
 

 
 

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ؛ آقایانبا حضور پژوهشی نشست 

 هنری فرهنگی سازمان الملل بین امور و عمومی روابط انتشارات اداره رییس محمدی، سلطان حسین -

   تهران شهرداری

 فرهنگی سازمان عملکرد ارزیابی شورای دبیر و سازمان عملکرد بهبود و راهبردی مدیر غفاری، میثم -

 تهران شهرداری هنری

 (28)  اسالمی انقالب سالگرد چهلمین مناسبت به   

 های اخیردههدر فرهنگی مراکز توسعهروند 

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استخبری و تولیدات پژوهشهای فرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 مریم عابدیپژوهشگر: 

 سياسيمعاونت 
 سياسي اهياداره ژپوهش
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 شند.  رفهنگسرااه ضمن داشتن محیطي معنوي و ردس آموز همراه با رفهنگ اسالمي و انقالبي باید از دمرییتي متعهد، انقالبي و دیني ربخوردار با
 (13/12/1384 رهبر معظم انقالب)

 

   نکات برجسته        

 

سعه منظوربه تهران شهرداری هنری فرهنگی سازمان 1375 سال در شینی فرهنگ ارتقای نیز و ایرانی جامعه در هنر و فرهنگ تو  با و شهرن

 .شد ایجاد بزرگ تهران در اسالمی، انقالب معظم رهبر مساعد نظر

 ارزش سه عنوان به هنرمندان، و اندیشمندان شامخ مقام به نهادن ارج و هاانسان فرهنگی توسعه مرز و حدبی قابلیت دینی، شعایر پاسداشت

 .است بوده تهران شهرداری هنری فرهنگیسازمان  اصلی اهداف زمره در ای،پایه

 

 
 

 شهر در بیانات رهبر               اجتماعی و فرهنگی اهمیت مسائل 

 

رانایاسالمیجمهوریپایتختعنوانبهتهرانویژهبهشهرهاهمهدرفرهنگیمسائل•
والمیاسانقالبفرهنگمافرهنگکهشودتوجهمسئلهاینبهبایدواستمهمبسیار

.استدینیارزشهای

86/4/4

تالش،دنیازمنکاراینوشودرعایتفرهنگیبخشهایهمهدراسالموانقالبارزشهایباید•
.استالزمعزموانگیزه

86/4/4

بیانقالواسالمیفرهنگباهمراهآموزدرسومعنویمحیطیداشتنضمنفرهنگسراها•
.باشندبرخورداردینیوانقالبیمتعهد،مدیریتیازباید

84/12/13

.بگیریدنظردرراتبلیغاتیمسائلوفرهنگسازی• 1384/5/17

درماشهمفرهنگیمسائلزمینهدرخوشبختانه.نیستساختوسازفقطشهرداریکار•
عیس.استمهمّبسیارشهر،اجتماعیوفرهنگیمسائل.کردیدذکررامواردیخودگزارش

.کنید

1382/9/17

.کنیدجاریوساریتهرانشهرفضایدررااسالمیاخالقودیانتروح• 1382/9/17
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     تهران شهرداری هنری سازمان  فرهنگی اصلی اهدافـ 

                     
 

      شهرداری هنری فرهنگی اساسنامه سازمان

                           
 

       شهرداری هنری فرهنگی وظایف سازمان شرحـ 

                          

پاسداشتشعایردینی
عهقابلیتبیحدومرزتوس

هافرهنگیانسان
ارجنهادنبهمقامشامخ
اندیشمندانوهنرمندان

ظاموتوجهبهسیاستهایکالنفرهنگین
منویاترهبرمعظمانقالباسالمی

بانیتوجهبهمسائلارزشیوتاکیدبرم
دینیواصولانقالبی

تاکیدبرماموریتهایسازماندرحوزه
شهری

تاکیدبررویکردمحلهای

تعاملوهمکاریبیشتربانهادها،
سازمانهایفرهنگیوتشکلهایمردمی

ومساجد

ایجادهیاتمدیرهبهعنوانبازویهیات
امنا

.معنویجامعهتعظیمشعایروبرگزاریمراسمومناسبتهایمذهبی،ملیوانقالبیبهمنظورافزایشوحدت،همبستگی،انسجامونوسازی.1

ی،بناانجامفعالیتهایآموزشیبرایدستیافتنبهاهداف،اجرایسیاستهاوماموریتهایسازمانوراهاندازیمراکزآموزشیوفرهنگ.2
.بهضرورتدرعرصههایآموزششهروندی،سبکزندگیومهارتها

.تعاملوهمکاریهدفمندباهنرمندانوفرهیختگانمتعهدوبهرهگیریازتوانوتخصصآناندرپیشبردماموریتهاووظایف.3

ههادرحلاطالعرسانیوافزایشآگاهیهایشهروندانبهویژهدرخصوصمسایلدینیونیزحقوقوتکالیفشهروندیوکمکبهخانواد.4
.مسایلپیرامونیزندگیآنها

خدماتوایجادزمینهالزمبرایتوسعهمشارکتشهرونداندرفعالیتهایمختلففرهنگیوهنریوتالشدرجهتافزایشسهممصرف.5
.کاالهایفرهنگیدرسبدخانوار

ساعدایجادزمینهوفضایمناسببرایحضورشهروندانوخانوادههابهویژهجواناندرمراکزوبرنامههایفرهنگیوفراهمسازیمحیطم.6
.برایرشدوتعالیفرهنگیآنان

.تلفانجامفعالیتهایتبلیغیبرایفضاسازیمعنوی،دینیوانقالبیشهرونیزپوششمأموریتهایمدیریتشهریدرابعادمخ.7

.انجاممطالعاتوپژوهشهایالزمفرهنگیوهنریدرارتباطبانیازهایروزآمدشهرتهرانوحمایتازاینگونهفعالیتها.8

یواجرایطرحهایغنیسازیاوقاتفراغتوکمکبهافزایشروحیهنشاطوشادابیشهروندانبااستفادهازروشهاوابزارهایفرهنگ.9
.هنری

.تولیدمحصوالتوآثارفاخروارزشمندفرهنگیوهنریبابهرهگیریازمجموعهعواملکارآمدبهویژهفنآوریهاینوین.10
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         :  از است متشکل فرهنگی در هر منطقه مراکزـ  

                                                   

یمذهبهیئاتومجالسمحافل،محوریتباقرآنیواسالمیمعارفوفرهنگترویجوتوسعهطرحهایاجرای.ـ11
.تهرانشهرمحالتدر

ظممعخانوادههایازتجلیلوایثارگرانوشهداشامخمقامپاسداشتونکوداشتمراسمیادوارهها،برگزاری.12
.شهادتوجهادوایثارفرهنگرشدوتوسعهبرایهنریوفرهنگیآثارتولیدوشاهد

جمروهنریوفرهنگیآثارتولیدومذهبیاماکنومساجدسطحدرهنریوفرهنگیفعالیتهایازحمایت.13
.شهرمحلههایدرمحوریمسجدفرهنگ

ابشهرتاریخیهویتاحیایوتهرانمعنویوفرهنگیمیراثشناختتهرانگردی،جامعبرنامههایاجرای.14
.ذیربطدستگاههایهمکاری

.کتابخوانیومطالعهفرهنگمروجهنریوفرهنگیبرنامههایاجرایوقرائتخانههاکتابخانهها،توسعه.15

مکانیکهدرآن،:فرهنگسرا.

فعالیتهایفرهنگیانجام
درفرهنگسراهامعموالً.میشود

شرایطیبرایآموزش،تولید
ومحصوالتگوناگونفرهنگی

اجتماعیوهمچنینفعالیتدر
زمینههنرهایمختلففراهم

.شدهاست

دراینجا،از:خانهفرهنگ.2
نظرنوعفعالیتها،همان
رفعالیتهایفرهنگسراراد
اندازهایکوچکتروتعدادو
بودجهایبهمراتبکمتر

.اجرامیکنند

فضاهای:نگارخانه.3
شنگارخانهایبهمنظورنمای
آثاروتولیداتهنریو
فرهنگی،بهدوصورت

مستقلویادرساختمانهای
فرهنگسراهاوسایرمراکز
.تفرهنگی،شکلگرفتهاس

ایکتابخانهه:کتابخانه.4
سازمانباهدفارایهکتاب
ربهعالقهمنداندرسطحشه
یتهرانوارایهفضایمناسب
.برایمطالعهتأسیسشد

خانههایفرهنگ.5
فعالیتهای:مشارکتی

عمومیاینخانههایفرهنگ
شاملبرگزاریدورههای
متنوعآموزشی،برپایی
کارگاههاواجرایمراسم

.است

:پردیسهایسینمایی.6
یـترکیبیازمراکزفرهنگ
تجاریکهباعنوان
پردیسهایسینمایی
ساختهشدهاست

:اماکنتفریحیوورزشی.7
اینمجموعههامعموال

نزدیکمکانهایاجتماعی
رایفرهنگیتأسیسشدهوب
رفاهحالشهروندانو
خانوادههایشانمورد
.استفادهقرارمیگیرد

یتفعال:موسساتوابسته.8
موسسات،زیرنظرسازمان
بودهوبهارائهخدمات
تخصصیدرحوزههای
.گوناگونمیپردازند
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   تهران شهرداری هنری سازمان فرهنگی امنای هیات ترکیب ـ

   
 (مدیران سازمان از گذشته تاکنونتحوالت مدیریتی در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری ) ـ 

 عملکرد سال مدیر سازمان ردیف

 1379-1375 منصور واعظی  .1
 ـ تحول مراکز فرهنگی از شهرداری

 از شهرداری توسط مجلس ـ تصویب الیحه بودجه سازمان و محل تأمین آن
 منطقه سازمان 22ـ تعریف ساختاری 

 1382-1379 محمدعلی زم  .2

منطقه  22های تخصصی برای مراکز فرهنگی و تغییر ساختار سازمان از ـ تعریف و ابالغ هویت
 منطقه 5به 

 ـ افزایش تعداد مراکز فرهنگی تحویلی از شهرداری
 سازی مراکز فرهنگی و ...ـ کاهش و تعدیل نیروی انسانی و خصوصی 

3.  
 اسفندیار 

 رحیم مشایی
1382-1384 

 منطقه 4منطقه به  5ـ تغییر ساختار سازمان از 
 های فراگیر فرهنگی به صورت ستادی و فعالیت گسترده تبلیغاتی فرهنگیـ اجرای طرح

 گیری مراکز واگذار شده به بخش خصوصیـ بازپس
 کارکنان سازمان در این دورهـ جذب و بکارگیری بخش قابل توجهی از 

 1386-1384 علی عسگری  .4

ـ باز طراحی ساختار سازمان به روش علمی و توسعه و اجرای پروژه معماری و برنامه راهبردی 
 سازمان و تدوین شرح وظایف فراگیر و منسجم

 ـ اصالح اساسنامه سازمان
 ای در مراکزـ تقویت نگاه محله

 1388-1386 احمد نوریان  .5
 های یکپارچهعنوان هویتی از فرهنگسراها و انجام فعالیت ـ لغو

 های مناستبی و موقتـ اجرای طرح فرهنگسرای
 روزیهای شبانهاندازی کتابخانهـ راه

 1392-1389 امیر خوراکیان  .6

 سازی نظام آموزشـ یکپارچه
 ـ توسعه واحدهای ستادی و متمرکز کردن آنها در یک ساختمان

 ایای و بودجهبرنامهـ ساماندهی نظام 
های مذهبی و ـ ایجاد تعامل شهروندان و همبستگی اجتماعی میان آنان با اجرای برنامه

 فرهنگی

 1394-1392 شهاب مرادی  .7

 « تهران شهر مهربانی»های فرهنگی و هنری با شعار ـ اجرای فعالیت
 االثرمادران شهدای مفقود های جدید دربارةـ برنامه

 نذر ساده ـ توسعه فرهنگ
 ـ مهربانی با پرندگان

 «من عاشق محمدم»ـ همدلی با مردم غزه و کمپین 

شهردارتهران
وزیرفرهنگوارشاداسالمی
رئیسسازمانتبلیغاتاسالمی
رئیسسازمانصداوسیما

مدیرعاملکانونپرورشفکریکودکانونوجوانان
مسئولنهادنمایندگیمقاممعظمرهبریدردانشگاهها

رئیسحوزههنریسازمانتبلیغاتاسالمی
وزیرآموزشوپرورش

رئیسسازمانبسیجمستضعفینکشور
رئیسشورایفرهنگیاجتماعیدرشورایعالیانقالبفرهنگی

رئیسشورایاسالمیشهرتهران
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 عملکرد سال مدیر سازمان ردیف

 1396-1394 محمود صالحی  .8

ـ آغاز به کار مراکز بزرگی همچون پردیس تئاتر تهران و باغ کتاب به همراه فرهنگسراهای عترت و 
 البالغهنهج

اجتماعی و فرهنگی شهرداری و باغ های معاونت امور هایی همچون کتابخانهـ الحاق مجموعه
 موزه قصر به سازمان

 هایی چون تولد ماه و چهارشنبه هنر برای تعامل بیشتر با اصحاب فرهنگ و هنرـ اجرای برنامه

 تاکنون -1396 سعد اوحدی  .9

ـ ادغام مراکز ستادی نظیر مرکز مطالعات در مرکز آموزش و تمرکززدایی از داستان با توزیع 
های معاونت و نیز زیر مجموعه  ITبعضی واحدهای ستادی در مراکز بیرون ستاد همچون واحد 

جویی مالی گسترده در سازمان و افزایش سهم هنری، توجه به اقتصاد مقاومتی و صرفه
 هامشارکت مردمی در برنامه
 ـ اصالح اساسنامه سازمان

 

از بدو تاسیس تاکنون فرهنگسراها چهل درصدی ـ رشد 

 

 

 

12فرهنگسرایعترتمنطقه1396سال

12فرهنگسرایشهرمنطقه1394سال

(ره)فرهنگسرایامام1393سال

9فرهنگسرایرویشمنطقه1390سال

1389سال
فرهنگسرایرضوانمنطقهبهشتزهرا

21فرهنگسرایتهرانسرمنطقه

19فرهنگسرایمهرمنطقه1388سال

1386سال
14فرهنگسرایاخالقمنطقه

3فرهنگسرایرسانهوشبکههایاجتماعیمنطقه

1385سال

18فرهنگسرایخاتممنطقه

10فرهنگسرایعطارنیشابوریمنطقه

7فرهنگسرایمترومنطقه

1384سال
11فرهنگسرایرازیمنطقه

22فرهنگسرایتهرانمنطقه
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 های فرهنگ و قرآن ـ  رشد خانه

 
 

 سینمایی  های ـ افتتاح پردیس

 

1394سال
12منطقه-خانهقرآنشهیدثانی•

1392سال

1منطقه-خانهفرهنگدکترعظیمی•
1390سال

18منطقه-خانهفرهنگرشد•

1389سال

9منطقه-خانهفرهنگایرانسرا•
15منطقه-خانهفرهنگشهیدملکان•

1388سال

9منطقه-خانهفرهنگپرواز•
10منطقه-خانهفرهنگشهروندان•
15منطقه-خانهفرهنگپامچال•
18منطقه-(ع)خانهفرهنگامامعلی•
19منطقه-خانهفرهنگنوردانش•

1387سال

10منطقه-خانهفرهنگتوحید•

1386سال

3منطقه-خانهفرهنگحورا•
(مترو-مرکزخاص)خانهفرهنگشهدا•

1385سال

5منطقه-خانهفرهنگباصفا•
20منطقه-خانهفرهنگسیزدهآبان•

پردیس20منطقهصندلی1390590
اسینماییراگ

13871150
3منطقهصندلی

پردیس
سینماگالری

ملت

11منطقهصندلی1386330
پردیسی
سینمایی
رازی

18منطقهصندلی1385650
پردیس
سینمایی
تماشا
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 تئاترپردیس  باب 1افتتاح ـ 

 
 افزایش یافت( باب 14به  باب 4درصدی خانه موزه، موزه و خانه موزه شهید) 37ـ رشد 

 

 مقدمه     

 را جامعه آن اقتصادي و اجتماعي توسعه آن تبع به و فرهنگي توسعه هايظرفيت نوعي به جامعه هر فرهنگي هايسرمايه

 واهيمخ پويا ايجامعه ميزان همان به باشيم داشته فرهنگي هايسرمايه ارتقاي و رشد که ميزان هر به  جامعهدر ؛ دارددربر

. است اجتناب غيرقابل و ضروري امري امور ساير پيشرفت با متناسب فرهنگ توسعه و فرهنگي امور به پرداختن. داشت

 فرهنگ توسعه که اينروست از دارد؛ دنبال به را هاحوزه ساير در نارسايي آن، ساز هويت نقش و فرهنگ مقوله به توجهيبي

 هاحکومت وظايف از يکي اقتصادي توسعه و اجتماعي توسعه سياسي، توسعه کنار در آن ارزشي نظام و رفتاري هايويژگي و

 و عمومی روابط انتشارات اداره رییس محمدی، سلطان حسیندر این راستا نشستی با حضور  1.رودمي شمار به

 سازمان عملکرد بهبود و راهبردی مدیر غفاری، میثمو  تهران شهرداری هنری فرهنگی سازمان الملل بین امور

معرفی سازمان فرهنگی هنری  به ؛تهران شهرداری هنری فرهنگی سازمان عملکرد ارزیابی شورای دبیر و

 شد. های خبری برگزاردر اداره پژوهشای با قبل از انقالب با نگاه مقایسهشهرداری و اهداف این سازمان 

                                                           
 فرهنگي، مديريت مجله «تهراني شهروندان فرهنگي سرمايه ارتقاي در تهران شهرداري هنري فرهنگي سازمان نقش». زهرا مفرد؛ رو گل ؛محمود رحماني؛.  1
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  های فرهنگی قبل از انقالبتوسعه فرهنگی و مکان           

 با هدف پرکردن اوقات فراغت جوانان تهران در جوانان ـ کاخ

شهرهاي مختلف ايران از جمله تهران  در جوانان کاخهايي که براي اعتالي سطح فرهنگي جوانان در رژيم قبل تاسيس شد از جمله مکان

 اوقات کردن پر آن، تاسيس از هدف. ناميممي آنجلسيلس حاال که بود هاييخواننده آمال کعبه و پاتوق بود؛ در آن زمان، آن مکان

 و باري و بندبي به متهم اما شد عنوان «کشور جوانان اخالق سطح ترقي» روزها، همان در اطالعات روزنامه قول به و جوانان فراغت

 قديم جاده در مربعي متر هزار ۸ زميني در تا شد هزينه تومان ميليون 1۰ از بيش خورشيدي، 45 سال ماهآبان .بود فساد گسترش

 مربعي متر هزار 1۰ زمين يک سپس و شود افتتاح جوانان کاخ ساختمان ماه، 7 تنها عرض در ضرابخانه، راهسه از باالتر شميران،

به « مجله کاخ جوانان»اي بنامپس از ساخت کاخ جوانان پس از دوسال مجله .شود آن غربي ضميمه دولتي ميهمانان ميزباني براي

 منظور پيشرفت و اعتالي فرهنگي جوانان منتشر شد.  

 ؟به کجا انجامید انقالب از پس تهران، جوانان کاخسرنوشت ـ 

 آن، از پس. شد تخريب يا گرفت آتش و نماند امان در خشمگين مردمان گزند از هاساختمان از بسياري ،57 سال انقالب از بعد چندي

 هايساختمان در جوانان، اسالمي کانون آن، از پس. دادند تغيير «جوانان امور ملي سازمان» به کارکنانش، از ايعده را جوانان هايکاخ

  1.بود دوامکم حضوري البته که کرد پيدا حضور آن

  تهران  شهرداری هنری فرهنگی سازمانمعرفی و تاریخچه                        

  شهرداری هنری فرهنگی سازمان الملل بین امور و عمومی روابط انتشارات اداره رییس محمدی، سلطان آقای حسین

                        تهران

 با همراه تا داشت برآن را تهران شهرداري پايتخت، فرهنگي توسعه ضرورت سازندگي، دوران آغاز و مقدس دفاع پايان اب

در دوره مديريت شهري آقاي  .دهد قرار خود هايبرنامه زمره در را فرهنگي خدمات ارائه ،... و عمراني اجتماعي، خدمات

مکان اجرا هاي فرهنگي در آن کرباسچي، در دوره پس از جنگ، نبود يک کانون و ساختار فرهنگي که خيلي از فعاليت

ها و کشتارگاه از شهر تهران شود؛ کمبود آن مکان احساس شد و نيز مديريت شهري خواستار خروج نهادهايي مثل پادگان

شد و نيز فرهنگسراي ها تبديل وضعيت شوند. از همين رو کشتارگاه تهران به فرهنگسراي بهمن تبديل شدند و يا اين مکان

ايجاد چهارده فرهنگسرا در پس از ي سازمان فرهنگي هنري شهرداري بوجود آمدند. گيرخاوران که هر دو قبل از شکل

چهارده شاخه آرم ؛ دو روايت براي شود که به قول موسسين اوليه سازمانسازمان فرهنگي هنري تشکيل مي ،سراسر تهران

رهنگي در تهران بوده که توسعه يافته مکان ف 14يا بيانگر چهارده معصوم )عليهم السالم( و يا حلقه اوليه که سازمان است 

 ارتقاي نيز و ايراني جامعه در هنر و فرهنگ توسعه منظوربه تهران شهرداري هنري فرهنگي سازمان 1375 سال دراست. 

 معرفت تعميق فرهنگي، توسعه. شد ايجاد بزرگ تهران در اسالمي، انقالب معظم رهبر مساعد نظر با و شهرنشيني فرهنگ

 اجتماعي، زندگي هايمهارت کسب و سازنده روحيه با توام شادزيستي شهروندان، جوييحقيقت و طلبيزيبائي تقويت ديني،

 .يافت موجوديت آنها به پاسخ در سازمان اين که بود اساسي نيازهايي

 تهران شهرداری هنری فرهنگی سازمانهدف  ؛تهران فرهنگی توسعه       

 هنري فرهنگي سازمان نگرش الملل: بین امور و عمومی روابط انتشارات اداره رییس محمدی، سلطان آقای حسین

 تهران کالنشهر اسالمي و ملي فرهنگ  تقويت براي تالش. است فرهنگي توسعه اصلي دورنماي به معطوف تهران شهرداري

                                                           
 2۸/6/۹6 نيوز، پندار پياز؛ تا سير از تهران، جوانان . کاخ 1



 

۹ 

 

. است سازمان فراروي چالش ترينعمده آن، براي الزم مباني تبيين و طراحي و اششهري ويژه هايخصلت به توجه با

 دوسويه ارتباطات برقراري به مخاطبان، با تعامل در و داندمي خود توسعه و بقا ضامن را مخاطبان به پاسخگويي که سازماني

 هنري فرهنگي سازمان .دارد خاصي توجه مخاطب، هايگروه نياز با متناسب و متنوع صورت به خدمات ارايه همچنين و

 تهران شهري مديريت مجموعه با غيررسمي و رسمي روابط توسعه طريق از خود، عملکرد آغاز هايسال در تهران شهرداري

 شعاير پاسداشت. رسيد الزم ثبات و تعادل به کشور، فرهنگي مسووالن نيز و فرهنگي هايسازمان ساير با فعال ارتباط و

 ارزش سه عنوان به هنرمندان، و انديشمندان شامخ مقام به نهادن ارج و هاانسان فرهنگي توسعه مرز و حدبي قابليت ديني،

 و نگريآينده ساالري،شايسته مديريت، در علمي الگوهاي از گيريبهره و است بوده سازمان اصلي اهداف زمره در اي،پايه

 توجه مورد ها،برنامه و هافعاليت تمام در سازمان مرجع هايارزش جامعه، نيازهاي به پاسخگويي اولويت تشخيص

 رهبري، معظم مقام بيانات و ديني هايآموزه از برگرفته اهداف و رويکردها اين .گرفت قرار فرهنگي مديران و ريزانبرنامه

 .شد هنري فرهنگي سازمان هايماموريت براي اياساسنامه به تبديل

  صوب مجلس شورای مبه دستور مقام معظم رهبری و  تهران، شهرداری هنری فرهنگی سازمانتدوین اساسنامه

 اسالمی

 فعاليت، دهه يک از گذر از پس اما رسيد، اعضا تصويب به 1375 شهريور22 در تبصره، يک و ماده 26 در ابتدايي اساسنامه

 و امنا هيات اعضاي به نويسپيش ارائه با و شد انجام کارشناسان توسط بررسي و تحقيق ماه 13 طي اساسنامه اين در بازنگري

 مبناي قديم، اساسنامه در سازمان به ايموسسه و شرکتي نگاه .رسيد نهايي تصويب به 13۸6 دي 2۸ در آن، در اصالحاتي ايجاد

 وظايف و راهبردي هايسياست اهداف،: مانند محتوايي موضوعات در تغيير و فرهنگي رويکرد با جديد اساسنامه تصويب و تدوين

 و ارزشي مسائل به توجه اسالمي، انقالب معظم رهبر منويات و نظام فرهنگي کالن هايسياست به توجه .است شده اختيارات و

 همکاري و تعامل اي،محله رويکرد بر تاکيد شهري، حوزه در سازمان هايماموريت بر تاکيد انقالبي، اصول و ديني مباني بر تاکيد

 جمله از امنا، هيات بازوي عنوان به مديره هيات ايجاد و مساجد و مردمي هايتشکل و فرهنگي هايسازمان نهادها، با بيشتر

 نقاط حذف مناسب، و جديد شرايط ايجاد .گرفت قرار تاکيد و توجه مورد جديد اساسنامه در که است بارزي و برجسته نکات

 در امنا، هيئت اعضاي نظر به بنا که است مواردي از الگوسازي و عملي تجربه از گيريبهره تحول، گيريشکل و گذشته ضعف

  1.است شده گنجانده جديد اساسنامه

  تهران شهرداری هنری فرهنگی سازمان فعلیساختار 

 الملل: بین امور و عمومی روابط انتشارات اداره رییس محمدی، سلطان آقای حسین

 شخصيت واجد و مستقل غيردولتي، و عمومي ايراني، تابعيت با است سازماني تهران شهرداري هنري فرهنگي سازمان

 براي اسالمي انقالب معظم رهبر دستوربه سازمان اين. کندمي فعاليت مديره هيأت و امنا هيأت ارکان تحت که حقوقي

( رسمي روزنامه در سازمان تاسيس آگهي تاريخ) 11/۹/1375 تاريخ در و تشکيل تهراني شهروندان عمومي فرهنگ تعالي

 او حکم و انتخاب امنا هيأت توسط سازمان رييس .يافت رسميت تهران شهرداري به وابسته هايسازمان از يکي عنوانبه

 اسالمي، شوراي مجلس تصويببه بنا سازمان، ساالنه بودجه تأمين اصلي هايراه از يکي. شودمي صادر تهران شهردار توسط

 است سازمان مشيخط تعيين و سياستگذاري مرجع ترينعالي امنا، هيأت. است تهران شهرداري وصولي درآمد درصد 4
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 مديره هيئت. داشت خواهد مبذول  سازمان موضوعي هاياولويت و اهداف پيشبرد در را خود تالش و مساعي تمامي که

 .کندمي اتخاذ را اجرائي تصميمات نيز

 تهران شهرداری هنری فرهنگیسازمان  مراکز عناوین 

 عملکرد  ارزیابی شورای دبیر و سازمان عملکرد بهبود و راهبردی مدیر غفاری، میثم آقای

 و نگارخانه فرهنگ، خانه فرهنگسرا، شامل فرهنگي مرکز توجهي قابل تعداد داشتن اختيار در با هنري فرهنگي سازمان

. است  آورده دستبه تهراني شهروندان فرهنگ بر اثرگذاري ميزان در را ممتازي جايگاه تهران، شهر سطح در کتابخانه

 کالن ريزيبرنامه و گذاريسياست .شودمي دنبال مراکز اين قالب در ستاد، و گانه 22 مناطق در سازمان هايمأموريت

 منطقه، سطح در موجود نيازهاي براساس گانه 22 مناطق و شودمي اعالم مناطق به و انجام سازمان ستاد در شهر، فرهنگي

 به منطقه هر مديريت سوي از نيز مناطق موردنظر هايبرنامه. کنندمي اجرا شده تدوين و مشخص بودجه با را هابرنامه

 به منطقه هر در اجرايي مسئوليت. شودمي ابالغ مناطق به اجرا براي بودجه، تصويب از پس و شده اعالم سازمان ستاد

 . است مستقر منطقه آن فرهنگسراي ترينبزرگ در که شده واگذار منطقه هنري فرهنگي مديريت

   :از است متشکل منطقه هر تابعه مراکزـ  

 گوناگون محصوالت توليد آموزش، براي شرايطي معموالا  فرهنگسراها در. شودمي انجام فرهنگي هايفعاليت آن، در که مکاني: فرهنگسرا. 1

 ويژه انتشارات و کتابخانه فرهنگسراها، از برخي. است شده فراهم  مختلف هنرهاي زمينه در فعاليت چنينهم و اجتماعي و فرهنگي

 منطقه پوشش بجز فرهنگسراها. شود ايجاد بزرگ فرهنگسراي يک شهرداري منطقه هر براي شده تالش تهران شهر در. دارند را خود

 در فعاليت به اقدام که شودمي گفته فرهنگسراهايي به  نيز تخصصي فرهنگسراي. پردازندمي نيز ايفرامنطقه هايفعاليت به بعضا خود،

 .کنندمي تهران شهر سطح در تخصصي حوزه يک

 اجرا کمتر مراتب به ايبودجه و تعداد و ترکوچک اياندازه در را فرهنگسرا هايفعاليت همان ها،فعاليت نوع نظر از اينجا، در: فرهنگ خانه. 2

 عمده. است تربيش و ترسهل هاآن به شهروندان دسترسي امکان دارند قرار محالت سطح در فرهنگ هايخانه که جاآن از. کنندمي

 .شودمي منجر عمومي فرهنگ سطح ارتقاي و گسترش به فرهنگ، هايخانه فرهنگي هايفعاليت

 فرهنگسراها هايساختمان در يا و مستقل صورت دو به فرهنگي، و هنري توليدات و آثار نمايش منظور به اينگارخانه فضاهاي: نگارخانه.  3

 .است گرفته شکل فرهنگي، مراکز ساير و

. شد تأسيس مطالعه براي مناسبي فضاي ارايه و تهران شهر سطح در مندانعالقه به کتاب ارايه هدف با سازمان هايکتابخانه: کتابخانه.  4

. کنندمي فعاليت آنها نظر زير و دارند استقرار فرهنگي مراکز ساير و فرهنگسراها هايساختمان در يا و بوده مستقل يا نيز هاکتابخانه

 .است مجموعه اين جديد هايطرح از کودکان و نابينايان تخصصي هايکتابخانه اندازيراه

 اجراي و هاکارگاه برپايي آموزشي، متنوع هايدوره برگزاري شامل فرهنگ هايخانه اين عمومي هايفعاليت:  مشارکتي فرهنگ هايخانه. 5

 و قانوني وظايف با منطبق هايپروژه اجراي براي را امکاناتي و اوليه سرمايه محدود، ميزان به مشارکتي، فرهنگ هايخانه. است مراسم

 هايبخش به فرهنگي امور واگذاري و مشارکتي فرهنگ هايخانه متعادل توسعه. کنندمي دريافت فرهنگسراها از ساالنه، هايبرنامه

 .شد خواهد عمومي هايآموزش و فرهنگ زيربنايي هايفعاليت هايهزينه کاهش و تمرکززدايي موجب مردمي،

 سينمايي هايپرديس در. است شده ساخته سينمايي هايپرديس عنوان با که تجاريـ  فرهنگي مراکز از ترکيبي:  سينمايي هايپرديس. 6

 کودکان ورزشي فضاي هم بخشي در و تجاري فضاهاي  رستوران، و فرهنگي محصوالت عرضه محل گالري، سينما، سالن بر عالوه

 .است شده بينيپيش
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 و شهروندان حال رفاه براي و شده تأسيس فرهنگي اجتماعي هايمکان نزديک معموال هامجموعه اين: ورزشي و تفريحي اماکن. 7

 شش و پنج و چهار سينماهاي ورزشي، هايسالن ها،شهربازي به توانمي امکانات اين از. گيردمي قرار استفاده مورد شانهايخانواده

 .کرد اشاره...  و بعدي

 .پردازندمي گوناگون هايحوزه در تخصصي خدمات ارائه به و بوده سازمان نظر زير موسسات، فعاليت: وابسته موسسات. ۸

 

 تهران شهرداری هنری فرهنگیسازمان  چارت  
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 سخن آخر 

را يکي از توان آن فضاهاي فرهنگي بعنوان يکي از ابعاد بنيادي توسعه فرهنگي از چنان اهميتي برخوردار است که مي

انداز فرهنگي کشور دانست. با اجراي برنامه توسعه الزامات تحقق توسعه فرهنگي و دستيابي به اهداف چشمترين اساسي

هاي هاي فرهنگي شهروندان گامتوان در جهت ارتقاء مهارتبرداري صحيح از اين اماکن است که ميفضاهاي فرهنگي و بهره

هاي فرهنگي، شهروندان ها و تواناييدست يافت؛ با ارتقاء مهارتموثري برداشت و به سطحي از فرهنگ که مناسب توسعه است 

هاي توسعه کاسته خواهد و در نتيجه از آثار و تبعات منفي برنامه آورندامادگي بهتري براي پذيرش مظاهر توسعه بدست مي

کالن فرهنگي را توسعه مطلوب فضاهاي فرهنگي در کشور مستلزم الزامات و مقدمات خاصي است که تحقق اهداف  شد.

انداز فرهنگي کشور و در ايران در راستاي دستيابي به اهداف چشم . براي توسعه فضاهاي فرهنگيدهدالشعاع قرار ميتحت

ريزي و اجراي برنامه توسعه اين اماکن استفاده بهينه از اين اماکن بايد ضمن طي مراحل علمي و منطقي نسبت به برنامه

فضاهاي فرهنگي و اجراي برنامه توسعه فضاهاي فرهنگي ريزي زهاي توسعه فضاهاي فرهنگي، برنامهمبادرت ورزيد. تعيين نيا

 1از جمله مراحلي است که در فرايند توسعه مطلوب کمي و کيفي فضاهاي فرهنگي بايد در نظر گرفته شود.
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