریعتی عینا بازسازی شود .از جمله آثاری که در این بنا
یتوان به اسناد و مدارکی از دوران تحصیل ،مکاتبات محرمانه ساواک درباره فعالیتهای وی و نیز بازنشستگی
نگهداری میشود م 
اجباری وی با سمت معلم اشاره کرد .در کتابخانه موزه ،آثار او و نیز کتابهایی که درباره وی نوشته شده فراهم آمده است.

نشانی :خیابان جمالزاده شمالی ،نرسیده به خیابان فاطمی ،کوچه نادر ،پالک 10
شماره تماس66565566 :
سایتold.farhangsara.ir :
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خانه موزه شهید مصطفی چمران
تاریخچه
خانه موزه شهید چمران در منطقۀ بازار تهران و به عنوان نمونه ای از بناهای اواخر دوره قاجار در محله چاله واقع شده است.
این مکان ،به عنوان خانه پدری شهید چمران ،از سال  1330محل سکونت خانواده چمران بوده است.
طراحی این خانه ،حیاط مرکزی برپا شده که از سه طرف آن فضای معماری و در یک طرف (شرق حیاط) دیوار حائل قرار گرفته
است .این اثر تاریخی که از قدمتی در حدود یک قرن برخوردار است به خوبی معماری دوره قاجار را منعکس می کند.
خانه مورد نظر در حال حاضر دارای یک ورودی است که در ضلع جنوبی بنا واقع شده و تنها ورودی این خانه می باشد .حیاط
این خانه مستطیلی به ابعاد  10×17متر است که در جهت شرقی غربی طراحی شده است .حوض مستطیل شکل با دو باغچه
طرفین و مفروش شدن کف حیاط با آجرهای خشتی مربعی ،محیط چشم نوازی را برای بازدیدکنندگان مهیا ساخته است.
در سمت شمال غربی بنا حیاط کوچک (حیاط خلوت) دیگری وجود دارد که دسترسی به مطبخ ،حمام و سرویس بهداشتی
را میسر می کند .در ضلع جنوب غربی بنا و در زیر اتاق نشیمن فضای مربع شکلی ساخته شده که آب انبار نام داشته و محل ذخیره
و نگهداری آب بوده است .دسترسی به فضای آب انبار از طریق راهرو باریکی است که به فضای حیاط باز می شود .در سقف این
آب انبار دریچه ای تعبیه شده که همانند سیستم بادگیر های کویری تا باالی بام امتداد یافته و با هدف تهویه و نگهداری آب
ذخیره شده ایجاد شده است .در پایین ترین سطح آب انبار و در ضلع شرقی آن فضای کوچکی به عنوان پاشیر وجود دارد که برای
دسترسی و استفاده از آب انبار تعبیه شده است .کف این فضا همسطح آب انبار می باشد و  3/2متر پایین تر از کف حیاط است.
این بنا پس از انجام مطالعات کارشناسی در بهار  1385تحت نظارت مهندس مهدی چمران مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت
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و از سال  1386به عنوان خانه موزه شهید دکتر چمران به بهره برداری رسید .این بنا با مساحتی بالغ بر  244مترمربع ،به عنوان
نمونهای از معماری اواخر دوره قاجار ،در محله چالهمیدان قرار دارد که پس از خریداری توسط شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهر
تهران از ورثه مرحوم حسن چمران (پدر دکتر چمران) ،به خانهموزه تبدیل شده است.
شهید مصطفی چمران در سال  1311در قم متولد شد و سال  1360در جریان جنگ تحمیلی در دهالویه خوزستان به شهادت
رسید .تالشها و موفقیتهای او در زمینههای علمی ،اجتماعی و سیاسی باعث شده تا دکتر مصطفی چمران به عنوان یکی از
رجال صاحبنام معاصر ایران شناخته شود .در این خانهموزه ،عکسهایی از دکتر چمران و وسایل شخصی وی نگهداری میشود.

نشانی :چهارراه شهید مصطفی خمینی ،گذر سرپولک ،کوچه شهیدکمال بشیری ،پالک 7
شماره تماس55634158 :
سایتold.farhangsara.ir :
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خانه موزه بازار
تاریخچه
بنایی تاریخی با بیش از  100سال قدمت که از قدیم االیام در میان اهالی به عنوان محل اقامت و زندگی بانو سلطان بیگم
شجاعی ( که در زبان اهالی محله عمه ناصرالدین شاه نام دارد) مشهور بوده است .این بنای تاریخی همچنین زادگاه شهید
علی نیرنما نیز هست .ساختمان آن دارای دو بادگیر است که از روش معماری بادگیرهای یزد الگو گرفته است و نیز در محوطه
داخلی ،تاالر آینه بسیار مجلل و زیبایی وجود دارد .این بنا ابتدا توسط شهرداری خریداری شد و با کاربری خانه محله ناصرخسرو،
کارگاههای کارآفرینی در آن برپا گردید .با در اختیار قرارگرفتن این مکان توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری و به بهانه برگزاری
اولین جشنواره ماندگاران اصناف و بازار ،با رهنمود نیک رئیس محترم کمیسیون اجتماعی فرهنگی شورای اسالمی شهر تهران
در اسفند ماه  ،1388این بنای تاریخی به عنوان خانه فرهنگ بازار حیات فرهنگی نوینی یافته است .این بنا در دوطبقه و یک
زیرزمین و با مساحت تقریبی  600مترمربع در حاشیه غربی محله عودالجان قرارگرفته است .یکی از قسمتهای جالب توجه این بنا
تاالر آئینه زیبای آن است که قدمت  150ساله دارد.
برنامه های تبیین شده در گذشته و آینده این خانه فرهنگ همگی در راستای خدمات رسانی به اهالی محله ،اصناف و کسبه
محترم محله پامنار و بازار است .کتابخانه بازار در حال حاضر با  6000هزار جلد کتاب همه روزه از ساعت  8تا  18پذیرای شهروندان
گرامی است.
نشانی :میدان امام خمینی(ره) ،خیابان امیرکبیر ،خیابان ناظم االطبای جنوبی ،کوچه حشمتی ،کوچه شهید کمالی ،پالک20
شماره تماس33112824 :
سایتold.farhangsara.ir :
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خانه موزه شهید مهدی پور
تاریخچه
خانه موزه شهید مهدی پور به مناسبت ماه مبارک رجب و در ادامه اقدامات فرهنگسرای تهران برای توسعه فعالیت های
قرآنی در منطقه  ،22خانه موزه شهید مهدی پور راه اندازی شد.
خانه موزه شهید مهدی پور با حضور پدر گرامی شهید مهدی پور ،امیر حسین قربانی رئیس فرهنگسرای تهران و مدیرفرهنگی
هنری منطقه ،کارکنان فرهنگی و کارشناسان قرآنی و جمعی از اهالی محله شهرک چشمه در موزه شهید مهدی پور افتتاح شد.
مراسم افتتاحیه این خانه موزه صبح روز سه شنبه هفتم فروردین 1395با قرائت قرآن کریم توسط احمد زارعی از قاریان و
فعاالن قرآنی منطقه  22آغاز شد در ادامه مراسم پدر گرامی شهید مهدی پور طی سخنانی در مورد اخالق و منش فرزند شهیدش که
معلم قرآن بود و درهمین مکان تدریس می کرد سخن گفت و تأ کید کرد :شهدا خون پاکشان را نثار اسالم کردند و ما با پیروی از
رهبری و روحانیت معظم باید ادامه دهنده راه شهیدان باشیم.
این خانه موزه کالسهای آموزشی قرآن شامل روخوانی ،روانخوانی ،ترتیل ،تفسیر قرآن ،صوت و لحن ،تجوید ،شرح و تفسیر
نهج البالغه ارایه می شود و دوره های این خانه موزه شهید میزبان تمام گروههای سنی است.

نشانی :شهرک چشمه شرقی  -خیابان نرگس شرقی  -کوچه شهید مهدی پور
شماره تماس44725737 :
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خانه موزه شهید آدا ک

نشانی :بلوار اندرزگو ،نرسیده به بلوار کاوه ،کوچه شهید احمد گودرزی ،کوچه شهید آداک ،پالک 5
شماره تماس22692900 :
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شرکت ها و مؤسسات وابسته

ً
مؤسسات سازمان ،به ارائه خدمات تخصصی در حوزههای گوناگون میپردازند.این مؤسسات ،عمدتا در
حوزههایی فراتر از حوزه محله ای منطقه ای و فراتر از ساختار فرهنگسرایی فعالیت می کنند.

مؤسسه آموزش شهر
بدون تردید ،این مؤسسه در گستره مناطق ۲۲گانه شهر تهران ،با برخورداری از:
 108مركز آموزشی ۲۶۵۱۹ ،مترمربع فضای آموزشی ۶۶۷ ،كالس ۵۵ ،سالن ورزشی ۱۱۰۳۱ ،صندلی آموزشی و بیش از ۵۰۰۰
مدرس و مربی و  ۱۴۰۰عنوان دوره آموزشی یكی از بزرگترین ،در دسترسترین و متنو عترین مؤسسات آموزشی كشور است كه
بخش چشمگیری از گستره فعالیت آن را فرهنگسراها و خانههای فرهنگ تهران بزرگ در برگرفته است .ارائه خدمات آموزشی با
كیفیت و ارزان در تمامی محلههای شهر تهران از جمله اهداف این شبكه به شمار میرود.
از دیگر ویژگیهای این شبكه میتوان به شرح ذیل یاد كرد؛
»» بزرگتریـــن شـــبكه آموزشهـــای غیررســـمی برخـــط در ســـطح شـــهر تهـــران بـــر روی آدرس shahramookht.ir :موفـــق در
برگ ــزاری  1203دوره آموزش ــی ط ــی  15340جلس ــه ،ب ــا زم ــان ه ــر جلس ــه بهط ــور میانگی ــن  75دقیق ــه از ابت ــدای مردادم ــاه ت ــا نیم ــه
دیم ــاه س ــال 1399
»»واح ــد پش ــتیبانی س ــامانههای آنالی ــن ب ــا ب ــازه زمان ــی فعالی ــت روزان ــه  12س ــاعته بهج ــز روزه ــای تعطی ــل رس ــمی بال ــغ ب ــر 13000
تمــاس موفــق در  6ماهــه گذشــته ســال 1399
»» ایجاد شبكه مربیان آموزشدیده و مشغول بهكار با تعدادی بالغ بر  240نفر بر روی پلتفرم آنالین
»» فروش ــگاه آنالی ــن خدم ــات و محص ــوالت آموزش ــی ش ــهرآموخت ب ــه آدرس shop.shahramookht.ir :ب ــا قری ــب ب ــه  120عن ــوان
محصــول آموزشــی مرتب ــط ب ــا شــبكه آمــوزش تحــت پوش ــش خــود
»» تولید و ضبط دورههای آموزشی ویدیویی ( )VODو ارائه به شهروندان در سامانه شهرآموخت
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شایان ذكر است:
»»تمام ــی مربی ــان و مدرس ــین ش ــبكه ب ــزرگ آم ــوزش س ــازمان ،اح ــراز صالحی ــت عموم ــی و تخصص ــی ش ــده و دارای اعتبارنام ــه
تدری ــس هس ــتند.
»»به طور متوسط در سال 350 ،هزار ثبتنام در مراكز آموزشی سازمان انجام میشود.
»» بیــش از  1400عنــوان دوره آموزشــی در  4عرصــه :الــف) دیــن و اخــاق ب) اجتماعــی و شــهروندی ج) فرهنگــی و هنــری د)
مهارته ــای عموم ــی و عمل ــی؛ ذی ــل  22گ ــروه آموزش ــی ب ــه ش ــهروندان تهران ــی ارائ ــه میش ــود.
»» بی ــش از  80خان ــه ك ــودك ش ــهر ش ــكوفهها ،در ام ــر آم ــوزش پی ــش از دبس ــتان ك ــودكان دارای س ــنین  5 ، 4و  6س ــال فع ــال
هس ــتند.
»»نظام آموزشی خانههای كودك شهر شكوفهها ،مدون و دارای منابع آموزشی انحصاری است.
»» ب ــازه س ــنی مخاطبی ــن ش ــبكه آموزش ــی س ــازمان از ك ــودكان آموزشپذی ــر  4س ــاله ت ــا س ــالمندان آموزشپذی ــر ،تعری ــف ش ــده
اس ــت.
»» ه ــر ش ــهروند ب ــا یكب ــار ثبتن ــام در یك ــی از مرا ك ــز صدگان ــه آموزش ــی س ــازمان ،دارای پرون ــده آموزش ــی مج ــازی ش ــده ك ــه ب ــدون
قیــد زمانــی بــرای وی محفــوظ بــوده و همیشــه در دســترس اســت.
»» تمامی دورههای آموزشی و سرفصلهای آموزشی در تمامی مراكز یكسان بوده و از رویه واحد آموزشی برخوردارند.
»»بــرای تمامــی دورههــای ارائــه شــده در شــبكه آموزشــی ســازمان ،گواهینامــه پایــان دوره بــه صــورت مكانیــزه و دارای برچســب
اطمین ــان ص ــادر میش ــود.
»» ب ــرای ه ــر عن ــوان دوره آموزش ــی ،فای ــل «كارب ــرگ آموزش ــی» زی ــر نظ ــر كارگروهه ــای تخصص ــی ه ــر دوره تدوی ــن ش ــده اس ــت.
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كارب ــرگ آموزش ــی س ــندی اس ــت ك ــه در آن ری ــز محتـ ــوا و س ــرفصلهای آموزشـ ــی ،دروس پیشنی ــاز ،هـ ــدف كل ــی دوره ،اه ــداف
تفصیل ــی دوره در س ــه س ــطح :دان ــش ،نگ ــرش و رفت ــار ،ویژگیه ــای فراگی ــران ،روش آم ــوزش دوره ،تجهی ــزات م ــورد نی ــاز برگـ ــزاری
دوره ،چگونگ ــی ارزش ــیابی دوره و معرف ــی مناب ــع بیش ــتر ب ــرای تدری ــس دوره مط ــرح میش ــود.

نشانی :خیابان سهروردی شمالی ،بین خیابان شهید مطهری و شهید بهشتی ،روبروی پمپ بنزین ،کوچه تقوی ،پالک 25
شماره تماس88433989 - 88418030 - 88415207 :
سایتedu.farhangihonari.ir :
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مؤسسه نشر شهر
مؤسسه نشر شهر به عنوان بازوی اجرایی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در حوزه نشر کتاب و توسعه فرهنگ مطالعه
در سال  ۱۳۸۲تأسیس شد .آمادهسازی و چاپ کتاب و سایر محصوالت چاپی شهرداری طبق بخشنامه شهردار محترم تهران در
اسفند  ۱۳۸۷به انحصار این مؤسسه درآمد .همچنین مسئولیت برگزاری نمایشگاه یاد یار مهربان در بدو تأسیس نشر شهر در سال
 ۱۳۸۴به عهده این مؤسسه گذاشته شد .بخش تولید کتاب و محصوالت فرهنگی با تأخیری قابل توجه از سال ۱۳۸۶شکل گرفت.
این بخش ،عالوه بر مدیریت تولید محتوا ،آمادهسازی و چاپ کتابهای نشر شهر ،به آمادهسازی و چاپ کتابها و سایر منتشرات
معاونتهاو شرکتهای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز میپردازد.
حوزه های فعالیت
»»انتشار کتاب و تولید محصوالت فرهنگی
»»برگزاری نمایشگاههای کتاب و محصوالت فرهنگی
»»توزیع و فروش کتاب و محصوالت فرهنگی
»»ارائهی خدمات چاپ و نشر کتاب و محصوالت فرهنگی
»»برنامهریزی و فعالیت در جهت ارتقای فرهنگ مطالعه و کتابخوانی
نشر شهر از سال  ۱۳۸۲تاکنون بیش از  ۱۵۰۰عنوان کتاب و محصول فرهنگی تولید و سیزده دوره نمایشگاه یاد یار مهربان
برای اهدای کتاب به کتابخانههای مدارس تهران برگزار کرده است .همچنین نشر شهر مأموریت دارد تمام کت ابهای مورد نیاز
مدیریتهای تابعهی شهرداری را که در سال بیش از صد عنوان کتاب است از طریق مرکز چاپ و نشر خود به چاپ رسانده و منتشر
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کند .از سال  ،1394نشر شهر مأموریت یافت نسبت به برنامهریزی و بهرهبرداری از باغ کتاب اقدام نماید .از تیرماه سال  ،1396نشر
شهر عملیات بهرهبرداری از باغ کتاب تهران را آغاز کرد که همچنان ادامه دارد .الزم به ذکر است که در پاییز سال  ،1399مؤسسه
باغ کتاب تهران به عنوان یک شرکت مستقل ثبت شد و نشر شهر به عنوان بازوی انتشاراتی باغ کتاب درآمد( .درباره باغ کتاب ،به
بخش «مراکز ویژه» مراجعه کنید).

مرکز چاپ نشر شهر
مرکز چاپ ،همزاد نشر شهر و قلب تپنده آن در ارائه خدمات متنوع چاپ به کلیه بخشهای شهرداری تهران و سایر مشتریان
خدمات چاپی است .بر اساس بخشنامه شماره  ۵۱۶۳۵/۸۷۱۰شهردار محترم تهران مبنی بر تمرکز کلیه فعالیتهای چاپ و نشر
شهرداری ،مرکز چاپ نشر شهر با تجهیزات مدرن و مجریان توانمند خود ،امکان انجام کلیه خدمات چاپ و نشر را با بهترین کیفیت
و در زمان مناسب فراهم نموده است .خدمات اصلی مرکز چاپ نشر شهر عبارتند از :چاپ افست ،چاپ دیجیتال ،چاپ ریسو،
طراحی گرافیك ،اسکن و عكاسی ،چاپ اطالعات متغیر ( )VDPو چاپ امنیتی.

نشانی :بزرگراه اتوبان حقانی غرب به شرق ،خروجی کتابخانه ملی و باغ کتاب ،باغ کتاب
شماره تماس96045500 :
سایتwww.bagheketab.com :

274

مؤسسه تصویر شهر
مهم ترین وظایف و اهداف مؤسسه تصویر شهر عبارتند از:
»»تجهیز و نگهداری سالن های نمایش
»»حمایت در برگزاری جشنواره های بین المللی
»»حمایت معنوی و مشارکت مادی در تولید آثار سینمایی فاخر و ارزشی
»»برگزاری کارگاه های آموزشی بازیگری
امکانات
پردیس سینما گالری ملت ،پردیس سینمایی تماشا ،پردیس سینمایی راگا و پردیس سینمایی رازی (توضیحات کامل تر در
بخش پردیس های سینمایی آمده است).

نشانی :بلوار نلسون ماندال (آفریقا) ،نرسیده به میدان آرژانتین ،روبروی پایانه بیهقی ،پالک 6
شماره تماس88194139 - 88193306 :
سایتwww.tasvireshahr.com :
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مؤسسه هاتف شهر
معرفی مؤسسه
مؤسسه فرهنگی هاتف شهر با هدف هدایت استعدادها و توانمندیهای فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری در سال
 1384تأسیس گردید.
مهم ترین حوزه های فعالیت مؤسسه هاتف شهر عبارتند از:
»»برگزاری نمایشگاه های موضوعی فرهنگی و هنری
»»برگزاری جشن ها ،همایش ها ،سمینارها
»»طراح ــی س ــن ه ــای مناس ــبتی در فضاه ــای سرپوش ــیده و باز،طراح ــی دکوراس ــیون باتلفی ــق س ــازه ها(اس ــپیس ،پارتیش ــن،
داربس ــت ،یونولی ــت ،چ ــوب و فل ــز) ،طراح ــی س ــردرها
»»انجام کلیه امور تبلیغاتی محیطی،رسانه ای و مجازی
»»توسعه و تجهیز کلیه مراکز فرهنگی ،ورزشی و تفریحی
»»غرفه آرایی و سازه های نمایشگاهی
»»نصب تلویزیون های شهری و  LEDدر کلیه اماکن فرهنگی ،ورزشی و تجاری
»»خدمات چاپ و نصب بنر ،فلکس و استیکر
»»خدمات چاپ دیجیتال و افست
»»سیستم های صوت ،نور حرفه ای و تصویر برداری (واحد سیار)
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»»طراحی دکوراسیون ،معماری داخلی و تجهیزات مبلمان شهری
»»ساخت و تجهیز فراسینما با استفاده از تکنولوزی و فناوری روز
»»ساخت و تجهیز وبهره برداری از اماکن تفریحی ،فرهنگی و ورزشی
امکانات
اجرای نمایشگاه های تخصصی با بیش از  15000متر اسپیس فریم و اجرای دکوراسیون با تلفیق سازه ها (اسپیس ،پارتیشن،
داربست ،یونولیت ،چوب و فلز) ،طراحی و ساخت سردرهای ویژه ،طراحی دکوراسیون ،معماری داخلی و تجهیزات مبلمان شهری
از قبیل مشاوره طراحی و چیدمان ،طراحی و اجرای دکور و آ کوستیک سالن های آمفی تئاتر و کنفرانس ،طراحی و اجرای پارتیشن و
مبلمان شهری ،طراحی و اجرای دکوراسیون اماکن مذهبی ،محراب ،مساجد و نمازخانه
طراحی و تجهیز سیستم نور ،صوت و تصویر سالن های آمفی تئاتر و کنفرانس ،تجهیز و راه اندازی سیستم میکروفن کنفرانس
و پیجر ،طراحی و اجرای نورپردازی ساختمان های اداری ،تجاری و میادین شهر ،راه اندازی سیستم های تصویری شامل ویدئو
پروژکشن ،پرده نمایش و سیستم صوت میکسر و باند ،سیستم نور شامل پروژکتور ،کالر چنجر و لیزر.
تلویزیون های شهری و طراحی و نصب سازه های تبلیغاتی بیلبورد ،پرتابل و عرشه پل ،طراحی ،چاپ و اوج دهی انواع بالن ها
و اجرای آرک های تبلیغاتی و اجرای نورافشانی در بزرگترین جشن ها و مراسمات ،طراحی و اجرای سازه بیلبورد ،پرتابل ،استندهای
تبلیغاتی و تابلوهای بک الیت ،امکان استقرار و ساخت سینماهای چند بعدی در کلیه اماکن مورد نظر
امکانات چاپی از قبیل طراحی های گرافیکی جهت چاپ افست و دیجیتال ،چاپ بر روی انواع بنر ،فلکسی و استیکر تا عرض
 ،520چاپ بر روی انواع کاغذ و مقوا تا ضخامت  250گرم ،چاپ بر روی گالسه ،فتوگالسه و  ،...مجهز به دستگاه لمینت سرد و
گرم تا عرض 165
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امکانات اطالع رسانی و ستاد خبری از قبیل مدیریت اطالع رسانی پروژه ها و نمایشگاه با تشکیل ستاد خبری ،تولید و تنظیم
خبر ،گزارش و گفتگو ،پوشش خبری و انتشار اخبار در رسانههای مکتوب ،دیجیتال و صداو سیما ،برگزاری نشست خبری ،راه
اندازی مدیریت پرتال و پایگاه خبری ،راه اندازی مدیریت برنامه های کاربردی خبری در بستر گوشی های هوشمند و راه اندازی و
مدیریت وب سرویس های پیامکی برای ارسال انبوه اخبار به تلفن همراه
مدیریت و بهره برداری از کلیه اماکن ورزشی ،فرهنگی و تفریحی در شهر تهران از قبیل استخر و سالن بدنسازی و سالن آمفی
تئاتر مجموعه فرهنگی ورزشی روح اهلل ،استخر مجموعه ورزشی خیام ،مجموعه فرهنگی ورزشی عماد مغنیه ،مجموعه فرهنگی
ورزشی شهدای دزاشیب از قبیل آمفی تئاتر ،استخر ،سالن ماساژ ،حمام سنتی ،کافی شاپ ،مجموعه ورزشی تفریحی سرخه حصار،
سالن آمفی تئاتر کوثر

نشانی :میدان انقالب اسالمی ،ابتدای خیابان کارگر جنوبی ،کوچه شهید مهدی زاده ،شماره 23
شماره تماس66435103-4 - 66919524 :
سایتwww.hatefshahr.ir :
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شرکت تهران گشت ارغوانی
ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری شامل:
»»مجری تورهای گروهی و انفرادی
»»رزرو و صدور بلیط هواپیما و قطار
»»مجری تورهای گروهی ایرانگردی و تهرانگردی
»»رزرو هتل
»»تأمین وسیله های نقلیه درون شهری و برون شهری ()VIP
باشگاه فرهنگ و هنر ایرانیان
معرفی باشگاه
سالیانه میلیون ها نفر از شهروندان تهرانی از خدمات متنوع مناطق و مراکز و مؤسسات تابعه سازمان فرهنگی هنری در مناطق
 ۲۲گانه شهر تهران استفاده مینمایند .با توجه به ضرورت ارتباط و تعامل بیشتر با خانواده بزرگ مخاطبین سازمان فرهنگی هنری
شهرداری تهران نسبت به تأسیس«باشگاه فرهنگ و هنر ایرانیان» اقدام گردیده است .در این باشگاه عالوه بر اجرای طرح های
تعاملی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی ترتیبی اتخاذ شده است تا سایر مشوق های انگیزشی از جمله امکان جمع آوری امتیاز
و دریافت تخفیف در خرید نیز برای اعضای باشگاه فراهم شود .مسئولیت طراحی و راهبری باشگاه مخاطبین سازمان فرهنگی
هنری شهرداری تهران (باشگاه فرهنگ و هنر ایرانیان) طی ابالغ شماره  ۹۲۰-۹۵۳۶۷۰ریاست محترم سازمان فرهنگی هنری
شهرداری تهران در تاریخ  1397/09/05به شرکت تهران گشت ارغوانی محول گردیده است.
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مزایای عضویت در باشگاه:
»»حــس خــوب عضویــت و افزایــش میــزان رضایتمنــدی از طریــق توســعه تعامــات فرهنگــی  -اجتماعــی در جمــع خانــواده بــزرگ
مخاطبیــن ســازمان فرهنگــی هنــری شــهرداری تهــران
»»دریاف ــت اخب ــار و آ گاه ــی از برنام ــه ه ــای متن ــوع فرهنگ ــی -هن ــری فرهنگس ــراها ،مناط ــق و مراک ــز س ــازمان فرهنگ ــی هن ــری
ش ــهرداری ته ــران در مناط ــق  ۲۲گان ــه ش ــهر ته ــران
»» اســتفاده از صفحــه کاربــری اختصاصــی ویــژه اعضــای باشــگاه و امــکان ســفارش الکترونیکــی خدمــات و محصــوالت  -اولویــت
در پذیــرش و ارائــه خدمــات آموزشــی ،فرهنگــی و هنــری در فرهنگســراها و مناطــق و مراکــز و مؤسســات و شــرکتهای تابعــه ســازمان
فرهنگــی هنــری شــهرداری تهــران
»»جمع آوری امتیاز جهت شرکت در جشنواره های فصلی و سایر برنامه های وفاداری باشگاه
»»بهــره منــدی از خدمــات مشــاوره و راهنمایــی واحــد امــور اعضــای باشــگاه جهــت اســتفاده مطلــوب از خدمــات متنــوع ســازمان
فرهنگــی هنــری در ســطح شــهر تهــران
»» دریافــت تخفیــف آنــی در خریــد خدمــات آموزشــی ،ســینمایی ،تفریحــی  -ورزشــی  ،ســفر و گردشــگری و ...در مناطــق و مراکــز
و مؤسســات و شــرکتهای تابعــه ســازمان فرهنگــی هنــری شــهرداری تهــران
»»دریافــت تخفیــف آنــی در خریــد از شــبکه پذیرنــدگان بــرون ســازمانی طــرف قــرارداد باشــگاه (رســتوران -هتــل -مراکــز تفریحــی
ورزشــی -بیمــه  -مراکــز خریــد  -ســفر و گردشــگری  -آموزشــی و) ...
 دریافت تخفیف آنی در خرید از شبکه پذیرندگان مجازی و حضوری باشگاه مشتریان بانک ملت (تپسی -سامسونگ -دیجی کاال  -علی بابا و) ...
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نشانی :خیابان سهروردی شمالی ،تقاطع مطهری و بهشتی ،روبروی پمپ بنزین ،خیابان تقوی ،پالک  ،25طبقه 5
شماره تماس88422500 - 88426800 :
سایتclub.farhangsara.ir/public/home :
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مؤسسه رشد و شکوفایی جوان
تاریخچه
در دنیای پر شتاب امروز توجه به مقوله نوآوری و تمرکز بر رشد متناسب با فناوری های روز یکی از دغدغه های جدی کلیه
مدیران و صاحبنظران توسعه بوده و مجموعه های بزرگ و پیشرو تجاری و صنعتی و غول های تکنولوژی مسابقه ای همه جانبه
برداشت میوه های نوآوری در بخش های مختلف صنعتی و خدماتی در جهت باالبردن سهم و جایگاه
را برای سبقت از رقیبان در
ِ
خود در بازار شروع کرده اند.
در کشور ایران نیز هم راستا با سایر کشورهای در حال توسعه در دهه گذشته فعالیت های مثبتی در توجه به نوآوری و استفاده
از ایده های نو برداشته شده و مهمترین آنها را می توان ایجاد ساختار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دهه گذشته به
عنوان متولی کالن و کشوری موضوع خالقیت و نوآوری و همچنین صندوق های حمایت از ایده ،نوآوری و کارآفرینی در سطح کشور
برای حمایتهای مالی و اقتصادی قلمداد کرد.
در کشور ما در زمینه های فناوری اطالعات و خدمات مالی و فینتک و همچنین تسهیل خدمات از طریق ظهور سامانه های
ارائه کننده خدمات خالقانه واسطه ای در طول ده سال گذشته اقدامات مؤثری صورت گرفته است اما متاسفانه بر خالف سایر
کشورها در حوزه فرهنگ و هنر که زمینه های مستعد و سهل الوصول تر و همه گیرتری در زمینه نوآوری و خالقیت در آنها امکان
ظهور و بروز دارد ،به این مهم چندان توجه نشده است.
علیرغم پیشرفت های شگرف در دنیا با رویکرد نوآوری در زمینه های مختلف فرهنگی و هنری از سینما و تکنولوژی های ساخت
محصوالت سینمایی تا تولید بازیهای کامپیوتری و ارائه محصوالت فرهنگی و هنری و سرگرمی و بسترهای آموزشی ،متاسفانه در ایران
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بیشتر جنبه استفاده از خدمات و محصوالت نوآورانه فرهنگی و هنری مطرح بوده و تولی گری نوآوری که سازنده اکوسیستم آینده فضای
فرهنگ و هنر کشور است کمتر مورد توجه دست اندرکاران حوزه فرهنگ و هنر کشور قرار گرفته است.
سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران به عنوان یکی از متولیان اصلی فرهنگ و هنر شهر تهران و دارنده بزرگترین زنجیره
مجموعه های خدمات دهنده فرهنگی و هنری به شهروندان نقش بسزایی در ایجاد تحول در سبد خدمات قابل ارائه به شهروندان
از جنبه کیفی و توجه به رویکردهای نوآورانه در خدمات را ایفا می کند .از طرفی حمایت از مجموعه های نوآفرین (استارتاپها) و
اختصاص بخشی از ظرفیتهای سازمان به حمایت از جوانان تحول گرا و نوآور در عرصه فرهنگی و هنری یکی از برنامههای سازمان
در مسیر اجرای منویات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب قلمداد می شود که مدیریت ارشد سازمان آن را سرلوحه خود
در اقدامات پیش رو قرار داده است.
مؤسسه رشد و شکوفایی جوان سازمان فرهنگی و هنری در پاسخ به ایجاد ظرفیتهای نو و توجه به نیازهای جدید عرصه
فرهنگی و هنری در زیر مجموعه سازمان در سال  1399شکل گرفته و بر آن است اقدامات مؤثری را در جهت پیشبرد اهداف سازمان
در عرصه ایجاد زیرساخت های نوآوری و اضافه کردن خدمات نوآورانه به شهروندان بردارد.

نشانی :تقاطع خیابان کارگر جنوبی و خیابان جمهوری اسالمی ،فرهنگسرای فناوری اطالعات
شماره تماس96652702 - 96652714 - 66902130 - 66902125 :
سایتit.farhangsara.ir :
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پردیس های سینمایی

پردیسهای سینمایی ،ترکیبی از مراکز فرهنگی و تجاری اند .در پردیسهای سینمایی عالوه بر سالن سینما،
گالری ،محل عرضه محصوالت فرهنگی و رستوران ،فضاهای تجاری و در بخشی هم فضای ورزشی کودکان
پیشبینی شده است 4 .پردیس سینمایی سازمان عبارتند از:

پردیس سینما گالری ملت
دومین سینپلکس سینمایی کشور به لحاظ تعداد صندلی

تاریخچه
پردیس سینما گالری ملت در سال  ۱۳۸۷با  ۴سالن به ظرفیت  ۲۶۵صندلی ،یک سالن کوچک  VIPبا ظرفیت  ۳۰صندلی و در
مجموع با ظرفیت  1090صندلی افتتاح شد که با توجه به سازه منحصر به فرد و طراحی خاص و همچنین عدم وجود مراکز تجاری
در این بنا و مجاورت با بوستان ملت یکی از مهم ترین مراکز فرهنگی  -سینمایی کشور محسوب می شود.
در پی ضرورت توسعه و بازسازی پردیس سینمایی ملت به عنوان یکی از زیباترین و عریض ترین سازهای معماری و سینمایی
شهر تهران ،عملیات عمرانی آن در سال  98انجام شد.
ماحصل این بازسازی ها و توسعه منجر شد به :افتتاح پارکینگ با ظرفیت  700واحد ،احداث  7سالن نمایش جدید با ظرفیت
 485نفر ،احداث سالن چند منظوره (سینما ،تئاتر ،موسیقی و همایش) با ظرفیت  237نفر ،بازنگری سالن های موجود و ارتقا
تعداد صندلی های سالن های بزرگ از  265به  310در هر کدام ،احداث نمازخانه جدید ،احداث گالری با نورپردازی حرفه ای،
احداث فودکورت با ظرفیت  800صندلی ،احداث کافی شاپ در فضای داخلی و خارجی پردیس ،اصالح اماکن و بوفه های پذیرایی،
احداث کافه کتاب ،تجهیز سینما به  180دوربین مداربسته ،تعویض کف پوشهای البی های  1تا  ،4تعویض پرده های نمایش
سالنهای  1تا  ،4به روز رسانی سیستم های نمایش به فرمت لیزری ،نورپردازی داخلی فضاهای عمومی سینما ،تعویض ،بازسازی
و تقویت سیستم هواساز (گرمایش و سرمایش) سینما ،ایجاد خدمات رفاهی جهت تردد مراجعین با تخفیف ویژه از  50تا  100درصد
با همکاری تاکسی اینترنتی.
افتتاح فودکورت و پارکینگ این مجموعه تیرماه  98همزمان با آغاز هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر و افتتاح  ۱۲سالن
این سینما با ظرفیت  1900صندلی 7 ،بهمن ماه  98همزمان با آغاز سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر با حضور دکتر پیروز حناچی
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شهردار تهران ،حجت االسالم و المسلمین میثم امرودی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ،دکتر حسین انتظامی
رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  ،مدیران شهری و سینمایی ،هنرمندان و اصحاب رسانه در پردیس سینما
گالری ملت برگزار شد .مهمترین فعالیت در این بخش بازنگری کامل پردیس سینماگالری ملت به عنوان یکی از زیباترین و عریض
ترین سازه های معماری و سینمایی شهر تهران بود که احداث پارکینگ به عنوان یک ایراد جدی برای این پردیس در اوایل سال
جاری به عنوان یک ضرورت در دستور کار قرار گرفت که با پیگیری های مؤسسه و با مساعدت شهردار محترم و معاون عمرانی
ایشان مشکل ساخت آن مرتفع گردید.
در ادامه در خصوص توسعه و بازسازی این مجموعه که با همفکری کارشناسان خبره در حوزه ساخت سینما صورت گرفت
امکان افزایش سالنها و تعداد صندلی های موجود در دستور کار بعدی قرار گرفت که با این طرح شاهد تحولی چشمگیر در این
مجموعه با افزایش  90درصدی تعداد صندلی و مخاطب در آن بودیم .پردیس ملت بعد از اینکه در سال  ۹۴برای اولین بار به
عنوان کاخ مردمی در جشنواره فیلم فجر قرار گرفت ،سال  ۹۵نیز برای تجربه دوم ،از طرف ستاد برگزاری سی و پنجمین جشنواره
فیلم فجر به عنوان کاخ مردمی قرار میگیرد ،تا مردم بتوانند با سازندگان و دستاندرکاران فیلمهای فجر در ارتباط باشند و
فیلمسازان واهالی سینما نیز آثار خود را در معرض دید عالقهمندان و بازدیدکنندگان قرار دهند .این پردیس سینمایی از سال  96تا
سال  98به مدت سه سال متوالی به عنوان سینمای رسانه در جشنواره فیلم فجر برگزیده شده است.
نشانی :خیابان ولی عصر (عج) ،بزرگراه آیت اله هاشمی رفسنجانی (نیایش) ،روبروی بزرگراه کردستان ،ضلع جنوبی بوستان ملت
شماره تماس23162 :
سایتwww.tasvireshahr.com/Home/PardisItem/1 :
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پردیس سینمایی تماشا
پردیس سینمایی تماشا ،مجموعه ای فرهنگی هنری واقع در منطقه  18شهرداری تهران است که در سال  1385با حضور
دکتر قالیباف شهردار وقت تهران افتتاح گردید .پردیس سینمایی تماشا ّ
مجهز به سه سالن پخش فیلم واجرای نمایش ،برنامه
موسیقی و برپایی مراسم با مجموع گنجایش  640صندلی ،اتاق گریم ،گالری عکس ،بوفه ،تاالر پذیرایی ،پارکینگ وفضای
باز جهت اجرای برنامه های فرهنگی هنری می باشد که در زمینی به مساحت  2500مترمربع و با تازه ترین فناوری پخش فیلم و
صدای دالبی احداث شده است .سالن  1این مجموعه با گنجایش 320صنذلی مجهز به سن نمایش و سیستم نورپردازی می باشد
که عالوه بر نمایش فیلم می توان جهت برگزاری همایش ها ،سیمنارها ،اجرای تئاتر کودکان و برگزاری جشن مدارس بهره برداری
کرد .سالن  2با گنجایش  161صندلی وسالن  3با گنجایش  159صندلی است.
در پی ضرورت توسعه و بازسازی پردیس تماشا در سال  1398تمامی سالن های نمایش این مجموعه به ویدئو پروژکشن
جدید مجهز و به سیستم لیزری ارتقا یافته و سیستم های دوربین مدار بسته به منظور امنیت پردیس نصب گردید .این پردیس
سینمایی از سال  1395به عنوان پاتوق اصحاب رسانه در نظر گرفته شد.
امکانات این پردیس عبارتند از :رستوران ،بوفه و پارکینگ
نشانی :چهار راه یافت آباد ،بلوار معلم ،میدان معلم ،بلوار مدائن
شماره تماس66656129-30 :
سایتwww.tasvireshahr.com/Home/PardisItem/3 :
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پردیس سینمایی رازی
پردیس سینمایی رازی در سال  1387با حضور دکترمحمد باقر قالیباف شهردار وقت تهران در منطقه  11شهرداری تهران
افتتاح شد .این پردیس سینمایی در حال حاضر دارای دو سالن با مجموع گنجایش  220صندلی است  .سالن اصلی به ظرفیت
 160صندلی و یک سالن به ظرفیت  60صندلی می باشد .پردیس سینمایی رازی مجهز به پارکینگ و در مجاورت بوستان رازی
می باشد.
در پی ضرورت توسعه و بازسازی پردیس رازی در سال  ،1398سالن یک این مجموعه به سیستم پخش ( )E.cinemaلیزری
تجهیز وسیستم های دوربین مدار بسته به منظور امنیت پردیس نصب گردید.
امکانات این پردیس عبارتند از :بوفه ،تاالر پذیرایی و پارکینگ

نشانی :میدان رازی (گمرک) ،خیابان هالل احمر ،نرسیده به میدان رازی
شماره تماس55426461 :
سایتwww.tasvireshahr.com/Home/PardisItem/4 :
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پردیس سینمایی را گا

پردیس سینمایی تجاری راگا در سال  1390با حضور دکترمحمد باقر قالیباف شهردار وقت تهران در منطقه  20شهرداری تهران
و جنب فروشگاه شهروند افتتاح شد .این مجتمع تجاری  -سینمایی در زمینی به وسعت  5000متر مربع در نزدیکی بافت تجاری
مسکونی شهر ری به صورت چهار بر و با دسترسی های منحصر به فرد از طریق بزرگراه شهید آوینی و دسترسی محلی شهرری واقع
شده است .این مجتمع مشتمل بر  5طبقه است .این پردیس سینمایی در حال حاضر دارای سه سالن با مجموع گنجایش 610
صندلی است که ظرفیت سالن یک  323صندلی ،سالن  2147صندلی و سالن  1403صندلی است.
در پی ضرورت توسعه و بازسازی پردیس راگا در سال  1398تمامی سالن های نمایش این مجموعه به ویدیو پروژکشن جدید
مجهز و به سیستم لیزری ارتقا یافته و سیستم های دوربین مداربسته به منظور امنیت پردیس نصب گردید.
امکانات این پردیس سینمایی راگا می توان به بوفه ،پارکینگ ،اشاره کرد و همچنین مجاورت با مرکز خرید و شهربازی برای
کودکان از ویژگی های این سینما است.

نشانی :شهر ری 24 ،متری کریمی شیرازی ،جنب فروشگاه شهروند
شماره تماس55933251 :
سایتwww.tasvireshahr.com/Home/PardisItem/5 :
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مرا کز ویژه

نگارخانه الله
نگارخانه الله به عنوان یک مرکز تخصصی هنری ،مکانی برای عرضه و ارائه آثار هنری در حوزه هنرهای تجسمی معاصر
است .نقش اساسی این مرکز در وسعت بخشیدن به آفرینش های هنری هنرمندان ،بسترسازی برای ایجاد حساسیت های هنری
و دیدگاه های زیبایی شناختی و امکان بررسی و تحلیل آثار هنری است.
نگارخانه الله وابسته به معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است و ضمن همجواری با مراکز مهمی
همچون موزه هنرهای معاصر ،موزه فرش ،گذر فرهنگ و هنر الله ،هتل الله،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،نقشی پر
اهمیت در برگزاری رویدادهای هنری داشته است .از سویی دیگر دسترسی دانشجویان دانشکده هنرهای زیبای تهران ،دانشگاه
هنر و دانشکده هنردانشگاه آزاد اهمیت هنری این مرکز را دوچندان می سازد.
این مرکز با فضایی به مساحت  264متر مربع در سال  1372مورد بهره برداری قرار گرفته و با هدف ارتقای سطح فرهنگ و هنر
ملی اسالمی و بسترسازی برای معرفی هنرمندان خالق برنامه ریزی نموده است.
در یک نگاه کلی ،مهمترین فعالیت های نگارخانه الله را می توان به شرح زیر خالصه کرد:
»»برگزاری نمایشگاه های گروهی از آثار استادان هنر ،هنرمندان پیشکسوت و جوان
»»برگزاری نمایشگاه های فروش فصلی (اکسپو) آثار چند نسل هنرمندان معاصر ایران
»»برگزاری نشست های پژوهشی هنر
»»برگزاری کارگاه های هنری با حضور استادان و هنرمندان
نشانی :خیابان دکتر فاطمی ،ضلع شمالی پارک الله ،جنب هتل الله
شماره تماس88960492 :
سایتwww.lalehartgallery.ir :
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خانه کاریکاتور (سایت ایران کارتون)
سایت ایران کارتون از سال  ۱۳۷۹فعالیت خود را آغاز کرد ،در آغاز هدف از شکل گیری این سایت  ،در معرض اتفاقات جهانی
قرار گرفتن هنرمندان ایرانی بود.
اما در حال حاضر دنیا منتظر این است که ببیند چه اتفاقی در حوزه کارتون و کاریکاتور توسط هنرمندان ایرانی به ثمر
مینشیند ،برپایی مسابقات متعدد در ایران و حضور مؤثر هنرمندان ایرانی توانمند این حوزه در دنیا نتیجه کار جدی در حوزه
فضای مجازی است.
به روز بودن سایت ایران کارتون فارسی و التین ،ارائه آخرین اطالعات و اخبار ،معرفی هنرمندان مطرح داخلی و خارجی ،اعالم
مسابقات جهانی در زمینه کارتون و کاریکاتور و تحلیل و بررسی آثار مطرح در این ارتباط  ،نمایش فیلم های آموزشی و گذاشتن
هزاران تصویر در گالری های این سایت تنها گوشه ای از فعالیت های این سایت هنری است.
سایت ایران کارتون سه بار تاکنون رتبه اول در بین سایت های تخصصی را از آن خود کرده است و در حال حاضر باالترین
جایگاه در بین سایت های تخصصی ایران و جهان را داراست.

نشانی :خیابان شریعتی ،تقاطع بزرگراه شهید همت ،خیابان شهید گل نبی غربی ،پالک 60
شماره تماس22868600 :
سایتwww.irancartoon.com :
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باغ کتاب تهران
باغ کتاب تهران بزرگترین مجموعه کتاب و سرگرمیهای علمی کشور است که در دو طبقه با زیربنای  65هزار متر مربع
و وسعت  110هزار متر مربع در اراضی عباسآباد احداث شده است .طول بنای باغ کتاب بیش از  500متر و عرض آن به حدود
ً
 70متر میرسد .این مجموعه بزرگترین کتابفروشی ایران و بنا به برآورد نشریه نیوزویک (احتماال) بزرگترین کتابفروشی مستقل
(غیرزنجیرهای) جهان به شمار میرود .کارفرمای پروژه شهرداری تهران است و عملیات طراحی و ساخت آن را شرکت توسعه
فضاهای فرهنگی انجام داده است.
تاریخچه
»»تاریخچه وقایع مهم احداث باغ کتاب1383-۱۳۹۹
»»تابستان  :1383دستور شهردار وقت تهران برای احداث محل جدید نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران
»»زمستان  1383تا تابستان  : 1384برگزاری مسابقه طراحی معماری
»»اردیبهشت  :1386شروع به ساخت پروژه
ریزی بهرهبرداری پروژه
»»زمستان  :1389حضور آقای علیاکبر اشعری برای طراحی و برنامه ِ
»»زمستان  :1394تحویل باغ کتاب تهران به نشر شهر برای برنامهریزی و بهرهبرداری
»» 12تیر  :1396افتتاح باغ کتاب تهران
»»پاییز  :1399ثبت مؤسسه باغ کتاب تهران به عنوان یک شرکت مستقل
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امکانات و فضاها
بنای باغ کتاب تهران در سه طبقه شامل چهار بلوک است:
بلوک  :Aبهارستان :شمالیترین بلوک باغ کتاب تهران ،یعنی بلوک  Aمخصوص بچههاست و بهارستان نام دارد .مساحت
طبقه همکف آن 7هزار متر مربع و مساحت طبقه اول6 ،هزار متر مربع است .در طبقه همکف آن فروشگاه کتاب و محصوالت
فرهنگی کودکان و نوجوانان قرار دارد .مجسمههای بیش از  30شخصیت کارتونی خاطرهانگیز در این طبقه در فضای داخل و
بیرون کتابفروشی نصب شده است .از دیگر فضاهای مربوط به این بخش که مخصوص کودکان است میتوان به باشگاه رباتیک
و باشگاه زیستشناسی و سرزمین فکربازیا اشاره کرد که در طبقه فوقانی کتابفروشی کودک و نوجوان قرار دارند.
بلوک  :Bخیالستان باغ کتاب :خیالستان ،راهرویی باریک به طول حدود  60متر است که دو بلوک  Aو  Cرا به هم ربط
میدهد .در این راهرو ،دو حلقه پیاده َبر ( ، )walk wayشما را از رنج راه رفتن آسوده می کنند و پروژکتورهای قدرتمند در دو سوی
راهرو ،فضایی خیالی و جذاب برای شما درست می کنند .از باالی خیالستان ،گذر فرهنگ می گذرد .گذر فرهنگ ،میدان فرهنگ
در ضلع غربی باغ کتاب را به دریاچه ،باغ هنر ،باغ موزه دفاع مقدس ،پارک طالقانی و پل طبیعت پیوند می دهد.
بلوک  :Cنگارستان :این بلوک ،مرکز هنری باغ کتاب است؛  11سالن سینما در طبقه همکف و زیرزمین ،پذیرای عالقهمندان
سینماست .این تعداد سینما حدود  1200نفر را در خود جای میدهد .مساحت پرده سینمای اصلی باغ کتاب  190متر مربع است
که یکی از بزرگترین پردههای سینمایی ایران به شمار میرود .پردیس سینمایی باغ کتاب در اولین سال فعالیت به عنوان کاخ
هنرمندان جشنواره بینالمللی فیلم فجر مورد بهرهبرداری قرار گرفت .در مقابل سالنهای سینما مجموعهای از کافهها و بوفهها
قرار دارد .در طبقه اول ،باغ علم کودک (ویژه کودکان  7تا  12سال) احداث شده است .این مرکز علم که با مشارکت شرکت ال.جی
ساخته شده ،چهار داستان علمی را در قالبی مهیج و مدرن بازگو میکند :داستان بدن ،داستان خانه ،داستان شهر ،و داستان زمین.
در کنار اینها ،سالن نمایش علمی و سینما سه ُبعدی به همراه بخش ویژه ربات نقاش ،تجربهای جذاب و شیرین برای شما رقم
خواهد زد .ورودی اصلی باغ کتاب تهران نیز در این بلوک قرار دارد.

295

بلوک  :Dسروستان باغ کتاب :این بلوک شامل کتابفروشی و فروشگاه محصوالت فرهنگی بزرگساالن است که در نوع خود یکی
از بزرگترین فروشگاههای فرهنگی کشور را در مساحتی  7هزار متر مربعی شکل داده است .همچنین این مجموعه عنوان بزرگترین
کتابفروشی جهان را در فضایی  15هزار متر مربعی یدک میکشد (بزرگترین کتابفروشی مستقل جهان در نیویورک  14هزار و 500
متر مربع زیربنا داشت) .در طبقه اول هم یکی از مراکز علم جذاب باغ کتاب تهران قرار دارد :باغ علم نوجوان ،که ویژه بچههای
 12سال به باالست .این مرکز علمی با گالریهای متعدد و وسایل شگفتانگیزش ،ساعات خوبی را برای شما رقم خواهد زد .در
انتهای باغ علم نوجوان مرکز نمایشهای علمی قرار دارد که در آن رویدادهای نمایشی و هیجانانگیزی با موضوع علم و فنآوری
علمی خواهید دید .همچنین در زیرزمین این بلوک ،یک مرکز هنرهای نمایشی ،موسیقی و کافه هنر ،پذیرای عالقهمندان به تئاتر،
موسیقی و سایر هنرهای نمایشی است .این مجموعه به مساحت  1.700متر مربع شامل یک سالن نمایش مدرن با بیش از 200
صندلی ،یک بلکباکس و یک استودیوی مجهز ضبط موسیقی ــ موسیقی ارکسترال با ظرفیت  70نوازنده ،یکی از مدرنترین و
بزرگترین مجموعههای نمایشی تهران به شمار میرود.
پشت بام باغ کتاب :مجموعهای از فضاهای سبز و کافههاست که برای رفتن به آنجا ،هم میتوانید از آسانسور استفاده کنید و
هم از راهپلههای متعددی که در ضلع شرقی باغ کتاب قرار دارد ،به آنجا برسید .مساحت بام باغ کتاب تهران حدود  20هزار متر مربع
است .سینمای تابستانی باغ کتاب تهران نیز با ظرفیت  500نفر روی بام قرار دارد .بام از دو قسمت مجزا تشکیل شده .بام بلوک  Aاز
بام بلوک های  Cو  Dبه واسطه گذر فرهنگ از هم جدا افتادهاند .این بام سبز بزرگ با چشمانداز دریاچه هنر و پارک طالقانی ،فضایی
مناسب برای گعدههای جمعی و تماشای مناظر زیبای شهری است.
نشانی :میدان ونک ،بزرگراه حقانی ،مسیر غرب به شرق ،بعد از تقاطع بزرگراه شهید مدرس ،خروجی کتابخانه ملی ،باغ کتابتهران
شماره تماس۹۶۰۴۵۵۰۰ :
سایتhttps://bagheketab.com :
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پردیس تئاتر تهران
پردیس تئاتر تهران بزرگترین مرکز تئاتر حرفهای ایران ،در زمینی به مساحت  ۲۸هزار مترمربع و با زیر بنای  ۱۶هزار و  ۳۳۰مترمربع
در جنوب شرق تهران قرارگرفته است .پردیس تئاتر تهران بزرگترین مجموعه سالن تئاتر ایران است که تنها سالن اصلی آن گنجایش۱۰۰۰
نفر را داشته و ظرفیت برگزاری تئاترهای موزیکال ،تئاتر سنتی ،اجرای ارکستر سمفونیک و کنسرت موسیقی را نیز دارد .از جمله مهمترين
ويژگی سالن اصلی پرديس تئاتر تهران ظرفیت قرارگیری گروههای بسیار بزرگ تئاتر و حتی موسیقی تا بیش از  900نفر می باشد .سالن
اصلی مجموعه پردیس تئاتر تهران دارای امکان تغییر زاویه کف برای ساخت دکورهای با کف صحنه شیب دار میباشد.
این مرکز دارای  ۴سالن (بلک باکس) نمایش تجربی با گنجایش  ۵۰نفر و یک سالن (بلک باکس) ویژه نمایشهای عروسکی
است .سالن نمایش تئاتر عروسکی پرديس در هر اجرا میزبان  ۱۲۰نفر از عالقهمندان به تئاتر عروسکی می باشد.
مرکز تئاتر تهران دارای فضای آمفی تئاتر روباز به مساحت  ۳۵۰۰مترمربع است که کاربری آن برای اجرای نمایشهای آیینی
و سنتی می باشد .پرديس تئاترتهران دارای کارگاههای ساخت دکور ،کارگاه خیاطی ،سالنهای تمرین( ،پالتو تمرین زنده یاد
بهرام ریحانی و پالتو شماره یک اتاق گریم) و دیگر امکانات جانبی و فضاهای پشت صحنه است .این مجموعه دارای پارکینگ
با ظرفیت  200خودرو در داخل و  1000خودرو جنب مجموعه می باشد .از جمله امکانات رفاهی و جانبی مجموعه می توان به
نگارخانه قباد شیوا ،کافی شاپ ،فست فود ،باشگاه همکاران و فروشگاه های فرهنگی هنری در البی سالن اصلی اشاره کرد.
در پردیس تئاتر تهران به منظور بزرگداشت و ادای احترام به پیشکسوتان هنرهای نمایشی ،پنج سالن این مرکز با نام هنرمندان
شناخته شده؛ زنده یاد داوود رشیدی ،زنده یاد محمود استاد محمد ،زنده یاد جمشید مشایخی ،و زنده یاد محمد علی کشاورز و
هنرمند پیشکسوت علی نصیریان نامگذاری شده است .همچنین در این مرکز  4کانون در گروه ادب وهنر فعالیت می نماید .
نشانی :بزرگراه امام علی (ع) شمال به جنوب ،خروجی شهید محالتی شرق ،خیابان شاه آبادی ،پایین تر از میدان مالک اشتر
شماره تماس 96657605 - 33034176 - 33034210 - 33034205 :و 96657604
سایتwww.pardistheater.ir :
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