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



کــه  کســانی  عرصــه فرهنگــی، عرصــه جهــاد اســت؛ 
در ایــن میــدان جهــاد فرهنگــی حضــور دارنــد بایــد 
کــه شایســته  حــق جهــاد را بــه جــا آورنــد و آنگونــه 
واقعیــات  و  هــای دینــی  ارزش  ترویــج  بــه  اســت 
انقــالب اســالمی و دفــاع مقــدس بپردازنــد. البتــه 
مســائل فرهنگــی بــا دســتور و ُحکــم پیــش نمــی 
عرصــه،  ایــن  در  موفقیــت  الزمــه  بلکــه  رونــد، 
انگیــزه، ایمــان و حضــور فعــال انســان هــای معتقد 

بــه ارزش هــای دینــی و انقــالب اســالمی اســت.
)مقام معظم رهبری مد ظله العالی(
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کارهـــای فرهنگـــی  کســـب و  مدیریـــت فرهنـــگ و هنـــر شـــهر تهـــران بـــدون در نظرگرفتـــن جریـــان هـــای فرهنگـــی هنـــری مردمـــی، 

ـــا ســـایر ســـازمان هـــا و نهادهـــای مرتبـــط امـــکان پذیـــر نخواهـــد بـــود. هنـــری و اصـــل مشـــارکت ب

گذشـــته، یکـــی از ســـازمان  ســـازمان فرهنگـــی هنـــری شـــهرداری تهـــران بـــا پرداختـــن بـــه ایـــن ســـه دســـته ظرفیـــت در ســـال هـــای 

هـــای پیشـــروی فرهنگـــی هنـــری در حـــوزه مشـــارکت پذیـــری بـــوده اســـت. 

کار فرهنگـــی هنـــری  کســـب و  گـــروه فرهنگـــی هنـــری مردمـــی هســـتید،  گـــر شـــما جـــزء یکـــی از ایـــن ســـه دســـته مـــی باشـــید یعنـــی  ا

ـــرای شـــما  کتابچـــه ب کشـــور هســـتید ایـــن  گیـــری در یکـــی از نهادهـــای فرهنگـــی  ـــا مدیـــری دغدغـــه منـــد در حـــوزه مشـــارکت  ـــد و ی داری

مفیـــد مـــی باشـــد.

ـــا ظرفیـــت هـــای مشـــارکتی ســـازمان در مرکـــز مشـــارکت هـــای فرهنگـــی هنـــری تهیـــه  ـــا هـــدف آشـــنا ســـازی شـــما ب کتابچـــه ب ایـــن 

شـــده اســـت. 

مرکـــز مشـــارکت های فرهنگـــی هنـــری ســـازمان بـــا هـــدف توســـعه میـــدان فعالیـــت هـــای مشـــارکتی فرهنگـــی و هنـــری تشـــکیل 

ـــده دارد.  ـــه عه ـــم را ب ـــر مه ـــن ام ـــوص ای ـــری در خص گ ـــهیل  ـــت تس ـــت و مأموری ـــده اس ش

مقدمه
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گروهی مردمی و فعال در حوزه مسائل فرهنگی و هنری هستید: گر شما     ا

بهترین راهکار برای بهره مندی از ظرفیت های بی نظیر سازمان فرهنگی هنری برای شما »کانون« می باشد.

در ادامه مختصرًا با هویت کانون های مردمی و حوزه های فعالیتی آنها آشنا می شوید.

کـــه نقـــش ویـــژه ای در طراحـــی و اجـــرای برنامه هـــای  کانون هـــای مشـــارکت مردمـــی یکـــی از بازوهـــای قدرتمنـــد ســـازمان انـــد 

کننـــد.  فرهنگـــی هنـــری مٔوثـــر و هـــم راســـتا بـــا نیـــاز و خواســـته های شـــهروندان تهرانـــی ایفـــا  مـــی 

کـــه بـــا توجـــه بـــه تـــوان، ظرفیـــت و دغدغه منـــدی  گـــروه هـــای غیرسیاســـی، غیرانتفاعـــی و غیردولتی انـــد  کانـــون هـــای مـــردم نهـــاد، 

کانـــون هـــا یـــا منطقـــه ای اســـت  گســـتره فعالیـــت  در خصـــوص مســـائل و موضوعـــات پیرامـــون خـــود، فعالیتشـــان را آغـــاز می کننـــد. 

کانـــون هـــای  کانـــون هـــای شـــهری توســـط مرکـــز مشـــارکت هـــای فرهنگـــی هنـــری و فعالیـــت  یـــا فرامنطقـــه ای )شـــهری(. فعالیـــت 

ـــرد.  گی ـــرار مـــی  منطقـــه ای توســـط مدیریـــت هـــای فرهنگـــی هنـــری مناطـــق و فرهنگ ســـراهای خـــاص تحـــت نظـــارت ق

کانون های مشارکت مردمی عبارت است از:  مهم ترین اهداف تأسیس 

 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 نقش های فعال اجتماعی «

تقویت و ارتقای هویت شهروندی و ایفای نقش فعال در برنامه های فرهنگی و اجتماعی و زیست شهری «

 زمینه سازی برای شکوفایی استعدادهای بالقوه و خالقیت های 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  «

تقویـــت فعالیـــت هـــای داوطلبانـــه و مشـــارکتی، جهـــت تجمیـــع ســـرمایه هـــای اجتماعـــی و بهـــره منـــد شـــدن ازخالقیـــت هـــا و  «

توانایـــی هـــای آنـــان در برنامـــه هـــای فرهنگـــی و اجتماعـــی شـــهر

گروه کانون ها: 

ح ذیل دسته بندی شده اند؛ کانون به شر کانون های مشارکت مردمی سازمان ذیل ۸ گروه 

کـــه در جهـــت  کانـــون ادب و هنـــر: پاتـــوق فرهیختـــگان، هنرمنـــدان و عالقـــه منـــدان بـــه هنـــر اصیـــل اســـالمی - ایرانـــی    گـــروه   .1

کننـــد. ترویـــج ایـــن هنـــر اصیـــل و معرفـــی مفاخـــر و هنرمنـــدان ایـــن ســـرزمین تـــالش مـــی 

محورهای فعالیت: ادبی )شعر و داستان ..(، نمایش، موسیقی، فیلم، هنرهای تجسمی

ـــب،  ـــان و مذاه ـــه ادی ـــه  در زمین ک ـــه  ـــگ و اندیش ـــوزه فرهن ـــران ح ـــب نظ ـــمندان و صاح ـــوق اندیش ـــاق: پات ـــون اخ کان ـــروه  گ  .۲

تاریـــخ، تمـــدن و فرهنـــگ ایـــن ســـرزمین و ملـــل مختلـــف و همچنیـــن معرفـــی اندیشـــمندان ومتفکـــران ایـــن عرصـــه فعالیـــت می کننـــد.

محورهای فعالیت: فرهنگی و مذهبی، قرآنی ، تولید محصول، مناسبتی، کتابخوانی، محیط زیست

گـــرد  گـــون فرهنگـــی، علمـــی، اجتماعـــی  گونا کانـــون، افـــراد بـــا دغدغـــه هـــای  گـــروه  کانـــون انقـــاب )ایـــران مـــا(: در ایـــن  گـــروه   .۳

کـــم تـــوان در ایـــن حـــوزه هـــا یـــاری می رســـانند. گـــروه هـــای  هـــم می آینـــد و بـــه افـــراد و 

محورهای فعالیت: خیرین، گروه های جهادی ، فعاالن حوزه انقالب اسالمی

کار بـــا هـــدف ایجـــاد و تقویـــت جریـــان فرهنگـــی هنـــری، افزایـــش  کســـب و  کانـــون هـــای  کار )توانـــا(:  کســـب و  کانـــون  گـــروه   .4

کســـب درآمـــد تأســـیس می شـــوند. کارآفرینـــی و  گاهـــی و اطالعـــات در حـــوزه  آ

محورهای فعالیت: کار آفرینی، گردشگری

ج نهـــادن و بهـــره منـــدی از تجربیـــات فرهنگـــی  کانـــون ار گـــروه  کانـــون ســـالمندان )جهاندیـــدگان(: هـــدف ایـــن  گـــروه   .۵
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اجتماعـــی جهاندیـــدگان، توانمنـــد ســـازی و اســـتفاده از ظرفیـــت قشـــر ســـالمندان در حـــوزه هـــای تأثیرگـــذار شـــهری، پرداختـــن بـــه 

کارشناســـان و صاحبنظـــران ایـــن حـــوزه اهـــداف تعییـــن  ـــا هدایـــت  کـــه ب مســـائل مـــورد عالقـــه ســـالمندان و ... جهـــت فعالیـــت  اســـت 

گـــردد. شـــده دنبـــال مـــی 

محور فعالیت: سالمندان

کانـــون خانـــواده  در پـــی ایجـــاد بســـتری مناســـب  جهـــت ارتقـــاء مهـــارت هـــای فردی،خانوادگـــی  گـــروه  کانـــون خانـــواده:  گـــروه   .6

کارشناســـان بـــرای عالقـــه منـــدان در ایـــن حـــوزه اســـت و فرصتـــی اســـت تـــا عالقـــه منـــدان  و اجتماعـــی بـــا اســـتفاده از دانـــش و تخصـــص 

کننـــد. گرانبـــار خـــود، شـــاد و موفـــق زیســـتن را تجربـــه  گذاشـــتن تجربیـــات  ک  بـــا بـــه اشـــترا

محورهای فعالیت: بانوان ، نوجوان، جوان، سالمت ، سبک زندگی، ورزش، روانشناسی، معلولین و اقشار خاص

گاهـــی نســـبت بـــه علـــم و  کانـــون علـــم و پژوهـــش )ثریـــا(: زیســـتن در عصـــر ارتباطـــات و اطالعـــات نیازمنـــد داشـــتن آ گـــروه   .۷

کـــم هزینـــه بـــرای  کـــردن بســـتری  کانـــون علـــم و فـــن آوری را شـــاید بتـــوان آمـــاده  گـــروه  فـــن آوری هـــای روز دنیـــا اســـت. یکـــی از اهـــداف 

ترویـــج علـــوم و فـــن آوری هـــای نوظهـــور در ایـــن عرصـــه برشـــمرد. 

محورهای فعالیت: نجوم ،علمی، طب سنتی

ــانه ای،  ــواد رسـ ــوا، سـ کانـــون فضـــای مجـــازی )رســـام(:  تقویـــت بنیـــه مهارتـــی مخاطبـــان در حـــوزه تولیـــد محتـ گـــروه   .۸

ــد. ــون می باشـ کانـ ــروه  گـ ــن  ــداف ایـ ــوزه از اهـ ــن حـ ــوزش در ایـ ــری و آمـ ــانه ای - هنـ ــوالت رسـ ــا محصـ ــنایی بـ آشـ

محورهای فعالیت: رادیو، رسانه، شبکه های مجازی، تولید محتوا
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گر شما عاقمند به راه اندازی مجموعه ای فرهنگی هنری هستید:   ا

کـــز مشـــارکتی فرهنگـــی  بهتریـــن راهـــکار بـــرای بهـــره منـــدی از ظرفیـــت هـــای بـــی نظیـــر ســـازمان فرهنگـــی هنـــری بـــرای شـــما »مرا

هنـــری« مـــی باشـــد.

کز مشارکتی و حوزه های فعالیتی آنها آشنا می شوید. در ادامه مختصرًا با هویت مرا

کتابخانـــه مشـــارکتی، مرکـــز مشـــارکتی مســـجد  کـــودک مشـــارکتی، نگارخانـــه مشـــارکتی،  خانـــه  فرهنـــگ مشـــارکتی، خانـــه 

ـــا نظـــارت  کـــز مشـــارکتی ب کـــز مشـــارکتی دســـته بنـــدی مـــی شـــوند. مرا محـــور و مرکـــز مشـــارکتی مدرســـه محـــور همگـــی ذیـــل عنـــوان مرا

مدیریـــت فرهنگـــی هنـــری منطقـــه محـــل اســـتقرار و اعطـــای مجـــوز از ســـوی مرکـــز مشـــارکت هـــای فرهنگـــی هنـــری ســـازمان، توســـط 

ـــه  ـــی ب ـــور فرهنگ ـــذاری ام گ ـــارکتی، وا ـــز مش ک ـــعه مرا ـــیس و توس ـــدف از تأس ـــوند. ه ـــی ش ـــیس و اداره م ـــی تأس ـــی و مردم ـــش خصوص بخ

ــت.  ــی اسـ ــای عمومـ ــگ و آموزش هـ ــی فرهنـ ــای زیربنایـ ــای فعالیت هـ ــش هزینه هـ کاهـ ــی و  ــی، تمرکززدایـ ــای مردمـ بخش هـ

ح است؛ کز مشارکتی بدین شر کارکرد هریک از انواع مرا تعریف و 

کـــه در آن فعالیـــت هـــای فرهنگـــی، هنـــری و آموزشـــی بـــا محوریـــت ارتقـــای  1- خانـــه فرهنـــگ مشـــارکتی: مجموعـــه ای اســـت 

گام برداشـــتن در مســـیر زیســـت شـــهری بهتـــر ارائـــه مـــی شـــود. ایـــن فعالیـــت هـــا شـــامل برگـــزاری دوره  فرهنـــگ شـــهروندان و بـــا هـــدف 

هـــای آموزشـــی تحـــت ســـرفصل های مصـــوب ســـازمان، اجـــرای جشـــنواره هـــا، فعالیـــت هـــای مـــردم نهـــاد، تولیـــد محصـــوالت فرهنگـــی 

ـــا هـــدف ارتقـــاء و جریـــان ســـازی مؤلفـــه هـــای فرهنگـــی و شـــهروندی و مبتنـــی بـــر خواســـت و نیـــاز مـــردم و چارچـــوب هـــا و مقـــررات  و ب

ـــاالی ۶ ســـال مـــی  ـــز، شـــهروندان ب ک گـــروه مخاطـــب ایـــن مرا ســـازمان فرهنگـــی هنـــری شـــهرداری تهـــران طراحـــی و اجـــرا مـــی شـــوند. 

باشـــند. 

کـــودکان در  کـــه فعالیـــت هـــای آن بـــر ابعـــاد مختلـــف تربیتـــی، آموزشـــی و رشـــد  کـــودک مشـــارکتی: مجموعـــه ای اســـت  ۲- خانـــه 
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کـــه بـــا حـــذف اولویـــت  کـــودک اســـت  چارچـــوب فرهنـــگ ایرانـــی اســـالمی تمرکـــز دارد. ایـــن مجموعـــه بـــاز تعریفـــی از فضـــای تخصصـــی 

ـــا ۶  گـــروه ســـنی ۳ ت ـــا ۳ ســـال و آمـــوزش  گـــروه ســـنی ۶ مـــاه ت ـــرای  کـــودک ب کارگاه هـــای مـــادر و  ـــًا بـــه طراحـــی  کـــودک، صرف نگـــه داری 

ســـال تمـــام مـــی پـــردازد. 

کـــز بـــا تمرکـــز بـــر روش هـــای علمـــی، اصـــول علـــوم تربیتـــی و برنامـــه ریـــزی آموزشـــی، شـــناخت دقیـــق مختصـــات  فعالیـــت ایـــن مرا

کـــودک در مقاطـــع ســـنی مختلـــف، تدویـــن بســـته هـــای آموزشـــی پیوســـته منطبـــق بـــر توانایـــی هـــای شـــناختی و  آمـــوزش پذیـــری 

کـــودک در محیطـــی اســـتاندارد  گـــروه ســـنی و بـــا رویکـــرد ارتقـــای دانـــش و مهـــارت مـــادران بـــرای تربیـــت  کـــودک بـــه تفکیـــک  فیزیکـــی 

انجـــام مـــی شـــود. 

کـــه بـــا تٔامیـــن ســـرمایه از ســـوی اشـــخاص حقیقـــی یـــا حقوقـــی و بـــا مجـــوز  گفتـــه می شـــود  ۳- نگارخانـــه مشـــارکتی: بـــه مکانـــی 

ســـازمان تأســـیس  شـــده و بـــه آمـــوزش هنرهـــای تجســـمی، صنایـــع  دســـتی و ســـنتی و همچنیـــن نمایـــش آثـــار مرتبـــط می پـــردازد.

ـــا حقوقـــی تأســـیس   ـــا تٔامیـــن ســـرمایه از ســـوی اشـــخاص حقیقـــی ی ـــه ب ک گفتـــه می شـــود  ـــی  ـــه مکان ـــه مشـــارکتی: ب کتابخان  -4

شـــده و بـــا انعقـــاد تفاهـــم نامـــه همـــکاری، تحـــت شـــبکه یکپارچـــه کتابخانـــه هـــای ســـازمان بـــه فعالیـــت در حـــوزه خدمـــات کتاب خوانـــی 

و مطالعـــه رســـانه های مکتـــوب، دیـــداری، شـــنیداری و الکترونیکـــی و همچنیـــن ارائـــه فضـــای عمومـــی/ اختصاصـــی بـــرای مطالعـــه، 

ـــردازد. ـــان و عالقه منـــدان می پ ـــه مخاطب تحقیـــق و پژوهـــش ب

کـــه بـــا تأمیـــن ســـرمایه از ســـوی اشـــخاص حقیقـــی یـــا حقوقـــی،  گفتـــه مـــی شـــود  ۵- مرکـــز مشـــارکتی مســـجدمحور: بـــه مرکـــزی 

کـــودک مشـــارکتی بـــه  بـــا مجـــوز ســـازمان در فضـــای »مســـجد« فعالیـــت دارد و در آن مجموعـــه ای از خدمـــات مشـــابه خانـــه هـــای 

کـــودک مســـجد محـــور و خدماتـــی مشـــابه خانـــه فرهنـــگ مشـــارکتی بـــه  گـــروه ســـنی ۶ مـــاه تـــا ۶ ســـال تحـــت عنـــوان خانـــه  مخاطبـــان 

گـــروه ســـنی بـــاالی ۶ ســـال تحـــت عنـــوان خانـــه فرهنـــگ مســـجد محـــور ارائـــه مـــی شـــود. 
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کـــه بـــا تأمیـــن ســـرمایه از ســـوی اشـــخاص حقیقـــی یـــا حقوقـــی،  گفتـــه مـــی شـــود  6- مرکـــز مشـــارکتی مدرســـه محـــور: بـــه مرکـــزی 

بـــا مجـــوز ســـازمان در فضـــای »مدرســـه« فعالیـــت دارد و در آن مجموعـــه ای از خدمـــات مشـــابه خانـــه هـــای فرهنـــگ مشـــارکتی بـــه 

گـــروه ســـنی بـــاالی ۶ ســـال ارائـــه مـــی شـــود. خدمـــات ایـــن مرکـــز بـــه طـــور اخـــص بـــه مخاطبـــان دانـــش آمـــوز در تمامـــی  مخاطبـــان 

کســـب مجـــوز از مدرســـه، آغـــاز خواهـــد شـــد. ـــا  ـــی اختصـــاص دارد و پـــس از اتمـــام ســـاعت فعالیـــت مدرســـه ب مقاطـــع تحصیل

کـــه در آن خدمـــات آنالیـــن فرهنگـــی، هنـــری و آموزشـــی بـــا محوریـــت تربیـــت  ۷-خانـــه فرهنـــگ مشـــارکتی برخـــط: مرکـــزی اســـت 

گام برداشـــتن در مســـیر زیســـت شـــهری بهتـــر ارائـــه مـــی شـــود. ایـــن فعالیـــت هـــا شـــامل برگـــزاری دوره هـــای  شـــهروندان و بـــا هـــدف 

آموزشـــی تحـــت ســـرفصل هـــای مصـــوب ســـازمان، اجـــرای برنامـــه هـــا و اقدامـــات فرهنگـــی هنـــری، تولیـــد محصـــوالت فرهنگـــی و 

آموزشـــی و بـــا هـــدف ارتقـــاء و جریـــان ســـازی مؤلفـــه هـــای فرهنگـــی و شـــهروندی و مبتنـــی بـــر خواســـت و نیـــاز مـــردم و چارچـــوب هـــا و 

مقـــررات ســـازمان فرهنگـــی هنـــری شـــهرداری تهـــران طراحـــی و اجـــرا مـــی شـــوند. ایـــن خدمـــات مـــی توانـــد بـــه صـــورت آنالیـــن و یـــا بـــه 

کـــز شـــهروندان بـــاالی ۶ ســـال مـــی باشـــند.    گـــروه مخاطـــب ایـــن مرا صـــورت ارائـــه بســـته هـــای آموزشـــی مجـــازی ارائـــه و عرضـــه شـــوند. 

ـــر ابعـــاد مختلـــف تربیتـــی، آموزشـــی و رشـــد  ـــه فعالیـــت هـــای آنالیـــن آن ب ک کـــودک مشـــارکتی برخـــط: مرکـــزی اســـت  ـــه  ۸-خان

کـــه بـــه  کـــودک اســـت  کـــودکان در چارچـــوب فرهنـــگ ایرانـــی اســـالمی تمرکـــز دارد. ایـــن مجموعـــه بازتعریفـــی از فضـــای تخصصـــی 

کـــز بـــا توجـــه بـــه حساســـیت ســـنی مخاطبـــان در دو  گـــروه ســـنی ۳ تـــا ۶ ســـال تمـــام مـــی پـــردازد. خدمـــات ایـــن مرا طراحـــی آمـــوزش 

قالـــب یـــک ســـویه و دو ســـویه طراحـــی و ارائـــه مـــی شـــوند و بنابرایـــن امـــکان تولیـــد محصـــوالت فرهنگـــی، هنـــری و آموزشـــی و عرضـــه 

ـــود دارد.  ـــز وج ـــن مرک ـــط ای ـــا توس آنه

کـــز بـــا تمرکـــز بـــر روش هـــای علمـــی، اصـــول علـــوم تربیتـــی و برنامـــه ریـــزی آموزشـــی، شـــناخت دقیـــق مختصـــات  فعالیـــت ایـــن مرا

کـــودک در مقاطـــع ســـنی مختلـــف، تدویـــن بســـته هـــای آموزشـــی پیوســـته منطبـــق بـــر توانایـــی هـــای شـــناختی و  آمـــوزش پذیـــری 

ـــودک انجـــام مـــی شـــود. ک فیزیکـــی 
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گر شما در یک نهاد فرهنگی و یا هنری فعالیت داشته و قصد مشارکت با سازمان فرهنگی هنری دارید:   ا

بهترین راهکار برای بهره مندی از ظرفیت های بی نظیر سازمان فرهنگی هنری برای شما »تفاهم نامه« می باشد.

در ادامه مختصرًا با تفاهم نامه در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران آشنا می شوید.

کـــه جهـــت دســـتیابی بـــه اهـــداف مشـــخص و  کـــرات و توافقـــات دوجانبـــه یـــا چندجانبـــه  گرفتـــه از مذا تفاهم نامـــه متنـــی اســـت بـــر 

ـــی، فنـــی، آموزشـــی،  به منظـــور افزایـــش همـــکاری و تشـــریک  مســـاعی در زمینه هـــای مختلـــف اقتصـــادی، فرهنگـــی، هنـــری، بازرگان

کـــه طرفیـــن قصـــد ایجـــاد تعهـــدات و الزامـــات  پژوهشـــی و دیگـــر مـــوارد امضـــاء می گـــردد. تفاهـــم نامـــه در مـــواردی امضـــاء می شـــود 

ـــرات آینـــده باشـــد. ک ـــرای مذا ـــای برنامه ریـــزی ب ـــه مبن ک ـــه امضـــاء برســـانند  ـــد ســـندی را ب ـــًا می خواهن ـــد و صرف حقوقـــی را ندارن

کـــه ممکـــن اســـت در  در تفاهم نامـــه، طرف هـــای تفاهـــم توافقاتـــی در خصـــوص چگونگـــی رســـیدن بـــه هـــدف انجـــام مـــی دهنـــد 

گـــردد.  صـــورت ضـــرورت، منتـــج بـــه انعقـــاد قـــرارداد 

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 «

کن و فضاهای فرهنگی هنری در اختیار «  فراهم سازی امکان استفاده از اما

 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 تفاهم نامه

بررسی درخواست تفاهم نامه

جمع آوری مستندات طرف تفاهم

بررسی مستندات طرف تفاهم و تنظیم پیش نویس تفاهم نامه با همکاری طرف تفاهم

استعالم  از مدیریت امور حقوقی در  خصوص پیش نویس تفاهم نامه

ح و تصویب در شورای فعالیت ها و اقدامات مشارکتی طر

پیگیری مراحل امضای تفاهم نامه

اطالع رسانی و پیگیری اجرای  تفاهم نامه
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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 برنامه های خود قرار دهد. از همان زمان، بازسازی و یا تغییر 

کز فرهنگی هنری با عناوین فرهنگ سرا،  کن در اختیار شهرداری آغاز شد تا آنکه از اوایل سال های دهه 70، تأسیس مرا کاربری اما

کتابخانه، موزه و ... در مناطق ۲۲گانه شهرداری آغاز شد و معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری، اداره آن ها  خانه فرهنگ، 

را بر عهده گرفت. 

مدتی بعد و در سال ۱۳7۵ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به منظور 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 

کسب مهارت های زندگی اجتماعی،  دینی، تقویت زیبائی طلبی و حقیقت جویی شهروندان، شادزیستی توأم با روحیه سازنده و 

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 

کالنشهر تهران با توجه به خصلت های ویژه شهری اش و طراحی و تبیین مبانی الزم برای آن، عمده ترین چالش  ملی و اسالمی 

فراروی سازمان است. سازمانی که پاسخگویی به مخاطبان را ضامن بقا و توسعه خود می داند و در تعامل با مخاطبان، به برقراری 

ارتباطات دوسویه و همچنین ارایه خدمات به صورت متنوع و متناسب با نیاز گروه های مخاطب، توجه خاصی دارد.

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در سال های آغاز عملکرد خود، از طریق توسعه روابط رسمی و غیررسمی با مجموعه 

کشور، به تعادل و ثبات الزم رسید.  مدیریت شهری تهران و ارتباط فعال با سایر سازمان های فرهنگی و نیز مسئوالن فرهنگی 

معرفی و تاریخچه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

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:
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ج نهادن به مقام شامخ اندیشمندان و هنرمندان، به  پاسداشت شعائر دینی، قابلیت بی حد و مرز توسعه فرهنگی انسان  ها و ار

عنوان سه ارزش پایه ای، در زمره اهداف اصلی سازمان بوده است و بهره گیری از الگوهای علمی در مدیریت، شایسته ساالری، 

آینده نگری و تشخیص اولویت پاسخگویی به نیازهای جامعه، ارزش های مرجع سازمان در تمامی فعالیت ها و برنامه   ها، مورد 

توجه برنامه ریزان و مدیران فرهنگی قرار گرفت.

این رویکردها و اهداف برگرفته از آموزه های دینی و بیانات مقام معظم رهبری، تبدیل به اساسنامه ای برای مأموریت های 

سازمان فرهنگی هنری شد.

اساسنامه ابتدایی در ۲۶ ماده و یک تبصره، در  ۲۲شهریور ۱۳7۵ به تصویب اعضاء رسید، اما پس از گذر از یک دهه فعالیت، 

کارشناسان انجام شد و با ارائه پیش نویس به اعضای هیأت امنا و  بازنگری در این اساسنامه طی ۱۳ ماه تحقیق و بررسی توسط 

ایجاد اصالحاتی در آن، در ۲۸ دی ۱۳۸۶ به تصویب نهایی رسید. سپس در سال ۱۳۹7 و 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 

کمیت روح دیانت و اخالق اسالمی در فضای شهری، ارتقای سطح  تهران با تقویت و محوریت مؤلفه های اسالمی و انقالبی و حا

پایبندی شهروندان به اصول و ارزش های اسالمی، انقالبی، اخالقی، انسانی و ملی، ایجاد جریان های هدایتگر فرهنگی و هنری 

گیر فرهنگی و هنری، دفاع از آرمان ها و اصول اسالمی و انقالب اسالمی و مقابله فرهنگی با افکار،  و سایر فعالیت های مٔوثر و فرا

گرایش ها، 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 

کید قرار گرفت. و بارزی است که در اساسنامه جدید مورد توجه و تأ
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که تحت ارکان هیأت  سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران سازمانی است با تابعیت ایرانی، عمومی و غیردولتی، مستقل 

امنا و هیأت مدیره فعالیت می کند. این سازمان به دستور رهبر معظم انقالب اسالمی برای تعالی فرهنگ عمومی شهروندان تهرانی 

گهی تأسیس سازمان در روزنامه رسمی( به عنوان یکی از سازمان های وابسته به شهرداری  تشکیل و در تاریخ ۱۳7۵/۹/۱۱ )تاریخ آ

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 می شود.

یکی از راه های 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.

ساختار سازمان



20

1- وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

2- وزیر آموزش و پرورش

3- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

4- رئیس شورای اسالمی شهر تهران

5- شهردار تهران

6- رئیس سازمان تبلیغات اسالمی

7- رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور

8- رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی

9- مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

10- رئیس شورای فرهنگی، اجتماعی زنان در شورای عالی انقالب فرهنگی

11- رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

ترکیب هیأت امنای سازمان
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مطابق با اساسنامه مصوب مرداد ۱۳۹7، وظایف سازمان عبارتند از:

1- سیاســتگذاری 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

کــز و مؤسســات فرهنگــی، هنــری و آموزشــی تابعــه اعــم از فرهنگ ســراها، خانــه هــای فرهنــگ،  2- ایجــاد و مدیریــت مرا

کتابخانه هــا ، نگارخانــه هــا ، مــوزه هــا و... 

کــز تابعــه ســازمان و ارائــه تســهیالت الزم بــه آن هــا و همــکاری در توســعه  3- تعمیــر، نگهــداری، تجهیــز و پشــتیبانی از مرا

مجموعه هــای فرهنگــی و هنــری مــورد نیــاز شــهر

4- جذب،گزینش و به کارگیری نیروهای واجد صالحیت، متعهد و کارآمد

گیــری از تــوان و تخصــص آنــان در پیشــبرد  5- تعامــل و همــکاری هدفمنــد بــا هنرمنــدان و فرهیختــگان متعهــد و بهــره 

وظایــف و  مأموریت هــا 

کــز و برنامــه هــای فرهنگــی و  6- ایجــاد بســتر و فضــای مناســب بــرای حضــور شــهروندان و خانــواده هــا به ویــژه جوانــان در مرا

فراهــم ســازی محیــط مســاعد بــرای رشــد و تعالــی فرهنگــی آنــان 

7- ایجــاد بســتر الزم بــرای توســعه مشــارکت شــهروندان در فعالیــت هــای مختلــف فرهنگــی و هنــری و تــالش در جهــت افزایــش 

کاالهــای فرهنگــی در ســبد خانــوار  ســهم مصــرف خدمــات و 

وظایف و مأموریت های سازمان
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گاهــی هــای شــهروندان به ویــژه در خصــوص مســائل دینــی و نیــز حقــوق و تکالیــف شــهروندی و  8- اطــالع رســانی و افزایــش آ

کمــک بــه خانــواده هــا در حــل مســائل پیرامونــی زندگــی آنهــا 

9- انجــام فعالیــت هــای تبلیغــی در راســتای فضاســازی معنــوی و دینــی و انقالبــی شــهر و نیــز پوشــش مأموریــت هــای مدیریــت 

شــهری در ابعــاد مختلــف 

گونــه  10- انجــام مطالعــات و پژوهــش هــای الزم فرهنگــی و هنــری در ارتبــاط بــا نیازهــای روزآمــد شــهر تهــران و حمایــت از ایــن 

فعالیــت هــا 

11- تالش برای تقویت اقتصاد خانواده از طریق حمایت و پشتیبانی از تولید و عرضه محصوالت فرهنگی و هنری خانگی 

12- تعظیــم شــعائر و برگــزاری مراســم و مناســبت هــای مذهبــی و ملــی و انقالبــی در جهــت افزایــش وحــدت، همبســتگی ، 

انســجام و نوســازی معنــوی جامعــه 

کمــک بــه روحیــه نشــاط و شــادابی شــهروندان بــا اســتفاده از روش هــا و  ح هــای غنــی ســازی اوقــات فراغــت و  13- اجــرای طــر

ابزارهــای فرهنگــی و هنــری 

14- تولیــد محصــوالت و آثــار فاخــر و ارزشــمند فرهنگــی و هنــری بــا بهــره گیــری از مجموعــه عوامــل کارآمــد به ویــژه فنــاوری های 

نوین 

ح هــای توســعه و ترویــج فرهنــگ و معــارف اســالمی و قرآنــی بــا محوریــت محافــل، مجالــس و هیئــات مذهبــی  15- اجــرای طــر

در محــالت شــهر تهــران 
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16- برگــزاری 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 

کــن مذهبــی و تولیــد آثــار فرهنگــی و هنری مــروج فرهنگ  17- حمایــت از فعالیــت هــای فرهنگــی و هنــری در ســطح مســاجد و اما

مســجدمحوری در محله های شــهر 

ــا  ــاء هویــت تاریخــی شــهر ب گــردی، شــناخت میــراث فرهنگــی و معنــوی تهــران و احی 18- اجــرای برنامــه هــای جامــع تهــران 

ــط  ــای ذی رب ــتگاه ه ــکاری دس هم

19- توسعه کتابخانه ها، قرائتخانه ها و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری مروج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی
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سبك زندگی اسالمی - ایرانی

هویت دینی و انقالبی

محورها و اهداف بلند مدت 17 گانه سازمان

1- ترویــج قانونگرایــی، نظــم و انضبــاط شــهری و شــهروندی، مســئولیت پذیــری، عفــاف و تقیــد 

بــه عــرف جامعــه دینــی

2- بهبــود اخــالق و فرهنــگ شــهروندی در موضوعــات رفتــار ترافیکــی، کاهــش آلودگــی هــوا، حفــظ 

کــرام، امیــد بــه آینده،  محیــط زیســت، همســایه داری، صلــه ارحــام، حمایــت از مظلــوم، احســان و ا

مشــارکت، شــادابی و نشــاط اجتماعی

7-اطالع رسانی ارزشها و دستاوردهای انقالب اسالمی

ـــا محوریـــت قـــرآن  ـــا قـــرآن و بهـــره بـــرداری از متـــون مرجـــع دینـــی ب 8-ترویـــج اقامـــه نمـــاز، انـــس ب

کریـــم

کید بر مدیریت پسماند 3- ارتقای فرهنگ سالمت، تغذیه، نظافت و بهداشت اجتماعی با تأ

4- مدیریت و اصالح الگوی مصرف با ترویج روحیه قناعت و ساده زیستی

5- گسترش فرهنگ حلم، صبر، احترام، آرامش و مهربانی در روابط فردی، اجتماعی و خانواده

9-معرفی فلسفه و ماهیت انقالب اسالمی، والیت، شخصیت حضرت امام خمینی )ره( و رهبر معظم 

انقالب و تقویت روحیه ی استکبارستیزی با محوریت قدس، فلسطین و مقاومت

6- ترویج و اشاعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، کار، کارآفرینی، تولید و تهرانگردی
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گاهی و آشنایی شهروندان با زندگی و تفکر مفاخر و  10-ترویج روحیه ایثار، جهاد، شهادت و مرگ آ

بزرگان دفاع مقدس و جریان مقاومت

هویت ملی

مدیریت تغییرات فرهنگی

کرم)صلـــی اهلل علیـــه و  11-گســـترش و تعمیـــق شـــناخت شـــهرو نـــدان از الگـــو هـــای دینـــی ) رســـول ا

ـــه( و ائمـــه هـــدی )علیهـــم الســـالم( (، بـــزرگان، مفاخـــر و علمـــای اســـالم آل

گویـــش هـــا، آداب، ر ســـوم، ســـنت هـــا و فرهنـــگ ایرانـــی و معرفـــی تهـــران  12-تکریـــم و پاسداشـــت 

بـــه عنـــوان پایتخـــت همـــه اقـــوام ایرانـــی

13-گسترش و تقویت عزت ملی و حس تعلق به سرزمین، جغرافیا، پرچم، سرود ملی

و  نماها  بناها،  در  اسالمی-ایرانی  هنر  و  فرهنگ  نمادهای  و  ها  نشانه  گسترش  و  14-ایجاد 

عرصه های عمومی شهر تهران

15-ارتقاء 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

16-بهره 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

17-تولید ایده، محتوا و محصوالت فاخر، به روز، جذاب و منطبق با نیازهای مخاطبین و خانواده 

محور





معاونـــت هـــای تخصصـــی ســـازمان 
ــران ــهرداری تهـ ــری شـ ــی هنـ فرهنگـ
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مأموریــت هــای ســازمان فرهنگــی هنــری شــهرداری تهــران در دو معاونــت تخصصــی فرهنگــی و هنــری پیگیــری و عملیاتــی می 

کــه در ادامــه هــر یــک بــه اجمــال معرفــی مــی شــوند. شــود 

ــای  ــه ه ــداف و برنام ــه اه ک ــت  ــران اس ــهرداری ته ــری ش ــی هن ــازمان فرهنگ ــی س ــت تخصص ــن معاون ــی، اولی ــت فرهنگ معاون

فرهنگــی ســازمان را بــا اســتفاده از ظرفیــت مجموعــه هــای تحــت اختیــار خــود راهبــری و اجــرا مــی کنــد. مجموعــه های ذیــل معاونت 

کتابخوانــی، مدیریــت  کتابخانــه هــا و ترویــج فرهنــگ  فرهنگــی عبارتنــد از: مدیریــت آفرینــش، پایــش و راهبــری اجــرا، مدیریــت امــور 

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 

ح می باشــد:  کــه وظایــف هــر یــک از آنهــا بدین شــر تشــکیل شــده اســت 

ـــردازی، طراحـــی برنامـــه هـــا، تدویـــن شـــیوه نامـــه و بودجـــه  « ـــده پ  واحـــد آفرینـــش هـــای فرهنگـــی: مســـئله شناســـی، ای

ـــر ســـازمان گی ریـــزی برنامـــه هـــای فرهنگـــی فرا

گیر سازمان «  واحد راهبری اجرا: هماهنگی بخش ها، معرفی عوامل، نظارت و هدایت برنامه های فرهنگی فرا

گیـــر ســـازمان ، آســـیب شناســـی و تدویـــن  «  واحـــد پایـــش برنامـــه هـــای فرهنگـــی: ارزیابـــی برنامـــه هـــای فرهنگـــی فرا

گـــزارش هـــای مربوطـــه

 معاونت فرهنگی
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 مدیریت امور کتابخانه ها و ترویج فرهنگ کتابخوانی: 

کتابخانــه عمومــی، پرچــم دار ارائــه خدمــات  ســازمان فرهنگــی هنــری شــهرداری تهــران بــا مجموعــه ای بالــغ بــر ۱۱0 بــاب 

کتابخوانــی بــا هــدف سیاســت  کتابخانــه هــا و ترویــج فرهنــگ  کتابخانــه ای در ســطح شــهر تهــران مــی باشــد. مدیریــت  اســتاندارد 

کتابخانــه هــا و مدیریــت نیروهــای شــاغل در آن از ســال ۱۳7۶ فعالیــت خــود را آغــاز  گــذاری، هماهنگــی و نظــارت بــر رونــد فعالیــت 

نمــوده اســت. شــبکه یکپارچــه کتابخانــه هــای ســازمان بــه عنــوان اولیــن شــبکه کتابخانــه های عمومــی کشــور در ســال ۸۹ رونمایی 

کتابخانــه هــا در ســطح شــهر  کلیــه  کتابخانــه و اســتفاده از خدمــات و امکانــات  ح امــکان عضویــت در یــک  شــد. بــا اجــرای ایــن طــر

کتابخانــه هــای ســازمان،  گیــر بیــن  گردیــد. امــکان ارتبــاط پیوســته و فرا تهــران بــه صــورت رایــگان بــرای شــهروندان تهرانــی فراهــم 

کتــاب هــا و منابــع اطالعاتــی، ارائــه خدمــات از راه دور بــه اعضــاء، امــکان اســتفاده از منابــع دیجیتــال و  گــذاری  ک  قابلیــت بــه اشــترا

کتاب هــا و ... و بــه تبــع آن صرفــه جویــی در هزینــه هــا و افزایــش رضایــت مخاطبــان از جملــه  الکترونیــک، فهرست نویســی متمرکــز 

مزایــای ایــن شــبکه ســازی مــی باشــد.

کتابخانــه هــای ســازمان، بــا تدبیــر شــهردار محتــرم تهــران و مدیریــت فرهنگــی  ح موفــق شــبکه ســازی  بــا توجــه بــه اجــرای طــر

کتابخانــه هــای  کالن شــهر تهران،کتابخانــه هــای مســتقل معاونــت اجتماعــی بــه ســازمان الحــاق و تحــت عنــوان »شــبکه یکپارچــه 

گام مٔوثــری در جهــت حــذف مــوازی کاری هــا در شــهرداری تهــران و ارائــه  شــهرداری تهــران« شــروع بــه فعالیــت نمــود و بدیــن ترتیــب 

گردیــد. کتابخوانــی بــه شــهروندان تهرانــی فراهــم  کتــاب و  خدمــات مٔوثــر فرهنگــی در حــوزه 

کتابخانــه  کــودک و نوجــوان مــی باشــند و  کتابخانــه عمومــی ســازمان دارای بخــش  کــه ۸۱  در همیــن رابطــه شــایان ذکــر اســت 

آفتابگــردان و پرتــو نیــز بــه عنــوان کتابخانــه هــای مســتقل ویــژه کــودکان و نوجوانــان فعالیــت دارنــد. همچنین کتابخانه هــای طلوع 

کتــب صوتــی،  کتــب بریــل،  کــم بینایــان مجهــز بــه  کلینــی دارای بخــش هــای ویــژه نابینایــان و  )خــاوران(، شــهید فهمیــده و شــیخ 

دســتگاه »بــه دیــد« و دیگــر امکانــات مــورد نیــاز نابینایــان هســتند.
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  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، خالء هــا و معضــالت فرهنگــی شــهر تهــران« از جملــه سیاســت هــا و خــط مشــی هــای کالن ســازمان 

کــه در بنــد 7 از مــاده 7 اساســنامه ســازمان بــه آن اشــاره شــده اســت. در همیــن زمینــه »تولیــد محصــوالت و آثــار فاخــر و ارزشــمند  اســت 

فرهنگــی هنــری بــا بهــره گیــری از مجموعــه عوامــل کارآمــد بــه ویــژه فــن آوری های نوین« نیــز در بنــد ۱۴ از ماده ۸ اساســنامه )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 

کتابخانه ها 110 باب  تعداد 

کتابخانه ها کل اعضای  ۱۴0۵۸۸۳ نفرتعداد 

۱۱۴۱۴۴ نفرتعداد اعضای فعال

کتابخانه ها  ۲7۳۴۶۱۱ نسخهتعداد منابع 

کتابداران ۲۸۶ نفر / ۱۸۵ نفر زن و ۱0۱ نفر مرد تعداد 

کتابخانه ها   ۵۴۳۸۵ مترمربعمساحت 

 ۱۴7۳0 مترمربع مساحت سالن های مطالعه

 ۹۸۱۹ عدد تعداد صندلی های مطالعه

۶ میلیون نفرتعداد مراجعه شهروندان در سال 
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ج شــده اســت کــه شــامل: رقابــت پذیــر کــردن محصــوالت ســازمانی  ویــژه ای شــده و راهبردهــای مســتقیمی در ایــن خصــوص در آن در

ــرای اســتمرار و ارتقــای آنهــا در  کیفیــت انحصــاری و شــاخص ب ــا  کیفیــت محصــوالت ســازمان، شناســایی محصــوالت ب و افزایــش 

کاال و خدمــات تولیــد شــده در ســازمان، بهــره بــرداری از مطالعــات بــازار بــرای  دوره هــای مختلــف فعالیــت ســازمان، اســتاندارد ســازی 

کاال و خدمــات دارای بازدهــی اقتصــادی بــاال، ایجــاد شــبکه توزیــع ســازمان بــا افزایــش ضریــب  گــذاری در تولیــد  ســاماندهی ســرمایه 

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:

ــزان  « ــن میـ ــذاری، تعییـ گـ ــت  ــوه قیمـ ــوالت، نحـ ــروش محصـ ــای فـ ــد هـ ــوزه فرآینـ ــاز در حـ ــورد نیـ ــن مـ ــط و قوانیـ ــن ضوابـ    تدویـ

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 «

   تدویـــن ضوابـــط و مقـــررات مـــورد نیـــاز در حـــوزه حمایـــت و مشـــارکت در تولیـــد محصـــول و نحـــوه محاســـبه میـــزان حمایـــت و  «

مشـــارکت

ح محصـــول، تعییـــن حقـــوق مالکیـــت مـــادی و  «    تدویـــن ضوابـــط و مقـــررات مـــورد نیـــاز درخصـــوص ثبـــت و ضبـــط ایـــده و طـــر

معنـــوی محصـــول و نحـــوه انتفـــاع از آنهـــا

گـــذاری آنهـــا و ایجـــاد بانـــک  « کدبنـــدی و شناســـه     بـــه روزآوری و بهبـــود ضوابـــط و اســـتانداردهای بایگانـــی و آرشـــیو محصـــوالت، 

اطالعاتـــی محصـــوالت

ـــطح  « ـــاس س ـــر اس ـــول ب ـــد محص ـــه تولی ـــد و تعرف ـــل تولی ـــدی عوام ـــه بن ـــی و رتب ـــت ارزیاب ـــرای ثب ـــررات الزم ب ـــط و مق ـــن ضواب    تدوی
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عوامـــل و ایجـــاد بانـــک اطالعاتـــی آن

   ســـاماندهی فروشـــگاه هـــای محصـــوالت فرهنگـــی ســـازمان بـــا یـــک برنـــد واحـــد و بـــا رعایـــت اســـتانداردهای الزم و تعییـــن ضوابـــط  «

و مقـــررات مـــورد نیـــاز 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 اســالمی 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 «

کوتـــاه مـــدت و میـــان مـــدت بـــرای ترویـــج  « گـــروه هـــای متفکـــر و پویـــا جهـــت هـــم افزایـــی و مشـــارکت در ارائـــه راهبردهـــای     تشـــکیل 

ســـبک زندگـــی اســـالمی ایرانـــی

   اجرای دوره های آموزشی مربوط به سبک زندگی «

   و همـــکاری بـــا مدیریـــت محصـــوالت در اظهارنظـــر و اصـــالح محتوایـــی و شـــکلی محصـــوالت فرهنگـــی هنـــری مرتبـــط بـــه ســـبک  «

زندگـــی
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  ستاد اقامه نماز: 

اهم فعالیت ها و برنامه های این ستاد عبارت است از:

کز تحت پوشش سازمان «    پیگیری و هماهنگی برپایی نماز جماعت در مناطق و مرا

کز تحت پوشش سازمان «    تجهیز و به روزرسانی نمازخانه های مناطق و مرا

   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 مناسبت های ملی و مذهبی در طول سال  «



34

کــه یــک معاونــت مســتقل را بــه  ســازمان فرهنگــی هنــری شــهرداری تهــران، تنهــا ســازمان در مجموعــه معظــم شــهرداری اســت 

امــر هنــر اختصــاص داده اســت. در واقــع معاونــت هنــری یکــی از مهم تریــن و اســتراتژیک ترین بخش هــای ســازمان فرهنگــی هنــری 

شــهرداری تهــران اســت  کــه از ۴ مدیریــت هنرهــای نمایشــی، مدیریــت آفرینش هــای ادبــی، مدیریــت امور موســیقی و ســرود ، مدیریت 

کــه اهــداف ذیــل را دنبــال مــی نمایــد: گردیــده اســت  هنرهــای تجســمی و امــور موزه هــا تشــکیل 

کیفیت اجرای فعالیت های هنری) سینمایی، نمایش، موسیقی ، تجسمی، هنرهای  «  طراحی، برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر 

سنتی و...( در راستای اهداف و چشم انداز کالن سازمان

کز سازمان «   کارشناسی و صدور مجوز اجرای کلیه فعالیت های هنری مرا

ــاد  « ــاد هـــای مرتبـــط از جملـــه: وزارت فرهنـــگ و ارشـ ــایر نهـ ــا سـ ــاد همـــکاری هـــای فرهنگـــی و هنـــری بـ ــارکت و ایجـ  جلـــب مشـ

ــهید و... ــاد شـ ــران، بنیـ ــوری اســـالمی ایـ ــیمای جمهـ ــدا و سـ ــات اســـالمی، صـ ــازمان تبلیغـ ــری سـ ــوزه هنـ اســـالمی، حـ

 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. «

ــور،  « ــه ای و آماتـ ــای حرفـ ــرت هـ کنسـ ــم از:  ــیقی اعـ ــای موسـ ــه هـ ــرای برنامـ ــت اجـ ــارت برکیفیـ ــوز و نظـ ــدور مجـ ــی ، صـ کارشناسـ  

کتـــاب و  کنســـرت هـــای آموزشـــی، برنامـــه هـــای علمـــی و پژوهشـــی، بزرگداشـــت و تجلیـــل از اســـتادان موســـیقی ایـــران، نقـــد و بررســـی 

آلبـــوم هـــای موســـیقی و...

ـــت  « ـــراز صالحی ـــای اح ـــون ه ـــزاری آزم ـــی برگ ـــیقی ط ـــان موس ـــذب مربی ـــی ج ـــت چگونگ ـــازمان در جه ـــوزش س ـــز آم ـــا مرک ـــارکت ب   مش

 معاونت هنری
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ـــیقی. ـــوزش موس ـــای آم ـــرفصل ه ـــی و س ـــه آموزش ـــیوه نام ـــن ش ـــن تدوی ـــان و همچنی ـــس متقاضی تدری

کانـــون هـــای موســـیقی در مناطـــق ســـازمان طـــی  « ـــا مرکـــز مشـــارکت هـــای فرهنگـــی در جهـــت صـــدور مجـــوز تأســـیس    مشـــارکت ب

مصاحبـــه هـــای تخصصـــی.

  مشـــارکت بـــا ســـایر نهـــاد هـــای مرتبـــط بـــا موســـیقی)دفتر موســـیقی وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد اســـالمی، واحـــد موســـیقی حـــوزه  «

هنـــری ســـازمان تبلیغـــات اســـالمی، دفتـــر موســـیقی ســـازمان صـــدا و ســـیمای جمهـــوری اســـالمی ایـــران، انجمـــن موســـیقی ایـــران، 

خانـــه موســـیقی ایـــران و...(.

  حمایت از فعالیت های هنرمندان موسیقی  شهر تهران. «

  برگزاری جشنواره های موسیقی . «

کز مختلف سازمان. « کر در مرا  تشکیل ارکستر های مختلف و راه اندازی گروه 

  مدیریت هنرهای تجسمی و امور موزه ها

گســترده ترین مدیریــت معاونــت هنــری اســت. ایــن مدیریــت عــالوه  مدیریــت هنرهــای تجســمی و امــور موزه هــا بزرگ تریــن و 

بــر راهبــری ســتادی مجموعــه نگارخانه هــا، موزه هــا، بــاغ موزه هــا و خانــه موزه هــای 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 ۶ مرکــز تخصصــی هســتند کــه بــه عنــوان زیرمجموعه های معاونــت هنری تحت 

راهبــری مدیریــت هنرهــای تجســمی و امــور موزه هــا قــرار دارنــد. 

ــر راهبــری ســتادی نگارخانه هــا و مــوزه هــای ســازمان، برنامه هــای شــاخص هنــری در  مدیریــت هنرهــای تجســمی عــالوه ب

کارگاه هــا، نشســت ها و همایش هــای مهــم هنــری در ســطح شــهری، ملــی و  حــوزه هنرهــای تجســمی را برگــزار می کنــد. جشــنواره ها، 
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حتــی بین المللــی در ایــن مدیریــت طراحــی و اجــرا می شــود. 

ایــن مدیریــت دارای دو واحــد مجزاســت. اولــی واحــد امــور نگارخانه هــا و موزه هــا و دومــی واحــد خدمــات و محصــوالت تجســمی 

کــه در راهبــری ســتادی و اجــرای برنامه هــا و تولیــد محصــوالت حــوزه  کارشناســان مختلفــی اســت  اســت. هــر دو واحــد نیــز دارای 

هنرهــای تجســمی فعالیــت دارنــد.

  مدیریت آفرینش های ادبی 

مدیریــت آفرینش هــای ادبــی یکــی از چهــار مدیریــت تخصصــی معاونــت هنــری ســازمان فرهنگــی هنــری شــهرداری تهــران اســت 

ح زیــر  کــرده اســت. برخــی از فعالیت هــای مدیریــت آفرینش هــای ادبــی بــه شــر کــه فعالیــت خــود را از ســال ۱۳۸۲ در ســازمان شــروع 

اســت:

کانـــون ادبـــی فعـــال در زمینـــه شـــعر و داســـتان تحـــت نظـــارت فرهنگ ســـراها و مناطـــق ۲۲  «  حمایـــت و راه انـــدازی بیـــش از ۶0 

ـــه تهـــران گان

 راه اندازی سه دفتر خانه طنز، خانه شعر و خانه ترانه در جهت حمایت مستمر و مستقیم از این سه گونه ادبی «

 حمایت از برنامه های ادبی فرهنگ سراها و برگزاری برنامه های مشارکتی در حوزه ادبیات «

 حمایت در زمینه تولید و چاپ آثار ادبی «

 برگزاری برنامه های ادبی با محوریت معرفی و آشنایی ادبیات ایران زمین به عامه مردم «

کارگاه های تخصصی در حوزه شعر و داستان «  برگزاری نشست ها و 

 معرفی و آماده سازی سرفصل های مورد نیاز در حوزه آموزش «
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  مدیریت هنرهای نمایشی

گســتردگی ایــن ســازمان و ضــرورت  مدیریــت هنرهــای نمایشــی ســازمان فرهنگــی هنــری شــهرداری تهــران بــا توجــه بــه وســعت و 

گرفــت. گــذاری متمرکــز در حــوزه هنرهــای نمایشــی شــکل  برنامــه ریــزی فرهنگــی و اجتماعــی و سیاســت 

در ایــن راســتا بــا توجــه بــه جایــگاه ویــژه هنــر نمایش در جوامع متمدن و تأثیرگذاری بســیار متنــوع در حوزه های معنوی، سیاســی و 

ح و اجــرای برنامه های  اجتماعــی، ایــن مدیریــت تــالش مــی کنــد تــا ضمــن حفــظ و یکپارچگــی زیــر مجموعــه های خــود در خصــوص طــر

نمایشــی در ســطح شــهر تهــران، زمینــه را بــرای ترویــج اهــداف ۱7 گانــه ســازمان فرهنگی هنری فراهــم آورد. اهم اهــداف عبارتند از :

گروههـــای نمایشـــی در ســـطح مناطـــق و محـــالت تهـــران و تولیـــد آثـــار  «  تبلیـــغ ارزشـــهای دینـــی، اجتماعـــی و هنـــری از طریـــق جـــذب 

فاخـــر

 جذب و حمایت از عالقمندان و هنرمندان عرصه های نمایشی  «

کارگاه ها و کالس های آموزشی  «  برگزاری 

ــر تلویزیونـــی، نمایـــش  « ــه ای، خیابانـــی، عروســـکی، تئاتـ ــه صحنـ ــواع نمایـــش از جملـ ــری در انـ گـ ــه  ــه تجربـ ــم آوردن زمینـ  فراهـ

رادیویـــی و...

 تالش در جهت دستیابی به شکل نمایش ملی و فاخر  «

گـــروه هـــای تئاتـــر ســـازمان بـــه عنـــوان مـــر ّوجـــان اصلـــی سیاســـت هـــای ســـازمان فرهنگـــی و هنـــری  «  تـــالش در جهـــت تشـــکیل 

ــران  شـــهرداری تهـ

گســـترش هنرهـــای نمایشـــی بـــا مضامیـــن اجتماعـــی در مناطـــق و محـــالت مختلـــف تهـــران متناســـب بـــا بســـتر فرهنگـــی موجـــود در  «  

منطقـــه.

تنها مرکز زیر مجموعه این مدیریت پردیس تئاتر تهران می باشد.
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ارتباط با سازمان

تلفن تماسحوزه سازمانی 

۴-۸۸۹۸۱70۳   و ۶-۹۶۶۵۳00۵حوزه ریاست

۴-۸۸۹۸۱۶۵۳ و 7-۹۶۶۵۳۴0۵معاونت فرهنگی

۹-۸۸۹۸۱۶7۸ و 7-۹۶۶۵۳۵0۵  معاونت هنری

۳-۸۸۹۸۱۶۶0 و ۶-۹۶۶۵۳۱0۵  معاونت مالی و اداری

۴-۸۸۹۸۱۶۹۳ و ۶-۹۶۶۵۳۳0۵  معاونت برنامه ریزی، توسعه و امور شوراها

۶-۸۸۹۸۱7۴۳ و ۶-۹۶۶۵۳۶0۵  اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۶۶۴۸۶۹۲۸ و ۶۶۴۸۸۵۶۸مرکز مشارکت های فرهنگی هنری
ک ۱ نشانی سازمان: میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، جنب خیابان شهید علیرضا دائمی، پال

ک ۲  نشانی مرکز مشارکت ها:  خیابان انقالب، حدفاصل خیابان ولیعصر )عج( و خیابان فلسطین، خیابان شهید برادران مظفر شمالی، بن بست مهربان، پال

سامانه پیام کوتاه سازمان: ۲000۱۸۳7

کد پستی سازمان: ۱۸۱7۲۲۳۳۶۵

تلفن تماس دبیرخانه سازمان: ۸۸۹7۵۸۴۳

Info@farhangsara.ir :پست الکترونیک سازمان

www.farhangsara.ir :سایت سازمان

www.mosharekat.farhangsara.ir :سایت مرکز مشارکت ها



ظرفیت ها و امکانات
کز تحت پوشش مناطق و مرا

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
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کز، مؤسسات و ظرفیت های سازمان در یک نگاه مرا

۲۲گستره منطقه ای

فرهنگ سرا

۲۳فرهنگ سرای اصلی

۶فرهنگ سرای تابعه

۶فرهنگ سرای خاص

۶۸خانه فرهنگ / مجتمع فرهنگی هنری

۵خانه قرآن

کتابخانه   
۱۱0تعداد کتابخانه 

۲7۳۴۶۱۱کتاب )نسخه(

۳۲ نگارخانه

۱۴ موزه و خانه موزه

۶مؤسسه و شرکت

۴پردیس سینمایی

آموزش

۱0۸مرکز آموزشی

7۵خانه کودک شهر شکوفه ها

۲۶۵۱۹فضاهای آموزشی )متر مربع(

۶۶7کالس 

۱۱0۳۱صندلی
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آموزش
۵000مربی و استاد 

۱۴00عنوان دوره آموزشی 

۲۹۹7۹۹ثبت نام ساالنه )نفر(

مرکز مشارکتی

۲۳خانه فرهنگ مشارکتی

۲۸خانه کودک مشارکتی

۱کتابخانه مشارکتی )تفاهم نامه ای(

کانون مشارکت مردمی

کانون ادب و هنر ۱۵۸گروه 

۶0گروه کانون اخالق

۱۹گروه کانون انقالب )ایران ما(

کار )توانا( کانون کسب و  ۲۸گروه 

۲۴گروه کانون سالمندان )جهاندیدگان(

۹۴گروه کانون خانواده

۲۶گروه کانون علم و پژوهش )ثریا(

۱7گروه کانون فضای مجازی )رسام(

7۴سالن کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )تعداد(

۹۴۴۲ظرفیت سالن کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )نفر(

۳۱77۴فضاهای ورزشی )متر مربع(

۵7سالن چند منظوره ورزشی  )تعداد(

کن آبی ورزشی )تعداد(  ۶اما

۱00سازمانها، نهادها، ادارات و شرکت های طرف تفاهم با سازمان





مدیریت های فرهنگی هنری 
مناطق 22 گانه و مترو
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ـــه و در قالـــب مجموعـــه هایـــی از قبیـــل  گان مأموریـــت هـــای ســـازمان فرهنگـــی هنـــری شـــهرداری تهـــران، در ســـطح مناطـــق ۲۲ 

کانـــون هـــای مشـــارکت مردمـــی، پردیـــس  کـــز مشـــارکتی،  کتابخانـــه هـــا، مرا فرهنگ ســـراها، خانـــه هـــای فرهنـــگ، نگارخانـــه هـــا، 

هـــای ســـینمایی، مؤسســـات و ... دنبـــال می شـــود.

ــای فرهنگـــی  ــه مدیریـــت هـ ــام و بـ ــازمان انجـ ــتاد سـ ــهر، در ســـطح سـ ــری شـ کالن فرهنگـــی هنـ ــزی  ــتگذاری و برنامه ریـ سیاسـ

کـــه وظیفـــه  گانـــه اعـــالم می شـــود. مدیریـــت فرهنگـــی هنـــری منطقـــه نماینـــده ســـازمان در هـــر منطقـــه اســـت  هنـــری مناطـــق ۲۲ 

ــود را برعهـــده دارد. ــارت و هماهنگـــی فعالیت هـــای آموزشـــی، خدماتـــی و برنامـــه ای منطقـــه تحـــت پوشـــش خـ نظـ

گانـــه بـــر اســـاس سیاســـت هـــای ابالغـــی ســـتاد ســـازمان و نیازهـــای موجـــود در ســـطح  مدیریـــت هـــای فرهنگـــی هنـــری مناطـــق ۲۲ 

منطقـــه، برنامه هـــا را بـــا بودجـــه مشـــخص طراحـــی و برنامـــه ریـــزی می کننـــد. برنامه هـــای موردنظـــر مناطـــق از ســـوی مدیریـــت هـــر 

منطقـــه بـــه ســـتاد ســـازمان اعـــالم شـــده و پـــس از تصویـــب بودجـــه، بـــرای اجـــرا بـــه  مناطـــق ابـــالغ می شـــود. مســـئولیت اجرایـــی در هـــر 

گـــذار شـــده اســـت. منطقـــه بـــه مدیریـــت فرهنگـــی هنـــری آن منطقـــه وا

ـــر در بزرگ تریـــن فرهنگ ســـرا    در برخـــی از مناطـــق شـــهرداری، بیـــش از یـــک فرهنگ ســـرا وجـــود دارد. در چنیـــن مناطقـــی، مدی

کوچکتـــر اســـت، فرهنگ ســـرای تابعـــه نامیـــده  کـــه  کـــه فرهنگ ســـرای اصلـــی قلمـــداد مـــی شـــود، مســـتقر بـــوده و فرهنگ ســـرای دیگـــر 

ــی  و  ــوزه تخصصـ ــک حـ ــت در یـ ــه فعالیـ ــدام بـ ــه اقـ کـ ــود  ــه می شـ گفتـ ــراهایی  ــه فرهنگ سـ ــز بـ ــرای خـــاص نیـ ــود. فرهنگ سـ می شـ

تعریـــف شـــده در ســـطح شـــهر تهـــران می کننـــد و از نظـــر ســـاختار اداری زیرمجموعـــه مدیریـــت فرهنگـــی هنـــری منطقـــه نیســـتند.

ــز توســـط  ــا نیـ کتابخانـــه هـ ــا و   ــراها، خانـــه هـــای فرهنـــگ، مجتمـــع هـــای فرهنگـــی هنـــری، نگارخانـــه هـ ــز فرهنگ سـ بـــه جـ

ــد؛   ــی باشـ ــل مـ ح ذیـ ــر ــه شـ ــا بـ ــی آنهـ ــه تعاریـــف اجمالـ کـ ــوند  ــی شـ ــق اداره مـ ــری مناطـ ــی هنـ ــای فرهنگـ مدیریت هـ

مدیریت های فرهنگی هنری مناطق 22 گانه و مترو
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کـــه در آن، فعالیت هـــای فرهنگـــی هنـــری انجـــام می شـــود. در فرهنگ ســـراها معمـــواًل شـــرایطی  فرهنگ ســـرا: مکانـــی اســـت 

گـــون فرهنگـــی و اجتماعـــی و هم چنیـــن فعالیـــت  در زمینـــه هنرهـــای  گونا بـــرای آمـــوزش، طراحـــی وتولیـــد برنامـــه هـــا و محصـــوالت 

کـــن تفریحـــی ورزشـــی مـــی باشـــند.  کتابخانـــه، نگارخانـــه، ســـینما و اما کثـــر فرهنگ ســـراها، دارای  مختلـــف فراهـــم اســـت. ا

ــد.  ــز می پردازنـ ــه ای نیـ ــای فرامنطقـ ــه فعالیت هـ ــًا بـ ــود، بعضـ ــه خـ ــز پوشـــش منطقـ ــه جـ ــراها بـ فرهنگ سـ

خانـــه فرهنـــگ: در خانـــه هـــای فرهنـــگ و مجتمـــع هـــای فرهنگـــی هنـــری، همـــان فعالیت هـــای فرهنگ ســـرا امـــا در انـــدازه ای 

کـــز در ســـطح محـــالت قـــرار دارنـــد امـــکان  کـــه ایـــن مرا ــا  کمتـــر اجـــرا می شـــوند. از آن جـ کوچک تـــر و تعـــداد و بودجـــه ای بـــه مراتـــب 

دسترســـی شـــهروندان بـــه آن هـــا ســـهل تر و بیش تـــر اســـت. عمـــده فعالیت هـــای فرهنگـــی خانه هـــای فرهنـــگ و مجتمـــع هـــای 

گســـترش و ارتقـــای ســـطح فرهنـــگ عمومـــی منجـــر می شـــود. فرهنگـــی هنـــری، بـــه 

ــا در  ــار و تولیـــدات هنـــری و فرهنگـــی، بـــه دو صـــورت مســـتقل و یـ نگارخانـــه: فضاهـــای نگارخانـــه ای بـــه منظـــور نمایـــش آثـ

گرفتـــه اســـت. کـــز فرهنگـــی، شـــکل  ســـاختمان های فرهنگ ســـراها و ســـایر مرا

ــردآوری،  گـ ــعی در  ــی سـ ــنیداری و الکترونیکـ ــداری،  شـ ــی، دیـ ــواد چاپـ ــم آوری مـ ــا فراهـ ــازمان بـ ــای سـ کتابخانه هـ ــه:  کتابخانـ

کتابخوانـــی در  نگهـــداری، ســـازماندهی، بازیابـــی، انتشـــار و ارائـــه اطالعـــات مـــورد نیـــاز شـــهروندان بـــا هـــدف ترویـــج فرهنـــگ مطالعـــه و 

کتابخانه هـــا یـــا بـــه صـــورت مســـتقل )ســـاختمان مجـــزا( و یـــا غیـــر مســـتقل )در فرهنـــگ ســـراها، خانـــه  شـــهر تهـــران تأســـیس شـــد. ایـــن 

کتابخوانـــی فعالیـــت مـــی نماینـــد.  کتابخانـــه هـــا و ترویـــج فرهنـــگ  هـــای فرهنـــگ و ...( زیـــر نظـــر مدیریـــت 
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مدیریت فرهنگی هنری منطقه 1

فرهنگ سرا
۱فرهنگ سرای اصلی

۱فرهنگ سرای تابعه

-خانه فرهنگ / مجتمع فرهنگی هنری

-خانه قرآن

کتابخانه   
۳تعداد کتابخانه 

۵7۱۲۵کتاب )نسخه(

۱ نگارخانه

۲ موزه و خانه موزه

مرکز مشارکتی

۲خانه فرهنگ مشارکتی

7خانه کودک مشارکتی

-کتابخانه مشارکتی

کانون مشارکت مردمی
کانون ادب و هنر ۱0گروه 

۲گروه کانون اخالق
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کانون مشارکت مردمی

-گروه کانون انقالب )ایران ما(
کار )توانا( کانون کسب و  ۳گروه 

۱گروه کانون سالمندان )جهاندیدگان(
۶گروه کانون خانواده

۱گروه کانون علم و پژوهش )ثریا(
-گروه کانون فضای مجازی )رسام(

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )تعداد( ۵سالن 
کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )نفر( ۲۸۵ظرفیت سالن 

-فضاهای ورزشی )متر مربع(
-سالن چند منظوره ورزشی )تعداد(

کن آبی ورزشی -اما
فضای غرفه نمایشگاهی، کافی شاپ و رستورانسایر امکانات

مدیریت فرهنگی هنری منطقه 1
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تاریخچه

کنــون از آن بــه عنــوان فرهنگ ســرای ملــل یــاد  کــه ا کاخ قیطریــه  قیطریــه ملــک میــرزا علــی اصغــر خــان اتابــک بــود و ســاختمان 

کــه  کبیــر بــوده اســت در حالــی  کــه اینجــا خانــه میــرزا تقــی خــان امیــر  مــی شــود توســط وی ســاخته شــده اســت، عــده ای معتقدنــد 

ایــن مســئله صحــت نداشــته و امیرکبیــر هرگــز در اینجــا ســکونت نداشــته اســت. در ســال ۱۳7۲ ایــن ملــک توســط شــهرداری تهــران 

کــه در حــال حاضــر بــه صــورت فرهنگ ســرا مــورد بهــره بــرداری مــی باشــد. گرفــت  کاربــری قــرار  خریــداری و مــورد مرمــت و تغییــر 

کـــرده و در حـــال حاضـــر  کـــه در وســـط بوســـتان زیبـــای قیطریـــه قـــرار دارد، از ســـال ۱۳7۳ شـــروع بـــه فعالیـــت  فرهنگ ســـرای ملـــل 

کنان منطقـــه  گســـترده ای از خدمـــات آموزشـــی و فرهنگـــی بـــرای ســـا ـــازه  ـــا ب تبدیـــل بـــه یـــک مرکـــز مهـــم فرهنگـــی هنـــری و آموزشـــی ب

شـــده اســـت. 

امکانات

کتابخانه امیرکبیر: این کتابخانه در جوار فرهنگ سرای ملل واقع شده و دارای ۳۶0 متر مربع مساحت، دارای دو سالن مطالعه 

کتابخانه دارای بخش های امانات، مرجع، نشریات و قسمت کودکان است.  مجزا و بیش از ۲7۴۶۸ جلد کتاب  است. این 

سالن فرهنگ: این سالن با مساحت ۱۱0 متر دارای سن با مساحت ۲۴ متر مربع و ۸۵ صندلی ثابت است که تا ۳0 صندلی قابل 

گرمایشی و سرمایشی است. در  افزایش است. امکانات این سالن شامل میکسر، باند، سیستم صوتی، پرده نمایش سیار و سیستم 

کران فیلم، اجرای موسیقی  این سالن برنامه های مناسبتی زیادی اجرا می شود و هر هفته میزبان عده زیادی از شهروندان است. ا

و تئاتر و برگزاری جشن ها از عمده برنامه های این سالن است.

فرهنگ سرای ملل
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 نگارخانه ها: نگارخانه شماره ۱ و ۲ فرهنگ سرای ملل درب ورودی فرهنگ سرا قرار دارند و فضای ورودی فرهنگ سرا را برای 

کرده اند. این نگارخانه ها با برگزاری نمایشگاه های هنری، هنرهای تجسمی و دستی در جهت حمایت از  مخاطبین چشم نواز 

هنرهای بومی و محلی منطقه نقش بسزایی دارند. هر نگارخانه ظرفیت ۳0 تابلو 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 ۵0 عنوان کالس در فصول مختلف آماده ارائه خدمات به شهروندان است.

کانون ها: این واحد در جهت سامان بخشیدن به واحدهای مردم نهاد در حوزه های عمومی و تخصصی نقش دارد   واحد 

و  به شناسایی و رسمیت بخشیدن و ساماندهی به این تشکل ها می پردازد. هر تشکل غیررسمی در منطقه می تواند با مراجعه به 

فرهنگ سرا برای معرفی زمینه فعالیت خود مجوز رسمی دریافت کند.

کز تابعه مرا

ک، خانه موزه عزت اهلل انتظامی، کتابخانه امیرکبیر، کتابخانه  فرهنگ سرای امام )ره(، کتابخانه دارآباد، خانه موزه شهید آدا

آیت اهلل حق شناس

نشانی: بزرگراه آیت اهلل صدر، میدان پیروز، بلوار قیطریه، بوستان قیطریه

تلفن تماس: ۲0۴۴۵۳ - ۲۲۶7۴۴۸۲ - ۲۲۶7۱7۱۸ - ۲۲۶7۱7۱۹

farhangsaramelal :اینستاگرام
farhangsara.ir.۱ سایت:
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تاریخچه

کـــه بـــه همـــت شـــهرداری  بـــاغ امیـــر ســـلیمانی یکـــی از بـــاغ هـــای قدیمـــی و متروکـــه در شـــمال تهـــران و محلـــه جمـــاران، بـــوده اســـت 

ــا دســـتور شـــهردار محتـــرم تهـــران تملـــک و از ســـال ۱۳۹۲ بازســـازی  منطقـــه یـــک و شـــرکت توســـعه فضاهـــای فرهنگـــی مطابـــق بـ

شـــد و در خـــرداد مـــاه ســـال ۱۳۹۳ مصـــادف بـــا اعیـــاد شـــعبانیه بـــه ســـازمان فرهنگـــی و هنـــری شـــهرداری تهـــران تفویـــض شـــد تـــا 

فرهنگ ســـرای امـــام )ره( در آن تأســـیس شـــود. اعـــالم تأســـیس ایـــن فرهنگ ســـرا در بازدیـــد نـــوروزی شـــهردار تهـــران در فروردیـــن مـــاه 

ســـال ۱۳۹۳ انجـــام و آییـــن افتتـــاح ایـــن فرهنگ ســـرا در ســـال روز والدت حضـــرت زیـــن العابدیـــن )ع( در تاریـــخ ۹۳/۳/۱۳ و در آســـتانه 

کـــه جنـــب حســـینیه شـــماره ۲ جمـــاران واقـــع اســـت،  ســـالروز بزرگداشـــت رحلـــت حضـــرت امـــام )ره( برگـــزار شـــد. ایـــن فرهنگ ســـرا 

ـــی حضـــرت امـــام خمینـــی )ره( و تبـــادل افـــکار و آراء اندیشـــمندان و دلســـوزان حـــوزه هـــای  ـــرای معرفـــی اندیشـــه هـــای متعال ـــی ب محل

مرتبـــط بـــا امـــام و رهبـــری اســـت. از ســـوی دیگـــر طراحـــی و اجـــرای انـــواع برنامـــه هـــای هنـــری و فرهنگـــی بـــا موضـــوع امـــام و رهبـــری، 

ـــود.   ـــا ســـیره و ســـلوک حضـــرت امـــام )ره( خواهـــد ب زمینـــه ســـاز آشـــنایی شـــهروندان ب

گل و درختـــان میـــوه، درکنـــار فعالیـــت هـــا و  محوطـــه سرســـبز و فضـــای بســـیار زیبـــای فرهنگ ســـرای امـــام )ره( بـــا آبنمـــا، بـــاغ 

کنین محلـــه قدیمـــی جمـــاران  خدمـــات ارزشـــمند فرهنگـــی هنـــری و آموزشـــی محیـــط آرام و دلنشـــینی را بـــرای عمـــوم شـــهروندان و ســـا

در منطقـــه یـــک طهـــران فراهـــم ســـاخته اســـت.

فرهنگ سرای امام)ره(
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امکانات

فرهنگ سرای امام )ره( در زمینی به مساحت تقریبی ۱۶ هزار مترمربع؛ در ساختمانی با نمایی تاریخی دارای فضاهایی نظیر 

ساختمان اداری در ۲ طبقه، 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، خیابان شهید باهنر، خیابان امیرسلیمانی، فرهنگ سرای امام )ره(

تلفن تماس: ۲۶۱00۸۹۵

imam.farhangsara.ir :سایت

imam.farhangsaraa:اینستاگرام
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مدیریت فرهنگی هنری منطقه 2

فرهنگ سرا
۱فرهنگ سرای اصلی

-فرهنگ سرای تابعه

۲خانه فرهنگ / مجتمع فرهنگی هنری

-خانه قرآن

کتابخانه   
۴تعداد کتابخانه 

۸۳۸۴0کتاب )نسخه(

۲ نگارخانه

- موزه و خانه موزه

مرکز مشارکتی

۱خانه فرهنگ مشارکتی

7خانه کودک مشارکتی

-کتابخانه مشارکتی

کانون مشارکت مردمی
کانون ادب و هنر ۵گروه 

۳گروه کانون اخالق
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کانون مشارکت مردمی

۱گروه کانون انقالب )ایران ما(
کار )توانا( کانون کسب و  -گروه 

-گروه کانون سالمندان )جهاندیدگان(
۵گروه کانون خانواده

-گروه کانون علم و پژوهش )ثریا(
۱گروه کانون فضای مجازی )رسام(

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )تعداد( ۳سالن 

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )نفر( ۲77ظرفیت سالن 

-فضاهای ورزشی )متر مربع(

-سالن چند منظوره ورزشی )تعداد(

کن آبی ورزشی -اما

سینما – بازارچه سنتیسایر امکانات

مدیریت فرهنگی هنری منطقه 2
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تاریخچه

فرهنگ ســـرای ابـــن ســـینا در منطقـــه دو شـــهرداری تهـــران، در محلـــه شـــهرک قـــدس، معـــروف بـــه شـــهرک غـــرب مشـــغول بـــه 

فعالیـــت اســـت. فرهنگ ســـرای ابـــن ســـینا ســـال ۱۳7۳ توســـط شـــرکت توســـعه فضاهـــای فرهنگـــی شـــهرداری تهـــران راه انـــدازی 

شـــد و پـــس از تأســـیس ســـازمان فرهنگـــی هنـــری شـــهرداری تهـــران بـــه عنـــوان یکـــی از مجموعـــه هـــای ایـــن ســـازمان بـــه فعالیـــت 

ـــز بـــه  ـــام ایـــن مرک ح هویـــت بخشـــی  بـــه فرهنگ ســـراهای تهـــران، ن خـــود ادامـــه داد. بهمـــن مـــاه ســـال ۱۳7۹ در راســـتای اجـــرای طـــر

گرفتنـــد فرهنگ ســـرا بـــا همـــان نـــام و هویـــت  فرهنگ ســـرای قانـــون تغییـــر یافـــت. در ســـال ۱۳۸۵ مدیـــران وقـــت ســـازمان تصمیـــم 

کـــه بـــه قانـــون تغییـــر نـــام داده بـــود دوبـــاره شـــد فرهنگ ســـرای ابـــن  ابتدایـــی خـــود بـــه فعالیـــت ادامـــه دهـــد و فرهنگ ســـرای ابـــن ســـینا 

کـــرده اســـت. در حـــال حاضـــر ایـــن فرهنگ ســـرا  ســـینا. فرهنگ ســـرای ابـــن ســـینا در طـــول زمـــان تغییـــرات محتوایـــی و فیزیکـــی بســـیار 

ـــه و شـــهر تهـــران اســـت. در دو طبقـــه و البتـــه یـــک نیـــم طبقـــه ســـوم تمـــام قـــد در حـــال خدمـــت رســـانی بـــه شـــهروندان محل

امکانات

کشیده در وسط آن و ظرفیت ۵0 صندلی، مکانی  سالن سایه: سالنی جمع و جور و سرپوشیده با درخت چناری سر به فلک 

گرمایش، پرده نمایش  کوچک است. این سالن مجهز به نور، سیستم سرمایش و  مناسب برای برپایی نشست ها و همایش های 

و پروژکتور است.

 نگارخانه: نگارخانه فرهنگ سرای ابن سینا ۲0۸ متر مربع است. این نگارخانه در رتبه بندی نگارخانه های سازمان فرهنگی 

هنری جزء نگارخانه های درجه یک محسوب می شود. 

سالن آمفی تئاتر: ۱۸7 صندلی دارد. مجهز به سیستم نور و صدا، سرمایش و گرمایش. البی پذیرایی که با نگارخانه مشترک 

فرهنگ سرای ابن سینا
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است، آماده برپایی سمینارها، جلسات و همایش های مختلف است. برنامه ها و نشست های فرهنگ سرا هم در همین سالن برپا 

می شود. )سالن حاج قاسم سلیمانی ۴0 صندلی گنجایش دارد(

واحد آموزش: مهمترین و پرمخاطب ترین واحد فرهنگ سرای ابن سینا است. این واحد متولی برگزاری کالس های آموزشی 

کمک آموزشی  کالس های فرهنگ سرای ابن سینا می توان به اساتید مجرب، لوازم  در فرهنگ سرا می باشد. از ویژگی های بارز 

کالس ها در ساعت مختلف برای بهره مندی هر چه بیشتر شهروندان، فضایی امن و  گواهی نامه معتبر، برپایی  مناسب، اعطای 

سالم و تنوع کالس های آموزشی اشاره کرد.

کانون ها: برگزاری سلسله نشست های ادبی مانند جلسات شرح مثنوی معنوی، جلسات تفسیر شاهنامه و نشست های  واحد 

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 فرهنگ سراست.

کز تابعه مرا

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 تماس: ۸- ۸۸۳۶۶۳۶۶

ebnesina.farhangsara.ir :سایت 



مدیریت فرهنگی هنری
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مدیریت فرهنگی هنری منطقه 3

فرهنگ سرا
۱فرهنگ سرای اصلی

۱فرهنگ سرای تابعه

۱خانه فرهنگ / مجتمع فرهنگی هنری

-خانه قرآن

کتابخانه   
7تعداد کتابخانه 

۸7۸7۳کتاب )نسخه(

۴ نگارخانه

۲ موزه و خانه موزه

مرکز مشارکتی

۲خانه فرهنگ مشارکتی

۴خانه کودک مشارکتی

۱کتابخانه مشارکتی

کانون مشارکت مردمی
کانون ادب و هنر ۱0گروه 

۳گروه کانون اخالق
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کانون مشارکت مردمی

۱گروه کانون انقالب )ایران ما(

کار )توانا( کانون کسب و  ۱گروه 

۴گروه کانون سالمندان )جهاندیدگان(

-گروه کانون خانواده

۱گروه کانون علم و پژوهش )ثریا(

۴گروه کانون فضای مجازی )رسام(

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )تعداد( ۴۲0سالن 

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

-فضاهای ورزشی )متر مربع(

-سالن چند منظوره ورزشی )تعداد(

کن آبی ورزشی -اما

باغ پرندگان، کافی شاپ سایر امکانات

مدیریت فرهنگی هنری منطقه 3  
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تاریخچه

این فرهنگ سرا در آبان ۱۳7۴ توسط شهرداری تهران تأسیس شد. این مجموعه جزء یکی از مهم ترین فرهنگ سراهای تهران 

است و در جنوب شرق منطقه سه واقع شده و با مناطق چهار و هفت شهرداری تهران هم جوار است.

گشایش یافت. برنامه ها و فعالیت های متنوع و متعدد  این فرهنگ سرا در زمینی به مساحت حدود دو هزار و ۸00 متر مربع 

فرهنگ سرای ارسباران در حوزه های ملی )محله ای، منطقه ای، فرامنطقه ای( و بین المللی از طریق باشگاه های فیلم، موسیقی، 

کتابخانه ی تخصصی، نگارخانه و ... به شهروندان  تئاتر، تجسمی، ادبی و معماری همراه با واحدهای روابط عمومی، آموزش، 

تهرانی خدمت رسانی می کند.

این فرهنگ سرا دارای بخش های مختلفی همچون تاالر هنر، سالن استاد ذوالفقاری، کتابخانه تخصصی هنر، نگارخانه و... 

است که روزانه برنامه های متنوعی در هر بخش اجرا می شود.

امکانات

ســـالن نمایـــش: ســـالن نمایـــش فرهنگ ســـرای ارســـباران بـــا ظرفیـــت ۲۸۵ صندلـــی بـــه امکانـــات و تجهیـــزات نـــور و صـــوت 

)صـــدای دالبـــی( و امـــکان پخـــش فیلم هـــای dcp و ویدیویـــی مجهـــز اســـت. ایـــن ســـالن از قابلیـــت اجـــرای موســـیقی، تئاتـــر و برگـــزاری 

همایش هـــا و ســـمینارها برخـــوردار اســـت.

و موسیقی  نمایش  اجرای  کارگاه های تخصصی هنر،  برپایی  با هدف  ذوالفقاری«  »استاد  سالن  استاد ذوالفقاری:  سالن 

تجربی، نمایش فیلم، برپایی همایش ها و نشست های اختصاصی با ظرفیت ۴۵ نفر فعال است.

فرهنگ سرای ارسباران
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نگارخانه هنر: ارسباران با ۳ نگارخانه با ظرفیت های ۲0، ۳0، ۴0 تابلو برای نصب، جزء نگارخانه های فعال و پرکار تهران 

محسوب می شود.

کتابخانه  تخصصی ارسباران با مساحتی بالغ بر ۳00 متر مربع، دارای سالن قرائت برای خانم ها و آقایان و با  کتابخانه هنر: 

مخزنی با قریب به ۲۲ هزار جلد کتاب به زبان های فارسی و التین، در زمینه های متنوع هنری )معماری، نقاشی، گرافیک، سینما، 

تئاتر، مجسمه سازی، سفال گری، ادبیات، تاریخ، روان شناسی و ...( فعالیت می کند. همچنین نشریات )روزنامه ها و مجالت( 

مختلف فرهنگی و هنری در اختیار اعضاء قرار می گیرد.

واحد آموزش: این واحد با ۶ کالس آموزشی و در دو طبقه مجزا در حال ارائه خدمات متنوع آموزشی به شهروندان است.

کز تابعه  مرا

کتابخانه دکتر  کتابخانه داوودیه،  کتابخانه شهید یاسمی،  کتابخانه عالمه امینی،  فرهنگ سرای آفتاب، خانه فرهنگ حوراء، 

شریعتی، کتابخانه رحماندوست، خانه موزه شهید مطهری و خانه موزه شهید بهشتی

نشانی: خیابان شریعتی، باالتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا، فرهنگ سرای ارسباران )هنر(

تلفن تماس : ۲۲۸7۲۸۱۸-۲0

arasbaran.farhangsara.ir :سایت
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تاریخچه

این مرکز فرهنگی هنری سال ۱۳70 با نام خانه فرهنگ »محله زرگنده« افتتاح شد و از فروردین سال ۱۳7۹ تا ۱۳۸۸ با نام 

فرهنگ سرای کودک به ادامه فعالیت پرداخت، اما از سال ۱۳۸۸ به بعد با رویکرد جدید و با نام فرهنگ سرای آفتاب به فعالیت های 

کثرت  فرهنگی، هنری، مذهبی و خدمات آموزشی و اطالع رسانی به شهروندان منطقه می پردازد. این فرهنگ سرا با توجه به 

کز شورایاری، امورمساجد، بسیج منطقه و ... در رفع نیازهای فرهنگی  مخاطبان و وسعت گستره تعامل با دانشگاه ها، مدارس، مرا

و آموزشی شهروندان منطقه درهمه گروه های سنی نقش بسزایی دارد.

امکانات

فرهنگ سرای آفتاب با ۱000 متر مربع مساحت و بوستانی در مجاورت ساختمان اصلی دارای امکانات ذیل است؛

سالن نمایش: این سالن با گنجایش ۶0 نفر 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 ۸0 متر 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 70 متر مربع جزء نگارخانه های درجه یک سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است. این 

نگارخانه هر ماه میزبان ۴ هنرمند در حوزه هنرهای تجسمی می باشد و سهم بسزایی در معرفی آثار هنرمندان مطرح و غیر حرفه ای دارد. 

فرهنگ سرای آفتاب
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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 ۸ کالس آموزشی و در دو طبقه مجزا در حال ارائه خدمات متنوع آموزشی به شهروندان است.

نشانی: خیابان دکتر شریعتی، روبروی خیابان دولت، خیابان امامزاده، فرهنگ سرای آفتاب

تلفن تماس :  ۲۲00۹000      

aftab.farhangsara.ir :سایت



مدیریت فرهنگی هنری

 منطقه 4
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مدیریت فرهنگی هنری منطقه 4

فرهنگ سرا
۱فرهنگ سرای اصلی

۱فرهنگ سرای تابعه

۲خانه فرهنگ / مجتمع فرهنگی هنری

-خانه قرآن

کتابخانه   
7تعداد کتابخانه 

۱۵۸۴0۵کتاب )نسخه(

۱ نگارخانه

- موزه و خانه موزه

مرکز مشارکتی

۱خانه فرهنگ مشارکتی

۳خانه کودک مشارکتی

-کتابخانه مشارکتی

کانون مشارکت مردمی
کانون ادب و هنر ۱۵گروه 

۸گروه کانون اخالق
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کانون مشارکت مردمی

-گروه کانون انقالب )ایران ما(

کار )توانا( کانون کسب و  -گروه 

۱گروه کانون سالمندان )جهاندیدگان(

۶گروه کانون خانواده

۲گروه کانون علم و پژوهش )ثریا(

-گروه کانون فضای مجازی )رسام(

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )تعداد( ۴سالن 

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )نفر( ۵۶0ظرفیت سالن 

۳۸00فضاهای ورزشی )متر مربع(

۴سالن چند منظوره ورزشی )تعداد(

کن آبی ورزشی ۱اما

سینما، سالن کنفرانس، کافه کتاب، شهربازی،  آشپزخانه، گالبگیری و عرقیات، سایر امکانات

فروشگاه کتاب، آالچیق و استراحتگاه خانواده، خانه سفال  

مدیریت فرهنگی هنری منطقه 4  
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فرهنگ سرای اشراق

تاریخچه

که ساختمان قدیمی توسط یکی از دامادهای  ساختمان اصلی فرهنگ سرای اشراق حدود  ۱00سال و باغ بزرگ آن بیش از ۲00 سال قدمت دارد. نقل است 

که بادگیر آن یکی از بزرگترین و زیباترین بادگیرهای ایران محسوب می شود .قسمت اعظم باغ، محوطه فرهنگ سرا و ساختمان  ناصرالدین شاه بنا شده است 

که از وکالی  گردد. بعد از سقوط قاجاریه یکی از خوانین همین منطقه به نام »مهدی ارباب یزدی« -معروف به ارباب مهدی-  قدیمی به همان زمان قجر برمی 

کند. مهدی ارباب در دوره پهلوی و بر اساس معماری آن دوره بناهای موجود را  مجلس آن زمان بوده این باغ را از امام جمعه داماد ناصرالدین شاه خریداری می 

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 از »سرخه حصار« و »تلو«   گفته اند. در گذشته، باغ دو دهنه قنات هم داشته  که به صورت پله مانند با هم ارتباط دارند؛ برای همین به باغ »هفت حوض« هم 

سرچشمه می گرفتند. متأسفانه اولی به علت عدم الیروبی خشکیده، ولی هنوز سرسبزی و صفای این باغ زیبا از آب جاری تلو است. 

گذار شد. در همان زمان این باغ ملی اعالم شده و به دو  در سال ۱۳۴۸ پس از مرگ مهدی ارباب مجموعه باغ و ساختمان های آن به دربار پهلوی دوم وا

قسمت پارک جوادیه و باشگاه شهرداری تقسیم می شود. پس از پیروزی انقالب این باغ به شهرداری منطقه تبدیل شد. در سال ۱۳7۴ با تأسیس سازمان فرهنگی 

هنری شهرداری تهران تحت پوشش سازمان درمی آید و با عنوان فرهنگ سرای اشراق به فعالیت خود ادامه می دهد. وقتی وارد این مجموعه فرهنگی می شوید، 

کز مختلف، با دیدنی های طبیعی و فرهنگی هنری زیادی مواجه خواهید شد؛  کنید، در مسیر رسیدن به مرا قبل از اینکه بخواهید از خدمات متنوع آن استفاده 

کز فرهنگی تهران تبدیل می کند. چیزهایی که اینجا را به یکی از منحصر به فردترین مرا

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 ۱۳۹۸ به واحد آموزش اضافه گردیده است می توان به مدرسه صنایع دستی 

و خانه سفال اشاره نمود.



73

 نگارخانه آفرینش: نگارخانه آفرینش نقش با دو سالن مجزا و ظرفیت 

هر یک ۵0 تابلو برای برگزاری نمایشگاه های هنری هر روز از ساعت ۹ تا ۱۹ 

برای بازدید فعال است. 

بازسازی  از  پس  که  اشراق  فرهنگ سرای  سینمای  گلبانگ:  سالن   

اساسی در بهمن ماه ۱۳۹۵ فعالیت خود را آغاز نموده است با ظرفیت ۳00 نفر 

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

 سالن باران: این سالن با ظرفیت ۸0 نفر برگزارکننده نشست ها، کارگاه ها 

و جلسات می باشد.

 کتابخانه شیخ اشراق: با دارا بودن دو سالن مطالعه مجزا ویژه خواهران 

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

و کتابخوانی می باشد. 

کالس های مختلفی در  باشگاه ورزشی فرهنگ سرا،   باشگاه ورزشی: 

که در رده های  رشته های فوتسال، والیبال، بسکتبال، ایروبیک و ... دارد 

سنی مختلف برای خانم ها و آقایان برگزار می گردد. 

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

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

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

فرهنگ سرا ویژه کودکان زیر ۴ سال پذیرای مراجعین می باشد. 

کانون  کانون های مختلف فرهنگ سرا مانند  کانون های فرهنگ سرا: 

ادبی و شعرخوانی، کانون نجوم، کانون گل و گیاه، کانون مهارت های زندگی، 

کانون مبلغین فاطمی آماده عضوگیری و همکاری می باشد.

 کانون قرآن و فروشگاه محصوالت قرآنی: درسال ۱۳۹۵ پس از تجهیز 

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

نموده است.

نشانی:  فلکه دوم تهرانپارس، انتهای خیابان جشنواره، فرهنگ سرای اشراق

تلفن تماس: ۳- 77۳۲۴۱۱۲

eshragh.farhangsara.ir :سایت

کزتابعه مرا

 فرهنگ سرای هنگام، خانه فرهنگ صدف، مجتمع فرهنگی هنری حکیمیه، کتابخانه لویزان، کتابخانه امید، کتابخانه اوقاف برادران سراج، کتابخانه 

شهید آوینی
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تاریخچه

کرد و در سال ۱۳۸۹ نامش به » هنگام«  فرهنگ سرای هنگام از دی ماه سال ۱۳۸۲ با نام »سالمت« فعالیت هایش را آغاز 

تغییر یافت. برنامه ریزی در حوزه فرهنگ عمومی و ارتقای فرهنگ شهروندی از طریق پاسخ گویی به نیازهای فرهنگی و تقویت 

مهارت های زندگی شهروندان، اعتال و عمق بخشی به معرفت و بصیرت دینی و قرآنی شهروندان، به کارگیری و حمایت از فعالیت های 

فرهنگی هنری شهروندان در قالب کانون های مردمی از جمله اهداف این فرهنگ سرا است.

عمده فعالیت فرهنگ سرای هنگام شامل دوره های مختلف آموزشی، فرهنگی و هنری، کسب مهارت های حرفه ای، اجرای 

کران فیلم، برگزاری جشنواره های فرهنگی هنری،  تشکیل کانون های داوطلب، برگزاری همایش های  نمایش کودك و بزرگسال، ا

این  کتابخانه  می باشد.  تابستانی  برنامه های  ویژه  و  فرهنگی  و  علمی  مذهبی،  از  اعم  مناسبتی  برنامه های  اجرای  مختلف، 

فرهنگ سرا از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ فعالیت می کند.

امکانات

سالن اجتماعات، سینما، کتابخانه، سالن نشست ها و کارگاه ها، مرکز مشاوره، کالس های آموزشی و غرفه های عرضه محصوالت 

فرهنگی از بخش های فرهنگ سرای هنگام است.

نشانی: میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دالوران، خیابان آزادگان شمالی، جنب فروشگاه شهروند، فرهنگ سرای هنگام

تلفن تماس: 77۴۹۱۴۹۱-۲

hengam.farhangsara.ir :سایت

فرهنگ سرای هنگام





مدیریت فرهنگی هنری

 منطقه 5
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مدیریت فرهنگی هنری منطقه 5

فرهنگ سرا
۱فرهنگ سرای اصلی

۱فرهنگ سرای تابعه

۵خانه فرهنگ / مجتمع فرهنگی هنری

-خانه قرآن

کتابخانه   
7تعداد کتابخانه 

۱7۸۳۹۶کتاب )نسخه(

۳ نگارخانه

- موزه و خانه موزه

مرکز مشارکتی

-خانه فرهنگ مشارکتی

۵خانه کودک مشارکتی

-کتابخانه مشارکتی

کانون مشارکت مردمی
کانون ادب و هنر ۱۳گروه 

۸گروه کانون اخالق
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کانون مشارکت مردمی

۱گروه کانون انقالب )ایران ما(

کار )توانا( کانون کسب و  ۵گروه 

۳گروه کانون سالمندان )جهاندیدگان(

۹گروه کانون خانواده

۲گروه کانون علم و پژوهش )ثریا(

۱گروه کانون فضای مجازی )رسام(

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )تعداد( ۶سالن 

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )نفر( ۶۲۴ظرفیت سالن 

۱۴۵فضاهای ورزشی )متر مربع(

۲سالن چند منظوره ورزشی )تعداد(

کن آبی ورزشی -اما

سینما، کافی نت، نمایشگاه و بازارچهسایر امکانات

مدیریت فرهنگی هنری منطقه 5  
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تاریخچه

که در سال ۱۳۸۱ توسط سازمان فرهنگی  فرهنگ سرای فردوس از جمله فعال ترین فرهنگ سراهای تهران به شمار می رود 

هنری شهرداری تهران در بلوار فردوس شرقی واقع در محله فردوس تأسیس شده است. این فرهنگ سرا به عنوان ستاد مدیریت 

فرهنگی هنری منطقه پنج، دوهزار و ۶70 متر مربع زیربنا دارد. 

امکانات

گون و فعال آن می توان به کتابخانه، نگارخانه )گالری های ۱ و ۲ (، سالن نمایش با ظرفیت ۲۶0 صندلی،  از بخش های گونا

بازارچه  بانوان(،  )ویژه  ورزشی  باشگاه  کافی نت،  آموزشی،  کالس های  صندلی،   ۱۲0 ظرفیت  با  نور  آفرینش  اجتماعات  سالن 

خوداشتغالی، نمایشگاه دائمی کتاب کودک و نوجوان، کلینیک گل و گیاه، پایگاه بسیج شهید تهرانی مقدم و ... اشاره کرد.

کز تابعه مرا

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، فرهنگ سرای فردوس

تلفن تماس: ۴۴00۲۲۶۹-70

ferdos.farhangsara.ir :سایت 

فرهنگ سرای فردوس
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امکانات

سالن  آموزش،  اداری،   نگارخانه،  بخش های  کتابخانه،  شامل  زیربنا  متر   ۱۲۵۳ مربع  متر   ۲۲۲۳ مساحت  با  فرهنگ سرا 

که در سال ۱۳7۵ توسط رئیس جمهور وقت افتتاح شد. فرهنگ سرای معرفت به  اجتماعات،  سالن ورزشی و بازارچه می باشد، 

لحاظ جغرافیایی از شمال به بزرگراه آبشناسان، از جنوب به بزرگراه همت، از شرق به خیابان طوقانی و از غرب به بلوار شهران 

کنین محالت کن، شهران  و کوهسار را تحت پوشش قرار می دهد. منتهی شده، و سا

کالس آموزشی و یک باشگاه ورزشی و بهره گیری از مربیان   واحد آموزش: واحد آموزش فرهنگ سرای معرفت با داشتن ۱۲ 

کز سازمان در حوزه آموزش کسب نماید. متعدد، توانسته است جایگاه قابل قبولی در بین مرا

 کتابخانه شیخ هادی نجم آبادی: کتابخانه شیخ هادی نجم آبادی همزمان با افتتاح فرهنگ سرا در سال ۱۳7۵ با مساحتی 

کتاب، سالن مطالعه، کودک و نوجوان، مرجع و ...  گردید و دارای بخش های مختلفی از جمله: امانت  بالغ بر ۳00 مترمربع افتتاح 

کامپیوتر، روانشناسی،  گون از قبیل  گونا کتاب در موضوعات  کتابخانه با دارا بودن بیش از  ۲۳۵00 نسخه  می باشد. مخزن این 

کرونا از ۲۶۵0 نفر به ۳۳0  کاهش مخاطب به خاطر شیوع  دین، علوم اجتماعی، تکنولوژی، هنر، ادبیات و ۳۳0 نفر عضو فعال ) 

 به منابع دسترسی داشته باشند. بخش کودک و نوجوان این 
ً
نفر( به صورت قفسه باز بوده و اعضای کتابخانه می توانند مستقیمًا

کتابخانه نیز با حدود ۴۵00 جلد کتاب در خدمت کودکان و عالقه مندان به کتاب و کتابخوانی می باشد.  سالن مطالعه کتابخانه با 

ظرفیت۱۲0 نفر روزهای زوج به آقایان و روزهای فرد به خانم ها اختصاص داده شده است. ساعت کار کتابخانه، شنبه تا چهارشنبه 

۸ تا ۲0 و روزهای پنج شنبه ۸ تا ۱۸ می باشد.

فرهنگ سرای معرفت
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 نگارخانه معرفت: نگارخانه معرفت با فضایی به مساحت ۸0 متر مربع و قابلیت نمایش آثار تجسمی و حجمی در طبقه 

همکف فرهنگ سرا قرار دارد.

سالن اجتماعات: سالن اجتماعات فرهنگ سرای معرفت با ۱00 صندلی ثابت، در طبقه دوم فرهنگ سرا قرار دارد.

کز تجاری محله  شهران بوده که در سال ۸۵ مورد بهره برداری قرار گرفته   بازارچه: بازارچه فرهنگ سرا یکی از قدیمی ترین مرا

و همسو با فعالیت های فرهنگی و هنری، در حوزه خود اشتغالی فعالیت می نماید. این بازارچه با تعداد ۳0 غرفه در ضلع جنوبی 

و شرقی فرهنگ سرا واقع شده )در حال تخریب و بازسازی( و به صورت دائمی از ساعت ۸ الی ۲۱ مشغول به فعالیت می باشد.

نشانی: خیابان آیت اهلل کاشانی، میدان شهر زیبا، بلوار شهران، بعد از زیرگذر شهید همت

تلفن تماس :  ۴۴۳0۱۴۴۴      

marefat.farhangsara.ir :سایت





مدیریت فرهنگی هنری

 منطقه 6
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مدیریت فرهنگی هنری منطقه 6

فرهنگ سرا
۱فرهنگ سرای اصلی

-فرهنگ سرای تابعه

۱خانه فرهنگ / مجتمع فرهنگی هنری

-خانه قرآن

کتابخانه   
۲تعداد کتابخانه 

۴۴۹۸۴کتاب )نسخه(

۱ نگارخانه

۱ موزه و خانه موزه

مرکز مشارکتی

۳خانه فرهنگ مشارکتی

-خانه کودک مشارکتی

-کتابخانه مشارکتی

کانون مشارکت مردمی
کانون ادب و هنر 7گروه 

۲گروه کانون اخالق
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کانون مشارکت مردمی

۱گروه کانون انقالب )ایران ما(

کار )توانا( کانون کسب و  ۲گروه 

-گروه کانون سالمندان )جهاندیدگان(

۶گروه کانون خانواده

-گروه کانون علم و پژوهش )ثریا(

۲گروه کانون فضای مجازی )رسام(

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )تعداد( ۳سالن 

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )نفر( ۸۳0ظرفیت سالن 

۴۲0فضاهای ورزشی )متر مربع(

۲سالن چند منظوره ورزشی )تعداد(

کن آبی ورزشی -اما

فضای غرفه نمایشگاهیسایر امکانات

مدیریت فرهنگی هنری منطقه 6  
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تاریخچه

این فرهنگ سرا با هدف ارایه فعالیت های فرهنگی، هنری، مذهبی و اجتماعی دوشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳7۴ با نام سرو با حضور 

رئیس جمهور وقت و جمعی از مسئوالن فرهنگی هنری در ساختمان به مساحت ۳۵۴۶ مترمربع در 7 طبقه طی مراسمی افتتاح شد. 

از آنجا که نیمی از جمعیت شهر  را زنان تشکیل می دهند سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با نظر در ساختار فرهنگ سراهای 

کرد. از این رو فرهنگ سرای سرو از ابتدای سال ۱۳۸0 به فرهنگ سرای  موجود فعالیت های آنها را به صورت  هویتی دسته بندی 

بانو تغییر نام داد. در ابتدای تابستان سال ۱۳۸۸  با توجه به تغییرات ساختاری سازمان و حذف بعضی از رویکردهای تخصصی 

کار خود ادامه داد.  و هویت عمومی در بخش فعالیت های محتوایی این فرهنگ سرا، مجددًا  به عنوان فرهنگ سرای سرو به 

مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۶ نیز از سال ۱۳۸۴ در این مرکز مستقر گردید.

امکانات

واحد آموزش در ۲ طبقه و ارایه خدمات آموزشی در رشته های عمومی و تخصصی

کودك،  کتابخانه سرو در دو طبقه شامل ۴ سالن  مطالعه )۲ سالن برای برادران و ۲ سالن برای خواهران(، مخزن، مرجع، 

نشریات و کمك درسی

نگارخانه  سرو برای ارایه نمایشگاه های هنری و دستی

کران  کنفرانس ۳0 نفره جهت اجرای سمینارها، نشست ها، همایش، ا گنجایش ۱00 نفر و همچنین سالن  سالن آمفی تئاتر با 

فرهنگ سرای سرو
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فیلم، نقد و بررسی کتاب و فیلم و )اجاره سالن فرهنگ سرای سرو(

گذار شده است( سالن آمفی تئاتر رو باز سرو با ظرفیت بالغ بر 700 نفر در فضای پارك ساعی )این سالن به مدت ۵ سال وا

باشگاه ورزشی اسپاد با فضایی حدود ۴۵0 متر مربع و همچنین یک فضای حدودًا ۱۲0 متری  جهت ارایه خدمات، آموزشی، 

کلیه گروه های سنی تفریحی و ... در رشته های ورزشی به 

سفره خانه سرو ساعی )پله سابق(

مهد و پیش دبستانی و خانه اسباب بازی

سایت کامپیوتر

بخش کانون ها و مشارکت های مردمی

کز تابعه مرا

خانه فرهنگ گلها، کتابخانه 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 :  ۸۸۸۸۱۸7۹      

sarv.farhangsara.ir  :سایت



مدیریت فرهنگی هنری

 منطقه 7
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مدیریت فرهنگی هنری منطقه 7

فرهنگ سرا
۱فرهنگ سرای اصلی

-فرهنگ سرای تابعه

۱خانه فرهنگ / مجتمع فرهنگی هنری

۱خانه قرآن

کتابخانه   
۱تعداد کتابخانه 

۵۵۱7۱کتاب )نسخه(

۱ نگارخانه

- موزه و خانه موزه

مرکز مشارکتی

۱خانه فرهنگ مشارکتی

۱خانه کودک مشارکتی

-کتابخانه مشارکتی

کانون مشارکت مردمی
کانون ادب و هنر ۱۱گروه 

۶گروه کانون اخالق
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کانون مشارکت مردمی

۱گروه کانون انقالب )ایران ما(

کار )توانا( کانون کسب و  ۱گروه 

۱گروه کانون سالمندان )جهاندیدگان(

۴گروه کانون خانواده

۱گروه کانون علم و پژوهش )ثریا(

-گروه کانون فضای مجازی )رسام(

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )تعداد( ۲سالن 

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )نفر( ۵۵0ظرفیت سالن 

۲00فضاهای ورزشی )متر مربع(

۱سالن چند منظوره ورزشی )تعداد(

کن آبی ورزشی -اما

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

مدیریت فرهنگی هنری منطقه 7  
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تاریخچه

گسترش هر چه بیشتر معارف و  فرهنگ سرای اندیشه در سال ۱۳7۲ به منظور اشاعه و ترویج فرهنگ و هنر اصیل ایرانی و 

کتابخانه اندیشه، نگارخانه و  فرهنگ اسالمی افتتاح شد. فرهنگ سرای اندیشه با دارابودن سالن آمفی تئاتر، سالن اجتماعات، 

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 ۸۳۵0 متر مربع از ویژگی ها و مزیت های منحصر به فردی همچون 

گرفتن در یک بوستان قدیمی در منطقه 7 تهران، دسترسی به پارکینگ طبقاتی با ظرفیت بیش از ۶00 خودرو، دسترسی به  قرار 

تمامی بزرگراه  ها از طریق دسترسی آسان به بزرگراه های رسالت، حقانی و همت برخوردار است. 

که ۹۴ عدد از این  سالن آمفی تئاتر: در طبقه اول ساختمان جدید فرهنگ سرای اندیشه واقع و دارای ۴07 صندلی است 

گیری از بهترین و حرفه ای ترین امکانات صوتی و  صندلی ها در بالکن قرار دارد. سالن آمفی تئاتر فرهنگ سرای اندیشه با بهره 

تصویری و با دارابودن صحنه ای مناسب امکان ایده آلی را برای برگزاری همایش ها، نمایش فیلم، کنسرت موسیقی، تئاتر و امکان 

کرده است. استفاده ویژه در این تاالر را فراهم 

فرهنگ سرای اندیشه
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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 ۲00 نفر در طبقه همکف فرهنگ سرای اندیشه واقع شده و با 

کنفرانس در سالن وجود دارد.  توجه به نوع صندلی های سالن امکان هر نوع چینشی برای استفاده های متفاوت از جمله برگزاری 

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.

کز تابعه مرا

خانه فرهنگ نیایش، خانه قرآن منطقه 7

نشانی:خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان اندیشه، فرهنگ سرای اندیشه

تلفن تماس :  ۸۸۵0۵۵۱۳-۱۵       

7.farhangsara.ir  :سایت



مدیریت فرهنگی هنری

 منطقه 8
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مدیریت فرهنگی هنری منطقه 8

فرهنگ سرا
۱فرهنگ سرای اصلی

0فرهنگ سرای تابعه

۵خانه فرهنگ / مجتمع فرهنگی هنری

۱خانه قرآن

کتابخانه   
7تعداد کتابخانه 

۲۵0۵۵۱کتاب )نسخه(

۱ نگارخانه

- موزه و خانه موزه

مرکز مشارکتی

۱خانه فرهنگ مشارکتی

-خانه کودک مشارکتی

-کتابخانه مشارکتی

کانون مشارکت مردمی
کانون ادب و هنر ۴گروه 

-گروه کانون اخالق
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کانون مشارکت مردمی

۱گروه کانون انقالب )ایران ما(

کار )توانا( کانون کسب و  ۱گروه 

۱گروه کانون سالمندان )جهاندیدگان(

۲گروه کانون خانواده

۱گروه کانون علم و پژوهش )ثریا(

۱گروه کانون فضای مجازی )رسام(

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )تعداد( ۴سالن 

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )نفر( ۶۳0ظرفیت سالن 

۹۸۹۵فضاهای ورزشی )متر مربع(

۴سالن چند منظوره ورزشی )تعداد(

کن آبی ورزشی -اما

سینما سایر امکانات

مدیریت فرهنگی هنری منطقه 8  
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فرهنگ سرای گلستان

تاریخچه

گلستان« با زیر بنایی در حدود ۶۲۵0 متر مربع و در ۵ طبقه مستقر است، و از سال ۱۳7۶ با نام مجتمع  مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۸ در »فرهنگ سرای 

فرهنگی هنری گلستان آغاز به کار کرد. اوایل سال ۱۳۸۱ به فرهنگ سرای خانواده تغییر نام یافت و مجددًا در سال ۱۳۸۹ با نام فرهنگ سرای گلستان به خدمت 

رسانی فرهنگی هنری با استفاده از امکانات در اختیار مشغول است.

امکانات

که ۱۴00 متر مربع از مساحت فرهنگ سرا را  کتابخانه  های شرق تهران است  گلستان یکی از پر مراجعه ترین  کتابخانه فرهنگ سرای  گلستان:  کتابخانه 

کتاب در زمینه  های مختلف علمی، ادبی، تاریخی، هنری، مذهبی، اجتماعی  کتابخانه دارای مخزنی بالغ بر ۸۶000  جلد  به خود اختصاص داده است. این 

کامپیوتر، درسی، دانشگاهی، علمی و  کتابخانه ، ۱۸00عنوان CD در زمینه های مختلف ادبیات، هنر، تاریخ،  کتابی در مخزن  کودک  است. عالوه بر منابع  و 

کتاب درخدمت دانشجویان، محققین و دانش آموزان می باشد.  کتابخانه با بیش از ۲7۱۲ جلد  اطالعات عمومی موجود است. بخش مرجع و اطالع رسانی این 

بخش نشریات این کتابخانه به طور مستمر بیش از ۲0 عنوان روزنامه و ۴0 عنوان مجله و نشریات جهت مطالعه عالقه مندان تهیه و در اختیار آنان قرار می دهد.

این واحد دارای دو سالن مجزا، قرائت خانه خانم ها وآقایان است که به طور همزمان به هر دو گروه ارائه خدمات می نماید. ظرفیت سالن مطالعه آقایان ۲۵0 

نفر و ظرفیت سالن مطالعه خواهران ۳۵0 نفر می باشد. 

کران می کند، همچنین  سالن آمفی تئاتر: سالن آمفی تئاتر فرهنگ سرای گلستان با ظرفیت ۳۴0 نفر مجهز به سیستم مدرن نور و صدا، فیلم های روز سینما را ا

فضای مناسبی برای برگزاری گفتمان  های آزاد، جشنواره  ها، بزرگداشت ها، کنسرت های موسیقی، نمایش های ویژه کودکان، نوجوانان و بزرگساالن، نشست های 

گون در زمینه  های علمی، فرهنگی و اجتماعی در این سالن  فراهم شده است. مشاوره ای و سخنرانی های گونا

 نگارخانه گلستان: نگارخانه در مساحت ۱۲۸متر مربع از سال ۱۳7۶، با برپایی نمایشگاه های هنری از آثار اساتید و هنرمندان در زمینه  های طراحی، نقاشی، 

گلستان با ظرفیت به نمایش  گسترش این هنر ها در بین خانواده  ها دارد. نگارخانه  کاریکاتور، هنر های تزئینی و صنایع دستی، سعی در  خوشنویسی، عکاسی، 
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گذاشتن ۴0 تابلو و مجهز به سیستم نورپردازی، مکان مناسبی برای نمایش 

آثار هنری است.

با حضور  با در اختیار داشتن ۱7 فضای آموزشی و    آموزش:  این مرکز 

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

کودکانه، مهد و پیش دبستانی، فوریت های پزشکی، ورزشی، آموزش  معتبر، 

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

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

رسانه ای با پاسخگویی به نیاز های آموزشی اعضای خانواده  ، فرصت مناسبی 

را برای تمامی گروه های سنی ایجاد کرده است.

در  و  شده  تأسیس   ۱۳۸۵ شهریور   ۱۵ باشگاه  این  ورزش:  باشگاه 

رشته های ژیمناستیك، ایروبیك، تیراندازی، جودو، شطرنج، یوگا، تیراندازی و 

کونگ فو، آمادگی جسمانی و ... میزبان عالقه مندان به ورزش است.

گلستان همه روزه با همکاری   مرکز مشاوره: مرکز مشاوره فرهنگ سرای 

کودك،  خانوادگی،  مشاوره  ارائه  در  مجرب  مشاوران  و  روان شناسان  اساتید، 

ازدواج، تحصیلی پذیرای مراجعان است. 

مردمی،  مشارکت  افزایش  هدف  با  گلستان  فرهنگ سرای  ها:  کانون  

و  شناسایی  منظور  به  و  خانواده ها  و  جوانان  جذب  و  جلب  پایدار،  توسعه 

کانون ها پرداخته است.  استفاده از نیروهای فکری و خالق مردمی به تشکیل 

شطرنج،  بانوان،  جهاندیدگان،  نجوم،  کانو ن های  کنون  تا  ۱۳۸0 سال  از 

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

کز فرهنگی هنری منطقه ۸ مشغول فعالیت هستند. عترت در مرا

پرسرعت  خطوط  سیستم  داشتن  اختیار  در  با  کافی نت  این  کافی نت: 

ADSL و چند دستگاه کامپیوتر همه روزه آماده پاسخگویی به نیاز عالقه مندان 

به ویژه دانشجویان است.

نشانی: نارمک، میدان هالل احمر، خیابان گلستان، فرهنگ سرای گلستان

تلفن تماس: 77۸۴۱۳7۶-۹

۸.farhangsara.ir :سایت

کزتابعه مرا

خانه فرهنگ دی، خانه فرهنگ فدک، خانه فرهنگ و کتابخانه سالم، خانه قرآن منطقه ۸، کتابخانه دکتر شهیدی، خانه فرهنگ و کتابخانه فرزانگان، 

خانه فرهنگ و کتابخانه گلبرگ، کتابخانه شقایق، کتابخانه دکتر طوبی کرمانی



مدیریت فرهنگی هنری

 منطقه ۹





104

مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۹

فرهنگ سرا
۱فرهنگ سرای اصلی

۱فرهنگ سرای تابعه

۴خانه فرهنگ / مجتمع فرهنگی هنری

-خانه قرآن

کتابخانه   
۳تعداد کتابخانه 

7۶۸۳۱کتاب )نسخه(

- نگارخانه

- موزه و خانه موزه

مرکز مشارکتی

-خانه فرهنگ مشارکتی

-خانه کودک مشارکتی

-کتابخانه مشارکتی

کانون مشارکت مردمی
کانون ادب و هنر ۴گروه 

-گروه کانون اخالق
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کانون مشارکت مردمی

-گروه کانون انقالب )ایران ما(

کار )توانا( کانون کسب و  ۳گروه 

-گروه کانون سالمندان )جهاندیدگان(

۳گروه کانون خانواده

-گروه کانون علم و پژوهش )ثریا(

-گروه کانون فضای مجازی )رسام(

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )تعداد( ۱سالن 

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )نفر( ۱۳0ظرفیت سالن 

 ۸00فضاهای ورزشی )متر مربع(

۳سالن چند منظوره ورزشی )تعداد(

کن آبی ورزشی -اما

فضای نمایشگاهی و بازارچه سایر امکانات

مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۹  
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فرهنگ سرای رویش

تاریخچه

فرهنگ سرای رویش همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی سال ۱۳۸۹ با حضور رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 

و شهردار منطقه ۹ در محله مهرآباد جنوبی افتتاح شد.

امکانات

کز فرهنگی هنری  این فرهنگ سرا در ۴ طبقه با زیر بنای ۲00 متر مربع ساخته شده که عالوه بر آنکه میزبان ستاد مدیریت مرا

کنار فرهنگ سرا، زمین چمن مصنوعی نیز همه روزه میزبان تعداد  کالس آموزشی و نمازخانه می باشد. در  منطقه است، دارای ۴ 

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.

کز تابعه مرا

کار و تعاون و کتابخانه طباطبایی، خانه فرهنگ مهرآباد و کتابخانه قیصر امین پور، خانه فرهنگ شمشیری،  فرهنگ سرای 

خانه فرهنگ پرواز، خانه فرهنگ ایرانسرا، کتابخانه شهید امیر کاشانی

نشانی:خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان اندیشه، فرهنگ سرای اندیشه

تلفن تماس :  ۸۸۵0۵۵۱۳-۱۵       

7.farhangsara.ir  :سایت
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تاریخچه

کار تأسیس شد. در تیرماه ۱۳۹۶ بنا به پیشنهاد  کار و تعاون در بهمن ماه سال ۱۳۸0 با عنوان فرهنگ سرای  فرهنگ سرای 

کار و تعاون  کار، تعاون و رفاه اجتماعی و موافقت ریاست محترم سازمان جناب آقای دکتر صالحی به عنوان فرهنگ سرای  وزارت 

تغییر نام یافت. ساختمان این مرکز ۴ طبقه ای ۱۶00 متر مربع مساحت دارد.

کار و تعاون با در اختیار داشتن بیشترین فضاهای فیزیکی یکی از مهمترین بخش های فعالیت  واحد آموزش فرهنگ سرای 

کالس آموزشی، ۱ سالن اجتماعات چند منظوره با ظرفیت ۵0 نفر، ۱ سالن ورزشی جهت  در این مرکز می باشد. این واحد دارای ۴ 

کالس های آموزشی در  برگزاری دوره های مختلف ورزشی، ۱سالن ورزش بدنسازی می باشد. واحد آموزش همه روزه با برگزاری 

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 

۸ الی ۲0 به ارائه خدمات، به شهروندان محترم منطقه می پردازد. 

دارالقرآن ریحانه  النبی )س(: کانون قرآن ریحانه  النبی )س( دوره  های آموزش علوم قرآنی شامل: مفاهیم، تجوید، ترتیل، 

برگزار  قرآنی  علوم  گیری  فرا به  مندان  عالقه   برای  رایگان  صورت  به  را  قرآن  کریم  حفظ  و  تفسیر  ترجمه،  روانخوانی،  روخوانی، 

می  نماید. این دوره  ها ویژه سطوح مختلف سنی کودک، نوجوان و بزرگسال است، همچنین مباحث دینی و اسالمی توسط استادان 

علوم قرآنی به افراد عالقه  مند آموزش داده می  شود.

فرهنگ سرای  کار و تعاون
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کتابخوانی را  کتاب و  کتابخانه عامه طباطبایی)ره(: کتابخانه عالمه طباطبایی )ره( با ۱۵00 عضو خدمت  رسانی در حوزه 

همه روزه به جزء ایام تعطیل از ساعت ۸ تا۲0، سرلوحه فعالیت   های فرهنگی خود قرار داده است. همچنین سالن مطالعه روزهای 

زوج مختص بانوان و روزهای فرد به آقایان اختصاص دارد.

باشگاه فرهنگی ورزشی جوانمردان: باشگاه ورزشی جوانمردان برای توسعه سالمت، نشاط و پهلوانی فعالیت می  کند. این 

کار و تعاون با دارا بودن دستگاه  های متعدد به طور تخصصی به  باشگاه به مساحت ۱۵0 متر مربع در طبقه زیرین فرهنگ سرای 

ورزش بدنسازی و آمادگی جسمانی می  پردازد. همچنین سالن ورزشی دیگر به مساحت ۱00 متر مربع با آموزش رشته  هایی از جمله 

کونگ فوتوا،کیک بوکسینگ، دفاع شخصی و ... پذیرای عالقه  مندان در مقاطع مختلف سنی  کاراته، ژیمناستیک، تکواندو، 

)خانم و آقا( است.

ک 7۶ نشانی: انتهای بزرگراه یادگار امام )ره( جنوب، تقاطع میدان هاشمی، پال

تلفن تماس :  ۶۶0۴۱۶۹۴  - ۶۶0۲۹0۶0       

kar.farhangsara.ir :سایت





مدیریت فرهنگی هنری

 منطقه 1۰
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مدیریت فرهنگی هنری منطقه 1۰

فرهنگ سرا
۱فرهنگ سرای اصلی

-فرهنگ سرای تابعه

۳خانه فرهنگ / مجتمع فرهنگی هنری

-خانه قرآن

کتابخانه   
۲تعداد کتابخانه 

۵0707کتاب )نسخه(

- نگارخانه

۱ موزه و خانه موزه

مرکز مشارکتی

-خانه فرهنگ مشارکتی

-خانه کودک مشارکتی

-کتابخانه مشارکتی

کانون مشارکت مردمی
کانون ادب و هنر -گروه 

۱گروه کانون اخالق
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کانون مشارکت مردمی

-گروه کانون انقالب )ایران ما(

کار )توانا( کانون کسب و  -گروه 

-گروه کانون سالمندان )جهاندیدگان(

-گروه کانون خانواده

۱گروه کانون علم و پژوهش )ثریا(

-گروه کانون فضای مجازی )رسام(

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )تعداد( ۲سالن 

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )نفر( ۱۱0ظرفیت سالن 

۴7۳فضاهای ورزشی )متر مربع(

۳سالن چند منظوره ورزشی )تعداد(

کن آبی ورزشی -اما

مدیریت فرهنگی هنری منطقه 1۰  
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تاریخچه

فرهنگ سرای عطار نیشابوری در زمینی به مساحت ۳۲0 مترمربع در پنج طبقه، با مساحت ۱۶00 متر مربع با هدف ارائه 

خدمات فرهنگی ، هنری و آموزشی در سال ۱۳7۶ با عنوان خانه فرهنگ هفت چنار و مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱0 تأسیس 

و راه اندازی شد . 

درسال های پس از آن با توجه به  تغییرات مدیریتی و ساختاری سازمان نام این مرکز به فرهنگ سرای علوم و پس از آن 

کنون با عنوان فرهنگ سرای عطار نیشابوری و مدیریت  درسال ۱۳۸۴ به مجتمع فرهنگی هنری عطار نیشابوری و از سال ۱۳۸7 تا

فرهنگی هنری منطقه ۱0 مشغول ارائه خدمات به شهروندان محترم منطقه می باشد.

امکانات

کتابخانه عطار نیشابوری با مساحتی بالغ بر ۳0۵ متر مربع در سال ۱۳7۶در طبقه سوم فرهنگ سرای عطارنیشابوری تأسیس و 

راه اندازی شد . این کتابخانه دارای بخش های مرجع، کودك و نوجوان، نشریات و سالن مطالعه با ظرفیت ۱00 نفر و دارای  ۳۸۲00 

نسخه کتاب و ۱۸۲۱0 نفر اعضاء تا کنون و ۱۱۸۱ اعضای فعال است.

خانگی،  هنرهای  رایانه،  تجسمی،  هنرهای  خارجه،  های  زبان  فرهنگی،  مختلف  موضوعات  با  آموزشی  کالس   ۱0 تعداد 

موسیقی و ...

فرهنگ سرای  عطار نیشابوری
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 مهد و پیش دبستانی با امکانات متنوع و مناسب کودکان

 باشگاه ورزشی به متراژ  ۱00 متر مربع ویژه بانوان و کودکان

 سالن آمفی تئاتر با ظرفیت ۱00 نفر جهت اجرای برنامه های فرهنگی، هنری، مراسمات و نشست ها

کز تابعه مرا

کتابخانه محله هفت  مجتمع فرهنگی هنری اعتماد، خانه فرهنگ حرا، خانه فرهنگ توحید، خانه موزه شهیدان اقبالی، 

چنار، کتابخانه عطار نیشابوری

نشانی: میدان بریانك، خیابان شهید دعوتی،  خیابان شهید امیرقلی، فرهنگ سرای عطار

تلفن تماس :  ۵۵7۳۲۵۶۵ - ۵۵7۱۶77۶ - ۵۵7۱۵۸7۹

attar.farhangsara.ir  :سایت



مدیریت فرهنگی هنری

 منطقه 11
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مدیریت فرهنگی هنری منطقه 11

فرهنگ سرا
۱فرهنگ سرای اصلی

-فرهنگ سرای تابعه

۳خانه فرهنگ / مجتمع فرهنگی هنری

-خانه قرآن

کتابخانه   
۲تعداد کتابخانه 

۶07۶۱کتاب )نسخه(

۲ نگارخانه

- موزه و خانه موزه

مرکز مشارکتی

۱خانه فرهنگ مشارکتی

-خانه کودک مشارکتی

-کتابخانه مشارکتی

کانون مشارکت مردمی
کانون ادب و هنر 7گروه 

۱گروه کانون اخالق
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کانون مشارکت مردمی

-گروه کانون انقالب )ایران ما(

کار )توانا( کانون کسب و  -گروه 

۱گروه کانون سالمندان )جهاندیدگان(

۱گروه کانون خانواده

۱گروه کانون علم و پژوهش )ثریا(

-گروه کانون فضای مجازی )رسام(

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )تعداد( ۱سالن 

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )نفر( ۱0۱ظرفیت سالن 

۲7۵0فضاهای ورزشی )متر مربع(

۲سالن چند منظوره ورزشی )تعداد(

کن آبی ورزشی -اما

سینما، دریاچه، قایق رانی و ماهی گیری، عکس خانه، شهربازی، پینت بال ، گلخانه، سایر امکانات
رستوران، کافی شاپ، فضای غرفه نمایشگاهی، استراحتگاه خانوادگی و آالچیق

مدیریت فرهنگی هنری منطقه 11  
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تاریخچه

فرهنگ سرای رازی با مساحت ۴۲ هکتار به عنوان ستاد مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۱ شهرداری تهران در نظر گرفته شده 

است. فرهنگ سرای رازی در سال ۸۴ با نام »فرهنگ سرای ورزش« و در سال ۸۵ به عنوان »مرکز فرهنگی هنری نوجوانان شهر 

تهران« در راستای اهداف سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به فعالیت های فرهنگی و هنری پرداخت. این فرهنگ سرا هم 

کنون با عنوان »فرهنگ سرای رازی« به شهروندان عزیز تهران خدمات فرهنگی هنری ارائه می  نماید. ا

امکانات

ساختمان اداری: در نقطه مرکزی فرهنگ سرای رازی به عنوان ستاد مرکزی مدیریت فرهنگی هنری منطقه یازده دارای 

بخش های متعددی شامل دفتر مدیریت منطقه، واحد روابط عمومی، معاونت های فرهنگی )آفرینش واجرا(، پشتیبانی و مالی، 

برنامه ریزی و توسعه، بخش کارشناسان فرهنگی،  خدمات و نگهبانی، فاوا و برنامه ریزی، بخش مدیریت، حراست منطقه و سالن 

کز تحت پوشش و پیگیری اهداف و برنامه های سازمانی این مدیریت از محل  اجتماعات را در برمی گیرد. طبیعی است هدایت مرا

ساختمان اداری و ستاد مرکزی راهبری می گردد.

کالس های آموزشی، واحد  ساختمان آموزش: این ساختمان در ۲ طبقه به عنوان مرکز آموزش فرهنگ سرای رازی؛ شامل 

گنجایش ۱00 نفر در مجاورت ورودی غربی فرهنگ سرای رازی قراردارد. برگزاری دوره های مختلف  ثبت نام، و سالن اجتماعات با 

آموزش علوم رایانه، علوم قرآنی و حدیث، زبان انگلیسی )مقدماتی و پیشرفته( هنرهای تزیینی و خانگی، هنرهای تجسمی و سفالگری 

)مقدماتی و تخصصی( و نشست های مختلف موضوعی از جمله اقدامات و فعالیت های آموزشی و خدمات شهروندی این مرکز است.

فرهنگ سرای رازی
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مهد و پیش دبستان: مجموعه  مهد و پیش دبستان فرهنگ سرای رازی با در اختیار داشتن فضای بازی، امکانات آموزشی 

کودکان و نونهاالن است. در برنامه  و تفریحی در دل طبیعت زیبای بوستان رازی یکی از بهترین محل  های آموزش و تربیت 

کودکان، تربیت  آموزشی واحد مهد و پیش دبستان فرهنگ سرای رازی، ضمن اجرای دوره های مختلف شکوفایی استعدادهای 

کید قرار می گیرد. اخالقی و سبک زندگی اسالمی نیز مورد تأ

کنار دریاچه رازی قرار دارد. این نگارخانه با بیش از  ج فانوس و در  نگارخانه فانوس: نگارخانه فانوس، در ضلع شمالی بر

گنجایش به نمایش در آوردن ۱00 تابلو را دارد. رویکرد این نگارخانه نمایش آثار هنری دانشجویان و اساتید است.  ۱۵0 متر مربع ، 

همچنین به نمایش درآوردن آثار برای هنرمندان در نگارخانه فانوس رایگان است. 

کتابخانه رازی:  این کتاب خانه با مساحت ۱000 متر مربع در سال ۱۳۸۱ تأسیس شد و تعداد کتب آن  به ۳۵7۹۸ جلد می رسد. 

کتابخانه استفاده می کنند. در حال  کتابخانه عضو شده اند و ۱7۶۱ نفر نیز به طور فعال از این  کنون بیش از ۱0 هزار نفر در این  تا

کتابخانه رازی از ساعت ۸ تا ۲۲ هم زمان در دو بخش خواهران و برادران درخدمت شهروندان است. قسمت های مختلف  حاضر 

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 خانم ها و آقایان

کارگاه های تولیدات صنایع دستی، هنرهای سنتی ایران و فروش آثار  بازارچه: این بازارچه شامل ۴۸ غرفه است که بیشتر به 

هنری اختصاص یافته است. برخی از  غرفه های ویژه این بازارچه عبارتند از: معرق، منبت، حجاری، گره چینی، قلم زنی، مرمت 

کاری، پتینه، چلنگری، خراطی، برجسته کاری روی مس، ریخته گری، سفالگری،  فرش،  تابلو چرم، شمع سازی، گلیم بافی، مینا

نقاشی روی چوب، تذهیب، شیشه گری و ...
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کامل برای  که قبال به عنوان فرهنگ سرای ورزش نیز شناخته می شد، مجموعه ای  امکانات ورزشی: فرهنگ سرای رازی 

ح ذیل است: برنامه های ورزشی و تفریحی است. برخی از امکانات ورزشی این فرهنگ سرا به شر

ـــال و  « ـــال، والیب ـــد فوتس ـــی مانن ـــای توپ ـــازی ه ـــژه ب ـــداری )وی ـــوم ده ـــالن مرح ـــی( س ـــن ورزش ـــال )۴ زمی ـــای فوتب ـــن ه زمی

بســـکتبال(

جاده سالمت با امکانات مربوط به ورزش همگانی صبحگاهی و میزهای پینگ پنگ «

ج فانـــوس در محیطـــی بـــه  « کنـــار بـــر زمیـــن اســـکیت: ایـــن فضـــا جهـــت ورزش اســـکیت بـــرای تمامـــی مقاطـــع ســـنی در 

مســـاحت بیـــش از ۵00 متـــر طراحـــی شـــده اســـت.

کـــه در ســـال  ۱۳۸۸  تأســـیس شـــده  « کننـــدگان ایـــن ورزش در شـــهر تهـــران اســـت  باشـــگاه پینـــت بـــال: یکـــی از معـــدود ارائـــه 

است.فرهنگ ســـرای رازی پـــس از ماه هـــا تـــالش بـــی وقفـــه مســـئوالن، مفتخـــر بـــه تأســـیس باشـــگاه پینـــت بـــال رازی در 

کشـــور جهـــان  ح دنیـــا، فقـــط در ۱۴0  روز پنجـــم آبـــان مـــاه ســـال ۱۳۸۸ اســـت. پینـــت بـــال بـــه عنـــوان چهارمیـــن ورزش مفـــر

کـــه ایـــن ورزش بـــرای اولیـــن بـــار در ســـال ۱۳۸0 وارد ایـــران شـــد و در حـــال حاضـــر  در حـــال بـــازی اســـت. ایـــن در حالـــی اســـت 

کل تهـــران ۵ باشـــگاه دیگـــر مشـــغول فعالیـــت می باشـــد. عـــالوه بـــر باشـــگاه پینـــت بـــال رازی در 

خانه دوچرخه «

امکانات تفریحی: در ماه های گرم سال، روزانه هزاران نفر به صورت خانوادگی از فرهنگ سرای رازی استفاده می کنند. چنین 

ج گاهی به امکانات مورد نیاز مردم تجهیز شده که برخی از آن عبارت است از: فضای تفر
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ج یـــادآور فضاهـــای خـــاص و قدیمـــی  « ج در ضلـــع شـــرقی فرهنگ ســـرای رازی قـــرار دارد. نمـــای بـــر کبوترخانـــه: ایـــن بـــر

ـــت. ـــران اس کبوت ـــدگان و  ـــگاه پرن ـــکان و پناه ـــرای اس ـــی ب ـــت و محل اس

گاه خانوادگـــی:  ایـــن اســـتراحت گاه بـــا مســـاحتی بالـــغ بـــر ۳ هـــزار متـــر مربـــع، مســـقف جهـــت اســـتراحت  « اســـتراحت 

ـــورد  ـــمی، م ـــگاه های رس ـــزاری نمایش ـــرای برگ ـــه ب ک ـــن را دارد  ـــت ای ـــا قابلی ـــن فض ـــت. ای ـــده اس ـــه ش گرفت ـــر  ـــا در نظ خانواده ه

کشـــور یکـــی از ایـــن نمایشـــگاه ها اســـت.  گیـــرد. برپایـــی نمایشـــگاه صنایـــع دســـتی و ســـوغات سراســـر  بهـــره  بـــرداری قـــرار 

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 ۳ سالن به 

گروه ها، سازمان ها و نهادها به  کران روز سینما را برای  که فیلم های ا ظرفیت های ۱۵0، ۲۵0 نفر است. این پردیس آمادگی دارد 

کران و سالن آن را برای همایش ها دراختیار گذارد.  صورت اختصاصی ا

که تقریبًا در مرکزیت پارک با مساحت تقریبی ۳  دریاچه رازی: یکی از استعدادهای قابل اشاره مجموعه، دریاچه رازی است 

هکتار قرار گرفته است. از جمله خدماتی که در این دریاچه ارائه می شود، قایق رانی و ماهیگیری تفریحی است که می توان گفت در 

نوع خود با توجه به اینکه مشابهی در تهران ندارد، بی نظیر است. واحد ورزش فرهنگ سرای رازی نیز در فصل های مختلف اقدام 

که عده ی زیادی از شهروندان منطقه ۱۱ و حتی مناطق دیگر تهران مخاطب  کند  به برپایی مسابقات قایق رانی و ماهیگیری می 

این برنامه هستند.

گلخانه: این فضا در ضلع شرقی فرهنگ سرا است که در آن انواع و اقسام گل های زینتی و آپارتمانی پرورش و نگهداری می شود.
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پارکینگ ها: وجود تعداد سه پارکینگ با وسعت ۲700، ۱۸00 و ۶00 مترمربع در ضلع شرق، غرب و شمال از جمله امکانات 

رفاهی مجموعه به حساب می آید که به صورت شبانه روزی در اختیار مخاطبان فرهنگ سرا است.

موزه علوم و فنون: موزه علم و فناوری جمهوری اسالمی ایران با همکاری فرهنگ سرای رازی و با هدف توسعه فیزیکی و 

کمتر برخوردار شهر تهران شعبه جدید موزه علوم و فناوری را در مساحتی بالغ بر 700 متر مربع  ایجاد عدالت آموزشی برای مناطق 

کرده است. این موزه در ۸ بخش مکانیک، هم زیستی با زلزله، هوا فضا، زکریای رازی، الکترومغناطیس، فناوری های  راه اندازی 

کوستیک، تابلوهای خطای دید و ... پذیرای بازدیدکنندگان است. بومی، ریاضی و تک اثرهایی مانند آیینه های آ

کز تابعه مرا

خانه فرهنگ حر، خانه فرهنگ شیخ هادی، خانه فرهنگ ابو سعید

نشانی: میدان قزوین، خیابان قزوین، خیابان شهید مرادی، بوستان رازی

تلفن تماس :  ۵۵۴۲0۵۸۵

 razi.farhangsara.ir   :سایت





مدیریت فرهنگی هنری

 منطقه 12
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مدیریت فرهنگی هنری منطقه 12

فرهنگ سرا
۱فرهنگ سرای اصلی

۱فرهنگ سرای تابعه

۵خانه فرهنگ / مجتمع فرهنگی هنری

۱خانه قرآن

کتابخانه   
۸تعداد کتابخانه 

۱۲۹۶۲۳کتاب )نسخه(

- نگارخانه

۲ موزه و خانه موزه

مرکز مشارکتی

۱خانه فرهنگ مشارکتی

-خانه کودک مشارکتی

-کتابخانه مشارکتی

کانون مشارکت مردمی
کانون ادب و هنر ۲گروه 

۵گروه کانون اخالق
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کانون مشارکت مردمی

۲گروه کانون انقالب )ایران ما(

کار )توانا( کانون کسب و  ۱گروه 

۱گروه کانون سالمندان )جهاندیدگان(

۱۱گروه کانون خانواده

۱گروه کانون علم و پژوهش )ثریا(

۱گروه کانون فضای مجازی )رسام(

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )تعداد( ۳سالن 

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )نفر( ۵00ظرفیت سالن 

-فضاهای ورزشی )متر مربع(

-سالن چند منظوره ورزشی )تعداد(

کن آبی ورزشی -اما

میدان آیینی امام حسین )ع(سایر امکانات

مدیریت فرهنگی هنری منطقه 12  
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فرهنگ سرای عترت

تاریخچه

کرمانی، اجرایی شد و پس  در مهرماه ۱۳۸۱ ایده راه اندازی فرهنگ سرایی به نام »شهر« در مجتمع فرهنگی هنری خواجوی 

گردید. این مجموعه تا سال ۱۳۸۵  گذراندن دوره مطالعاتی، در خردادماه ۱۳۸۲ فرهنگ سرای شهر در پارک شهر تهران افتتاح  از 

کنون اقدام  به فعالیت خود ادامه داد و پس از وقفه ای در سال ۱۳۸۸ فعالیت خود را مجددًا از سرگرفت. فرهنگ سرای شهر هم ا

به ارایه خدمات فرهنگی هنری به شهروندان، اقشار و مخاطبان خود می نماید و با توجه به استقرار ستاد مدیریت فرهنگی هنری 

کز فرهنگی هنری مستقر در منطقه ۱۲ را نیز برعهده دارد. منطقه ۱۲ در این مرکز، وظیفه هماهنگی و نظارت بر سایر مرا

در مهرماه ۱۳۹۴ با تحویل محیط اجرایی پیاده راه ۱7شهریور و میدان امام حسین علیه السالم به مدیریت فرهنگی هنری 

منطقه ۱۲، ساختمان ستاد منطقه به پیاده راه ۱7 شهریور منتقل و پس از اصالحات عمرانی و ایجاد فضای مناسب یک فرهنگ 

سرا، در دیماه ۱۳۹۴ به صورت رسمی افتتاح شد که ستاد مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۲ با 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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کز تابعه مرا

فرهنگ سرای 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 ۱7 شهریور شمالی، بعد از خیابان خشکبارچی، نبش کوچه اعرابی، فرهنگ سرای عترت

تلفن تماس : ۳۳۲۵۹۱۲۱  - ۳۳۲۵۸7۲۱

etrat.farhangsara.ir  :سایت
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فرهنگ سرای نهج البالغه

تاریخچه

کز مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۲ می  فرهنگ سرای نهج البالغه به عنوان سی و پنجمین فرهنگ سرای پایتخت از مرا

کوثر واقع شده است. این فرهنگ سرا در  روز دوشنبه ۱۶ بهمن ماه سال ۱۳۹۶ همزمان با ایام  باشد که در محدوده محالت قیام و 

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 آیت اهلل سید جمال الدین دین پرور افتتاح شد.

ساختمان فعلی آن در محل خانه فرهنگ کوثر )سابق( و در موقعیت مکانی اولین ایستگاه ماشین دودی در طهران قدیم واقع 

که به فروش بلیط و سالن انتظار مسافران  کوثر تبدیل شده است و محلی  کنون ایستگاه ماشین دودی به بوستان  شده است. هم ا

اختصاص داشت با وسعتی بیش از هزار متر مربع در سال ۱۳7۱ مورد بازسازی و احیاء قرارگرفت و پس از مدتی به نگارخانه و خانه 

کلیه  کوثر تبدیل و در حال حاضر نیز  فرهنگ سرای نهج البالغه می باشد. در  این مرکز عالوه بر دوره های عمومی آموزشی  فرهنگ 

کز فرهنگی هنری در رشته های فرهنگی، مذهبی، هنری، علمی، ورزشی و...  دوره های عمومی و اختصاصی با موضوع آشنایی،  مرا

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 فرهنگ سرا خواهد بود. 

نشانی: تهران، میدان شوش، خیابان ری، بوستان کوثر، فرهنگ سرای نهج البالغه

تلفن تماس : ۳۳۵۱۶7۶۶  -  ۳۳۵۶۲0۸۲

nahjolbalaghe.farhangsara.ir  :سایت





مدیریت فرهنگی هنری

 منطقه 13
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مدیریت فرهنگی هنری منطقه 13

فرهنگ سرا
۱فرهنگ سرای اصلی

-فرهنگ سرای تابعه

۲خانه فرهنگ / مجتمع فرهنگی هنری

-خانه قرآن

کتابخانه   
۱تعداد کتابخانه 

۴۶۱۶۹کتاب )نسخه(

۱ نگارخانه

- موزه و خانه موزه

مرکز مشارکتی

-خانه فرهنگ مشارکتی

-خانه کودک مشارکتی

-کتابخانه مشارکتی

کانون مشارکت مردمی
کانون ادب و هنر ۴گروه 

۱گروه کانون اخالق
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کانون مشارکت مردمی

۲گروه کانون انقالب )ایران ما(

کار )توانا( کانون کسب و  ۱گروه 

۶گروه کانون سالمندان )جهاندیدگان(

۲گروه کانون خانواده

-گروه کانون علم و پژوهش )ثریا(

۲گروه کانون فضای مجازی )رسام(

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )تعداد( ۳سالن 

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )نفر( ۱07ظرفیت سالن 

۶۵فضاهای ورزشی )متر مربع(

۱سالن چند منظوره ورزشی )تعداد(

کن آبی ورزشی -اما

صدور کارت منزلتسایر امکانات

مدیریت فرهنگی هنری منطقه 13  
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فرهنگ سرای امید

تاریخچه

کرد. سال 7۴ تحت عنوان  مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۳ از سال 7۲ با راه اندازی خانه فرهنگ حافظیه شروع به فعالیت 

کتابخانه امام خمینی )ره( با مساحتی بالغ بر ۵00 متر مربع، در مکان فعلی فرهنگ سرای امید افتتاح شد و پس از اضافه شدن نگارخانه 

آبی به این مجموعه و آغاز فعالیت های آموزشی در سال 7۶ به مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی تغییر نام یافت. این مرکز در سال 

۸0 همزمان با روز جهانی معلولین موظف به فعالیت های اختصاصی حوزه سالمندی شد و با نام فرهنگ سرای سالمند اقدام به ارائه 

خدمات فرهنگی آموزشی به عموم شهروندان و به ویژه سالمندان نمود. این مجموعه از سال ۸۹ به فرهنگ سرای امید تغییر نام داد. 

امکانات

به  توفیق خدمت  ح ذیل  به شر متنوعی  با بخش های  در ۳ طبقه  مربع  متر  بر ۱۵00  بالغ  با مساحتی  امید  فرهنگ سرای 

شهروندان را در تمامی گروه های سنی کسب نموده است:

کتابخانه امام خمینی به مساحت ۵00 مترمربع و در بخش های سالن های مطالعه مجزا برای خواهران و برادران که مجهز به 

۲۶۹ کمد 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 می آید.

سالن اجتماعات با مساحت۱۶0 متر و ظرفیت ۱00 صندلی همراه با استیج۱0 متری

سالن ورزشی با مساحت۶0 متر مربع

نگارخانه آبی با مساحت ۵0 متر مربع
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دبیرخانه صدور کارت منزلت ویژه شهروندان باالی ۶۵ سال کالن شهر تهران

فضاهای آموزشی جهت برگزاری دوره های آموزشی متنوع به تعداد 7 کالس 

کز تابعه مرا

خانه فرهنگ مهرآور، خانه فرهنگ حافظیه، کتابخانه امام خمینی )ره(

نشانی:میدان امام حسین )ع(، خیابان ۱7 شهریور، خیابان خشکبارچی، بوستان خیام، فرهنگ سرای امید

تلفن تماس : ۳۳۳0۲۵۸۸ - ۳۳۳۵۸۶۸۸

۱۳.farhangsara.ir  :سایت



مدیریت فرهنگی هنری

 منطقه 14
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مدیریت فرهنگی هنری منطقه 14

فرهنگ سرا
۱فرهنگ سرای اصلی

-فرهنگ سرای تابعه

۵خانه فرهنگ / مجتمع فرهنگی هنری

۱خانه قرآن

کتابخانه   
۳تعداد کتابخانه 

۸۸0۳7کتاب )نسخه(

۱ نگارخانه

- موزه و خانه موزه

مرکز مشارکتی

-خانه فرهنگ مشارکتی

-خانه کودک مشارکتی

-کتابخانه مشارکتی

کانون مشارکت مردمی
کانون ادب و هنر ۹گروه 

-گروه کانون اخالق
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کانون مشارکت مردمی

۴گروه کانون انقالب )ایران ما(

کار )توانا( کانون کسب و  -گروه 

۴گروه کانون سالمندان )جهاندیدگان(

۱گروه کانون خانواده

-گروه کانون علم و پژوهش )ثریا(

۱گروه کانون فضای مجازی )رسام(

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )تعداد( ۲سالن 

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )نفر( ۱۱۳ظرفیت سالن 

-فضاهای ورزشی )متر مربع(

-سالن چند منظوره ورزشی )تعداد(

کن آبی ورزشی -اما

مدیریت فرهنگی هنری منطقه 14  
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فرهنگ سرای اخالق

تاریخچه

مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۴ با در اختیار داشتن ۹ مرکز 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. فرهنگ سرای اخالق به عنوان تنها فرهنگ سرای منطقه ۱۴ با 

مساحتی حدود ۴00 متر مربع در ناحیه یک شهرداری و محله شکوفه فعالیت خود را از سال ۱۳۸۶ آغاز کرده است.

امکانات

کز فرهنگی هنری منطقه ۱۴، عالوه بر طراحی و  این مرکز با زیر بنایی حدود ۱۵00 متر مربع در پنج طبقه به عنوان ستاد مرا

اجرای برنامه های فرهنگی هنری و آموزشی متناسب با بافت این منطقه، دارای واحدهای مختلف: آموزش، نگارخانه، کتابخانه 

و سالن اجتماعات می باشد.

کز تابعه مرا

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 ، فرهنگ سرای اخالق

تلفن تماس : ۳۳۳۱۲۴00 - ۳۳۳۱۲۵00 - ۳۳۳۱۲۵0۱

۱۴.farhangsara.ir  :سایت





مدیریت فرهنگی هنری

 منطقه 15
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مدیریت فرهنگی هنری منطقه 15

فرهنگ سرا
۱فرهنگ سرای اصلی

-فرهنگ سرای تابعه

۴خانه فرهنگ / مجتمع فرهنگی هنری

-خانه قرآن

کتابخانه   
۴تعداد کتابخانه 

۱۶۲۳۶۴کتاب )نسخه(

۵ نگارخانه

- موزه و خانه موزه

مرکز مشارکتی

۴خانه فرهنگ مشارکتی

-خانه کودک مشارکتی

-کتابخانه مشارکتی

کانون مشارکت مردمی
کانون ادب و هنر ۸گروه 

۴گروه کانون اخالق
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کانون مشارکت مردمی

۲گروه کانون انقالب )ایران ما(

کار )توانا( کانون کسب و  -گروه 

۱گروه کانون سالمندان )جهاندیدگان(

۱گروه کانون خانواده

۳گروه کانون علم و پژوهش )ثریا(

-گروه کانون فضای مجازی )رسام(

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )تعداد( ۴سالن 

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )نفر( ۲۵۵0ظرفیت سالن 

۴۳۴۲فضاهای ورزشی )متر مربع(

7سالن چند منظوره ورزشی )تعداد(

کن آبی ورزشی -اما

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

مدیریت فرهنگی هنری منطقه 15  
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فرهنگ سرای خاوران

تاریخچه

فرهنگ ســـرای خـــاوران بـــا متـــراژ ۸۳ هـــزار مترمربـــع فضـــای فرهنگـــی و هنـــری، ورزشـــی و آموزشـــی بزرگتریـــن فرهنگ ســـرا در 

ــورت رســـمی  ــه صـ ــد و بـ ــته شـ ــداث آن برداشـ گام در جهـــت احـ ــال ۱۳7۲ اولیـــن  ــار سـ ــد. در بهـ ــمار می آیـ ــه شـ ــران بـ ــهر تهـ ســـطح شـ

گردیـــد. ایـــن فرهنگ ســـرا در طـــول مـــدت ۲7 ســـال عمـــر خـــود همـــواره در تـــالش بـــرای ارائـــه خدمـــات  از بهمـــن ۱۳7۳ بازگشـــایی 

فرهنگـــی هنـــری بـــه اهالـــی منطقـــه ۱۵ و شـــهروندان تهرانـــی بـــوده اســـت.    

امکانات

که به ترتیب سالن اجتماعات با ظرفیت ۱00 نفر، سالن فرهنگ با ظرفیت  فرهنگ سرای خاوران مجهز به ۴ سالن آمفی تئاتر 

۱۸0 نفر، سالن روباز سوم خرداد با ظرفیت باالی ۲000 نفر و سالن شهید مطهری با ظرفیت ۲70 نفر می باشد. امکانات ورزشی شامل 

پیست دوچرخه سواری و تریال دوچرخه سواری، پیست اسکیت و پارکور، سالـن های چند منظوره ورزشی و بدنسازی، زمین چمن، 

مجتمع علوم و فنون، خانه کودک، کتابخانه، قرائت خانه، واحد مشاوره، شهربازی و ۳ سالن نگارخانه از دیگر امکانات فرهنگ سرا 

می باشند.  

کز تابعه مرا
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، فرهنگ سرای خاوران

تلفن تماس: ۵ - ۳۳7۳000۲

۱۵.farhangsara.ir  :سایت





مدیریت فرهنگی هنری

 منطقه 16
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مدیریت فرهنگی هنری منطقه 16

فرهنگ سرا
۱فرهنگ سرای اصلی

-فرهنگ سرای تابعه

۵خانه فرهنگ / مجتمع فرهنگی هنری

-خانه قرآن

کتابخانه   
۳تعداد کتابخانه 

۱۱۸۱7۳کتاب )نسخه(

۲ نگارخانه

- موزه و خانه موزه

مرکز مشارکتی

۲خانه فرهنگ مشارکتی

-خانه کودک مشارکتی

-کتابخانه مشارکتی

کانون مشارکت مردمی
کانون ادب و هنر ۳گروه 

۳گروه کانون اخالق
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کانون مشارکت مردمی

۱گروه کانون انقالب )ایران ما(

کار )توانا( کانون کسب و  ۱گروه 

-گروه کانون سالمندان )جهاندیدگان(

۴گروه کانون خانواده

۲گروه کانون علم و پژوهش )ثریا(

-گروه کانون فضای مجازی )رسام(

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )تعداد( ۵سالن 

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )نفر( ۴۳۸0ظرفیت سالن 

۵۴۱۳فضاهای ورزشی )متر مربع(

۱۲سالن چند منظوره ورزشی )تعداد(

کن آبی ورزشی ۱اما

سایر امکانات

سینما،سالن تشریفات، سالن تخصصی موسیقی سنجری ، تاالر علوم و فنون 
زیرک زاده، استودیو صوتی وتصویری، چایباغ و آالچیق، تعداد ۳ پالتوی نمایش و 
تاالرپذیرایی  فدک، نمازخانه امام حسن مجتبی )ع( ، خانه کودک بهمن، کالس 

وکارگاه های تخصصی آموزشی ، دارالقرآن فاطر ، کانون نابینایان) کارگاه های تخصصی 
ویژه نابینایان ، کتابخانه امید ویژه نابینایان(

مدیریت فرهنگی هنری منطقه 16  
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فرهنگ سرای بهمن

تاریخچه

بیست و یکم شهریور ماه ۱۳70 شهرداری تهران با هدف راه اندازی، توسعه وگسترش فضاها و مکانهای فرهنگی هنری در 

اولین حرکت فرهنگی خود مبادرت به ایجاد نخستین فرهنگ سرای شهر تهران در جنوب پایتخت تحت عنوان فرهنگ سرای 

بهمن در مکان سابق کشتارگاه تهران نمود.

کز  گردیده است و به عنوان یکی از مرا این فرهنگ سرا با مساحتی بیش از ۶/۵ هزار متر مربع در منطقه ۱۶ شهر تهران واقع 

فرهنگی تاثیر گذار، مجری بسیاری از برنامه های کالن فرهنگی هنری سازمانها و نهادها میباشد و نخستین نمونه هنرکده غیرمحلی 

است که در زمانی کوتاه، موقعیت ممتاز فرهنگ سرای مادر  را یافت و الگوی فرهنگ سراهای دیگری در تهران و شهرهای دیگر شد.

پیدایش فرهنگ سرای بهمن تحولی بود در جهت ایجاد مرکزی فرهنگی با هویتی تازه اما زود آشنا و همه پسند. تبدیل 

گیری هنر و تشویق به آفرینش هنری همراه با تلقی تازه ای بود از اشتغال به هنر و  کشتارگاه قدیمی تهران به مکانی برای فرا

حضور در هنرکده. تعبیه امکانات کامل فرهنگی، هنری، ورزشی، مذهبی و آموزشی سبب گردیده تا تمامی گروه های سنی بتوانند 

کشور بوده و زیر نظر سازمان  از برنامه های متنوع فرهنگ سرا بهره مند شوند. فرهنگ سرای بهمن به عنوان مادر فرهنگ سرای 

فرهنگی هنری شهرداری تهران فعالیت می کند.

امکانات

کریم فاطر، سالن سینما تراس چاپلین بهمن، مجموعه تاالرهای مبارک، مجتمع   مرکز همایش های شهید آوینی، دارالقرآن 
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فرهنگی هنری شهید کریمی، نگار خانه های بهمن، واحد موسیقی ) سالن حشمت سنجری(، کتابخانه شهید فهمیده، کتابخانه 

کودک بهمن، چایباغ و تاالر  کودک ونوجوان باران، مجموعه های ورزشی )سالن ها وفضای باز(، واحد آموزش، خانه  تخصصی 

علوم وفنون زیرک زاده  

کز تابعه مرا

کتابخانه  کوشا، خانه فرهنگ منتظر، خانه فرهنگ قلم،  مجتمع فرهنگی هنری فجر، خانه فرهنگ خزانه، خانه فرهنگ 

شهدای یاخچی آباد 

نشانی: انتهای بزرگراه نواب، میدان بهمن، خیابان شهید وفایی، فرهنگ سرای بهمن

تلفن تماس : ۵۵0۵۸۸۹۳ - ۵۵0۵۸۸۹۲ - ۲۲۳۱۲۳0۱

bahman.farhangsara.ir  :سایت



مدیریت فرهنگی هنری

 منطقه 17
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مدیریت فرهنگی هنری منطقه 17

فرهنگ سرا
۱فرهنگ سرای اصلی

-فرهنگ سرای تابعه

۱خانه فرهنگ / مجتمع فرهنگی هنری

۱خانه قرآن

کتابخانه   
۲تعداد کتابخانه 

7۸0۳۸کتاب )نسخه(

- نگارخانه

- موزه و خانه موزه

مرکز مشارکتی

-خانه فرهنگ مشارکتی

۱خانه کودک مشارکتی

-کتابخانه مشارکتی

کانون مشارکت مردمی
کانون ادب و هنر ۱گروه 

۲گروه کانون اخالق
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کانون مشارکت مردمی

-گروه کانون انقالب )ایران ما(

کار )توانا( کانون کسب و  -گروه 

-گروه کانون سالمندان )جهاندیدگان(

۲گروه کانون خانواده

۱گروه کانون علم و پژوهش )ثریا(

-گروه کانون فضای مجازی )رسام(

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )تعداد( ۲سالن 

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )نفر( ۵۳0ظرفیت سالن 

۲۴0فضاهای ورزشی )متر مربع(

۱سالن چند منظوره ورزشی )تعداد(

کن آبی ورزشی -اما

مدیریت فرهنگی هنری منطقه 17  
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فرهنگ سرای شهید حاج قاسم سلیمانی

تاریخچه

فرهنگ سرای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با زیربنایی به مساحت ۴۸۱۶ متر 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 ۱۳7۶ زیر نظر 

معاونت اجتماعی شهرداری آغاز و از تابستان ۱۳۸0 زیر نظر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران خدمات خود را به شهروندان 

منطقه ارائه داده است. نام این فرهنگ سرا  پس از شهادت سپبهد شهید قاسم سلیمانی در سال ۱۳۹۸ به »فرهنگ سرای شهید 

حاج قاسم سلیمانی« تغییر یافته است.

امکانات

کتاب دارای دو سالن مطالعه مجزا ویژه خانم ها  کتابخانه بهاران با مساحت ۱000متر مربع و ۲۸۵7۳ جلد  کتابخانه بهاران: 

کتابخانه از سه بخش مرجع،  کتابخانه قابل استفاده بوده و مخزن این  و آقایان است که همه روزه از ساعت ۸ الی۲0 برای اعضاء 

مخزن اصلی و کودک و نوجوان تشکیل شده است.

باشگاه ورزشی بهاران: سالن ورزشی بهاران در طبقه همکف فرهنگ سرا به مساحت ۲۱۶ مترمربع با تجهیزات تهویه، هوا 

ساز سقفی، تاتمی کف، رختکن و دیوار آیینه کاری همه روزه از ساعت ۸ تا ۱۸ برای عالقمندان قابل استفاده است.

سالن همایش بهاران: این سالن با مساحت ۱۳۵ متر مربع و گنجایش ۸۱ صندلی، دارای سیستم تهویه، هواساز سقفی، سیستم 

صوت ثابت، نورپردازی و همچنین سن به مساحت ۳0 متر مربع است، که برای همایش ها و برنامه های مناسبتی استفاده می شود.
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نگارخانه بهاران: نگارخانه بهاران همه روزه از ساعت ۹ تا ۱7 بستر مناسبی برای برپایی نمایشگاه های هنرمندان فراهم 

نموده است.

مرکز همایش های فرهنگی هنری بهاران: این سالن دارای ۳ ورودی اصلی و مجزا است. تمامی نقاط سالن )کف و دیوارها( 

گنجایش سالن مذکور ۴۵0 نفر بوده و  گیرد.  کوستیک  بوده در نتیجه هنگام اجرای برنامه هیچگونه تداخل صوتی صورت نمی  آ

امکان ارتقاء تا ۵۵0 نفر را دارد. 

کز تابعه مرا

خانه فرهنگ سلمان فارسی، کتابخانه دکتر حسابی، خانه قرآن بهاران

نشانی:میدان ابوذر، انتهای خیابان سجاد جنوبی، میدان بهاران، بوستان بهاران، فرهنگ سرای شهید حاج قاسم سلیمانی

تلفن تماس : ۶۶۲۳7۴70

۱7.farhangsara.ir  :سایت



مدیریت فرهنگی هنری

 منطقه 18
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مدیریت فرهنگی هنری منطقه 18

فرهنگ سرا
۱فرهنگ سرای اصلی

-فرهنگ سرای تابعه

۲خانه فرهنگ / مجتمع فرهنگی هنری

-خانه قرآن

کتابخانه   
۶تعداد کتابخانه 

۹۶۶7۲کتاب )نسخه(

۱ نگارخانه

- موزه و خانه موزه

مرکز مشارکتی

-خانه فرهنگ مشارکتی

۱خانه کودک مشارکتی

-کتابخانه مشارکتی

کانون مشارکت مردمی
کانون ادب و هنر ۵گروه 

۱گروه کانون اخالق
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کانون مشارکت مردمی

۲گروه کانون انقالب )ایران ما(

کار )توانا( کانون کسب و  -گروه 

-گروه کانون سالمندان )جهاندیدگان(

۲گروه کانون خانواده

-گروه کانون علم و پژوهش )ثریا(

۱گروه کانون فضای مجازی )رسام(

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )تعداد( ۲سالن 

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )نفر( ۱۵0ظرفیت سالن 

۶0فضاهای ورزشی )متر مربع(

۱سالن چند منظوره ورزشی )تعداد(

کن آبی ورزشی -اما

مدیریت فرهنگی هنری منطقه 18  
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فرهنگ سرای خاتم

تاریخچه

با  فرهنگ سراها  که  زمانی  در  ۱۳۸۵و  سال   در  دارد  خود  پیشانی  بر  را  خاتم«  »فرهنگ سرای  نام  امروز   که  مجموعه ای 

عناوین هویتی شناخته می شدند به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نامگذاری شد. در واقع، فکر اولیه تأسیس 

ح هویت بخشی فرهنگ سراها و نامگذاری سال ۱۳۸۵ به نام سال پیامبر اعظم )ص(  فرهنگ سرای خاتم، همزمان با اجرای طر

گرفت. در سال ۱۳۸0 ساختمان فرهنگ سرا از سوی شهرداری منطقه ۱۸ با عنوان فرهنگ سرای نوجوان و ستاد مدیریت  شکل 

فرهنگی هنری منطقه۱۸ تحویل سازمان شد. تا قبل آن زمان هیچ فرهنگ سرایی در منطقه ۱۸ دایر نبود و ستاد مدیریت فرهنگی 

کزی  کلنگی به نام »خانه فرهنگ الغدیر« مستقر بود. در سال ۱۳۸0 مرا هنری منطقه نیز به همراه تمامی پرسنل در ساختمانی 

کتابخانه های فجر، قائم، استاد حکیمی و رضوانه تحویل مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۸  همچون فرهنگ سرای نوجوان، 

شد. در سال ۱۳۸۵ با انتقال فرهنگ سرای نوجوان به منطقه ۱۱ و پارک رازی ، فرهنگ سرای خاتم به طور رسمی فعالیت خود را 

در بوستان لواسانی آغاز کرد.
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امکانات

کتابخانه، واحد   فرهنگ سرای خاتم در ساختمانی دو طبقه به مساحت تقریبی ۲۵00 متر مربع دارای امکاناتی شامل ۴ 

گنجایش ۱00 نفر و فضای اداری می باشد. علوم قرآنی، هنرهای تجسمی، هنرهای  کانون ها، سالن اجتماعات با  آموزش، واحد 

کالس ها و برنامه های  کودک و نوجوان از جمله  کامپیوتر، فوریت های پزشکی و آموزش های  دستی، خانگی و تزیینی، زبان، 

بخش آموزش این فرهنگ سراست.

کز تابعه مرا

کتابخانه فجر، کتابخانه قائم، کتابخانه استاد حکیمی و کتابخانه رضوانه

نشانی: شهرک ولیعصر )عج(، انتهای خیابان حیدری جنوبی، خیابان پژاند، بوستان لواسانی، فرهنگ سرای خاتم

تلفن تماس : ۶۶۲070۶۵-۹ 

۱۸.farhangsara.ir  :سایت



مدیریت فرهنگی هنری

 منطقه 1۹
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مدیریت فرهنگی هنری منطقه 1۹

فرهنگ سرا
۱فرهنگ سرای اصلی

-فرهنگ سرای تابعه

۲خانه فرهنگ / مجتمع فرهنگی هنری

-خانه قرآن

کتابخانه   
۲تعداد کتابخانه 

۵۸۴۲۱کتاب )نسخه(

- نگارخانه

- موزه و خانه موزه

مرکز مشارکتی

۴خانه فرهنگ مشارکتی

-خانه کودک مشارکتی

-کتابخانه مشارکتی

کانون مشارکت مردمی
کانون ادب و هنر ۲گروه 

-گروه کانون اخالق
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کانون مشارکت مردمی

-گروه کانون انقالب )ایران ما(

کار )توانا( کانون کسب و  -گروه 

-گروه کانون سالمندان )جهاندیدگان(

۱گروه کانون خانواده

۱گروه کانون علم و پژوهش )ثریا(

-گروه کانون فضای مجازی )رسام(

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )تعداد( ۱سالن 

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )نفر( ۱00ظرفیت سالن 

۱00فضاهای ورزشی )متر مربع(

۱سالن چند منظوره ورزشی )تعداد(

کن آبی ورزشی -اما

مدیریت فرهنگی هنری منطقه 1۹  
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فرهنگ سرای مهر

تاریخچه

کز فرهنگی  مجموعه فرهنگی هنری بعثت در سال ۱۳7۳ توسط شهردار وقت تهران افتتاح گردید و در سال ۱۳۸۵به عنوان ستاد مرا

هنری منطقه ۱۹ انتخاب گردید. این مجموعه از تیر ماه ۱۳۸۸ به عنوان فرهنگ سرای مهر فعالیت خود را گسترش داد. خانه فرهنگ میعاد 

در سال ۱۳7۲ و خانه فرهنگ تالش  از سال ۱۳7۳ فعالیت خود را در منطقه آغاز کرده است.

امکانات

فرهنگ سرای مهر دارای چهار طبقه و ۱۲00 متر  زیر بنا می باشد. امکانات مختلف فرهنگ سرای مهر عبارتند از:

سالن آمفی تئاتر  1۰۰ نفره

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

کتاب کتاب و ده هزار جلد  کتابخانه تاش: با بیش از ۱۸ هزار نسخه 

کز تابعه مرا

خانه فرهنگ تالش و خانه فرهنگ میعاد

نشانی: میدان بهمن، اتوبان شهید تندگویان، خانی آباد نو، خیابان شهید لطیفی، کوچه تگرگ، پارك بعثت، فرهنگ سرای مهر

تلفن تماس : ۵۵0۳77۹۹ - ۵۵0۳77۶۶ - ۵۵۱0۱۹۶۴ - ۵۵0۳77۸۸ 

mehr.farhangsara.ir  :سایت





مدیریت فرهنگی هنری

 منطقه 2۰
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مدیریت فرهنگی هنری منطقه 2۰

فرهنگ سرا
۱فرهنگ سرای اصلی

-فرهنگ سرای تابعه

۵خانه فرهنگ / مجتمع فرهنگی هنری

-خانه قرآن

کتابخانه   
۳تعداد کتابخانه 

۱۳۲۶۵۸کتاب )نسخه(

۲ نگارخانه

- موزه و خانه موزه

مرکز مشارکتی

-خانه فرهنگ مشارکتی

-خانه کودک مشارکتی

-کتابخانه مشارکتی

کانون مشارکت مردمی
کانون ادب و هنر ۳گروه 

۱گروه کانون اخالق
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کانون مشارکت مردمی

-گروه کانون انقالب )ایران ما(

کار )توانا( کانون کسب و  -گروه 

-گروه کانون سالمندان )جهاندیدگان(

۳گروه کانون خانواده

۲گروه کانون علم و پژوهش )ثریا(

-گروه کانون فضای مجازی )رسام(

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )تعداد( ۶سالن 

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )نفر( ۸۵0ظرفیت سالن 

۹70فضاهای ورزشی )متر مربع(

۳سالن چند منظوره ورزشی )تعداد(

کن آبی ورزشی -اما

کتابخانه نابینایان، کتابخانه کودک و نوجوان، دریاچهسایر امکانات

مدیریت فرهنگی هنری منطقه 2۰  
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فرهنگ سرای والء

تاریخچه

کرد. این مرکز عالوه بر فعالیت در سطح منطقه، به مقوله والیت از منظر  کار  فرهنگ سرای والء در مهر ماه سال ۱۳۸۱ آغاز به 

توسعه مفاهیم شیعی و در تعامل با دیگر مفاهیم زندگی روزمره در ترکیب 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 امکانات فرهنگ سرای والء می باشند.

کز تابعه مرا

خانه فرهنگ رازی، مجتمع فرهنگی هنری شیخ صدوق)ره(، خانه فرهنگ دولت آباد، خانه فرهنگ ۱۳ آبان، مجتمع علوم 

و فنون شهید رحیمی، کتابخانه شهید کلینی)ره(، کتابخانه ۱۳ آبان

نشانی: شهرری، میدان نماز، فرهنگ سرای والء 

تلفن تماس : ۳۳۳70۵0۵ - ۳۳۳70۶0۶

vela.farhangsara.ir  :سایت





مدیریت فرهنگی هنری

 منطقه 21
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مدیریت فرهنگی هنری منطقه 21

فرهنگ سرا
۱فرهنگ سرای اصلی

-فرهنگ سرای تابعه

۳خانه فرهنگ / مجتمع فرهنگی هنری

-خانه قرآن

کتابخانه   
۳تعداد کتابخانه 

۵۵۱۵۸کتاب )نسخه(

- نگارخانه

- موزه و خانه موزه

مرکز مشارکتی

-خانه فرهنگ مشارکتی

-خانه کودک مشارکتی

-کتابخانه مشارکتی

کانون مشارکت مردمی
کانون ادب و هنر 7گروه 

۳گروه کانون اخالق
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کانون مشارکت مردمی

-گروه کانون انقالب )ایران ما(

کار )توانا( کانون کسب و  -گروه 

۱گروه کانون سالمندان )جهاندیدگان(

۴گروه کانون خانواده

۲گروه کانون علم و پژوهش )ثریا(

-گروه کانون فضای مجازی )رسام(

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

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

-فضاهای ورزشی )متر مربع(

-سالن چند منظوره ورزشی )تعداد(

کن آبی ورزشی -اما

مدیریت فرهنگی هنری منطقه 21  
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فرهنگ سرای دانش

تاریخچه

که قباًل به صورت  در اوایل اسفند ماه ۱۳۸۹ با تصویب سازمان فرهنگی هنری، مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۲۱ و ۲۲ 

کار نمود. مشترک اداره می شد از هم تفکیک و مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۲۱، به صورت مستقل آغاز به 

ستاد منطقه ۲۱ به علت نبود فرهنگ سرا ابتدا در خانه فرهنگ تهرانسر مستقر گردید و از آبان ماه ۱۳۹۱ به ساختمان کوثر و در 

اسفند ماه ۱۳۹۶ به ساختمان جدید فرهنگ سرای دانش واقع در شهرک فرهنگیان منتقل شد.

امکانات

کنفرانس )ظرفیت ۱۹ نفر(  که دارای ۴ اتاق اداری، سالن  این فرهنگ سرا در یک طبقه با زیربنای ۴۵0 متر مربع ساخته شده 

و یک کالس آموزشی )ظرفیت ۲۵ نفر( می باشد.

کز تابعه مرا

کتابخانه مشارکتی مسجد  کتابخانه حزین الهیجی،  خانه فرهنگ تهرانسر، خانه فرهنگ نور دانش، خانه فرهنگ وردآورد، 

النبی )ص( و کتابخانه استاد معین

نشانی: کیلومتر ۵ بزرگراه شهید لشگری، شهرک فرهنگیان، میدان دانش، خیابان فرهنگ نهم، فرهنگ سرای دانش 

تلفن تماس : ۴۴۵۸7۶۲۵  - ۴۴۵۱۵۶۱0

danesh.farhangsara.ir  :سایت





مدیریت فرهنگی هنری

 منطقه 22
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مدیریت فرهنگی هنری منطقه 22

فرهنگ سرا
۱فرهنگ سرای اصلی

-فرهنگ سرای تابعه

۲خانه فرهنگ / مجتمع فرهنگی هنری

-خانه قرآن

کتابخانه   
۶تعداد کتابخانه 

۸۶7۳0کتاب )نسخه(

- نگارخانه

۱ موزه و خانه موزه

مرکز مشارکتی

۱خانه فرهنگ مشارکتی

-خانه کودک مشارکتی

-کتابخانه مشارکتی

کانون مشارکت مردمی
کانون ادب و هنر ۲گروه 

۲گروه کانون اخالق
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کانون مشارکت مردمی

-گروه کانون انقالب )ایران ما(

کار )توانا( کانون کسب و  0گروه 

۱گروه کانون سالمندان )جهاندیدگان(

7گروه کانون خانواده

۱گروه کانون علم و پژوهش )ثریا(

۱گروه کانون فضای مجازی )رسام(

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )تعداد( ۱سالن 

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )نفر( ۸0ظرفیت سالن 

-فضاهای ورزشی )متر مربع(

-سالن چند منظوره ورزشی )تعداد(

کن آبی ورزشی -اما

مدیریت فرهنگی هنری منطقه 22  
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فرهنگ سرای تهران

تاریخچه

که  فرهنگ سراها با  که امروز نام »فرهنگ سرای تهران« را بر پیشانی خود دارد در خرداد ماه ۱۳۸۴ و در زمانی  مجموعه ای 

عناوین هویتی شناخته می شدند به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و با نام  »فرهنگ سرای  شهر« تأسیس شد. اما 

در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۵ فرهنگ سرای شهر تغییر نام داده و با نام فرهنگ سرای تهران به فعالیت خود ادامه داد. از این تاریخ 

بود که فرهنگ سرای 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

کتابخانه شهر، واحد  که شامل  ساختمانی ۳ طبقه به مساحت تقریبی ۱000 متر مربع و ۳000 متر مربع  فضای مورد استفاده 

آموزش، واحد کانون ها، سالن اجتماعات موقت با گنجایش ۱۲0 نفر و فضای اداری می باشد. کتابخانه شهر در سال ۱۳۸۴ همزمان 

با افتتاح ساختمان جدید فرهنگ سرا فعالیت خود را آغاز نمود. مساحت آن بالغ بر ۱۵0 متر مربع می باشد و شامل سالن مطالعه 

گرفته و مراجعه  کنار مخزن قرار  کتاب است. بخش مرجع در  کتابخانه با ظرفیت حدود ۱0000 جلد  گنجایش ۴0 نفر و مخزن  با 

کنندگان می توانند مستقیمًا به منابع آن دسترسی داشته و از آنها استفاده کنند. بخش نشریات و اطالع رسانی با ۳۵ عنوان نشریه، 

بخش کودک و نوجوان با ۲000 جلد کتاب، بخش کتب درسی و کمک درسی ویژه داوطلبین کنکور، بخش امانت کتاب با بیش از 
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۱000 عضو 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 ۸ تا ۱۸ آماده ارایه خدمات به شهروندان است.

کز تابعه مرا

کتابخانه مشارکتی  کتابخانه پرتو،  پندار،  کتابخانه  کتابخانه شیخ مفید،  گرمدره،  امیرکبیر، خانه فرهنگ   خانه فرهنگ 

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، فرهنگ سرای تهران

شماره تماس: ۴۴۱۲۲۵۵0

tehran.farhangsara.ir :سایت



مدیریت فرهنگی هنری

متـــــــــــرو
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مدیریت فرهنگی هنری مترو

فرهنگ سرا
۱فرهنگ سرای اصلی

-فرهنگ سرای تابعه

-خانه فرهنگ / مجتمع فرهنگی هنری

-خانه قرآن

کتابخانه   
-تعداد کتابخانه 

-کتاب )نسخه(

۱ نگارخانه

- موزه و خانه موزه

مرکز مشارکتی

-خانه فرهنگ مشارکتی

-خانه کودک مشارکتی

-کتابخانه مشارکتی

کانون مشارکت مردمی
کانون ادب و هنر ۲گروه 

۱گروه کانون اخالق
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کانون مشارکت مردمی

-گروه کانون انقالب )ایران ما(

کار )توانا( کانون کسب و  ۱گروه 

-گروه کانون سالمندان )جهاندیدگان(

۱گروه کانون خانواده

-گروه کانون علم و پژوهش )ثریا(

-گروه کانون فضای مجازی )رسام(

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

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

-فضاهای ورزشی )متر مربع(

-سالن چند منظوره ورزشی )تعداد(

کن آبی ورزشی -اما

نگاه گذر، فضای داخل قطارهای متروسایر امکانات

مدیریت فرهنگی هنری مترو
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فرهنگ سرای 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 

حقوق شهروندی مغفول می ماند. تأسیس فرهنگ سرا در شبکه مترو با هدف ارتقای فرهنگ شهروندی در استفاده بهینه از این خدمات، 

کز مردمی و در میان شهروندان، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران را بر آن داشت تا  ضرورتی بود که محقق شد. رویکرد حضور در مرا

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 ۱۳۸۵ به عنوان نخستین خانه فرهنگ مترو با شعار »برنامه ریزی برای ثانیه ها« و با 

کثری در حداقل زمان افتتاح  گذاری حدا تمرکز بر ارائه خدمات فرهنگی و هنری در راستای ارتقای فرهنگ شهری با هدف تأثیر 

گذرها، تولید و توزیع  شد. ارائه خدمات توسط سازمان به مرور زمان به فعالیت هایی همچون برپایی نمایشگاه های هنری، نگار 

کتاب های مترو، برقراری ایستگاه های  کتابچه های آموزشی با رویکرد فرهنگ سازی در امر شهر نشینی، تولید و ارائه مجموعه 

کز مشاوره در  روزنامه خوانی، کتابخانه مترو، طراحی و آماده سازی بستر ارتباطی در فضای مجازی مستقر در ایستگاه ها، ایجاد مرا

گون در  حوزه های دینی، فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی، گسترده شد. این مرکز فرهنگی پس از توسعه فعالیتها در عرصه های گونا

کز فرهنگی هنری مترو ارتقا یافت. این مدیریت توانست با احداث خانه  سال ۸۸ به فرهنگ سرا و سپس در سال ۸۹ به مدیریت مرا

گام های مؤثرتری در عرصه ارائه خدمات  گلبرگ، شهدا و شهید باقری،  های فرهنگ در ایستگاه های شهید بهشتی، حسن آباد، 

که با نام مترو  کتاب های مترو و برپایی نمایشگاه های متعدد از جمله اقداماتی است  فرهنگی به مسافران بردارد. در ضمن انتشار 
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آمیخته شده است. از فعالیت های مهم فرهنگ سرای مترو می توان به ایجاد فضای ارتباطی مؤثر با مخاطبان مترو برای معرفی 

کز تابعه با در اختیار داشتن فضاهای تبلیغاتی و اطالع رسانی  هر چه بیشتر فعالیت ها و برنامه های سازمان فرهنگی هنری و مرا

کرد. همچنین فضاسازی فرهنگی داخل قطارهای مترو جزء مهمترین  گن های قطارها و ایستگاه های مترو  اشاره  مستقر در وا

فعالیت هایی است که منحصرًا از سوی مدیریت فرهنگی هنری مترو انجام می پذیرد.

امکانات

۴۴0 سازه نگاه گذر به منظور تبلیغات و اطالع رسانی در ۱۶ ایستگاه پرتردد)سعدی، مولوی، فردوسی، شادمان، آزادی، طرشت، 

توحید، قیطریه، طالقانی، ابن سینا، میدان شهدا، امام حسین)ع(، فرهنگ سرا، دروازه دولت، تئاتر شهر، محمدیه( 

مترو گالری ایستگاه شهید بهشتی با ظرفیت نصب بیش از ۱00 اثر هنری در ابعاد ۵0 در 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: خیابان شهید استاد مطهری، خیابان میرعماد، نبش کوچه هشتم، ساختمان شورای استانها، طبقه دوم

شماره تماس: ۹۶۶۵۲۶۱0 - ۹۶۶۵۲۶0۸ 

metro.farhangsara.ir :سایت





فرهنگ سراهای خاص
کزی هستند که در یک حوزه تخصصِی تعریف شده و در گستره  فرهنگ سراهای خاص، مرا

سطح شهر تهران فعالیت می کنند و از نظر ساختار اداری، زیرمجموعه مدیریت فرهنگی 

هنری منطقه محسوب نمی شوند.



مدیریت فرهنگی هنری

قـــــــــــــــرآن
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فرهنگ سرای قرآن

فرهنگ سرا
۱فرهنگ سرای اصلی

-فرهنگ سرای تابعه

-خانه فرهنگ / مجتمع فرهنگی هنری

-خانه قرآن

کتابخانه   
۱تعداد کتابخانه 

۲۹۱۱۴کتاب )نسخه(

۱ نگارخانه

- موزه و خانه موزه

کانون ادب و هنرکانون مشارکت مردمی ۱گروه 

۱گروه کانون اخالق
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کانون مشارکت مردمی

-گروه کانون انقالب )ایران ما(

کار )توانا( کانون کسب و  -گروه 

-گروه کانون سالمندان )جهاندیدگان(

۱گروه کانون خانواده

-گروه کانون علم و پژوهش )ثریا(

-گروه کانون فضای مجازی )رسام(

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )تعداد( ۲سالن 

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )نفر( ۳۱0ظرفیت سالن 

۶00فضاهای ورزشی )متر مربع(

۱سالن چند منظوره ورزشی )تعداد(

کن آبی ورزشی -اما

فضاهای آموزشی، سالن آمفی تئاتر، سالن پذیرایی، موزه قرآن کریم، نگار گذر ، سایر امکانات
فروشگاه ، سامانه تلفنی ۱۴۴۴ و سایت قرآن لند 

فرهنگ سرای قرآن
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تاریخچه

فرهنگ سرای قرآن در سال ۱۳۸۱ در زمینی به مساحت ۵000 مترمربع فعالیت جدی خود را آغاز نمود. این فرهنگ سرا با ضرورت 

توجه دادن شهروندان به ارزش ها و دستورالعمل های قرآنی در زندگی شهری، ترویج و تعمیم ارزشهای قرآنی به منظور پیشگیری 

از آسیب های فرهنگی اجتماعی شهروندان، تقویت کانون های ترویج قرآن در بافت شهری، برپایی قعالیت های تخصصی قرآنی، 

گروه های مختلف جامعه با فرهنگ قرآنی ایجاد  ادبی و هنری و حمایت از هنرمندان در جهت خلق آثار هنری قرآنی و نیز آشنایی 

شده است. به تعبیری دیگر، کاربردی کردن قرآن کریم و تالش در جهت جاری ساختن روح معنویت قرآن در سطوح مختلف جامعه.

امکانات

سالن آمفی تئاتر هدی با ظرفیت ۳۱0 نفر

 نگارخانه هدی با متراژ ۳00 مترمربع و امکان نصب ۶0 تابلو

کریم با بیش از ۵0 جلد قرآن نفیس موزه قرآن 

نگارگذر قرآن کریم با متراژ ۱00 مترمربع و امکان نصب ۴0 تابلو

کتابخانه هدی با متراژ ۳00 مترمربع

۱۵ فضای آموزشی با بیش از ۶0 عنوان کالس و ۸000 نفر مخاطب سالیانه

فضای ویژه فرهنگ سرای جهادی به وسعت حدود ۲00 متر مربع 

نشانی: خیابان قزوین، نرسیده به میدان شمشیری، نبش خیابان شهید کاظمی، فرهنگ سرای قرآن

شماره تماس: ۵۵77۵۱۴۱-۴۳

quran.farhangsara.ir :سایت

فرهنگ سرای قرآن





فرهنگ سرای 

انقالب  اسالمی
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فرهنگ سرای انقالب اسالمی

فرهنگ سرا
۱فرهنگ سرای اصلی

-فرهنگ سرای تابعه

-خانه فرهنگ / مجتمع فرهنگی هنری

-خانه قرآن

کتابخانه   
۳تعداد کتابخانه 

۸۲۳۳۲کتاب )نسخه(

۱ نگارخانه

- موزه و خانه موزه

کانون ادب و هنرکانون مشارکت مردمی -گروه 

-گروه کانون اخالق
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کانون مشارکت مردمی

-گروه کانون انقالب )ایران ما(

کار )توانا( کانون کسب و  ۱گروه 

-گروه کانون سالمندان )جهاندیدگان(

۱گروه کانون خانواده

-گروه کانون علم و پژوهش )ثریا(

۲گروه کانون فضای مجازی )رسام(

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )تعداد( ۴سالن 

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )نفر( ۲7۸ظرفیت سالن 

77۶فضاهای ورزشی )متر مربع(

۵سالن چند منظوره ورزشی )تعداد(

کن آبی ورزشی ۲اما

کبوترخانه، سالن تشریفات، رستوران و کافی شاپ، مجموعه پذیرایی و ورزشی یاد یارانسایر امکانات

فرهنگ سرای انقالب اسالمی
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تاریخچه

فرهنگ سرای انقالب اسالمی خرداد ماه سال ۱۳7۶ در زمینی به مساحت تقریبی ۱0 هزار متر مربع افتتاح شد. این فرهنگ سرا 

که از نامش پیداست عهده دار فعالیت های فرهنگی در زمینه تداوم و شناخت انقالب اسالمی ایران به نسل جوان و به  همان طور 

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 به تدریج  مرکز تهران شناسی تغیر هویت داد و در سال ۱۳7۹ رسمًا به »فرهنگ سرای 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 

گرفته است. این فرهنگ سرا همچنین به جنبه هایی از انقالب اسالمی در سطح بین المللی و نهضت های آزادی بخش  صورت 

توجه دارد که مبارزات نیروهای فلسطینی و لبنانی از آن جمله است.

امکانات

کافی شاپ، تاالر پذیرایی به همراه  مجموعه پذیرایی و ورزشی یادیاران دارای امکانات ویژه ای از جمله پارکینگ طبقاتی، 

آشپزخانه صنعتی به ظرفیت پذیرش ۸00 میهمان، استخر و سونای دوقلوی آقایان و بانوان، سالن بدنسازی ویژه آقایان و بانوان، 

سالن چند منظوره ورزشی

سالن های فرهنگ سرا شامل:

سالن فجر: دارای امکاناتی از قبیل  پخش  فیلم، برگزاری مراسم درقالب نشست های عمومی و تخصصی، اجرای جنگ 

گنجایش ۲0۸ صندلی مناسب به مساحت ۲۹0 متر مربع و دارای اتاق فرمان و امکانات صوت و  گردهمایی عمومی با  و تئاتر و 

تصویری، سن به متراز ۲0 متر مربع پرده نمایش، ویدئو پروژکشن و گیشه فروش بلیط

کف پوش موکت، اتاق فرمان با امکانات ضبط و پخش سیار به  سالن سپیده: ارتفاع سالن بلند بین ۵ تا 7  متر، دیوارها و 

متراژ ۱۲0 متر مربع و دارای ۵0 عدد صندلی سیار

فرهنگ سرای انقالب اسالمی
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کنفرانس: جهت برگزاری جلسات و نشست های تخصصی، دارای میکروفن و بلندگو، ویدئو پروژکشن و پرده با تعداد  سالن 

۲0 عدد صندلی متحرك

سالن ورزشی بدنسازی آرمان با متراز تقریبی ۵00 متر مربع

ساختمان جدید با مساحت تقریبی ۲۵ متر مربع در ضلع شرقی فرهنگ سرا واقع شده است دارای ۳ فضای مجزا شده با شیشه 

سکوریت و ارتفاع مفید ۳/۲0 متر با شیشه های دو جداره و سقف کاذب و دارای سیستم گرمایش و سرمایش مناسب

طبقات زیرزمین منفی ۱ و ۲ ساختمان بهمن به متراژ تقریبی هر طبقه 7۵0 متر مربع و ۶ سوله مجزای تقریبی ۱00 متری به 

همراه آسانسور نفر بر و باربری و دارای  سه راهرو مجزا 

خانه کودك شهر شکوفه ها با ظرفیت ۴ کالس آموزشی

ساختمان واحد آموزش: دارای سالن چند منظوره ورزشی، سالن چند منظوره کالس های کارگاهی، ۹ کالس آموزشی اعم از 

سایت کامپیوتر، کالس های زبان و کالس های هنری

کتابخانه تخصصی انقاب و مقاومت اسامی در مرداد ماه ۱۳۹۹ با اهدای ۱0 هزار نسخه از کتاب های دکتر مجید صفاتاج 

کتابخانه های تخصصی در حوزه انقالب و مقاومت اسالمی در سطح شهر تهران است  کتابخانه یکی از معدود  افتتاح شد. این 

که در موضوعات مختلف از جمله دینی،  کتاب تخصصی و مجله در حوزه انقالب و مقاومت اسالمی است  و دارای  ۵000 نسخه 

داستانی و ... می باشد.

کز تابعه مرا

 بزرگراه شهید نواب صفوی، تقاطع پل کمیل، ابتدای کمیل شرقی، پالك ۸۳

نشانی: خیابان شهید استاد مطهری، خیابان میرعماد، نبش کوچه هشتم، ساختمان شورای استانها، طبقه دوم

شماره تماس: ۹ -۵۵۴۱۹0۵7

enghelab.farhangsara.ir :سایت



فرهنگ سرای 

خانواده
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فرهنگ سرای خانواده

فرهنگ سرا
۱فرهنگ سرای اصلی

-فرهنگ سرای تابعه

-خانه فرهنگ / مجتمع فرهنگی هنری

-خانه قرآن

کتابخانه   
۱تعداد کتابخانه 

۱۳۹۴۶کتاب )نسخه(

۱ نگارخانه

- موزه و خانه موزه

کانون مشارکت مردمی
کانون ادب و هنر ۴گروه 

۱گروه کانون اخالق
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کانون مشارکت مردمی

۱گروه کانون انقالب )ایران ما(

کار )توانا( کانون کسب و  ۱گروه 

-گروه کانون سالمندان )جهاندیدگان(

۲گروه کانون خانواده

۲گروه کانون علم و پژوهش )ثریا(

-گروه کانون فضای مجازی )رسام(

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )تعداد( ۱سالن 

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )نفر( ۱۹۴ظرفیت سالن 

-فضاهای ورزشی )متر مربع(

-سالن چند منظوره ورزشی )تعداد(

کن آبی ورزشی -اما

فرهنگ سرای خانواده
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تاریخچه

فرهنگسرای خانواده، یکی از بزرگترین فرهنگسراهای تهران است که در پارک شفق احداث شده است. ساختمان های داخلی 

آن طی سال های ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۸ توسط شهرداری تهران احداث شد. ابنیه داخل پارک محل استقرار واحدهای اداری و اجرائیات 

کاربری این مجموعه  راهنمایی و رانندگی بوده تا اینکه شهرداری منطقه ۶ به منظور استفاده بهینه از این فضا، تصمیم به تغییر 

گرفت. به منظور عملی ساختن این تصمیم بازسازی ساختمان موجود از اردیبهشت ماه ۱۳7۲ آغاز و پس  به عنوان فرهنگسرا 

که ۱۸ ماه به طول انجامید، سر انجام در تاریخ ۱۹ مهرماه ۱۳7۳ مقارن با سالروز والدت حضرت زینب  از تکمیل عملیات آن، 

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 ۱۳۸0 با هویت دانشجو به »فرهنگ سرای دانشجو« تغییر 

نام داد و تا تیر ماه ۱۳۸۸ با این نام به فعالیت خود ادامه داد. از این تاریخ و در پی محلی شدن دوباره فرهنگسراها این مجموعه 

کنون این مرکز با نام  به »فرهنگسرای شفق« تغییر نام داد و با این نام  به ارائه خدمات به شهروندان پرداخت و از سال ۱۳۹۸ تا

»فرهنگسرای خانواده«  به ارائه خدمات برای شهروندان می پردازد. 

امکانات

ح زیر است: فرهنگ سرای خانواده دارای فضاهای فیزیکی متنوعی به شر

نگارخانه: نگارخانه فرهنگ سرای خانواده با ۱۱0 متر مساحت به عنوان 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 

کاریکاتور، تصویرسازی و برپایی بازارچه های مختلف از  کارگاه های آموزشی چون  غ التحصیالن رشته هنر،  آثار دانشجویان و فار

فعالیت های این واحد است.

کتابخوانان شهر تهران  کتاب فرهنگسرای خانواده با یک معماری زیبا همه روزه پذیرایی پژوهشگران و  کتابخانه: سرای 

کشور و ارائه خدماتی چون استفاده رایگان از اینترنت و پذیرایی از اعضاء از ویژگی های  کتاب به نشریات  روز  است. تجهیز سرای 

فرهنگ سرای خانواده
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این مجموعه می باشد.

گنجایش ۱۹۴ نفر و مجهز به سیستم های نور و صدا آماده  سالن آمفی تئاتر: سالن آمفی تئاتر فرهنگ سرای خانواده با 

برگزاری برنامه های مختلف می باشد.

برای  کالس های متنوعی  آموزشی فرهنگ سرا،  هر فصل  کالس های  برگزاری  این واحد به عنوان متولی  واحد آموزش: 

کامپیوتر، ورزشی، مهارتهای زندگی، تجسمی، زبان های خارجه، هنری  و  کند. دوره های آموزش قرآنی،  شهروندان برگزار می 

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 های فرهنگسرای خانواده به عنوان محلی برای مشارکت های اجتماعی شهروندان و داشتن بیش از ۱0  کانون ها: 

کانون از واحدهای فعال فرهنگ سرای خانواده می باشد. کانون هایی چون کانون طب سنتی، کانون نجوم، کانون ادبی، کانون 

کانون های فعال فرهنگسرای خانواده می باشند.  کانون مذهبی از جمله  کانون روانشناسی و  کانون بانوان،  کانون فیلم،  تئاتر، 

کنند. برگزاری  کالس های فرهنگسرای خانواده برگزار می  کانون ها به صورت دوره ای جلسات خود را در سالن اجتماعات و  این 

برنامه های جانبی چون جشنواره های علمی، فرهنگی، مذهبی و اجتماعی از دیگر برنامه های این واحد است.

نشانی: خیابان سید جمال اسدآبادی، خیابان ۲۱، بوستان شفق، فرهنگسرای خانواده

شماره تماس: ۸۸۵۵۴0۱۵- ۸۸7۱7۱۹۵  

 khanevadeh.farhangsara.ir :سایت
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فرهنگ سرای رسانه و شبکه های اجتماعی

فرهنگ سرا
۱فرهنگ سرای اصلی

-فرهنگ سرای تابعه

-خانه فرهنگ / مجتمع فرهنگی هنری

-خانه قرآن

کتابخانه   
۱تعداد کتابخانه 

۱۱۵0۳کتاب )نسخه(

در فضای مجازی نگارخانه

- موزه و خانه موزه

کانون ادب و هنرکانون مشارکت مردمی ۶گروه 

۱گروه کانون اخالق
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کانون مشارکت مردمی

-گروه کانون انقالب )ایران ما(

کار )توانا( کانون کسب و  -گروه 

۱گروه کانون سالمندان )جهاندیدگان(

۱گروه کانون خانواده

-گروه کانون علم و پژوهش )ثریا(

-گروه کانون فضای مجازی )رسام(

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )تعداد( ۱سالن 

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )نفر( ۶0ظرفیت سالن 

۱۵۲۵فضاهای ورزشی )متر مربع(

۴سالن چند منظوره ورزشی )تعداد(

کن آبی ورزشی ۱اما

فروشگاه کتابسایر امکانات

فرهنگ سرای رسانه و شبکه های اجتماعی
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تاریخچه

فرهنگسرای رسانه از سال ۱۳۸۵ در بخشی از فضای فرهنگ سرای خاوران، با هدف ترویج فرهنگ استفاده از رسانه ها، به  معنای 

عام )نشریات، رسانه های مجازی، تئاتر و سینما، رادیو و تلویزیون، کتاب و…(، کار خود را آغاز کرد. سپس در ۲۲ مرداد ۱۳۸۶ با هدف 

ایجاد پاتوق رسانه ای برای خبرنگاران به ساختمانی جدید در منطقۀ ۶  واقع در میدان ولیعصر )عج(، منتقل شد.

فرهنگ سرای رسانه با توجه به استقبال اصحاب رسانه از برنامه ها و فعالیت های ارائه شده و به منظور توسعه میدان فعالیت و 

کید بر ضرورت توسعه فعالیت های مرتبط با فضاهای رسانه ای بنا به مطالبات اصحاب  همچنین با توجه به حجم وسیع مخاطبان و با تأ

رسانه و دست اندرکاران عرصه های فرهنگی و هنری از ۱۸ آذرماه ۱۳۹۱ به فضایی وسیع تر واقع در خیابان شهید گل نبی، خیابان شهید 

ناطق نوری، میدان قبا منتقل شد.

کالن، جهت گیری  که در بخش  کالن و منطقه ای قابل تقسیم است  گذرا رویکرد فرهنگی فرهنگسرا به دو بخش  در یک نگاه 

برنامه ها در راستای ارتقای سواد رسانه ای شهروندان، ارتباط تعاملی با اساتید فن و اصحاب رسانه ها و پیوند میان مدیریت فرهنگی شهر 

با رسانه ها، تربیت نیروی متعهد و متخصص رسانه ای از میان جوانان عالقه مند، آموزش شهروندان در بهره گیری مثبت و هدف مند از 

ابزارها و وسایل ارتباطی نوین است و  فرهنگسرا با این رویکرد به فعالیت هایی از جمله برگزاری کارگاه های آموزشی، برپایی نشست های 

کید بر موضوعات روز در زمینه رسانه های مکتوب، تصویری، شنیداری، سینما، تئاتر، تلویزیون، کتاب و  نقد و تحلیل کارشناسی با تأ

ادبیات و ارائه خدمات به اصحاب رسانه، می پردازد.

در بخش منطقه ای و محلی نیز می توان به فعالیت های فرهنگ سرا در سه بخش آموزشی، ورزشی و کتابخانه تخصصی اشاره کرد 

که بخش آموزشی با دو رویکرد عمومی و تخصصی، در راستای افزایش دانش رسانه ای شهروندان فعالیت می کند. در بخش آموزش 

فرهنگ سرای رسانه و شبکه های اجتماعی
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عمومی، کالس ها به آموزش های عمومی در رشته های هنرهای تجسمی، زبان، کامپیوتر، علوم قرآنی و کالس های هنری اختصاص 

دارد. در بخش تخصصی نیز سرفصل های آموزشی در حوزۀ رسانه های مکتوب، تصویری، شنیداری و سایبر برنامه ریزی شده است. 

سرفصل های این بخش در دو قالب کالس و کارگاه با عنوان »مدرسه رسانه« برگزار می شود.

در بخش ورزشی نیز با برخورداری از سالن چندمنظوره، استخر، سونا و جکوزی، سالن بدنسازی، زمین بازی اسکواش و سالن 

ورزش های 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 ۶0 نفر( «

» VIP سالن

سالن ۲00 نفره پایگاه خبری فرهنگ و هنر «

کتابخانه تخصصی  دکتر معتمدنژاد با ۱۱7۱۹ عنوان کتاب در زمینه های مختلف «

کتابفروشی «

کافه گالری «

فضای اداری «

امکانات و فضاهای آموزشی:

کالس های  کالس های مجهز و ویژه دوره  های آموزشی مدرسه رسانه و  کالس مجزا )دارای  ۳00 متر فضای آموزشی در قالب ۹ 
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مجهز و ویژه دوره های آموزشی موسیقی( که بیش از ۱00 عنوان کالس آموزشی در زمینه های هنری، فرهنگی و ورزشی در این بخش 

برگزار می شود.

امکانات و فضاهای ورزشی:

ـــر  « ـــا مســـاحت ۱۱۲۸ مت ـــال و بدمینتـــون ب ـــژه رشـــته هـــای ورزشـــی: فوتســـال، بســـکتبال ، والیبـــال، هندب ســـالن چندمنظـــوره : وی

ـــگاه تماشـــاچیان ـــی ظرفیـــت جای ـــع و ۳7۲ صندل مرب

استخر، سونا و جکوزی «

سالن بدنسازی با ۱۵0 متر مربع مساحت «

دو زمین بازی اسکواش با مجموع ۱۵0 متر مربع مساحت «

سالن ورزش های رزمی و ایروبیک با ۱۵7 متر مربع مساحت «

نشانی: ابتدای خیابان پاسداران، خیابان شهید گل نبی، خیابان شهید ناطق نوری، میدان قبا، فرهنگسرای رسانه

شماره تماس: ۲۲۸۸۸۶۸۱-۳

resaneh.farhangsara.ir :سایت





فرهنگ سرای 

فناوری اطالعات
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فرهنگ سرای فناوری اطالعات

فرهنگ سرا
۱فرهنگ سرای اصلی

-فرهنگ سرای تابعه

-خانه فرهنگ / مجتمع فرهنگی هنری

-خانه قرآن

کتابخانه   
۱تعداد کتابخانه 

۱۱۲۱7کتاب )نسخه(

- نگارخانه

- موزه و خانه موزه

کانون ادب و هنرکانون مشارکت مردمی -گروه 

-گروه کانون اخالق
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کانون مشارکت مردمی

-گروه کانون انقالب )ایران ما(

کار )توانا( کانون کسب و  ۱گروه 

-گروه کانون سالمندان )جهاندیدگان(

-گروه کانون خانواده

۲گروه کانون علم و پژوهش )ثریا(

-گروه کانون فضای مجازی )رسام(

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )تعداد( ۱سالن 

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )نفر( ۱00ظرفیت سالن 

-فضاهای ورزشی )متر مربع(

-سالن چند منظوره ورزشی )تعداد(

کن آبی ورزشی -اما

استودیو صوت و تصویر، کافی نتسایر امکانات

فرهنگ سرای فناوری اطالعات
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تاریخچه

را از دی ماه سال ۱۳۸۲ زیر نظر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران آغاز  فرهنگسرای فناوری اطالعات فعالیت خود 

کارگر و جمهوری واقع شده  کرده است. این فرهنگسرا با وسعت ۱۲00 متر مربع دارای ۴ طبقه می باشد و در تقاطع خیابان های 

کز فرهنگی شهر تهران است که هدف خود را برای تمرکز بر روی زمینه های  است. فرهنگسرای فناوری اطالعات یکی از معدود مرا

گون تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات گذاشته است. این مرکز دارای امکاناتی چون: کتابخانه تخصصی، استودیو، سالن  گونا

اجتماعات و واحد آموزش است.

امکانات

کامپیوتر و فناوری  کتابخانه تخصصی: کتابخانه تخصصی فناوری اطالعات یکی از معدود کتابخانه های تخصصی در حوزه 

اطالعات در سطح شهر تهران است و دارای۳۳۱7 جلد کتاب تخصصی و ۹00 جلد کتاب کمك آموزشی در مقاطع دکتری، ارشد، کارشناسی 

کودك و  کتاب  کتاب های التین تخصصی، مرجع و نشریات و یك بخش 7000 جلدی  کتابخانه بخش  کاردانی می باشد. در این  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 مهارت افزایی تخصصی به 

از ۱۵0 دوره آموزشی تخصصی و  کرد. این فرهنگ سرا بیش  کار  از تیرماه ۱۳۸۳ آغاز به   شهروندان در حوزه فناوری اطالعات 

کالس آموزش مشترک ویژه دوره های آموزشی  کند. ظرفیت ها و امکانات این واحد  ۵کالس آموزش رایانه،۴  عمومی برگزار می 

کودک است. کالس  زبان انگلیسی، هنرهای تجسمی، صناعی و سنتی  و ۱ 

فرهنگ سرای فناوری اطالعات
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استودیو: استودیوی شهید تقی ارغوانی فرهنگسرای فناوری اطالعات با مساحت ۶۵ متر مربع با فراهم آوردن مجموعه ای از 

کارآمد در راستای خدمت به مردم شریف شهر تهران و در جهت اعتالی فرهنگ،  کادر تخصصی و  تجهیزات فنی و به روز همراه با 

هنر و ادب این مرز و بوم، آماده همکاری با اهالی فرهنگ و ادب، رسانه های اجتماعی، دانشجویان، رادیو و تلویزیون، جامعه 

گزارشات تصویری و تیزر از فعالیت های آنها( است. فضای اتاق ضبط  کسبه و بازاریان محترم )جهت تهیه و تولید  تئاتر و سینما، 

)استودیو( حدود ۵0 متر مربع ۵×۹ و ارتفاع ۳ متر ، اتاق فرمان )رژی( ۱۵ متر )۵×۳ و ارتفاع ۳ متر( مجهز به ۳ دستگاه دوربین بلک 

مجیک )Black magic( با فرمت ۴k، سیستم یکپارچه نورهای SMD مارک )SWIT( و مجهز به تجهیزات مانیتورهای ال جی 

و سامسونگ به صورت پخش و نمایش است. صدابرداری با میز )۲۴Track studio Roland( با میکروفونهای سونی ۲ دستگاه و 

 )OLT( و )LT( انجام می شود. ضبط به صورت دیجیتال  )Sennheiser( )سینایزر( HF صدابرداری تصویری با میکروفونهای

گویندگی، ضبط  با فرمت Move و حجم و فرمت )FHD( ۱0۸0-۱۹۲0 با میز Atem بلک مجیک و Hyper Deck انجام و امکان 

گذاری و ... وجود دارد. vocal، )دوبله( صدا

سالن اجتماعات: سالن اجتماعات فرهنگسرا با ظرفیت ۱00 نفر و امکانات سمعی و بصری، فضای مناسبی را برای برگزاری 

همایش ها، نشست ها و مراسم های دیگر در راستای مأموریت اصلی فرهنگسرا برای شهروندان و عالقمندان فراهم کرده است.

نشانی: تقاطع خیابان کارگر جنوبی و خیابان جمهوری اسالمی، فرهنگسرای فناوری اطالعات

شماره تماس: ۶۶۹0۲۱۲۵ - ۶۶۹0۲۱۳0 - ۹۶۶۵۲7۱۴ - ۹۶۶۵۲70۲ 

it.farhangsara.ir  :سایت
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فرهنگ سرای رضوان

فرهنگ سرا
۱فرهنگ سرای اصلی

-فرهنگ سرای تابعه

-خانه فرهنگ / مجتمع فرهنگی هنری

-خانه قرآن

کتابخانه   
۱تعداد کتابخانه 

۳000کتاب )نسخه(

بدون چارت نگارخانه

۱ موزه و خانه موزه

کانون ادب و هنرکانون مشارکت مردمی -گروه 

-گروه کانون اخالق
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کانون مشارکت مردمی

۲گروه کانون انقالب )ایران ما(

کار )توانا( کانون کسب و  -گروه 

-گروه کانون سالمندان )جهاندیدگان(

۱گروه کانون خانواده

-گروه کانون علم و پژوهش )ثریا(

-گروه کانون فضای مجازی )رسام(

کنفرانس، همایش، نمایش و آمفی تئاتر )تعداد( یک عدد در حال توسعهسالن 

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

-فضاهای ورزشی )متر مربع(

-سالن چند منظوره ورزشی )تعداد(

کن آبی ورزشی -اما

فروشگاه کتاب و محصوالت فرهنگی سایر امکانات

فرهنگ سرای رضوان
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تاریخچه

ساختمان فرهنگسرای رضوان در تاریخ ۲۳ اسفند ماه سال ۱۳۸۹ طی 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. 

گرفتن از جنجال ها و هیاهوی زندگی روزمره شهری و تأمل در ماهیت حیات ابدی پس  عرصه ای است عبرت انگیز برای فاصله 

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 

خ بهترین های عصرها و نسل های ایران اسالمی و شهدای سرافراز انقالب  ما شهروندان به ویژه باز اندیشی در زندگی و هجرت سر

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 

گاه سی هزار شهید انقالب و دفاع مقدس از ویژگی های این فرهنگسرا است. علیه و زیارت 

فرهنگ سرای رضوان



239

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 نمایش۳0 اثر هنری و کتابخانه )بدون چارت( می باشد.

گلزار شهدا، جنب مزار آیت اهلل طالقانی، فرهنگسرای رضوان نشانی: بهشت زهرا )س(، بلوار حضرت زهرا )س(، خیابان رضوان، 

شماره تماس:  ۵۵۲0۱۵۳۱ - ۵۵۲0۲۲۱۸

 rezvan.farhangsara.ir:سایت





موزه ها و خانه موزه ها
موزه ها بخش مهم و تاثیرگذاری از فرهنگ و هنر و هویت هر کشور و ملتی را می سازند. در تعریف کمیته بین المللی 

موزه ها )ایکوم(، موزه به مکانی اطالق می شود که در آن آثار فرهنگی و هنری به خاطر ارزش های هنری، نگاه 

کتورهای تاریخی و اهمیت موزه ای گردآوری و برای امور نمایشگاهی و آموزشی و پژوهشی مورد  زیبایی شناسی، فا

بهره برداری قرار گیرد. در ادامه موزه های سازمان فرهگی هنری شهرداری تهران معرفی می شوند.
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تاریخچه

فتحعلی شاه قاجار در سال۱۱77 هجری شمسی در سال دوم سلطنت خود فرمان داد تا بیرون از تهران قصری برایش بسازند. 

گزیر  که در آن زمان به اراضی خرم آباد معروف بود. آن محل در آن هنگام در دره ماهور بود، لذا نا محل قصر در جایی انتخاب شد 

گاه در آن جا یک عمارت بزرگ شامل بیرونی، اندرونی، کاله  شدند بعضی از قسمت ها را بتراشند و قسمت های دیگر را پرکنند. آن 

فرنگی و استخر بنا کردند.    

کم توجهی از رونق اولیه افتاد. ناصرالدین شاه امرکرد که فوج قزاق اردوی سالیانه  این قصر به تدریج از دوره ناصرالدین شاه با

کاربری نظامی این منطقه بود. در دوره مظفرالدین شاه باغ قصر قجر به دست اداره  که این شروع  خود را در این محوطه برپا سازد 

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 

سال۱۲۸۴ ه.ش براثر بارش شدید باران و وقوع سیل، تخریب شد. با این حال بقایای ساختمان قصر قاجار تا ۱۳۳7 هجری 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 

گیرد.  زمین های پایین دست آن بنا نهاده شد. تا از آبان ماه سال ۱۳0۸ هجری  شمسی  نام »زندان قصر« را به خود 

امکانات

از فضاهای متنوعی همچون مرکز اسناد، تصاویر و اشیاء تاریخی،  بالغ بر ۸۸00 متر مربع  با مساحتی  موزه زندان مارکوف 

نمایشگاه، گالری موسمی، کافه گالری و سالن اجتماعات چند منظوره تشکیل شده است.

باغ موزه قصر
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کتب مرتبط با زندان( و زورخانه از دیگر قسمت های این  کتابفروشی دائمی )با مضامین تاریخ انقالب و مبارزات سیاسی و 

مجموعه محسوب می شوند.

 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.

که روایتگر تاریخ  گون و متنوعی است  گونا ساختمان زندان سیاسی با مساحتی در حدود ۵ هزار متر مربع دارای فضاهای 

انقالب و مبارزان انقالب اسالمی است که این ساختمان نیز شامل محل زندان ها، کتاب خانه، مرکز مطالعات و موزه است.همچنین 

حسینیه و هتل زندان نیز دیگر قسمت های این مجموعه را تشکیل می دهد و سه حیاط موجود در زندان قابلیت پخش فیلم و 

نماهنگ و ویدئوهای مفهومی را داراست.

یکی دیگر از بخش های باغ موزه قصر، نیایشگاه این مجموعه است. این نیایشگاه خود دارای پیشینه ای تاریخی است 

کار  که  کاشی کاری زیبا و قدیمی دارد  که بخشی از دادگاه های اوایل انقالب اسالمی در این محل برگزار می شده است. این بنا  چرا

اساتید کاشیکار بنام ایرانی است و سعی شده هنگام بازسازی، بافت اصلی آن حفظ و ترمیم شود.          

سروستان  و  باغ ایرانی:  باغ موزه قصر در کنار زندان های قدیمی اش که حاالخود موزه ای منحصر به فرد شده، از  زیبایی های 

بصری هم بی بهره نیست. یکی از این فضا ها مربوط به مجموعه باغ ایرانیان است.

گل ها و درختانی در این قسمت استفاده  »باغ ایرانی« با توجه به تصاویر و مستندات موجود احیا شده است و سعی شده تا از 

شود که از قدیم در باغ های ایرانیان وجود داشته و هر کدام معنا و مفهومی را با خود همراه کرده اند. فضای سبز این مجموعه با پنج 

هزار مترمربع وسعت از پوشش گیاهانی که بیشتر حال و هوای سنتی محیط را برای بیننده تداعی کرده، پوشیده شده و نارون، کاج، 
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انگور، چنار، توت، بیدمجنون، تبریزی، زرشك زیتونی و سروناز از جمله این گیاهان است. همچنین از آنجایی که درخت سرو برای 

که به واسطه سایه بلند درختان و  ایرانیان نماد سربلندی به شمار می رود، سروستانی نیز در ضلع شرقی این مجموعه ایجاد شده 

فضای آرامی که در این قسمت شکل 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.

ج جنوب  ج های دیده بانی باغ موزه قصر، باقیمانده از زندان قصر در گوشه های محوطه قرار دارد. بر ج های دیده بانی: بر بر

شرقی محوطه دارای تلسکوپ و دوربین دوچشمی برای رصد نجومی و شهری می باشد.

گالری  قابلیت نمایش  گالری باغ موزه قصر در ساختمان مارکوف این مجموعه قرار دارد. این  نگارخانه ملک الشعرای بهار: 

گالری می باشد. دادن بیش از ۴00 تابلو را داراست.  نور پردازی و طراحی مناسب از جمله ویژگی های این 

نشانی: خیابان شریعتی، خیابان پلیس، باغ موزه قصر 

شماره تماس: ۸۸۴۲۳۴00

qasr.farhangsara.ir  :سایت
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موزه عکسخانه شهر

تاریخچه

این موزه در ۲۸  تاریخ عکاسی در خاورمیانه شناخته شده است.  اولین موزه ی تخصصی  به عنوان  موزه  عکسخانه  شهر 

اردیبهشت ۱۳7۴ هم زمان با روز جهانی موزه در فضایی با مساحت ۲۵0 مترمربع افتتاح شد.

گنجینه ای از عکس و سایر میراث تصویری عکاسی )کارت  موزه ی عکسخانه  شهر با موضوع تخصصی تاریخ عکاسی ایران 

پستال، نگاتیوهای شیشه ای و ... (، دوربین  ها و سایر ابزار و ادوات عکاسی است. فضای داخلی موزه عکسخانه شهر در سال 

۱۳۹۴ بازسازی و مرمت شد. تغییرات فراوانی در فضای داخلی آن اتفاق افتاد و کتاب خانه آن به فضایی مستقل و تازه اضافه شده 

ح توسعه ی جدید مساحت موزه عکسخانه  شهر به ۲7۵ مترمربع افزایش یافت . نقل مکان کرد. پس از این نوسازی و طر

امکانات

مجموعه  اشیا موزه ای

کارت پستال ها و  مجموعه آثار موزه  شامل دو بخش است: الف( دوربین ها، ابزار و ادوات مختلف عکاسی ب( عکس ها، 

نگاتیوهای شیشه ای.

الف( دوربین ها و ابزار و ادوات عکاسی

کوچک در این موزه نگهداری و نمایش داده می شود  انواع مختلف دوربین های عکاسی قدیمی با سه قطع بزرگ، متوسط و 

از جمله:

دوربین های استودیویی «
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دوربین های جعبه ای «

دوربین های فانوسی «

دوربین های استریوسکوپ یا جهان نما «

دوربین های فیلم فوری «

انواع دوربین های رفلکس و غیر رفلکس تک لنزی و دولنزی «

دوربین های دولنزی انعکاسی «

دوربین های مینیاتوری «

گراندیسمان، کاغذهای عکاسی، مواد چاپ و ظهور،  مخازن فیلم و قیدهای  عالوه بر این ها سایر ابزار و ادوات عکاسی از جمله آ

کت، انواع نورسنج، سه پایه، لنز، فالش و ابزار رتوش و هم چنین تعداد محدودی از اولین نمونه های دوربین فیلم برداری و نیز  کنتا

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 عکس های تاریخ عکاسی ایران در این موزه  جمع آوری شده  که بخش عمده آن متعلق به 

کادمی علوم فرانسه به ثبت می رسد و سه  دوران قاجار و دوران پهلوی اول است. اختراع رسمی عکاسی در سال ۱۸۳۹ میالدی در آ

سال بعد وارد ایران می شود. این پدیده ی فنی و هنری خیلی زود به ایران آمد و به عبارتی ساده تر می توان گفت عکاسی در ایران 

کشورهای اروپایی دارد و در حال حاضر تعداد زیادی از عکس های قدیمی آن دوران در موزه ی عکسخانه ی  تقریبًا قدمتی معادل 

شهر نگهداری می شود.
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تعداد بسیاری از نگاتیوهای قدیمی با ابعاد بزرگ و کوچک نیز در موزه موجود است که در این میان نگاتیوهای شیشه ای ارزش 

فراوانی در تاریخ عکاسی دارند، از مجموعه نگاتیوهای شیشه ای موجود در موزه می توان به مجموعه ی محمدحسن میرزا آخرین 

ولیعهد قاجار و هم چنین مجموعه نگاتیوهای شیشه ای احمدخان ملک ساسانی اشاره کرد.

کودکان و ... ( مناظر و ابنیه تاریخی، مبارزین  موضوع های عکس ها و نگاتیوها مختلف است از جمله پرتره های خانوادگی ) 

و مجاهدین، مردم عادی و ...  که برخی دارای نوشته و مهر عکاس اند از جمله ی 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 عکس ها و نگاتیوها بدون هیچ نام و نشانی از عکاس و افراد درون تصویر 

گاه  که  کارت پستال های های قدیمی نیز به چشم می خورد  به یادگار مانده اند. در میان تصاویر چاپی قدیمی عالوه بر عکس ها، 

خود یک مجموعه ی با ارزش را تشکیل می دهند از جمله کارت پستال های مشروطه و ... 

 چگونگی جمع آوری اشیا موزه

که تک تک اشیا پس از تأیید  مجموعه ی اشیاء موزه به تناوب خریداری و یا توسط افراد عالقه مند به موزه اهدا شده است 

که در شناسنامه ی اموال آورده شده نام  با ورود به مجموعه به ثبت موزه ای رسیده و شناسنامه دار شده اند. اتفاقًا یکی از مواردی 

که برای همیشه ثبت می شود، در واقع این مستندسازی اشیاء برای ایجاد یک سیستم  کننده یا فروشنده آن شیء است  اهدا

که از ُبعد پژوهشی و تحقیقاتی نیز منبع اصلی است زیرا عکس ها و تک تک  مطمئن به منظور حفاظت از اموال صورت می گیرد 

اشیای موجود دارای ارزش تاریخی، هنری و سایر جنبه های مختلف تحقیقاتی هستند.
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امکانات 

فضاهای موزه

فضاهای مخصوص پرسنل و فعالیت های اداری «

درون  « اشیاء  با  دوره ای  صورت  به  البته  و  نیستند  نمایش  معرض  در  که  اشیایی  برای  موزه  مخزن  و  انبار  فضاهای   

سالن های نمایشگاهی جابه جا می شوند.

فضاهـــای نمایشـــگاهی شـــامل نمایشـــگاه شـــماره ۱ و  نمایشـــگاه شـــماره ۲ اســـت. ایـــن دو نمایشـــگاه محـــل قرارگیـــری اشـــیاء  «

مـــوزه، شـــامل عکس هـــای قدیمـــی و دوربین هـــا اســـت. ایـــن دو نمایشـــگاه چیدمـــان مشـــخصی برحســـب نـــوع و ســـیرتاریخی دارنـــد.

کنفرانس: نیز در فضای میانی نمایشگاه شماره ۲ است و محلی برای گردهمایی ها و گفت وگوهایی مرتبط با موضوع   سالن 

موزه.

کتاب فارسی و التین در زمینه ی عکاسی دارد. در واقع یکی از اهداف موزه  کتابخانه  تخصصی موزه: بیش از ۶00 عنوان 

عکسخانه شهر گردآوری، عرضه کتب، مجالت و نشریات تخصصی منتشر شده اعم از فارسی و انگلیسی در زمینه عکاسی دارد.

محل فروش کتاب ها 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 تماس: ۸۸۸۴۸۹۹۳ 

axkhaneh.farhangsara.ir :سایت
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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 ۱۳۸۶ گشایش یافت. بنای 

اولیه باغ، مربوط به دوره ی قبل از انقالب و با شیوه ی معماری خاص دوره ی خود، در سال ۱۳۱0 هجری شمسی بنا شده است. 

کت های آثار تاریخی که بیانگر معماری اصیل ایرانی  در حال حاضر باغ موزه با فضایی دلنشین، آبراه ها و آب نمای زیبا همراه با ما

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 

که یادآور هنر معماری و ابنیه  ح بخش میتوان به نمایشگاه هنر عکاسی در حاشیه باغ  می باشد.  از دیگر جاذبه های این مکان فر

کرد که زیبایی این مکان را دو چندان می نماید.  تاریخی ایران و تهران است اشاره 

با توجه به فضاهای مذکور، می توان برای اجرای برنامه های فرهنگی هنری، برگزاری همایش ها، جشنواره ها و نمایشگاه های 

کلیپ ها اقدام نمود. همچنین در این مرکز،  ملی و بین المللی و همچنین برگزاری نشست ها،مراسمات، ضبط و تهیه برنامه ها و 

کانون در گروه ادب وهنر فعالیت می نماید . یک 

امکانات

گالری پردیس: عمارت اصلی باغ موزه هنر ایرانی با مساحت ۲70 مترمربع در ضلع شمال غربی باغ واقع شده است. معماری 

این بنای تاریخی مربوط به دوره قبل از انقالب )سال ۱۳۱0 ه ش( است. عمارتی آجری و سقفی شیروانی در میان انبوه درختان 

که زیبایی این بنا را دو چندان نموده است. برپایی نمایشگاه و ورک شاپ از آثار استادان  گردو  کاج و  کهنسال همچون چنار، 

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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برنامه های 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 

گردی اقدام به برگزاری دوره های پیشرفته )تخصصی( و بلند مدت در رشته های  فرهیختگان عرصه هنر با شیوه نظام استاد - شا

گری، موسیقی ایرانی، تاریخ و خالقیت  خوشنویسی نستعلیق و شکسته نستعلیق )فوق ممتاز(، نگارگری )نقاشی ایرانی(، شیشه 

کاری، مجسمه سازی، عکاسی و ... نموده است. های هنری، نقاشی پشت شیشه، خاتم، مشبک و گره چینی، مینا

گواهی نامه پایان دوره آموزشی از سوی سازمان فرهنگی هنری  هنرآموزان پس از اتمام دوره های آموزشی مفتخر به دریافت 

شهرداری تهران و صنایع دستی استان تهران خواهند شد.

الت: یکی دیگر از غرفه های باغ موزه به ساخت و عرضه زیور آالت پرداخته است که مورد استقبال عالقه مندان  فروشگاه زیورآ

و مشتریان و مخاطبان باغ می باشد. طراحی و تولید انواع زیورآالت از محصوالت اصلی این غرفه است.

کننده انواع آثار قدیمی در زمینه هنرهای تجسمی، صنایع  گالری آبینه به مساحت تقریبی 700 مترمربع عرضه  گالری آبینه: 

گنجایش ۱۵0 نفر در ویژه برنامه و مراسم ها مورد استفاده قرار  دستی و هنرهای چوبی است. این مجموعه به عنوان سالنی با 

می گیرد. 

نمایشگاه و فروشگاه لوازم منزل ایرانی و صنایع دستی: فروش و طراحی مبلمان خانه ایرانی، لوازم دکوری و صنایع دستی 

ایرانی و ... 

کتاب با موضوعاتی چون فرهنگ و هنر ایرانی و صنایع دستی  کتاب«: پالس بوک محل ارائه و فروش  کتاب »+  فروشگاه 

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 

خصوصًا عالقه مندان هنرهای ایرانی و ... 

کافه رستوران های فعال در باغ موزه هنر ایرانی به مساحت تقریبی ۵00 متر  کافه رستوران باغ موزه ی هنر ایرانی: یکی از 

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.

کافه و دمنوش های سنتی و ایرانی: محل پذیرایی و توزیع دمنوش ها و ... برای عموم شهروندان در فضای باز  فروشگاه 

باغ موزه هنر ایرانی خواهد بود.

همه فروشگاه های باغ موزه هنر ایرانی به صورت آنالین و مجازی فروش ویژه خواهند داشت.

کت ابنیه تاریخی ایران ما

کاماًل جدا از هم به ایران تحویل داده شد و تا هنگام گشایش  کت در دهه ۴0 به کشور ایتالیا سفارش و در قالب قطعات  این ما

کت ها از جنس بتون آرمه و تزئینات پنجره ها با رزین و پلی استر می  این مکان هیچگاه مورد استفاده قرار نگرفته بود. تمامی ما

کت  کاخ شمس العماره نیز با رنگ روغن است. ما کاخ چهل ستون و  کاخ هشت بهشت،  باشد. نقاشی سردرب ها و دیوارهای 

کلیسا،گنبد سلطانیه، مقبره دانیال نبی، شمس العماره،  ج قابوس، قره  کاشان، چهل ستون، نقش رستم، بر ها شامل: باغ فین 

ج میالد می باشد. ج آزادی و بر کاروانسرای مهیار، سی و سه پل، بر

گران  بهای  میراث  باستانی،  آثار  کت  ما نخست  دسته ی  کرد؛  تقسیم  کلی  دسته ی  دو  به  می توان  را  موزه  باغ   هنری  آثار 
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کان مان به اضافه  آثار حجمی )چوب و فلز( برخی هنرمندان معاصر که به شکل دائمی امکان تماشای آن ها میسر است. دسته  نیا

 دیگر آثار هنری قابل عرضه در فضای باغ، نگارخانه و دیواره  های باغ که در معرض مشاهده عالقمندان قرار می  گیرد.

نشانی:  تهران، میدان تجریش، خیابان شهید دربندی )مقصودبیگ(، خیابان دکتر حسابی، شماره ی ۳0 

شماره تماس: ۲۲۶۸۶0۶۳-۶ 

www.Iamg.ir :آدرس سایت   
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موزه هنرهای دینی امام علی )ع(

تاریخچه

گروه موزه های هنری و مجموعه های هنر مدرن و معاصر   قرار می گیرد. این موزه به  موزه هنرهای دینی امام علی )ع( در 

ح و اثربخش هنرهای تجسمی ایران قلمداد شده است. در این موزه همانگونه که از نامش هویداست  عنوان یکی از موزه های مطر

کید و تمرکز بر روی مجموعه ای از آثار موضوعی با مضامین مذهبی و دینی است. بیشتر آثار هنری این موزه در عرصه هنرهای  تأ

تجسمی شامل نقاشی های خیالی نگاری، نقاشی معاصر، آثار حجمی، تصویرسازی، عکس و خوشنویسی است و معدود آثاری هم 

کی، مرقع خوشنویسی، قلمدان، تابلو فرش و کتاب چاپ سنگی در این مجموعه حفظ و نگهداری می شود.  شامل جلدهای ال

ساخت موزه هنرهای دینی امام علی)ع( در سال ۱۳7۹ که به نام مبارک حضرت امیرالمومنین )ع( نامگذاری شده بود آغاز شد 

و در سال۱۳۸۱به پایان رسید. موزه در زمینی به مساحت ۱۴۹0 متر مربع و ۲700 متر بنا در چهار طبقه شامل بخش های مختلف 

گرفته و توانسته در زمره یکی از  کافه گالری شکل  کتابخانه تخصصی، سالن اجتماعات و  گالری های موزه، بخش مرمت،  از جمله 

معتبرترین گالری   موزه های کشور قرار گیرد.

امکانات

گالری جهت برپایی نمایشگاه های هنرمندان و آثار  فضای نمایشگاهی: از ویژگی های موزه اختصاص ۱۴00 متر فضا به 

گرفته و  که این وسعت نمایشگاهی همواره مورد توجه جامعه هنری و برگزارکنندگان رویدادهای هنری قرار  شاخص هنری است، 

کنون برنامه های بسیاری از جمله همایش، نمایشگاه، جشنواره، میزگرد و نشست های علمی، کارگاه های تخصصی و ... در آنجا  تا
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گنجایش، ظرفیت و معماری متفاوت برای نمایش آثار هنری طراحی شده است.  گالری های موزه در ۳ طبقه با  برگزار شده است. 

گالری های  گالری ها هم به صورت نمایشگاه یکپارچه و هم به صورت نمایشگاه ها و  این نوع طراحی، فضایی را فراهم می آورد تا 

مستقل در هر طبقه برای هر رویداد اختصاص یابد.

گنجینه ای باارزش از آثار هنرمندان  کمتر از دو دهه فعالیت، توانسته است  گنجینه: موزه هنرهای دینی امام علی )ع( در 

گنجینه، مهمترین  کند. آثار موجود در  کوچکی از آثار قدمایی را جمع آوری  صاحب نام در عرصه هنرهای تجسمی معاصر و بخش 

که با در اختیار داشتن این آثار، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران  بخش و پشتوانه علمی، پژوهشی و اعتباری موزه است، 

افتخار دارد امانت دار نمونه های  فاخر، 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 ۱00 متر مربع شامل 

کید بر منابع تخصصی هنر، هنر دینی، زندگی  سالن مطالعه، مخزن، بخش مرجع، نشریات ادواری و مرکز اطالع رسانی است که با تأ

ح و ترجمه های متعددی از نهج البالغه شکل گرفته است. و وقایع مربوط به زندگی امام علی)ع( شامل شر

واحد پژوهش: پژوهش و تحقیق در زمینه هنرهای دینی و برگزاری همایش، میزگرد و نشست های تخصصی در راستای 

کتاب و ساماندهی بیش از  کنون عالوه بر انتشار بیش از ۳0 عنوان  که تا  تحقق اهداف موزه از وظایف واحد پژوهش موزه است 

۴00 نشست تخصصی منبع مهم و مستند و قابل توجهی برای پژوهشگران و نظریه پردازان و دانشجویان هنر برای پایان نامه 

تحصیلی شان شده است.

کارگاه مرمت: نگهداری آثار هنری، بررسی وضعیت سالمت اثر، ترمیم آثار آسیب دیده و ایجاد شناسنامه حفاظتی و مرمتی و 

کارگاه مرمت موزه مد نظر قرار گرفته است. آسیب شناسی آثار موزه ای از مهمترین مواردی است که در 
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کافه گالری: با هدف فراهم کردن تسهیالت جانبی برای مخاطبان، هم چنین بسترسازی گردهمایی هنرمندان و موزه داران، 

هم  و  شوند  پذیرایی  و  بپردازند  استراحت  به  دقایقی  مخاطبان  هم  تا  است  شده  راه اندازی  همکف  طبقه  در  موزه  گالری  کافه 

نمایشگاه های کوچکتری متناسب با اهداف موزه در این محیط زیبا ساماندهی شود.

نشانی: خیابان ولی عصر )عج(، رو به روی بزرگراه نیایش، بلوار اسفندیاری ، شماره ۳۵

شماره تماس: ۲۲0۳۶0۶۴

emamalimuseum.farhangsara.ir :سایت
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خانه موزه دکتر امیر اسماعیل ُسندوزی

تاریخچه 

امیراسماعیل سندوزی،  است.  واقع شده  این هنرمند  دندان پزشکی  در محل مطب  اسماعیل سندوزی  امیر  دکتر  موزه ی 

دندان پزشك و هنرمندی است که در سال ۱۳7۵ مطب و تمامی وسایل دندان پزشکی خود را با کتابخانه شخصی و تخصصی اش 

به همراه ده ها اثر ارزشمند هنری شامل؛ مجسمه، نقاشی، طراحی و کالژ، به شهرداری تهران اهدا کرد. پس از تغییرات زیاد در اداره 

موزه، سرانجام در سال ۱۳۸۲ موزه ای که 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 گونه ای بود که نیاز به بازسازی داشت، بنابراین پس از چند ماه تعطیلی، بار دیگر در زمستان ۱۳۸۵ دوره  تازه کاری خود را آغاز و 

کنون، موزه  دکتر سندوزی بیش از ۶0 مجسمه و ۱۲0 تابلو نقاشی و طراحی این هنرمند فرزانه  تا به امروز مشغول فعالیت می باشد. تا

را که حاصل سالها عمر و تالش آفرینش هنری وی است در خود جای داده و همه روزه پذیرای مشتاقان هنرهای تجسمی است.

ک ۲  نشانی: میدان آرژانتین، خیابان بخارست، خیابان دوازدهم، پال

شماره تماس: ۸۸۵۱۴۱۲۲

sondouzimuseum.farhangsara.ir  :سایت
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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 و گو های 

اهلل  عزت  استاد  موزه  »خانه  دیگر،  های  خانه  همچون  و  پذیرفت  صورت  امر  این  باالخره  تهران  شهردار  موافقت  و  شده  انجام 

که برای»موزه  گفته استاد پاتوقی باشد برای اهل فرهنگ و هنر. اما طراحی اولیه نه برای »خانه موزه«  انتظامی« نامیده شد تا به 

تئاتر« صورت گرفته بود و بر همین اساس، ساخت و ساز از زمستان ۹۱ شروع و در زمستان ۹۲ به پایان رسید و از تاریخ ۹۳/0۲/۲7 به 

طور رسمی فعالیت خانه موزه آغاز شد. در طراحی اولیه، فضای »خانه« تغییرات کلی کرده بود و با تعریف »خانه« به معنای متعارف 

گرفته بود. مکان تأسیس شده بیشتر روایتگر تاریخ تئاتر ایران از منظر استاد عزت اهلل انتظامی بود. در حاشیه نیز به تاریخ  فاصله 

کنون پرداخته بودند. بعد از وفات استاد با همکاری خانواده ایشان به خصوص استاد  تئاتر از دوره قاجاریه )۱۲۱0ق-۱۳۴۴ق( تا

کل موزه های میراث  کارشناسی متعدد با اداره  مجید انتظامی، اقالمی از وسایل شخصی وی به موزه اهداء شد. پس از جلسات 

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 ۹۸/0۳/۳۱ در 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.

ک ۲۸ نشانی: قیطریه، بلوار اندرزگو، نبش بلوار کاوه، کوچه احمدی، پال

شماره تماس: ۲۲۳۹۳۲۳۸

entezamimuseum.farhangsara.ir :سایت
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تاریخچه

آیت اهلل دکتر سید محمد حسینی بهشتی در سال ۱۳۴۹ پس از سال ها مدیریت مرکز اسالمی هامبورگ به وطن بازگشت. پس 

کرد. ایشان تا هفتم تیر ماه سال ۱۳۶0 در  کرده و خانه ای در آن بنا  از اقامت در تهران قطعه زمینی را در منطقه قلهک خریداری 

این خانه اقامت داشت. پس از شهادت آیت اله دکتر بهشتی شهرداری تهران براساس برنامه های توسعه فرهنگی شهر تهران و 

کرد. خانه موزه شهید  شناساندن افکار و اندیشه های آن شهید بزرگوار اقدام به تبدیل یادگار شهید بهشتی به یک مرکز فرهنگی 

آیت اهلل دکتر بهشتی در تیرماه ۱۳۹۲ توسط شهردار وقت تهران دکتر محمد باقر قالیباف افتتاح شد. خانه موزه شهید بهشتی از 

کنون با فعالیت هایی در زمینه برگزاری برنامه های فرهنگی متنوع به شکل میدانی و فضای مجازی به معرفی  زمان تأسیس تا

اندیشه ها، آراء و فعالیت های 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

ک ۱۲ نشانی: خیابان دکتر شریعتی، ابتدای خیابان ظفر، خیابان صبر، خیابان مطهری، کوچه شهید بهشتی، پال

شماره تماس: ۲۲۲۶۹77۶

old.farhangsara.ir :سایت

خانه موزه شهید بهشتی
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خانه موزه شهید مرتضی مطهری

تاریخچه

خانه شهید مرتضی مطهری  در سال ۱۳۸۶ به موزه تبدیل شد. استاد مطهری در سال ۱۳۴۶ به دلیل تأسیس حسینیه ارشاد 

کرد. وی در مدت ۹ سال اقامت خود در این خانه )از  و با اصرار دوستان خود برای نزدیکی به حسینیه، به این خانه نقل مکان 

که بیشترین زمان را نسبت به بقیه سال های سکونت خود در تهران داشت، بیشترین آثار خود را در این خانه  ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۵( 

گرایش به مادی گری« و »امدادهای غیبی در زندگی  کتاب های »نظام حقوق زن در اسالم«، »مسأله حجاب«، »علل  کرد.  تألیف 

بشر« جزء این آثار است.

این خانه محل رفت و آمد اشخاص بزرگی مانند رهبر معظم انقالب، آیت اهلل طالقانی، آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، دکتر علی 

شریعتی و بسیاری از روحانیون و شخصیت های دیگر بوده است. 

نامه های  گردیده است. بخش نخست به عکس ها و  خانه موزه استاد شهید مطهری در سه بخش طراحی و چیدمان 

خانوادگی و همچنین وسایل شخصی استاد از قبیل لباس، عینک، انگشتر و نمونه هایی از دست نوشته های شهید اختصاص 

که شامل عکس های سخنرانی ایشان در انجمن اسالمی دانشگاه  یافته است. در بخش دوم به روابط و تعامالت اجتماعی استاد 

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 ۳0 نفر 

نگار گذر )گالری ( با گنجایش ۳0 تا۵0 تابلو 

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 یزدی ها، نبش بن بست صدرا، شماره ۱۱۶ 

شماره تماس: ۲۲۶۳۱۵۸۱

old.farhangsara.ir :سایت
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تاریخچه

انجام  برای  موزه ای  به  تهران  شهرداری  توسط  پیش  سال ها  است،  بوده  اقبالی  شهیدان  خانه  گذشته  در  که  موزه  این 

گرفته است.  کنون نیز برنامه های این موزه مورد استقبال شهروندان منطقه ۱0 قرار  که هم ا فعالیت های قرآنی و دینی تبدیل شد 

مشتاقان قرآن هر هفته در این خانه موزه جمع  می شوند و در جلسات قرآنی آن در طبقه اول شرکت می کنند.

کری«، »فهمیده« طراحی و  کت های شهیدان »همت«، »با کت هایی از شهیدان جنگ تحمیلی قرار دارد. ما در طبقه دوم ما

کت ها بازدیدکنندگان را به زمان دفاع مقدس بر می گرداند و حتی  کاله خود، پوتین، سنگربندی و ما نصب شده اند. در این طبقه 

کسانی که در آن زمان حضور ندارند می توانند 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 «

لی خانه موزه شهیدان اقبا
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امکانات 

بخش های مختلف موزه عبارتند از:

دارالقران کریم «

یادمان شهدای منطقه ۱0 «

یادمان شهدای هشت سال دفاع مقدس «

کتابخانه تخصصی دفاع مقدس «

نمایشگاه عکس تخصصی دفاع مقدس «

فروشگاه عرضه محصوالت فرهنگی «

ک 7۹۳  نشانی: اتوبان نواب، خیابان کمیل غربی، بعد از چهارراه قلیچ خانی، پال

شماره  تماس:  ۶۶۶۹۱۵۴۶ 

old.farhangsara.ir :سایت
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تاریخچه

خانه دکتر علی شریعتی در سال  ۱۳7۶ توسط شهرداری از خانواده وی به منظور بهره  برداری با عنوان »خانه موزه« خریداری 

شد و در اسفندماه سال  ۱۳۸۵ تحت عنوان خانه موزه دکتر شریعتی افتتاح شد.  این خانه، از جمله بناهای احداث شده در حد 

کن بوده در  که مدتی در آن سا که صرفًا به لحاظ شخصیت علمی، اجتماعی و ملی وی  فاصل سال های ۱۳۳۵ تا ۱۳۴0 است 

فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و فاقد ارزش معماری یا تزئینات و طراحی ویژه است.

که در این بنا  کار شخصی دکتر شریعتی عینًا بازسازی شود. از جمله آثاری  کوشش شده تا اتاق  در این خانه موزه، نهایت 

ک درباره فعالیت های وی و نیز بازنشستگی  نگهداری می شود می  توان به اسناد و مدارکی از دوران تحصیل، مکاتبات محرمانه ساوا

کتابخانه موزه، آثار او و نیز کتاب هایی که درباره وی نوشته شده فراهم آمده است. اجباری وی با سمت معلم اشاره کرد. در 

ک ۱0  نشانی: خیابان جمال زاده شمالی، نرسیده به خیابان فاطمی، کوچه نادر، پال

شماره تماس: ۶۶۵۶۵۵۶۶

old.farhangsara.ir  :سایت

خانه موزه دکتر علی شریعتی
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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 ۱۳۳0 محل 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 

که در جهت شرقی غربی طراحی شده است. حوض مستطیل شکل با دو باغچه  این خانه مستطیلی به ابعاد ۱7×۱0 متر است 

طرفین و مفروش شدن کف حیاط با آجرهای خشتی مربعی، محیط چشم نوازی را برای بازدیدکنندگان مهیا ساخته است.

که دسترسی به مطبخ، حمام و سرویس بهداشتی  کوچک )حیاط خلوت( دیگری وجود دارد  در سمت شمال غربی بنا حیاط 

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 

که به فضای حیاط باز می شود. در سقف این  و نگهداری آب بوده است. دسترسی به فضای آب انبار از طریق راهرو باریکی است 

کویری تا باالی بام امتداد یافته و با هدف تهویه و نگهداری آب  که همانند سیستم بادگیر های  آب انبار دریچه ای تعبیه شده 

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 ۳/۲ متر پایین تر از کف حیاط است.

این بنا پس از انجام مطالعات کارشناسی در بهار ۱۳۸۵ تحت نظارت مهندس مهدی چمران مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت 
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و از سال ۱۳۸۶ به عنوان خانه موزه شهید دکتر چمران به بهره برداری رسید. این بنا با مساحتی بالغ بر ۲۴۴ مترمربع، به عنوان 

نمونه ای از معماری اواخر دوره قاجار، در محله چاله میدان قرار دارد که پس از خریداری توسط شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهر 

تهران از ورثه مرحوم حسن چمران )پدر دکتر چمران(، به خانه موزه تبدیل شده است.

شهید مصطفی چمران در سال ۱۳۱۱ در  قم متولد شد و سال ۱۳۶0 در جریان جنگ تحمیلی در دهالویه خوزستان به شهادت 

رسید. تالش ها و موفقیت های او در زمینه های علمی، اجتماعی و سیاسی باعث شده تا دکتر مصطفی چمران به عنوان یکی از 

رجال صاحب نام معاصر ایران شناخته شود. در این خانه موزه، عکس هایی از دکتر چمران و وسایل شخصی وی نگهداری می شود.

ک 7 نشانی: چهارراه شهید مصطفی خمینی، گذر سرپولک، کوچه شهیدکمال بشیری، پال

شماره تماس: ۵۵۶۳۴۱۵۸

old.farhangsara.ir :سایت
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خانه موزه بازار

تاریخچه

که از قدیم االیام در میان اهالی به عنوان محل اقامت و زندگی بانو سلطان بیگم  بنایی تاریخی با بیش از ۱00 سال قدمت 

که در زبان اهالی محله عمه ناصرالدین شاه نام دارد( مشهور بوده است. این بنای تاریخی همچنین زادگاه شهید  شجاعی ) 

گرفته است و نیز در محوطه  که از روش معماری بادگیرهای یزد الگو  علی نیرنما نیز هست. ساختمان آن دارای دو بادگیر است 

کاربری خانه محله ناصرخسرو،  داخلی، تاالر آینه بسیار مجلل و زیبایی وجود دارد. این بنا ابتدا توسط شهرداری خریداری شد و با 

کارگاه های کارآفرینی در آن برپا گردید. با در اختیار قرارگرفتن این مکان توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری و به بهانه برگزاری 

کمیسیون اجتماعی فرهنگی شورای اسالمی شهر تهران  اولین جشنواره ماندگاران اصناف و بازار، با رهنمود نیک رئیس محترم 

در اسفند ماه ۱۳۸۸، این بنای تاریخی به  عنوان خانه فرهنگ بازار حیات فرهنگی نوینی یافته است. این بنا در دوطبقه و یک 

زیرزمین و با مساحت تقریبی ۶00 مترمربع در حاشیه غربی محله عودالجان قرارگرفته است. یکی از قسمتهای جالب توجه این  بنا 

تاالر آئینه زیبای آن است که قدمت ۱۵0 ساله 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 ۶000 هزار جلد کتاب همه روزه از ساعت ۸ تا ۱۸ پذیرای شهروندان 

گرامی است.

نشانی: میدان امام خمینی)ره(، خیابان امیرکبیر، خیابان ناظم االطبای جنوبی، کوچه حشمتی، کوچه شهید کمالی، پالک ۲0 

شماره تماس: ۳۳۱۱۲۸۲۴

old.farhangsara.ir :سایت
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تاریخچه 

 خانه موزه شهید مهدی پور به مناسبت ماه مبارک رجب و در ادامه اقدامات فرهنگسرای تهران برای توسعه فعالیت های 

قرآنی در منطقه ۲۲،  خانه 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.

کریم توسط احمد زارعی از قاریان و  مراسم افتتاحیه این خانه موزه صبح روز سه شنبه هفتم فروردین۱۳۹۵ با قرائت قرآن 

فعاالن قرآنی منطقه ۲۲ آغاز شد در ادامه مراسم پدر گرامی شهید مهدی پور طی سخنانی در مورد اخالق و منش فرزند شهیدش که 

کردند و ما با پیروی از  کشان را نثار اسالم  کرد: شهدا خون پا کید  گفت و تأ کرد سخن  معلم قرآن بود و درهمین مکان تدریس می 

رهبری و روحانیت معظم باید ادامه دهنده راه شهیدان باشیم.

ح و تفسیر  کالسهای آموزشی قرآن شامل روخوانی، روانخوانی، ترتیل، تفسیر قرآن، صوت و لحن، تجوید، شر این خانه موزه 

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 تماس:  ۴۴7۲۵7۳7

خانه موزه شهید مهدی پور
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ک خانه موزه شهید آدا

ک ۵ ک، پال نشانی: بلوار اندرزگو، نرسیده به بلوار کاوه، کوچه شهید احمد گودرزی، کوچه شهید آدا

شماره تماس: ۲۲۶۹۲۹00



شرکت ها و مؤسسات وابسته 
گون می پردازند.این مؤسسات، عمدتًا در  مؤسسات سازمان، به ارائه خدمات تخصصی در حوزه های گونا

حوزه هایی فراتر از حوزه محله ای منطقه ای و فراتر از ساختار فرهنگسرایی فعالیت می کنند. 
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مؤسسه آموزش شهر

 بدون تردید، این مؤسسه در گستره مناطق ۲۲گانه شهر تهران، با برخورداری از:

کالس، ۵۵ سالن ورزشی، ۱۱0۳۱ صندلی آموزشی و بیش از ۵000  ۱0۸ مرکز آموزشی، ۲۶۵۱۹ مترمربع فضای آموزشی، ۶۶7 

که  کشور است  مدرس و مربی و ۱۴00 عنوان دوره آموزشی یکی از بزرگ ترین، در دسترس ترین و متنوع ترین مؤسسات آموزشی 

بخش چشمگیری از گستره فعالیت آن را فرهنگ سراها و خانه های فرهنگ تهران بزرگ در برگرفته است. ارائه خدمات آموزشی با 

کیفیت و ارزان در تمامی محله های شهر تهران از جمله اهداف این شبکه به شمار می رود.

ح ذیل یاد کرد؛ از دیگر ویژگی های این شبکه می توان به شر

 بزرگ تریـــن شـــبکه آموز ش هـــای غیررســـمی برخـــط در ســـطح شـــهر تهـــران بـــر روی آدرس: shahramookht.ir  موفـــق در  «

برگـــزاری ۱۲0۳ دوره آموزشـــی طـــی ۱۵۳۴0 جلســـه، بـــا زمـــان هـــر جلســـه به طـــور میانگیـــن 7۵ دقیقـــه از ابتـــدای مردادمـــاه تـــا نیمـــه 

ــال ۱۳۹۹ ــاه سـ دی مـ

ـــر ۱۳000  « ـــغ ب ـــازه زمانـــی فعالیـــت روزانـــه ۱۲ ســـاعته به جـــز روزهـــای تعطیـــل رســـمی بال ـــا ب واحـــد پشـــتیبانی ســـامانه های آنالیـــن ب

گذشـــته ســـال ۱۳۹۹ تمـــاس موفـــق در ۶ ماهـــه 

 ایجاد شبکه مربیان آموزش دیده و مشغول به کار با تعدادی بالغ بر ۲۴0 نفر بر روی پلت فرم آنالین «

ـــوان  « ـــه ۱۲0 عن ـــب ب ـــا قری ـــه آدرس: shop.shahramookht.ir ب  فروشـــگاه آنالیـــن خدمـــات و محصـــوالت آموزشـــی شـــهرآموخت ب

ـــا شـــبکه آمـــوزش تحـــت پوشـــش خـــود محصـــول آموزشـــی مرتبـــط ب

 تولید و ضبط دوره های آموزشی ویدیویی )VOD( و ارائه به شهروندان در سامانه شهرآموخت «
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شایان ذکر است:

تمامـــی مربیـــان و مدرســـین شـــبکه بـــزرگ آمـــوزش ســـازمان، احـــراز صالحیـــت عمومـــی و تخصصـــی شـــده و دارای اعتبارنامـــه  «

تدریـــس هســـتند. 

کز آموزشی سازمان انجام می شود. « به طور متوسط در سال، ۳۵0 هزار ثبت نام در مرا

 بیـــش از ۱۴00 عنـــوان دوره آموزشـــی در ۴ عرصـــه:  الـــف( دیـــن و اخـــالق  ب( اجتماعـــی و شـــهروندی  ج( فرهنگـــی و هنـــری  د(  «

ـــه می شـــود.  ـــی ارائ ـــه شـــهروندان تهران ـــروه آموزشـــی ب گ ـــی؛ ذیـــل ۲۲  مهارت هـــای عمومـــی و عمل

ــال  « ــال فعـ ــنین ۴ ، ۵ و ۶ سـ ــودکان دارای سـ کـ ــتان  ــر آمـــوزش پیـــش از دبسـ ــهر شـــکوفه ها، در امـ کـــودك شـ ــه   بیـــش از ۸0 خانـ

هســـتند.

نظام آموزشی خانه های کودك شهر شکوفه ها، مدون و دارای منابع آموزشی انحصاری است.  «

کـــودکان آموزش پذیـــر ۴ ســـاله تـــا ســـالمندان آموزش پذیـــر، تعریـــف شـــده  «  بـــازه ســـنی مخاطبیـــن شـــبکه آموزشـــی ســـازمان از 

اســـت. 

کـــه بـــدون  « ـــده آموزشـــی مجـــازی شـــده  ـــه آموزشـــی ســـازمان، دارای پرون کـــز صدگان ـــام در یکـــی از مرا ـــار ثبت ن ـــا یکب  هـــر شـــهروند ب

قیـــد زمانـــی بـــرای وی محفـــوظ بـــوده و همیشـــه در دســـترس اســـت.

کز یکسان بوده و از رویه واحد آموزشی برخوردارند.  «  تمامی دوره های آموزشی و سرفصل های آموزشی در تمامی مرا

گواهینامـــه پایـــان دوره بـــه صـــورت مکانیـــزه و دارای برچســـب  « بـــرای تمامـــی دوره هـــای ارائـــه شـــده در شـــبکه آموزشـــی ســـازمان، 

ـــود.  ـــادر می ش ـــان ص اطمین

کارگروه هـــای تخصصـــی هـــر دوره تدویـــن شـــده اســـت.  «  بـــرای هـــر عنـــوان دوره آموزشـــی، فایـــل »کاربـــرگ آموزشـــی« زیـــر نظـــر 
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ــداف  ــی دوره، اهـ کلـ ــدف  ــاز، هــ ــی، دروس پیش نیـ ــرفصل های آموزشــ ــوا و سـ ــز محتــ ــه در آن ریـ کـ ــت  ــندی اسـ ــی سـ ــرگ آموزشـ کاربـ

ـــزاری  ـــاز برگـ ـــورد نی ـــزات م ـــوزش دوره، تجهی ـــران، روش آم گی ـــای فرا ـــار، ویژگی ه ـــرش و رفت ـــش، نگ ـــطح: دان ـــه س ـــی دوره در س تفصیل

ح می شـــود. دوره، چگونگـــی ارزشـــیابی دوره و معرفـــی منابـــع بیشـــتر بـــرای تدریـــس دوره مطـــر

ک ۲۵ نشانی: خیابان سهروردی شمالی، بین خیابان شهید مطهری و شهید بهشتی، روبروی پمپ بنزین، کوچه تقوی، پال

شماره تماس: ۸۸۴۱۵۲07 - ۸۸۴۱۸0۳0 - ۸۸۴۳۳۹۸۹

edu.farhangihonari.ir :سایت
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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 

کتاب و سایر محصوالت چاپی شهرداری طبق بخشنامه شهردار محترم تهران در  در سال ۱۳۸۲ تأسیس شد. آماده سازی و چاپ 

اسفند ۱۳۸7 به انحصار این مؤسسه درآمد. همچنین مسئولیت برگزاری نمایشگاه یاد یار مهربان در بدو تأسیس نشر شهر در سال 

۱۳۸۴ به 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، آماده سازی و چاپ کتاب های نشر شهر، به آماده سازی و چاپ کتاب ها و سایر منتشرات 

معاونت هاو شرکت های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز می پردازد. 

حوزه های فعالیت  

انتشار کتاب و تولید محصوالت فرهنگی «

برگزاری نمایشگاه های کتاب و محصوالت فرهنگی «

توزیع و فروش کتاب و محصوالت فرهنگی «

ارائه ی خدمات چاپ و نشر کتاب و محصوالت فرهنگی «

برنامه ریزی و فعالیت در جهت ارتقای فرهنگ مطالعه و کتابخوانی «

کتاب و محصول فرهنگی تولید و سیزده دوره نمایشگاه یاد یار مهربان  کنون بیش از ۱۵00 عنوان  نشر شهر از سال ۱۳۸۲ تا

کتا ب های مورد نیاز  کرده است. همچنین نشر شهر مأموریت دارد تمام  کتابخانه های مدارس تهران برگزار  کتاب به  برای اهدای 

مدیریت های تابعه ی 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 ۱۳۹۴، نشر شهر مأموریت یافت نسبت به برنامه ریزی و بهره برداری از باغ کتاب اقدام نماید. از تیرماه سال ۱۳۹۶، نشر 

که در پاییز سال ۱۳۹۹، مؤسسه  که همچنان ادامه دارد. الزم به ذکر است  کرد  کتاب تهران را آغاز  شهر عملیات بهره برداری از باغ 

باغ کتاب تهران به عنوان یک شرکت مستقل ثبت شد و نشر شهر به عنوان بازوی انتشاراتی باغ کتاب درآمد. )درباره باغ کتاب، به 

کز ویژه« مراجعه کنید.( بخش »مرا

مرکز چاپ نشر شهر

کلیه بخش های شهرداری تهران و سایر مشتریان  مرکز چاپ، همزاد نشر شهر و قلب تپنده آن در ارائه خدمات متنوع چاپ به 

کلیه فعالیت های چاپ و نشر  خدمات چاپی است. بر اساس بخشنامه شماره ۵۱۶۳۵/۸7۱0 شهردار محترم تهران مبنی بر تمرکز 

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 عکاسی، چاپ اطالعات متغیر )VDP( و چاپ امنیتی.

نشانی: بزرگراه اتوبان حقانی غرب به شرق، خروجی کتابخانه ملی و باغ کتاب، باغ کتاب

شماره تماس: ۹۶0۴۵۵00

www.bagheketab.com :سایت
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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

کامل تر در  گا و پردیس سینمایی رازی )توضیحات  گالری ملت، پردیس سینمایی تماشا، پردیس سینمایی را پردیس سینما 

بخش پردیس های سینمایی آمده است.(

ک ۶ نشانی: بلوار نلسون ماندال )آفریقا(، نرسیده به میدان آرژانتین، روبروی پایانه بیهقی، پال

شماره تماس: ۸۸۱۹۳۳0۶  - ۸۸۱۹۴۱۳۹ 

www.tasvireshahr.com :سایت

مؤسسه تصویر شهر
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معرفی مؤسسه

مؤسسه فرهنگی هاتف شهر با هدف هدایت استعدادها و توانمندیهای فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری در سال 

۱۳۸۴ تأسیس گردید.

مهم ترین حوزه های فعالیت مؤسسه هاتف شهر عبارتند از:

برگزاری نمایشگاه های موضوعی فرهنگی و هنری «

برگزاری جشن ها، همایش ها، سمینارها «

طراحـــی ســـن هـــای مناســـبتی در فضاهـــای سرپوشـــیده و باز،طراحـــی دکوراســـیون باتلفیـــق ســـازه ها)اســـپیس، پارتیشـــن،  «

ــردرها ــی سـ ــز(، طراحـ ــوب و فلـ ــت، چـ ــت، یونولیـ داربسـ

انجام کلیه امور تبلیغاتی محیطی،رسانه ای و مجازی  «

کز فرهنگی، ورزشی  و تفریحی « توسعه و تجهیز کلیه مرا

غرفه آرایی و سازه های نمایشگاهی «

کن فرهنگی، ورزشی و تجاری « کلیه اما نصب تلویزیون های شهری و LED در 

خدمات چاپ و نصب بنر، فلکس و استیکر «

خدمات چاپ دیجیتال و افست «

سیستم های صوت، نور حرفه ای و تصویر برداری )واحد سیار( «

مؤسسه هاتف شهر
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طراحی دکوراسیون، معماری داخلی و تجهیزات مبلمان شهری «

ساخت و تجهیز فراسینما با استفاده از تکنولوزی و فناوری روز «

کن تفریحی، فرهنگی و ورزشی « ساخت و تجهیز وبهره برداری از اما

امکانات 

اجرای نمایشگاه های تخصصی با بیش از ۱۵000 متر 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 

کوستیک سالن های آمفی تئاتر و کنفرانس، طراحی و اجرای پارتیشن و  از قبیل مشاوره طراحی و چیدمان، طراحی و اجرای دکور و آ

کن مذهبی، محراب، مساجد و نمازخانه مبلمان شهری، طراحی و اجرای دکوراسیون اما

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 

کن مورد نظر تبلیغاتی و تابلوهای بک الیت، امکان استقرار و ساخت سینماهای چند بعدی در کلیه اما

 امکانات چاپی از قبیل طراحی های گرافیکی جهت چاپ افست و دیجیتال، چاپ بر روی انواع بنر، فلکسی و استیکر تا عرض 

گالسه، فتوگالسه و ...، مجهز به دستگاه لمینت سرد و  گرم، چاپ بر روی  کاغذ و مقوا تا ضخامت ۲۵0  ۵۲0، چاپ بر روی انواع 

گرم تا عرض ۱۶۵
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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 

گفتگو، پوشش خبری و انتشار اخبار در رسانه های مکتوب، دیجیتال و صداو سیما، برگزاری نشست خبری، راه  گزارش و  خبر، 

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

کن ورزشی، فرهنگی و تفریحی در شهر تهران از قبیل استخر و سالن بدنسازی و سالن آمفی  کلیه اما مدیریت و بهره برداری از 

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 ۲۳

 شماره تماس: ۶۶۹۱۹۵۲۴  -  ۶۶۴۳۵۱0۳-۴ 

www.hatefshahr.ir :سایت
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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  «

» )VIP( تأمین وسیله های نقلیه درون شهری و برون شهری

باشگاه فرهنگ و هنر ایرانیان

معرفی باشگاه

کز و مؤسسات تابعه سازمان فرهنگی هنری در مناطق  سالیانه میلیون ها نفر از شهروندان تهرانی از خدمات متنوع مناطق و مرا

۲۲ گانه شهر تهران استفاده می نمایند. با توجه به ضرورت ارتباط و تعامل بیشتر با خانواده بزرگ مخاطبین سازمان فرهنگی هنری 

ح های  گردیده است. در این باشگاه عالوه بر اجرای طر شهرداری تهران نسبت به تأسیس»باشگاه فرهنگ و هنر ایرانیان« اقدام 

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 ۹۵۳۶70-۹۲0 ریاست محترم سازمان فرهنگی هنری 

شهرداری تهران در تاریخ ۱۳۹7/0۹/0۵ به شرکت تهران گشت ارغوانی محول گردیده است.

گشت ارغوانی شرکت تهران 
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مزایای عضویت در باشگاه:

حـــس خـــوب عضویـــت و افزایـــش میـــزان رضایتمنـــدی از طریـــق توســـعه تعامـــالت فرهنگـــی - اجتماعـــی در جمـــع خانـــواده بـــزرگ  «

مخاطبیـــن ســـازمان فرهنگـــی هنـــری شـــهرداری تهـــران

کـــز ســـازمان فرهنگـــی هنـــری  « گاهـــی از برنامـــه هـــای متنـــوع فرهنگـــی- هنـــری فرهنگســـراها، مناطـــق و مرا دریافـــت اخبـــار و آ

گانـــه شـــهر تهـــران شـــهرداری تهـــران در مناطـــق ۲۲ 

کاربـــری اختصاصـــی ویـــژه اعضـــای باشـــگاه و امـــکان ســـفارش الکترونیکـــی خدمـــات و محصـــوالت - اولویـــت  «  اســـتفاده از صفحـــه 

کـــز و مؤسســـات و شـــرکتهای تابعـــه ســـازمان  در پذیـــرش و ارائـــه خدمـــات آموزشـــی، فرهنگـــی و هنـــری در فرهنگســـراها و مناطـــق و مرا

فرهنگـــی هنـــری شـــهرداری تهـــران

جمع آوری امتیاز جهت شرکت در جشنواره های فصلی و سایر برنامه های وفاداری باشگاه «

بهـــره منـــدی از خدمـــات مشـــاوره و راهنمایـــی واحـــد امـــور اعضـــای باشـــگاه جهـــت اســـتفاده مطلـــوب از خدمـــات متنـــوع ســـازمان  «

فرهنگـــی هنـــری در ســـطح شـــهر تهـــران

کـــز  « گردشـــگری و... در مناطـــق و مرا  دریافـــت تخفیـــف آنـــی در خریـــد خدمـــات آموزشـــی، ســـینمایی، تفریحـــی - ورزشـــی ، ســـفر و 

و مؤسســـات و شـــرکتهای تابعـــه ســـازمان فرهنگـــی هنـــری شـــهرداری تهـــران

کـــز تفریحـــی  « دریافـــت تخفیـــف آنـــی در خریـــد از شـــبکه پذیرنـــدگان بـــرون ســـازمانی طـــرف قـــرارداد باشـــگاه )رســـتوران- هتـــل- مرا

گردشـــگری - آموزشـــی و... ( کـــز خریـــد - ســـفر و  ورزشـــی- بیمـــه - مرا

- دریافت تخفیف آنی در خرید از شبکه پذیرندگان مجازی و حضوری باشگاه مشتریان بانک ملت )تپسی- سامسونگ - 

کاال - علی بابا و... ( دیجی 



281

ک ۲۵، طبقه ۵  نشانی: خیابان سهروردی شمالی، تقاطع مطهری و بهشتی، روبروی پمپ بنزین، خیابان تقوی، پال

شماره تماس: ۸۸۴۲۶۸00 - ۸۸۴۲۲۵00

club.farhangsara.ir/public/home  :سایت
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تاریخچه

کلیه  در دنیای پر شتاب امروز توجه به مقوله نوآوری و تمرکز بر رشد متناسب با فناوری های روز یکی از دغدغه های جدی 

مدیران و صاحبنظران توسعه بوده و مجموعه های بزرگ و پیشرو تجاری و صنعتی و غول های تکنولوژی مسابقه ای همه جانبه 

را برای سبقت از رقیبان در برداشِت میوه های نوآوری در بخش های مختلف صنعتی و خدماتی در جهت باالبردن سهم و جایگاه 

کرده اند. خود در بازار شروع 

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.

کشور ما در زمینه های فناوری اطالعات و خدمات مالی و فینتک و همچنین تسهیل خدمات از طریق ظهور سامانه های  در 

گرفته است اما متاسفانه بر خالف سایر  گذشته اقدامات مؤثری صورت  کننده خدمات خالقانه واسطه ای در طول ده سال  ارائه 

گیرتری در زمینه نوآوری و خالقیت در آنها امکان  که زمینه های مستعد و سهل الوصول تر و همه  کشورها در حوزه فرهنگ و هنر 

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 بازی های کامپیوتری و ارائه محصوالت فرهنگی و هنری و سرگرمی و بسترهای آموزشی، متاسفانه در ایران 

مؤسسه رشد و شکوفایی جوان
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کوسیستم آینده فضای  بیشتر جنبه استفاده از خدمات و محصوالت نوآورانه فرهنگی و هنری مطرح بوده و تولی گری نوآوری که سازنده ا

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 

کند. از طرفی حمایت از مجموعه های نوآفرین )استارتاپ ها( و  کیفی و توجه به رویکردهای نوآورانه در خدمات را ایفا می  از جنبه 

اختصاص بخشی از ظرفیتهای سازمان به حمایت از جوانان تحول گرا و نوآور  در عرصه فرهنگی و هنری یکی از برنامه های سازمان 

که مدیریت ارشد سازمان آن را سرلوحه خود  گام دوم انقالب قلمداد می شود  در مسیر اجرای منویات مقام معظم رهبری در بیانیه 

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 ۱۳۹۹ شکل 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 تماس: ۶۶۹0۲۱۲۵ - ۶۶۹0۲۱۳0 - ۹۶۶۵۲7۱۴ - ۹۶۶۵۲70۲ 

it.farhangsara.ir  :سایت





پردیس های سینمایی
کز فرهنگی و تجاری اند. در پردیس های سینمایی عالوه بر سالن سینما،  پردیس های سینمایی، ترکیبی از مرا

گالری، محل عرضه محصوالت فرهنگی و رستوران، فضاهای تجاری و در بخشی هم فضای ورزشی کودکان 

پیش بینی شده است. ۴ پردیس سینمایی سازمان عبارتند از:
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تاریخچه

پردیس سینما گالری ملت در سال ۱۳۸7 با ۴ سالن به ظرفیت ۲۶۵ صندلی، یک سالن کوچک VIP با ظرفیت ۳0 صندلی و در 

کز تجاری  مجموع با ظرفیت ۱0۹0 صندلی افتتاح شد که با توجه به سازه منحصر به فرد و طراحی خاص و همچنین عدم وجود مرا

کز فرهنگی - سینمایی کشور محسوب می شود.  در این بنا و مجاورت با بوستان ملت یکی از مهم ترین مرا

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 ۹۸ انجام شد. 

ماحصل این بازسازی ها و توسعه منجر شد به: افتتاح پارکینگ با ظرفیت 700 واحد، احداث 7 سالن نمایش جدید با ظرفیت 

۴۸۵ نفر، احداث سالن چند منظوره )سینما، تئاتر، موسیقی و همایش( با ظرفیت ۲۳7 نفر، بازنگری سالن های موجود و ارتقا 

گالری با نورپردازی حرفه ای،  کدام، احداث نمازخانه جدید، احداث  تعداد صندلی های سالن های بزرگ از ۲۶۵ به ۳۱0 در هر 

کن و بوفه های پذیرایی،  احداث فودکورت با ظرفیت ۸00 صندلی، احداث کافی شاپ در فضای داخلی و خارجی پردیس، اصالح اما

کف پوشهای البی های ۱ تا ۴، تعویض پرده های نمایش  کتاب، تجهیز سینما به ۱۸0 دوربین مداربسته، تعویض  کافه  احداث 

سالن های ۱ تا ۴، به 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 ۵0 تا ۱00 درصد 

کسی اینترنتی.  با همکاری تا

افتتاح فودکورت و پارکینگ این مجموعه تیرماه ۹۸ همزمان با آغاز هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر و افتتاح ۱۲ سالن 

این سینما با ظرفیت ۱۹00 صندلی، 7 بهمن ماه ۹۸ همزمان با آغاز سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر با حضور دکتر پیروز حناچی 

لری ملت گا پردیس سینما 
دومین سینپلکس سینمایی کشور به لحاظ تعداد صندلی
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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 به عنوان یکی از زیباترین و عریض  گالری ملت برگزار شد.  مهمترین فعالیت در این بخش بازنگری کامل پردیس سینما

ترین سازه های معماری و سینمایی شهر تهران بود که احداث پارکینگ به عنوان یک ایراد جدی برای این پردیس در اوایل سال 

که با پیگیری های مؤسسه و با مساعدت شهردار محترم و معاون عمرانی  گرفت  کار قرار  جاری به عنوان یک ضرورت در دستور 

ایشان مشکل ساخت آن مرتفع گردید. 

گرفت  کارشناسان خبره در حوزه ساخت سینما صورت  که با همفکری  در ادامه در خصوص توسعه و بازسازی این مجموعه 

ح شاهد تحولی چشمگیر در این  که با این طر گرفت  کار بعدی قرار  امکان افزایش سالنها و تعداد صندلی های موجود در دستور 

مجموعه با افزایش ۹0 درصدی تعداد صندلی و مخاطب در آن بودیم. پردیس ملت بعد از اینکه در سال ۹۴ برای اولین بار به 

گرفت، سال ۹۵ نیز برای تجربه دوم، از طرف ستاد برگزاری سی و پنجمین جشنواره  کاخ مردمی در جشنواره فیلم فجر قرار  عنوان 

و  باشند  ارتباط  در  فیلم های فجر  و دست اندرکاران  با سازندگان  بتوانند  تا مردم  قرار می گیرد،  کاخ مردمی  به عنوان  فیلم فجر 

فیلم سازان واهالی سینما نیز آثار خود را در معرض دید عالقه مندان و بازدید کنندگان قرار دهند. این پردیس سینمایی از سال ۹۶ تا 

سال ۹۸ به 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 تماس: ۲۳۱۶۲

www.tasvireshahr.com/Home/PardisItem/۱  :سایت
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که در سال ۱۳۸۵ با حضور  پردیس سینمایی تماشا، مجموعه ای فرهنگی هنری واقع در منطقه ۱۸ شهرداری تهران است 

گردید. پردیس سینمایی تماشا مجّهز به سه سالن پخش فیلم واجرای نمایش، برنامه  دکتر قالیباف شهردار وقت تهران افتتاح 

گالری عکس، بوفه، تاالر پذیرایی، پارکینگ وفضای  گریم،  گنجایش ۶۴0  صندلی، اتاق  موسیقی و برپایی مراسم  با مجموع 

که در زمینی به مساحت ۲۵00 مترمربع و با تازه ترین فناوری پخش فیلم و  باز جهت اجرای برنامه های فرهنگی هنری می باشد 

صدای دالبی احداث شده است. سالن ۱ این مجموعه با گنجایش۳۲0 صنذلی 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 ۲ با گنجایش ۱۶۱ صندلی وسالن ۳ با گنجایش ۱۵۹ صندلی است. 

در پی ضرورت توسعه و بازسازی پردیس تماشا در سال ۱۳۹۸ تمامی سالن های نمایش این مجموعه به ویدئو پروژکشن 

گردید. این پردیس  جدید مجهز و به سیستم لیزری ارتقا یافته و سیستم های دوربین مدار بسته به منظور امنیت پردیس نصب 

سینمایی از سال ۱۳۹۵ به 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 تماس: ۶۶۶۵۶۱۲۹-۳0

www.tasvireshahr.com/Home/PardisItem/۳  :سایت

پردیس سینمایی تماشا
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پردیس سینمایی رازی در سال ۱۳۸7 با حضور دکترمحمد باقر قالیباف شهردار وقت تهران در منطقه ۱۱ شهرداری تهران 

گنجایش ۲۲0 صندلی است . سالن اصلی به ظرفیت  افتتاح شد.  این پردیس سینمایی در حال حاضر دارای دو سالن با مجموع 

۱۶0 صندلی و یک سالن به ظرفیت ۶0 صندلی 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 ۱۳۹۸، سالن یک این مجموعه به سیستم پخش )E.cinema( لیزری 

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 تماس: ۵۵۴۲۶۴۶۱

www.tasvireshahr.com/Home/PardisItem/۴  :سایت

پردیس سینمایی رازی
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گا در سال ۱۳۹0 با حضور دکترمحمد باقر قالیباف شهردار وقت تهران در منطقه ۲0 شهرداری تهران  پردیس سینمایی تجاری را

و جنب فروشگاه شهروند افتتاح شد. این مجتمع تجاری - سینمایی در زمینی به وسعت ۵000 متر 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 

گنجایش ۶۱0  شده است. این مجتمع مشتمل بر ۵ طبقه است. این پردیس سینمایی در حال حاضر دارای سه سالن با مجموع 

صندلی است که ظرفیت سالن یک ۳۲۳ صندلی، سالن ۲۱۴7 صندلی و سالن ۱۴0۳ صندلی است.

گا در سال ۱۳۹۸ تمامی سالن های نمایش این مجموعه به ویدیو پروژکشن جدید  در پی ضرورت توسعه و بازسازی پردیس را

مجهز و به سیستم لیزری ارتقا یافته و سیستم های دوربین مداربسته به منظور امنیت پردیس نصب گردید.

کرد و همچنین مجاورت با مرکز خرید و شهربازی برای  گا می توان به بوفه، پارکینگ، اشاره  امکانات این پردیس سینمایی را

کودکان از ویژگی های این سینما است. 

  

نشانی: شهر ری، ۲۴ متری کریمی شیرازی، جنب فروشگاه شهروند 

شماره تماس: ۵۵۹۳۳۲۵۱

www.tasvireshahr.com/Home/PardisItem/۵  :سایت

گا پردیس سینمایی را



کز  ویژه مرا
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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.

کز مهمی  با مرا نگارخانه الله وابسته به معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است و ضمن همجواری 

کودکان و نوجوانان، نقشی پر  گذر فرهنگ و هنر الله، هتل الله،کانون پرورش فکری  همچون موزه هنرهای معاصر، موزه فرش، 

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 ۲۶۴ متر مربع در سال ۱۳7۲ مورد بهره برداری قرار گرفته و با هدف ارتقای سطح فرهنگ و هنر 

ملی اسالمی و بسترسازی برای معرفی هنرمندان خالق برنامه ریزی نموده است.

ح زیر خالصه کرد: در یک نگاه کلی، مهمترین فعالیت های نگارخانه الله را می توان به شر

برگزاری نمایشگاه های گروهی از آثار استادان هنر، هنرمندان پیشکسوت و جوان «

کسپو( آثار چند نسل هنرمندان معاصر ایران « برگزاری نمایشگاه های فروش فصلی )ا

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 تماس: ۸۸۹۶0۴۹۲   

www.lalehartgallery.ir :سایت

نگارخانه الله 
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کرد، در آغاز هدف از شکل گیری این سایت ، در معرض اتفاقات جهانی  کارتون از سال ۱۳7۹ فعالیت خود را آغاز  سایت ایران 

قرار گرفتن هنرمندان ایرانی بود.

ثمر  به  ایرانی  هنرمندان  توسط  کاریکاتور  و  کارتون  حوزه  در  اتفاقی  چه  ببیند  که  است  این  منتظر  دنیا  حاضر  حال  در  اما 

کار جدی در حوزه  می نشیند، برپایی مسابقات متعدد در ایران و حضور مؤثر هنرمندان ایرانی توانمند این حوزه در دنیا نتیجه 

فضای مجازی است.

ح داخلی و خارجی، اعالم  به روز بودن سایت ایران کارتون فارسی و التین، ارائه آخرین اطالعات و اخبار، معرفی هنرمندان مطر

گذاشتن  ح در این ارتباط ، نمایش فیلم های آموزشی و  کاریکاتور و تحلیل و بررسی آثار مطر کارتون و  مسابقات جهانی در زمینه 

گالری های این سایت تنها گوشه ای از فعالیت های این سایت هنری است. هزاران تصویر در 

کرده است و در حال حاضر باالترین  کنون رتبه اول در بین سایت های تخصصی را از آن خود  کارتون سه بار تا سایت ایران 

جایگاه در بین سایت های تخصصی ایران و جهان را داراست.

ک ۶0 نشانی: خیابان شریعتی، تقاطع بزرگراه شهید همت، خیابان شهید گل نبی غربی، پال

شماره تماس: ۲۲۸۶۸۶00

www.irancartoon.com :سایت

کارتون( کاریکاتور )سایت ایران  خانه 
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با زیربنای ۶۵ هزار متر مربع  که در دو طبقه  کشور است  کتاب و سرگرمی های علمی  بزرگترین مجموعه  کتاب تهران  باغ 

کتاب بیش از ۵00 متر و عرض آن به حدود  و وسعت ۱۱0 هزار متر مربع در اراضی عباس آباد احداث شده است. طول بنای باغ 

کتابفروشی مستقل  کتابفروشی ایران و بنا به برآورد نشریه نیوزویک )احتمااًل( بزرگترین  70 متر می رسد. این مجموعه بزرگترین 

کارفرمای پروژه شهرداری تهران است و عملیات طراحی و ساخت آن را شرکت توسعه  )غیرزنجیره ای( جهان به شمار می رود. 

فضاهای فرهنگی انجام داده است. 

تاریخچه

تاریخچه وقایع مهم احداث باغ کتاب۱۳۸۳-۱۳۹۹ «

تابستان ۱۳۸۳: دستور شهردار وقت تهران برای احداث محل جدید نمایشگاه بین المللی کتاب تهران «

زمستان ۱۳۸۳ تا تابستان ۱۳۸۴ : برگزاری مسابقه طراحی معماری «

اردیبهشت ۱۳۸۶: شروع به ساخت پروژه «

کبر اشعری برای طراحی و برنامه ریزِی بهره برداری پروژه « زمستان ۱۳۸۹: حضور آقای علی ا

زمستان ۱۳۹۴: تحویل باغ کتاب تهران به نشر شهر برای برنامه ریزی و بهره برداری  «

۱۲ تیر ۱۳۹۶: افتتاح باغ کتاب تهران «

پاییز ۱۳۹۹: ثبت مؤسسه باغ کتاب تهران به عنوان یک شرکت مستقل «

کتاب تهران باغ 
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امکانات و فضاها

بنای باغ کتاب تهران در سه طبقه شامل چهار بلوک است:

کتاب تهران، یعنی بلوک A مخصوص بچه هاست و بهارستان نام دارد. مساحت  بلوک A: بهارستان: شمالی ترین بلوک باغ 

کتاب و محصوالت  طبقه همکف آن 7هزار متر مربع و مساحت طبقه اول، ۶هزار متر مربع است. در طبقه همکف آن فروشگاه 

کارتونی خاطره انگیز در این طبقه در فضای داخل و  کودکان و نوجوانان قرار دارد. مجسمه های بیش از ۳0 شخصیت  فرهنگی 

بیرون کتابفروشی نصب شده است. از دیگر فضاهای مربوط به این بخش که مخصوص کودکان است می توان به باشگاه رباتیک 

و باشگاه زیست شناسی و سرزمین فکربازیا اشاره کرد که در طبقه فوقانی کتابفروشی کودک و نوجوان قرار دارند.

که دو بلوک A و C را به هم ربط  کتاب: خیالستان، راهرویی باریک به طول حدود ۶0 متر است  بلوک B: خیالستان باغ 

کنند و پروژکتورهای قدرتمند در دو سوی  می دهد. در این راهرو، دو حلقه پیاده َبر )walk way( ، شما را از رنج راه رفتن آسوده می 

کنند. از باالی خیالستان، گذر فرهنگ می گذرد. گذر فرهنگ، میدان فرهنگ  راهرو، فضایی خیالی و جذاب برای شما درست می 

در ضلع غربی باغ کتاب را به دریاچه، باغ هنر، باغ موزه دفاع مقدس، پارک طالقانی و پل طبیعت پیوند می دهد.

کتاب است؛ ۱۱ سالن سینما در طبقه همکف و زیرزمین، پذیرای عالقه مندان  بلوک C: نگارستان: این بلوک، مرکز هنری باغ 

کتاب ۱۹0 متر مربع است  سینماست. این تعداد سینما حدود ۱۲00 نفر را در خود جای می دهد. مساحت پرده سینمای اصلی باغ 

کاخ  کتاب در اولین سال فعالیت به عنوان   که یکی از بزرگترین پرده های سینمایی ایران به شمار می رود. پردیس سینمایی باغ 

کافه ها و بوفه ها  گرفت. در مقابل سالن های سینما مجموعه ای از  هنرمندان جشنواره بین المللی فیلم فجر مورد بهره برداری قرار 

قرار دارد. در طبقه اول، باغ علم کودک )ویژه کودکان 7 تا ۱۲ سال( احداث شده است. این مرکز علم که با مشارکت شرکت ال.جی 

ساخته شده، چهار داستان علمی را در قالبی مهیج و مدرن بازگو می کند: داستان بدن، داستان خانه، داستان شهر، و داستان زمین. 

کنار این ها، سالن نمایش علمی و سینما سه ُبعدی به همراه بخش ویژه ربات نقاش، تجربه ای جذاب و شیرین برای شما رقم  در 

کتاب تهران نیز در این بلوک قرار دارد. خواهد زد. ورودی اصلی باغ 
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بلوک D: سروستان باغ کتاب: این بلوک شامل کتابفروشی و فروشگاه محصوالت فرهنگی بزرگساالن است که در نوع خود یکی 

کشور را در مساحتی 7 هزار متر مربعی شکل داده است. همچنین این مجموعه عنوان بزرگترین  از بزرگترین فروشگاه های فرهنگی 

کتابفروشی مستقل جهان در نیویورک ۱۴ هزار و ۵00  کتابفروشی جهان را در فضایی ۱۵ هزار متر مربعی یدک می کشد )بزرگترین 

که ویژه بچه های  کتاب تهران قرار دارد: باغ علم نوجوان،  کز علم جذاب باغ  متر مربع زیربنا داشت(. در طبقه اول هم یکی از مرا

گالری های متعدد و وسایل شگفت انگیزش، ساعات خوبی را برای شما رقم خواهد زد. در  ۱۲ سال به باالست. این مرکز علمی با 

که در آن رویدادهای نمایشی و هیجان انگیزی با موضوع علم و فن آوری  انتهای باغ علم نوجوان مرکز نمایش های علمی قرار دارد 

علمی خواهید دید. همچنین در زیرزمین این بلوک، یک مرکز هنرهای نمایشی، موسیقی و کافه هنر، پذیرای عالقه مندان به تئاتر، 

موسیقی و سایر هنرهای نمایشی است. این مجموعه به مساحت ۱.700 متر مربع شامل یک سالن نمایش مدرن با بیش از ۲00 

کس و یک استودیوی مجهز ضبط موسیقی ــ موسیقی ارکسترال با ظرفیت 70 نوازنده، یکی از مدرن ترین و  صندلی، یک بلک با

بزرگترین مجموعه های نمایشی تهران به شمار می رود.

پشت بام باغ کتاب:  مجموعه ای از فضاهای سبز و کافه هاست که برای رفتن به آنجا، هم می توانید از آسانسور استفاده کنید و 

هم از راه پله های متعددی که در ضلع شرقی باغ کتاب قرار دارد، به آنجا برسید. مساحت بام باغ کتاب تهران حدود ۲0 هزار متر مربع 

است. سینمای تابستانی باغ کتاب تهران نیز با ظرفیت ۵00 نفر روی بام قرار دارد. بام از دو قسمت مجزا تشکیل شده. بام بلوک A از 

بام بلوک های C و D به واسطه گذر فرهنگ از هم جدا افتاده اند. این بام سبز بزرگ با چشم انداز دریاچه هنر و پارک طالقانی، فضایی 

مناسب برای گعده های 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 کتاب  تهران

شماره تماس: ۹۶0۴۵۵00

https://bagheketab.com :سایت
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پردیس تئاتر تهران بزرگ ترین مرکز تئاتر حرفه ای ایران، در زمینی به مساحت ۲۸ هزار مترمربع و با زیر بنای ۱۶ هزار و ۳۳0 مترمربع 

در جنوب شرق تهران قرارگرفته است. پردیس تئاتر تهران بزرگترین مجموعه سالن تئاتر ایران است که تنها سالن اصلی آن گنجایش ۱000 

نفر را داشته و ظرفیت برگزاری تئاترهای موزیکال، تئاتر سنتی، اجرای ارکستر سمفونیک و کنسرت موسیقی را نیز دارد. از جمله مهمترین 

ویژگی سالن اصلی پردیس تئاتر تهران ظرفیت قرارگیری گروه های بسیار بزرگ تئاتر و حتی موسیقی تا بیش از ۹00 نفر می باشد.  سالن 

اصلی مجموعه پردیس تئاتر تهران دارای امکان تغییر زاویه کف برای ساخت دکورهای با کف صحنه شیب دار می باشد.

کس( ویژه نمایش های عروسکی  کس( نمایش تجربی با گنجایش ۵0 نفر و یک سالن )بلک با  این مرکز دارای ۴ سالن )بلک با

است. سالن نمایش تئاتر عروسکی پردیس در هر اجرا میزبان ۱۲0 نفر از عالقه مندان به تئاتر عروسکی می باشد.

کاربری آن برای اجرای نمایش های آیینی  که  مرکز تئاتر تهران دارای فضای آمفی تئاتر روباز به مساحت ۳۵00 مترمربع است 

کارگاه خیاطی، سالن های تمرین، )پالتو تمرین زنده یاد  کارگاه های ساخت دکور،  و سنتی می باشد. پردیس تئاترتهران دارای 

گریم( و دیگر امکانات جانبی و فضاهای پشت صحنه است. این مجموعه دارای پارکینگ  بهرام ریحانی و پالتو شماره یک اتاق 

با ظرفیت ۲00 خودرو در داخل و ۱000 خودرو 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 

کشاورز و  شناخته شده؛ زنده یاد داوود رشیدی، زنده یاد محمود استاد محمد، زنده یاد جمشید مشایخی، و زنده یاد  محمد علی 

هنرمند پیشکسوت علی نصیریان نامگذاری شده است. همچنین در این مرکز ۴ کانون 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: ۳۳0۳۴۲0۵ - ۳۳0۳۴۲۱0 - ۳۳0۳۴۱7۶  - ۹۶۶۵7۶0۵ و ۹۶۶۵7۶0۴ 
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