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ٛكؿز ث٢ساقز  ٝؾالٗز
ٛكؿز ٘١ؿطا ( ٙچِِٛٞي سطثيز ذبٞٛازُي /اضسجبط ظ ٝ ٙق١ٞط)
ٛكؿز ٗؼطكشي ( زضيچ ٠اي ث ٠ػبٖٓ ٗؼٜب)
ؾٔؿٔٛ ٠كؿز ١بي خٞأً ٝ ٙيس١بي عاليي ٗٞكويز
ؾٔؿٔٛ ٠كؿز ١بي كطٗ ٝ َٜ١ؼ٘بضي
ٛكؿز ديطاٗ ٙٞحدبة
ٛكؿز اضسجبط ؾجع
ٛكؿز ظ ٝ ٙضٝـ ظٛسُي
ٛكؿز ػٞاْٗ ٛكبط ثرف قبزي زض ظٛسُي اظ زيسُب ٟهطآٙ
ٛكؿز ٛوف دسض زض ذبٞٛازٟ
ٛكؿز  ٖ١اٛسيكي ثب ٜ١طٜٗساٙ
ٛكؿز سرههي ضٝاٛكٜبؾي ًٞزى
ٛكؿز ُيشبض ًالؾيي ( ثطضؾي زٝضا ٙثبضٝى )
ؾٔؿٔٛ ٠كؿز ١بي ذبٞٛازٞٗ ٟكن اظ زيسُب ٟاؾالٕ
ٛكؿز اذالم زض ذبٞٛازٟ
ٛكؿز دبسٞم ذبٞٛازٟ
ٛكؿز حويوز د٢ٜبٞ١( ٙيز)
ٛكؿز سـصي ٠ؾبٖٓ ثب ٗحٞضيز ث ٠احبزيث
ؾٔؿٔٛ ٠كؿز ١بي دبيِب ٟثؿيح ؾبظٗبٙ
ٛكؿز كؼبال ٙكطِٜ١ي ٗ ٝطثيب ٙض ٝث ٠زضيب
ٛكؿز ١ب ٘١ ٝبيف ١بي ازثي زض هبٓت ًب١ ٙٞٛب( اٛد٘ ٚقبػطاً ٝ ٙبضُب٢١بي سرههي ازثيبر )
ٝيػ ٟثطٛبٗ ٠انل٢بٛ ٝ ٙوف ١بي ٗبٛسُبض
٘١بيف ذبٞٛاز ٝ ٟث٢جٞز ضٝاثظ ظٝخيٚ
٘١بيف ذالهيز  ٝآِٞ
٘١بيف ظٗي ٚدبى – آة دبى
٘١بيف ثعضُساقز ؾؼسي
٘١بيف ضٝيز ١الّ ٗبٟ
٘١بيف ذبٞٛاز ، ٟػكن  ٝن٘ي٘يز
٘١بيف ضٝظ خ٢بٛي ٛدٕٞ
٘١بيف زذشطا ٙاٗطٝظ – ظٛب ٙكطزا
٘١بيف چِِٛٞي اٛشربة ا١ساف  ٝضاٌ١بض١بي ضؾيس ٙث ٠آ٢ٛب
٘١بيف ا١ساف  ،اؾشؼساز١ب  ٝهبثٔيش٢بي كطزي إ ضا چِ ٠ٛٞثكٜبؾٖ
٘١بيف ذٞز قٜبؾي – ذٞيكش – ٚآقٜبيي ثب ذٞز (ًٗ ٚيؿشٖ؟)
٘١بيف ٗوبثٔ ٠ثب ايسظ
٘١بيف ٗٞكويز
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٘١ بيف ذبٞٛاز ٟذالم
٘١ بيف ػٖٔ ٛد ٝ ٕٞضنس ؾشبضُبٙ
٘١ بيف سدٔيْ اظ ديكِبٗب ٙػطنٛ ٠كط آثبض ق٢يس ث٢كشي
٘١ بيف ٘١طا ٟثب ٗكبؿْ ٗحْ (آٗٞظقي  -ث٢ساقشي)
٘١ بيف آقٜبيي ثب آ٘ذيبز ٛدٕٞ
٘١ بيف ثطضؾي ػْٔ ٛبضضبيشي اظ ظٛسُي
٘١ بيف دصيطـ سـييط  ،ضٗع ضؾيس ٙثٞٗ ٠كويز
٘١ بيف ث٢جٞز ًيليز ظٛسُي
٘١ بيف نساي دبي خٞاٛي
٘١ بيف ًٞزى  ٝضؾب٠ٛ
٘١ بيف كطٝ َٜ١ظٛسُي
ٝ يػ ٟثطٛبٗٗ ٠حبكْ آؾ٘بٛي زض ايبٕ ٗبٗ ٟجبضى ضٗضبٙ
ٛ كؿز ًٗٞ ٝ ٚزى ٗٚ
ٛ كؿز ٛوس ًشبة قرهيز ١بي ضِٛي
ٛ كؿز ُط٢١ٝبي ٗٞؾيوي انل٢بٙ
ٛ كؿز سطثيز خٜؿي كطظٛساٙ
ٛ كؿز سرههي كئٖ ؾبظا ٙؾيٜ٘بي ايطا ٝ ٙؾيٜ٘بي ٗؿشٜس
ٛ كؿز ًب١ف زضز١بي ػضالٛي  ٝكهٔي
ٛ كؿز كطٗ ٝ َٜ١ؼ٘بضي
ٛ كؿز ضٝظٗ ٠ٛؼطكز
ٛ كؿز ذٞقجرشي اظ زيسُب ٟهطآٙ
ٛ كؿز زكبع ٗوسؼ
 ؾٔؿٔٛ ٠كؿش٢بي خٞاٛي كهْ ضٝيف ( قٜبؾبيي  ٝاكعايف سٞاٜ٘ٛسي٢بي كطزي  ،ثيِبِٛي اظ ذٞز ٗ٘٢شطي ٚػبْٗ قٌؿز زض ظٛسُي )... ٝ
ٛ كؿز ٛوف ظ ٙزض ٗسيطيز ذبٞٛازٟ
ٛ كؿز قت قؼط (اضسحبّ آيز ا ...كبيض انل٢بٛي )
ٛ كؿز ٛوس ٗٞؾيوي ٗسضٙ
ٛ كؿز ١بي ١لشِي ًبٗ ٙٞٛبزضا -ٙخٞاٛب -ٙدسضا -ٙؾٌٞي دطـ (ؾيط ٗغبٓؼبسي ًشت ق٢يس ٗغ٢طي)
ٛ كؿز ٗؼبزقٜبؾي
ٛ كؿز ٗثٜٞي ذٞاٛي (ُٜح حضٞض)
ٛ كؿز ض١بيي اظ ٝاثؿشِي ٝ ٝاثؿشِي ١بي ٛبؾبٖٓ
ٛ كؿز ١ب ٘١ ٝبيف ١بي ازثي زض هبٓت ًب١ ٙٞٛبي ازثي
٘١ بيف عت هطآٛي
٘١ بيف سئبسط ًٞزى ٞٛ ٝخٞاٙ
٘١ بيف س٢سيسار  ٝكطنز ١بي زٛيبي ٗدبظي
٘١ بيف سدٔيْ اظآٗطا ٙثٗ ٠ؼطٝف  ٝذبزٗب ٙحؿيٜي
٘١ بيف اضسجبط ؾبٖٓ زض ذبٞٛازٟ
٘١ بيف ث٢جٞز ضٝاثظ ظٝخيٚ
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٘١ بيف ٝثالٍ ٞٛيؿب ٙخٞاٞٛ ٝ ٙخٞاٙ
٘١ بيف ًٜشطّ ذكٖ ثطاي ًٞزًب ٙاظ عطين ثبظي
٘١ بيف ثب ذبٞٛازٟ
٘١ بيف ِٛطـ خبٗغ ً ٝبضثطزي ثٗ ٠ؿئٔ ٠زػب
٘١ بيف انالح ؾجس ؾلطٓ ٝ ٟو٘ ٠اظ زيسُب ٟعت اؾالٗي
٘١ بيف چطايي ٗؼضالر كط َٜ١خبٗؼ ٠ايطاٙ
٘١ بيف اكعايف اػش٘بز ثٛ ٠لؽ اظ عطين ثبظي ثٝ ٠آسيًٞ ٝ ٚزًبٙ
٘١ بيف ذبٞٛاز ٟآضاٗف ظٛسُي
٘١ بيف ٗبؾي (ٗوبثٔ ٠ثب آٓٞزُي ٞ١ا)
٘١ بيف ثبقِبٛ ٟدٕٞ
٘١ بيف ٗؼيبض١بي ذبٞٛازٞٗ ٟكن
٘١ بيف چٜس زهيو ٠ثطاي ذٞزٕ
 ؾ٘يٜبض ثطضؾي سبثيط ٗٞؾيوي ؿطة زض ٗٞؾيوي ايطاٙ
 تعذاد مخبطب  000222:وفر
مسببقٍ























ٗؿبثوٗ ٠جبحث اذالهي ٢ٛح آجالؿ( ٠چك٘ٗ ٠ؼطكز)
ٗؿبثوً ٠يي  ٝقيطيٜي ٗحٔي
ٗؿبثو ٠حلظ ؾٞض ٟػ٢س
ٗؿبثوً ٠شبثرٞاٛي (ضكشبض١بي دطذغط ٗطسجظ ثب ايسظ)
ٗؿبثو ٠حضٞضي ق٢ط كطَٜ١
ٗؿبثو ٠آضاٗف زض ذبٞٛازٟ
ٗؿبثو ٠سهٞيطي آقشي ثب ذسا
ٗؿبثو١ ٠ط ٗب ٟيي ًشبة زض ٗب ٟيي ٗؿبثو٠
ٗؿبثو ٠حلظ ظيبضر آّ يبؾيٛ( ٚدٞاي ػبقوب)٠ٛ
ٗؿبثو ٠حلظ  ٝسلؿيط ؾٞض١ ٟبي هطآٛي
ٗؿبثوٛ ٠دٕٞ
ٗؿبثوٛ ٠كطي ٠زيٞاضي
ٗؿبثو ٠زاؾشب ٙاٛوالة
ٗؿبثوًٞ ٠چ ٠اٛوالة
ٗؿبثو ٠ضزدبي اٛوالة
ٗؿبثو ٠ثبظي٢بي ١سكٜ٘س
ٗؿبثو ٠ؾبذز آزٗي اؾشٌجبض خ٢بٛي
ٗؿبثو ٠ثط ؾبحز ذٞضقيس
ٗؿبثو ٠درز آـ ٗحٔي
ٗؿبثو ٠ؾلي ٠ٜآٜدبٟ
ٗؿبثو ٚٗ ٠زيِط
ٗؿبثوً ٠شبثرٞاٛي ضكشبض١بي دطذغط
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ٗؿبثو ٠ذب ٠ٛاي٘ٚ
ٗؿبثو٢ٛ ٠ح آجالؿ٠
ٗؿبثو ٠ظائطاً ٙؼج٠
ٗؿبثوٛ ٠وبقي دسضثعضٍ ١ ٟٞٛ ٝب
ٗؿبثوٞٛ ٠ض
ٗؿبثوٞٛ ٠ضٝاليز
ٗؿبثو ٠حسيث ٗحجز
ٗؿبثو ٝ ٠كطاذٞا ٙايس١ ٟبي هطآٛي
ٗؿبثو ٠يي ضٝظ ذٞق٘ع ٝ ٟؾبٖٓ
تعذاد مخبطب  00222:وفر
خك ٝ ٚخكٜٞاض ٝ ٟؾُٞٞاض١ ٟب

خك ٚقٌطُصاضي
خكٗ ٚيالز حضطر ػٔي (ع)
خكٗ ٚيالز حضطر ظ١طا (ؼ)
خك ٚسٌٔيق
خكٗ ٚجؼث
خكٗ ٚيالز اٗبٕ ضضب (ع)
خكٜٞاض ٟذبٞٛازُي ثبظي٢بي كٌطي
خكٜٞاض٘ٛ ٟبيف ١بي ً٘سي انل٢بٙ
خك ٚدبيب ٙزٝض ٟقٌٞك١ ٠بي هطآٛي
خكٗ ٚيالز حضطر ٗؼه٠ٗٞ
خكٗ ٚيالز اٗبٕ ظٗب( ٙػح)
خك ٚيٌؿبِٓي عطح ض ٝث ٠زضيب
خكًٞ ٚزًبً ٙبض
خكٜٞاض ٟق٢ط كيطٝظ ٟاي
خك ٚاظزٝاج زاٛكدٞيي
خك ٚآلجبي ًٞزى
خكٜٞاض ٟسوسيط اظ ذبزٗب ٙذب ٠ٛذسا (ٗؿبخس)
ٗطاؾٖ ؾُٞٞاضي ق٢بزر اٗبٕ خؼلط نبزم (ع)
خعء ذٞاٛي هطآً ٙطيٖ زض ٗبٗ ٟجبضى ضٗضبٗ 15( ٙطًع ٗحٔٗ ٠حٞض)
خك ٚػيس ؿسيط
خك ٚقت ئسا
خك ٚديٛٞس آؾ٘بٛي
خك ٚػيس آّ ٗح٘س
خك ٚضٝظ خ٢بٛي ًٞزى
خك ٚآؿبظ ؾبّ سحهئي
خك ٚهطاض ٗ٢طثٛٞي
خك ٚػبعل١ ٠ب
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 تعذاد مخبطب 020222 :وفر

خك ٚعٜع ثبظيبكز
خك ٚديطٝظي اٛوالة اؾالٗي (خ َٜكدط )
خك ٚثعضٍ ٝحسر
خكٜٞاض ٟؿصاي ؾبٖٓ
خكٗ ٚيالز ضح٘ز
خكً ٚبٗ ٙٞٛبزضاٙ
خك ٚث٢بضي زض ظٗؿشب ٝ ٙػغط قوبين
خكٝ ٚاليز
خكٗ ٚبزضاٝ ٙزذشطاٙ

ومبيطگبٌ

٘ٛ بيكِب ٟػٌؽ ً ٝشبة ٛ ٝكطي ٠زيٞاضي انل٢بٌٞٛ( ٙزاقز ١لش ٠انل٢ب)ٙ
٘ٛ بيكِب ٟنٜبيغ زؾشي انل٢بٙ

٘ٛ بيكِبً ٟبضيٌبسٞض ١بي ثطُعيس ٟاظ ً 26كٞض خ٢بٙ
٘ٛ بيكِبً ٟشبة (ٗبزضا)٠ٛ

٘ٛ بيكِب ٟزؾشبٝضز١بي ٜ١طي ٜ١طخٞيبٗ ٙطاًع
٘ٛ بيكِب ٟظذٖ ١ب  ٝديٛٞس ١ب

٘ٛ بيكِب ٟاؾبسيس ٜ١ط زاٛكِب ٟكطِٜ١يبٙ
٘ٛ بيكِبٛ ٟوبقي ذيبّ

١ كش٘ي٘ٛ ٚبيكِبٔٗ ٟي خٔ١ ٟٞبي ضضٞي زض ٜ١ط١بي ؾٜشي
٘ٛ بيكِب ٟزؾشبٝضز١بي ض ٝث ٠زضيب

٘ٛ بيكِب ٟػٌؽ ض ٟآٝضز ؾلط اظ ًكٞض ١بي ٜ١س ٛ ٝذبّ
٘ٛ بيكِبًٞ ٟزى ٞٛ ٝخٞاٙ

٘ٛ بيكِب ٟػٌؽ اٛد٘ ٚػٌبؾب ٙايطاٙ
٘ٛ بيكِب ٟآثبض ثب ٗضبٗي ٚهطآٛي
٘ٛ بيكِب ٟزضز ٝؾلبِٓطي

٘ٛ بيكِبٗ ٟطٝاضيسي زض نسف (حدبة  ٝػلبف)
٘ٛ بيكِب ٟآثبض ٛوبقي

٘ٛ بيكِب ٟدٞؾشط اؾغطالة

٘ٛ بيكِب ٝ ٟكطٝقِب ٟثبظي٢بي كٌطي
٘ٛ بيكِب ٟذٞقٜٞيؿي  ٝػٌؽ
٘ٛ بيكِب ٟاٛلدبض ٞٛض

٘ٛ بيكِب ٟؾبال ٠ٛزاٛكِبٜ١ ٟط انل٢بٙ
٘ٛ بيكِب ٟزؾشبٝضز١بي ثبٞٛاٙ
٘ٛ بيكِبً ٟشبة  ٝؾي زي
٘ٛ بيكِبٝ ٟيسئ ٞآضر

٘ٛ بيكِب ٟآثبض ٛوبقي اٛد٘ٛ ٚوبقب ٙانل٢بٙ
٘ٛ بيكِب ٟزضز (ؾلبِٓطي)
٘ٛ بيكِبٛ ٟوف ُطزٙٝ
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٘ٛ بيكِب ٟزؾشبٝضز١بي ٜ١طخٞيبٗ ٙطاًع
٘ٛ بيكِب ٟدسيس١ ٟبي  ٞٛثب ِٛبض١ ٟبي ايطاٛي
٘ٛ بيكِبٛ ٟدٕٞ

٘ٛ بيكِب ٟذظ ِٛبض١ ٟبي ػبقٞضايي
٘ٛ بيكِب ٟدٞؾشط

٘ٛ بيكِبً ٟبضيٌبسٞض
٘ٛ بيكِب ٟيي ضٝظ ثب ًشبة
٘ٛ بيكِب ٟخٛ َٜطٕ

٘ٛ بيكِب ٟػٌؽ ذيبٕ

٘ٛ بيكِب ٟدٞؾشط ٌٗشت ٓ٢ؿشبٙ
٘ٛ بيكِبٞٛ ٖ١ ٚٗ ٟيؿٜس١ ٟؿشٖ

٘ٛ بيكِب ٟؾبحز ٗؼٜٞي ِٛبضُطي
٘ٛ بيكِب ٟاؾ١ ٟٞبي ٗبٛسُبض

 تعذاد مخبطب  000222:وفر
كبرگبٌ آمًزضي
ً بضُب ٟآٗٞظقي اضسجبط ٗؤثط

ً بضُب ٟآٗٞظقي آٗٞظـ ذالم ًٞزى ٗحٞض
ً بضُب ٟآٗٞظقي اضسجبط ثب ًٞزى

ً بضُب ٟآٗٞظقي ك ٚثيب ٝ ٙؾرٜٞضي

ً بضُب ٟآٗٞظقي ؾجعي ًبضي  ٝدطٝضـ ُٔ٢بي آدبضس٘بٛي
ً بضُب ٟآٗٞظقي ض١بيي اظ ٝاثؿشِي ٝ ٝاثؿشِي ١بي ٛبؾبٖٓ
ً بضُب ٟآٗٞظقي حبكظ ذٞاٛي

ً بضُب ٟآٗٞظقي كٔؿلًٞ ٠زى

ً بضُب ٟآٗٞظقي سٞاٜ٘ٛس ؾبظي ٗ٢بضس٢بي ًٞزًبٙ
ً بضُب ٟآٗٞظقي ضنس ػ٘ٗٞي
ً بضُب ٟآٗٞظقي ذٞز قٜبؾي

ً بضُب ٟآٗٞظقي ذالهيز ٗطثيب ٙؾبظٗبٙ
ً بضُب ٟآٗٞظقي اظ ثيٜبٗشٜيز سب سطاٗشٜيز
ً بضُب ٟآٗٞظقي ايٌٞٓٞٛٞغي زض ازثيبر

ً بضُب ٟآٗٞظقي زاؾشبًٞ ٙسب ٟديكطكش٠
ً بضُب ٟآٗٞظقي ذجطِٛبضي ثحطاٙ

ً بضُب ٟآٗٞظقي ثچ١ ٠ب ٢ٗ ٝبضس٢بي ضطٝضي ظٛسُي
ً بضُب ٟآٗٞظقي ػطٝؾي ؾبظي

ً بضُب ٟآٗٞظقي ؾالٗز خٜؿي (آهبيب)ٙ
ً بضُب ٟآٗٞظقي ثبظي٢بي ضايب ٠ٛاي
ً بضُب ٟآٗٞظقي آلجبي ظٛسُي

ً بضُب ٟآٗٞظقي ٜ١ط١بي ذبِٛي
ً بضُب ٟآٗٞظقي سئبسط ًبضثطزي

ً بضُب ٟآٗٞظقي ذالهيز زض ثبظيِطي
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ً بضُب ٟآٗٞظقي ثب خٞا ٙذٞز چِ ٠ٛٞضكشبض ًٜيٖ
ً بضُب ٟآٗٞظقي كطظٛس دطٝضي
ً بضُب ٟآٗٞظقي اؾغطالة

ً بضُب ٟآٗٞظقي اضسجبط ؾجع
ً بضُب ٟآٗٞظقي ًشبة ذٞاٛي
ً بضُب ٟآٗٞظقي ضؾب٠ٛ

ً بضُب ٟآٗٞظقي چِِٛٞي اهشجبؼ اظ ازثيبر ًٞزى ثطاي ٘ٛبيكٜبًٗٞ ٠زى
ً بضُب ٟآٗٞظقي ػٔ – ٕٞقغطٛح – ِٓٞ

ً بضُب ٟآٗٞظقي سٞاٜ٘ٛس ؾبظي قرهيز

ً بضُب ٟآٗٞظقي اؾغٞض ٟزض قبٜ١بٗ ٠كطزٝؾي
ً بضُب ٟآٗٞظقي ٛوس ًشبة

ً بضُب ٟآٗٞظقي زاؾشبٞٛ ٙيؿي( ٝيػٞٛ ٟخٞاٛب)ٙ
ً بضُب ٟآٗٞظقي هجٔ ٠يبثي

ً بضُب ٟآٗٞظقي هه ٠زضٗبٛي
ً بضُب ٟآٗٞظقي ذالهيز ًٝبضُطزاٛي ٘ٛبيف ً٘سي

ً بضُب ٟآٗٞظقي (خبيِب ٟظ١ – ٙسف ذٔوز – ٗجسا ٗ ٝؼبز)
ً بضُب ٟآٗٞظقي ؾٞاز ضؾب ٠ٛاي ٝيػ ٟؾبظٗب٢ٛب
ً بضُب ٟآٗٞظقي سرههي سئبسط

ً بضُب ٟآٗٞظقي ديكِيطي  ٝضا٢١بي ٗوبثٔ ٠ثب اػشيبز
ً بضُب ٟآٗٞظقي ٗعاج قٜبؾي زض عت هطآٛي
ً بضُب ٟآٗٞظقي ٗ٢بضس٢بي ضطٝضي ظٛسُي

ً بضُب ٟآٗٞظقي ٜ١ط سهٞيطُطي ثب ثطـ ًبؿص
ً بضُب ٟآٗٞظقي ًبضُطزاٛي ٘ٛبيف

ً بضُب ٟآٗٞظقي زػب  ٝث٢ساقز ضٝاٙ
ً بضُب ٟآٗٞظقي سريْ قٜبؾي

ً بضُب ٟآٗٞظقي ثبظي٢بي كٌطي
ً بضُب ٟآٗٞظقي ٜ١طزض ذب٠ٛ

ً بضُب ٟآٗٞظقي ثب ق٢بة ؾ١ َٜب
ً بضُب ٟآٗٞظقي ١لز ؾيٚ

ً بضُب ٟآٗٞظقي كئٖ ؾبظي ٗؿشٜس
ً بضُب ٟآٗٞظقي آ٘ذيبز ٛدٕٞ
ً بضُب ٟآٗٞظقي آقذعي ضٝظ

ً بضُب ٟآٗٞظقي سطثيز كطظٛس

ً بضُب ٟآٗٞظقي ؾالٗز خٜؿي
ً بضُب ٟآٗٞظقي هجْ اظ اظزٝاج  ٝاظزٝاج






ًبضُب ٟآٗٞظقي سٌٜيي ١بي ضنسي
ًبضُب ٟآٗٞظقي ػٌبؾي
ًبضُب ٟآٗٞظقي ًٌ٘٢بي آٝي ٝ ٠اٝضغاٛؽ  ٝآسف ٛكبٛي
ًبضُب ٟآٗٞظقي ؾيت ؾالٗشي
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ًبضُب ٟآٗٞظقي آقٜبيي ثب زاؾشبٞٛ ٙيؿي
ًبضُب ٟآٗٞظقي ضٝايز قٜبؾي
ًبضُب ٟآٗٞظقي ذٞزقٜبؾي
ًبضُب ٟآٗٞظقي ض١بيي اظ ٝاثؿشِي  ٖ١ ٝثؿشِي ١بي ٛبؾبٖٓ
ًبضُب ٟآٗٞظقي ٛوس زاؾشبٙ
ًبضُب ٟآٗٞظقي ضنس ذبضج اظ ق٢ط

تعذاد مخبطب  00022:وفر
ارديَب
























ضنس ذبضج اظ ق٢ط
ًُ ٟٞكز
اضزٝي ؿبض ٛرديط
اضزٝي ُٔؿشبُ ٙطزي
اضزٝي ثبؽ دطٛسُبٙ
اضزٝي آضا ٝ ٙثيسُْ
اضزٝي ه٘هط ً ٝبقبٙ
اضزٝي چبزُبٙ
اضزٝي ق٢طضب
اضزٝي ػٔ٘ي  ٝسلطيحي(زض خؿشدٞي ق٢بة ؾ)َٜ
اضزٝي ثبؽ اثطيكٖ
اضزٝي ُٔؿشبًٟٞ ٙ
ًُ ٟٞكز ثبٞٛاٙ
اضزٝي ٓحظ ٠اي ثب عجيؼز
اضزٝي ًب ٙٞٛقؼط  ٝازة
اضزٝي ًٞزًبٙ
اضزٝي هٖ  ٝخٌ٘طاٗٝ ٙك٢س
اضزٝي ً١ٞذي٘بيي
اضزٝي ؾ٘يطٕ
ضنس ذبضج ق٢ط
اضزٝي ًبقبٛ – ٙيبؾط
اضزٝي ًبٗ ٙٞٛبزضاٙ

تعذاد مخبطب 00022 :وفر
اوتطبرات








س٢ي ٝ ٠عطاحي ثطٝقٞض ( ٗؼطكي ثبظي٢بي آدبضس٘بٛي )
س٢ي ٝ ٠سٞظيغ سٓٞيسار ذب ٠ٛق٢يس ث٢كشي
اٛشكبض ثؿش ٠آٗٞظقي ذبٞٛاز ٟدؿشي
چبح ًشبة ًبض نٔ ٠ضحٖ
كٔف ًبضر نٔ ٠ضحٖ
س٢ي ٝ ٠سٜظيٖ ثطٝقٞض آٗٞظ١ ٟبي ٛجٞي
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 سٓٞيس ًشبثچ ٠ؾرٜب ٙق٢يس ث٢كشي زض ذهٞل اٛشربة  ٝاٛشربثبر
 چبح ًشبث٢بي ق٢طٛٝسي
 ؾبذز كئٖ ٗؿشٜس آؾ٘ب ٙكطاسط اظ ذيبّ
 س٢يً ٠شبثچ ٠ثب ٗٞضٞع اػشٌبف
 س٢ي ٝ ٠چبح دٞؾشط ق٢يس ث٢كشي
 س٢يٝ ٠سٞظيغ ثطٝقٞض ذٞقجرشي
 چبح ًشبة ؾشبض ٟقٜبؾي دبي٠
 سٓٞيس ؾي زي سطا١ ٠ٛبي ًٞزًب( ٠ٛق٢طٛٝسي)
 چبح ثطٛبٗ ٠آٗٞظقي ضٝظٛبِٗٛ ٠بضي
 سبٓيق ُطز آٝضي خعٝار ٛدٕٞ
ٗ كبٝض ٟسٔلٜي دطؾف  ٝدبؾد
 سٓٞيس ثطٝقٞض يي هبذ ًشبة
 زكشط ذبعطار ؾبّ قهز
 سٓٞيس ثطٝقٞض ضكشبض ثب ٞٛخٞاٛبٙ
 سٓٞيس ؾي زي ضاؾشِٞيي
 چبح ًشبة ًبض ٗطثي ً ٝشبة ٗشطي
 چبح ثطٝقٞض ٗؼدع ٟن٘ي٘يز
 سٓٞيس ار ٗلب١يٖ ق٢طٛٝسي
تعذاد مخبطب ٛ 000222:ؿر٠
كىسرت – مًسيقي


















ًٜؿطر ٗٞؾيوي كٌٞٔٓٞض ًطزي
ًٜؿطر ٗٞؾيوي اؾشبز اضزقيط ًبٌٗبض
ًٜؿطر ٗٞؾيوي ٞٛ ٖ١اظا ٙچبٝٝـ
ًٜؿطر ٗٞؾيوي ٞٛاظٛسُب ٙايشبٓيب
ًٜؿطر زٞٛ ٝاظي سبض  ٝسٜجي
ًٜؿطر ٗؼ٘ٓٞي ُيشبض ًالؾيي
ًٜؿطر ٗ٢ط آَٜ١
ؾ٘يٜبض ٗٞؾيوي
ًٜؿطر سٌٜٞاظي(ٗٞؾيوي كبذط)
ؾ٘يٜبض سبثؿشبٛ ٠ٛوس ٗٞؾيوي
ًٜؿطر ٗٞؾيوي ًالؾيي آضيب
ًٜؿطر ٗسضؾٞٗ ٠ؾيوي كطايجٞضٍ
خكٜٞاضٞٗ ٟؾيوي انل٢بٙ
ًٜؿطر حؿبٕ آسي ٚؾطاج
ًٜؿطر ثعضُساقز اؾشبز ذطٕ
ًٜؿطر ٗٞؾيوي ايطاٛي ٌٗشٞة

 ؾ٘يٜبض قٜبذز ٗٞؾيوي ايطاٛي
ًٜ ؿطر ١لز ذٞاٙ
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ًٜؿطر ٓجبؼ ذٞاٛي
ًٜؿطر ضاٗيع هٔي اف
ًٜؿطر ٗضطاثي انل٢بٙ
ًٜؿطر قٞض اِٛيع
ًٜؿطر ِٜ١بٕ
ًٜؿطر يبز ثبز
ًٜؿطر ٗٞؾيوي ًالؾيي آٓ٘بٙ
ًٜؿطر ثرشيبضي
ًٜؿطر ُط ٟٝكطيٖ س٢طاٙ
ًٜؿطر اضًؿشط ٗدٔؿي ذٞضقيس
ًٜؿطر چٌبز

تعذاد مخبطب  00222:وفر
تئبتر ي ومبيص

























٘ٛبيف ٗي ذٞاؾشٖ ثطار يي اؾشٌب ٙچبي سٔد ثطيعٕ
٘ٛبيف ُٞخ٠
٘ٛبيف ٛبٓٗ ٠طؽ
٘ٛبيف كئٖ ١بي ذبٞٛازُي
٘ٛبيف ١چْ
٘ٛبيف ١عاض سٞي هه١ ٠ب
٘ٛبيف ديز ٛلز
٘ٛبيف هه ٠ثِ ٞيب ث٘يط
٘ٛبيف ث ٚثؿز ٜ١طٜٗس دالى 8
٘ٛبيف ؾٜسثبزٛبٗ ٠ث ٠ضٝايز قجب٠ٛ
٘ٛبيف ٛي٘طٝ
٘ٛبيف ٗ٘٢بًٞ ٙچٞٓٞي ق٢ط ٗٚ
٘ٛبيف ػوت اكشبز ٟظاضزٝ
٘ٛبيف ضٝيبي دسضثعضٍ
٘ٛبيف ٗٔي خ٘كيس
٘ٛبيف ٗحبم
٘ٛبيف ع٘غ ُطُي
٘ٛبيف ُٜدكي  ٝػطٝؾي ٗٚ
٘ٛبيف ذيبثبٛي سٓٞسي اظ خٜؽ ٗطٍ
٘ٛبيف ًٜشطّ ذكٖ
٘ٛبيف آؾ٘ ٙٞآثي
٘ٛبيف ذٞاة ثٞزٕ ٝهشي ثبضاُ ٙطكز
٘ٛبيف نح ٠ٜاي هٔ٘ج٠

٘ٛ بيف ٓٞ١شؿط كطظٛس انل٢بٙ
٘ٛ بيف يب هه ٠ثِ ٞيب ث٘يط
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٘ٛبيف ٗؿبكطا ٙعٞؼ
ٛوبٓي ذٞاٛي ١لشٌٞٛ ٠زاقز (ؾي  ٝؾ ٠دْ)
اًطا ٙكئٖ (ؾيٜ٘بي ذبٞٛازٗ ، ٟؿشٜس ٜ١ ،طي)
سئبسط ذيبثبٛي
سئبسط هٔ٘ج٠
سئبسط ع٘غ ُطُي
زٗٝي٘١ ٚبيف سئبسط ًٞزى ٞٛ ٝخٞاٙ
٘ٛبيف ٛرْ ًجٞسطا ٙث٢كز
٘ٛبيف ثب نساي چي
٘ٛبيف آهبي اق٘يز ًي٠
٘ٛبيف قٔ ٠دعاٙ
خكٜٞاض٘ٛ ٟبيك٢بي ً٘سي انل٢بٙ
ًبك ٠ؾيٜ٘بي ذبٞٛازٟ
٘ٛبيف ٗجبضى ٞ١ايي ٗي قٞز
درف كئٖ سئبسط
٘ٛبيف ضٛح ١بي ٝضسط خٞاٙ
سئبسطًٞزًب( ٠ٛق٢طٛٝسي)
٘ٛبيف ضٝيبي يي ًلف

تعذاد مخبطب  002222:وفر

سبير فعبليتُب
















 تعذاد مخبطب  00022:وفر

ثطُعاضي زػبي دطكيض ػطك٠
ثطُعاضي ٗطاؾٖ ظيبضر ػبقٞضا
ثطُعاضي ٗطاؾٖ ق٢بزر حضطر ضهي٠
ثطُعاضي ٗطاؾٖ اضثؼي ٚحؿيٜي
خٔؿبر ٗب١يز  ٝا١ساف ٢ٛضز حؿيٜي
ؾُٞٞاضٗ ٟحطٕ
ؾُٞٞاض ٟاظ قٞض حؿيٜي ث ٠قؼٞض حؿيٜي
٘١بيف قيطذٞاضُب ٙحؿيٜي
ٗكبٝض ٟسٔلٜي (كطِٜ١ؿطا١ب)
ٗكبٝضُ ٟط١ٝي  ٝكطزي
ضا ٟاٛساظي ؾبيز سرههي ٗكبٝضٟ
كضبؾبظي ٗساضؼ ثب ٗٞضٞػبر ق٢طٛٝسي
ثبظزيس اظ ٗٞظ ٟذب ٠ٛق٢يس ث٢كشي(ض)ٟ
اضز١ٝبُٔؿشبُ ٙطزي(كطِٜ١ؿطاي دبيساضي)
خٔؿبر دطؾف  ٝدبؾد زض ٗساضؼ
خٔؿ ٠آٝي ٚزٝض ٟسطثيز ٗطثي ض ٟيبض
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«فعاليت هاي غني سازي اوقات فراغت »
(کالسهاي آموزشي)
رديف

گرايص

تعذاد مخبطب

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ػٔ ٕٞهطآٛي (حلظ ،سلؿيط ،احٌبٕ،ضٝذٞاٛي )... ٝ
ازثيبر (زاؾشبٞٛ ٙيؿي ،كئٖ ٛبٗٞٛ ٠يؿيً ،بضُب ٟقؼط )... ٝ
ٜ١ط١بي ١لشِب( ٠ٛثبظيِطيً ،بضُطزاٛي)... ٝ ،
ٗٞؾيوي
ث٢ساقز ق٢طٛٝسي
ث٢ساقز ضٝاٛ( ٙكؿش٢بي ػ٘ٗٞي آٗٞظـ ذبٞٛازٗ ٝ ٟكبٝض ٟكطزي )... ٝ
آٗٞظـ ق٢طٛٝسي ًٞزى ٗٝلب١يٖ ق٢طٛٝسي،سئبسط ًٞزى ٢ٗ،بضس٢بي اضسجبعي ،اضيِبٗي
ٜ١ط ٝق٢طٛٝسا(ٙعطاحيٛ ،وبقي ،ذٞقٜٞيؿي )... ٝ
ٜ١ط١بي زؾشي (ؾلبّٗ ،ؼطم،هبٓي ثبكي ،چطٕ )... ٝ
ٗ٢بضس٢بي ٜٗعّ (ُٔؿبظي ،ذيبعي ،آقذعي ،ؾلط ٟآضايي )... ٝ
ٗ٢بضر ١بي ػٔ٘ي (ٛد ،ٕٞظثبً ٝ ٙبٗذيٞسط )... ٝ

9261
629
885
1327
71
7446
7995
6427
11379
13987
9986
69393

جمع كل:

مذيريت تفريحي
َمبيص ي وطست





















ٛكؿز اٛؿب ٙؾبٖٓ  ٝآضإ ثٞز ٝ ٙهبٛغ ثٞزٙ
٘١بيف ديبز ٟضٝي
ٛكؿز ١بي ازثي
ٛكؿز ١بي ؾالٗز
ٛكؿز ٗص١جي
ٛكؿز آٗٞظـ كٞايس ُيب١ب ٙزاضٝيي
٘١بيف انل٢ب ٙق٢ط زٝؾشي
٘١بيف ًٜشطّ ذكٖ
٘١بيف ٗ٢بضس٢بي ظٛسُي
٘١بيف عٔٞع ٜ١ط
ٛكؿز سرههي ًٞزى  ٝذبٞٛازٟ
٘١بيف آُب١ي  ٝديكِيطي اظ ضكشبض١بي دط ذغط ٞٛخٞاٛبٙ
ٛكؿز ٗحلْ هطآٛي  ٝخعء ذٞاٛي (قج٢بي آؾ٘بٛي)
٘١بيف دًٞي اؾشرٞا( ٙثي٘بضي ذبٗٞـ)
٘١بيف ػجٞض اظ اؾشطؼ
ٛكؿز يي ضٝظ سـصي ٠ؾبٖٓ
٘١بيف ديبز ٟضٝي ُ ًٟٞ ٝكز
٘١بيف قٜبذز اؾشطؼ ١بي كهٔي
٘١بيف سـصي ٠ؾبٖٓ  ٝآُب١ي (عت ؾٜشي)
٘١بيف ٗوبثٔ ٠ثب ٗبٞ١اضٟ
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گسارش عملکرد سازمان هاي وابسته به شهرداري در سال 2931
سازمان فرهنگي تفريحي
ٛ كؿز ١بي ٗص١جي  ٝازثي  ٝؾالٗز
٘١ بيف ضٝاثظ  ٝسلب ٖ١ثي٘١ ٚؿطاٙ
٘١ بيف ثبظي٢بي ٗيساٛي
تعذاد مخبطب  00222:وفر
ومبيص ي تئبتر
٘ٛ بيف ٗٗ ٝ ٚحيظ ظيؿز
٘ٛ بيف ١بي ذيبثبٛي
 اخطاي ٘ٛبيف ؾبٜٓ٘ساٙ
تعذاد مخبطب  0222:وفر
مسببقٍ
ٗ ؿبثو ٠ثبظي قبزي
ٗ ؿبثوبر سلطيحي ٝيػ ٟخٞاٛب ٙزيطٝظ
ٗ ؿبثو ٠نلح ٠اي
ٗ ؿبثوٗ ٠بض  ٝدٔ٠
ٗ ؿبثو ٠ثٗٞي ؾٜشي
ٗ ؿبثو ٠ذبٞٛازُي
ٗ ؿبثو ٠ثبظي٢بي كٌطي
ٗ ؿبثوٛ ٠كبط – سلطيح – سٜسضؾشي
ٗ ؿبثو ٠آقذعي  ٝخكٚ
ٗ ؿبثو ٠سلطيحي خكٜٞاض ٟعٜبة ظٛي
ٗ ؿبثو ٠اسٔٔٞ
ٗ ؿبثو ٠ديٜز ثبّ
ٗ ؿبثو ٠نلح ٠اي ٗبض ٝدٔ٠
ٗ ؿبثو ٠ز ٠١كدط
ٗ ؿبثو ٠ظيجبسطي ٚثبكز ظٗؿشب٠ٛ
ٗ ؿبثو ٠سلطيحي ٝضظقي ٛكبط ظٗؿشبٛي
ٗ ؿبثو ٠ؾبذز آزٕ ثطكي
ٗ ؿبثو ٠كٞسجبّ زؾشي
ٗ ؿبثو ٠دطسبة زاضر
ٗ ؿبثو ٠يبؾ٢بي اٗيس
ٗ ؿبثوً ٠شبة ٗبٟ
ٗ ؿبثوبر ٜ١سثبّ
ٗ ؿبثوبر ز ٝنحطاٞٛضزي
ٗ ؿبثوبر كٞسجبّ ؾبحٔي
ٗ ؿبثوبر ٝآيجبّ ؾبحٔي
ٗ ؿبثو ٠ثٜٗ ٠بؾجز ق٢بزر اٗبٕ ٗح٘س ثبهط(ع)
ٗ ؿبثوٓ ٠حظ١ ٠بي ثي ٛظيط 
تعذاد مخبطب  00222:وفر
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گسارش عملکرد سازمان هاي وابسته به شهرداري در سال 2931
سازمان فرهنگي تفريحي
كبرگبٌ آمًزضي
ً بضُب ٟآٗٞظقي ضيبضي اظ عطين ثبظي
ً بضُب ٟآٗٞظقي ُْ آضايي
ً بضُب ٟآٗٞظقي چ٢بض ؾٞم ثبظي (ثبظي٢بي كٌطي)
ً بضُب ٟآٗٞظقي زؾط  ٝؾٞؾيؽ ً ٝبٓجبؼ
ً بضُب ٟآٗٞظقيوهُٞ ٠يي
ً بضُب ٟآٗٞظقي ُْ ُ ٝيبٟ
ً بضُب ٟآٗٞظقي ذبٞٛاز ٟؾبٖٓ
ً بضُب ٟآٗٞظقي سٌٜيٌ٢بي ػغطقٜبؾي
ً بضُب ٟآٗٞظقي ق٢ط ؾبٖٓ
ً بضُب ٟآٗٞظقي ًٞزى ٝضؾب٠ٛ
ً بضُب ٟآٗٞظقي زٗٝي ٜٞحطك ٠اي
ً بضُب ٟآٗٞظقي قؼجس ٟػٖٔ كيعيي
ً بضُب ٟآٗٞظقي ثبظي٢بي كٌطي
ً بضُب ٟآٗٞظقي قيطيٜي ١بي ٗبٗ ٟجبضى ضٗضبٙ
ً بضُب ٟآٗٞظقي عطظ س٢ي ٠ظٓٝجيب  ٝثبٗي٠
ً بضُب ٟآٗٞظقي ٝيػ ٟؾبٜٓ٘ساٗ ، ٙبزضاٙ
ً بضُب ٟآٗٞظقي ٛوبقي ضٝي چٞة ثؿشٜي
ً بضُب ٟآٗٞظقي اسٔٔ ٝ ٞاضيِبٗي  ٝاثٔٙٞ
ً بضُب ٟآٗٞظقي ًبض ثب چٞة  ٝسؼ٘يط زٝچطذ ٝ ٠سؼ٘يط ًبٗذيٞسط
ً بضُب ٟآٗٞظقي سـصي ٠ؾبٖٓ زض ٗبٗ ٟجبضى ضٗضبٙ
ً بضُب ٟآٗٞظقي زٝضٜ٢ٗ ٟسؾي ذالم  ٝضثبسيي
ً بضُب ٟآٗٞظقي ؾبذز ضٝثيي
ً بضُب ٟآٗٞظقي ٗكبٝضُ ٟط١ٝي
ً بضُب ٟآٗٞظقي ٜ١ط ًسثبٞٛ
ً بضُب ٟآٗٞظقي ٜ١ط ظ ٙاٗطٝظ
ً بضُب ٟآٗٞظقي ؾجع ٟآضايي
ً بضُب ٟآٗٞظقي قيطيٜي ١بي ٞٛضٝظي
ً بضُب ٟآٗٞظقي ؾلط١ ٟلز ؾيٚ
ً بضُب ٟآٗٞظقي سـصي ٠ؾبٖٓ اظ زيسُب ٟعت ؾٜشي
ً بضُب ٟآٗٞظقي ٝضظـ  ٝؾالٗز
ً بضُب ٟآٗٞظقي ًٜشطّ ذكٖ
تعذاد مخبطب  00022:وفر
جطه ي جطىًارٌ
 خك٘ٛ ٚبظ
 خك ٚثبظي٢بي آثي
 خكً ٚبضزؾشي ثب دٞؾش ٠سر٘٠
 خكٜٞاض ٟي ٠هْ  ٝزٝهْ
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گسارش عملکرد سازمان هاي وابسته به شهرداري در سال 2931
سازمان فرهنگي تفريحي
 خكٜٞاض ٟؾبذز سؿجيح
 خكٜٞاض ٟؾبذز ظيجبسطيُْ ٚ
 خكٗ ٚيالز اٗبٕ ضضب (ع)
 خكٗ ٚيالز اٗبٕ حؿ( ٚع)
 خك ٚػيس كغط
 خك ٚاكغبضي
 خكًٞ ٚزًب ٙثي ؾطدطؾز
 خك ٚثعضُساقز ًبضُطا ٙذسٗبر ق٢طي ق٢طزاضي انل٢بٙ
 خ َٜقبز قجب٠ٛ
 خكٜٞاض ٟثبظي٢بي ثٗٞي ؾٜشي
 خكٜٞاض ٟذبٞٛازُي يٌي ثٞز ًٜٞ١ ٠ظ ١ ٖ١ؿز
 خكٜٞاض ٟؾبذز ٗٞقي ًبؿصي
 خكٜٞاض ٟؾبذز ًبضزؾشي ثب ُٞـ دبى ًٚ
 خكٜٞاض ٟؾبذز هالة ؾَٜ
 خكٗ ٚيالز اٗبٕ ظٗب( ٙع)
 خكٜٞاض ٟؾبذز ًبضزؾشي ثب ٛد قيطيٜي
 خكٜٞاض ٟاكغبضي كبٛشعي ثب ذٞضاًي٢بي ؾبزٟ
 خكٜٞاضٛ ٟوبقي ثب سل٢ِٜبي آثي
 خكٜٞاض ٟض َٛآٗيعي ثب ٓجبؾ٢بي ًبؿصي
 خكٜٞاض ٟؾبذز ًبضزؾشي ثب چٞة ًجطيز
 خكٜٞاض ٟؾبذز ًبضزؾشي ثب ؾٞظ ٙكطكط ُْ ٝ ٟؾلبّ
 خكٜٞاض ٟؾبذز ًبضزؾشي ثب چؿت ثطم
 خكٜٞاض ٟؾبذز خؼج١ ٠بي كبٛشعي
 خكٜٞاض ٟؾبذز ٛوبقي ضٝي ٗبؾ٠
 خكٜٞاض ٟؾبذز ًالغ ثب سٌ١ ٠بي چطٕ
 خكٛ ٚي٘ ٠قؼجبٙ
 خكٜٞاض ٟزض خؿشدٞي ُٜح
 خكٜٞاض ٟذبٞٛازُي هبث٢بي ضِٛي
 خكٜٞاض١ ٟلز ؾ َٜزض آة
 خ َٜثبظي٢بي كيعيي
 خ َٜقبزي
 خ َٜذبٞٛازٝ ( ٟالزر حضطر ػٔي اًجط(ع) )
 خكٗ ٚيالز اٗبٕ حؿي( ٚع)
 خكٗ ٚيالز ٗٞٓٞز ًؼج( ٠ع)
 خكٜٞاض ٟثبظي٢بي كٌطي
 خكٗ ٚيالز اٗبٕ ٗح٘س ثبهط (ع)
 خكٗ ٚيالز خٞاز االئ٘( ٠ع)
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گسارش عملکرد سازمان هاي وابسته به شهرداري در سال 2931
سازمان فرهنگي تفريحي
 خكٗ ٚيالز حضطر ظ١طا (ؼ)
 خكٜٞاض ٟذبٞٛازُي يٞيٞ
 خكٜٞاض ٟؾبذز ًبضزؾشي ثب ظطٝف يٌجبض ٗهطف
 خ َٜذبٞٛازُي
 خًٞ َٜزى
 خك ٚضٝظ زضذشٌبضي
 خكٜٞاضً ٟبض١بي سعئيٜي ٗي ٟٞزضذز ًبج
 خكٜٞاض ٟث٢بضا٠ٛ
 خك ٚزٝؾشب ٙزثيطؾشبٛي
 خكٜٞاض ٟدطز ٟذٞاٛي ضٝايشِطي ٝهبيغ اٛوالة
 خك ٚقٌطا٠ٛ
 خكٜٞاض ٟنٜبيغ زؾشي
 خك ٚز ٠١كدط
 خكٗ ٚيالز ديبٗجط(ل)
 خكٜٞاضٛ ٟوف زض ٛوف ًالغ١بي ؾطاٗيٌي
 خك٢ٗ ٚط ٗبٟ
 خكٜٞاض ٟسعئي ٚظيجبسطي ٚسٜوالر قت ئسا
 خكٗ ٚيالز اٗبٕ ١بزي (ع)
 خك ٚثعضٍ دطٝا١ ٠ٛب
 خ َٜذبٞٛازُي
 خكٛ ٚؿيٖ ث٢كز
 خك ٚزكبع ٗوسؼ
 خ َٜقبزي خكٜٞاض ٟثبزثبزً٢ب
 خك ٚؾبٓطٝظ اظزٝاج حضطر ػٔي(ع)  ٝحضطر كبع٘( ٠ؼ)
 خك ٚقت ئسا
 خك ٚػيس ؿسيط ٝهطثبٙ
 خكٜٞاضً ٟبضزؾشي ثب ًبٝ ٟثبكُٜ ٠سٕ
 خكٜٞاضً ٟبضزؾشي ثب زؾش٘بّ ًبؿصي
 خكٜٞاضًٞ ٟالغثب سٌ١ ٠بي دٞؾشط
 خكٜٞاض ٟؾبذز ًبضزؾشي ثب ًطى ٝدكٖ هبٓي
 خ َٜقبز ٞٛضٝظي
سؼساز ٗربعت ٛ 525000:لط
ومبيطگبٌ






٘ٛبيكِب ٝ ٟكطٝقِب ٟػيسا٠ٛ
٘ٛبيكِبٜ١ ٟط١بي زؾشي ثبٞٛاٙ
٘ٛبيكِب ٟػٌؽ (عٔٞع كدط)
٘ٛبيكِب ٟؾبظ١ ٟبي ذالهب)4( ٠ٛاخطا
٘ٛبيكِب ٟثبظيبكز
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گسارش عملکرد سازمان هاي وابسته به شهرداري در سال 2931
سازمان فرهنگي تفريحي
تعذاد مخبطب  00222:وفر
گردضگري ياردي َبي تفريحي زيبرتي

ُ طزقِطي ؾبٜٓ٘سا– ٙذبٞٛازُي – زاٛف آٗٞظا -ٙؾبٜٓ٘س -ثبٞٛاًٞ -ٙزى -آهبيب – ٙزاٛكدٞيي
تعذاد مخبطب  00022:وفر
سبير فعبليتُب










اضائ ٠ذسٗبر ث ٠اضز١ ٝب زض ثبؽ ١بي ثبٞٛا– ٙخعيط ٟثبظي –ثبؽ سدطث٠
ثطُعاضي زػبي ػ٢س ( ػ٢س آزي) ٠ٜ
عطح دصيطـ ايشبٕ
ٗطاؾٖ ػعازاضي ق٢بزر اٗبٕ ضضب(ع)
ػ٢س آزي٠ٜ
ٗطاؾٖ هه١ ٠بي ػبقٞضا
ثطُعاضي زػبي ػطك٠
ثطُعاضي ٗطاؾٖ قت ػطك٠

تعذاد مخبطب  000022:وفر

مذيريت يرزضي
َمبيص،وطست ،جطىًارٌ
























٘١بيف ديبز ٟضٝي ذبٞٛازُي ٗحالر
٘١بيف ٝضظـ نجحِب١ي
٘١بيف زٝچطذ ٠ؾٞاضي (آهبيب)ٙ
خكٗ ٚيالز حضطر ػٔي (ع)
خكٗ ٚيالز حضطر ظ١طا (ؼ)
خكٗ ٚيالزخٞاز االئ٘(٠ع)
خكٗ ٚيالز حضطر ٗؼه( ٠ٗٞؼ) ضٝظ زذشط
خكٗ ٚيالز اٗبٕ حؿ(ٚع)
خكٗ ٚيالز اٗبٕ ظٗب(ٙػح)
خكٗ ٚيالز حضطر ػٔي اًجط(ع)
خكٗ ٚيالز اٗبٕ ضضب(ع)
خكٗ ٚجؼث حضطر ضؾ ّٞاًطٕ (ل)
خك ٚاذششبٗيٗ ٠ؿبثوبر ٗٞالي ػطقيبٙ
خكٜٞاض ٟكطِٜ١ي ٝضظقي كبع٘يٙٞ
ٛرؿشي ٚخكٜٞاضً ٟيي  ٝقيطيٜي  ٝزؾط١بي ٝضظقي
٘١بيف زٝچطذ ٠ؾٞاضي ٛساي ػطقيبٙ
خكٜٞاض ٟكطِٜ١ي ٝضظقي اٗبٗز ٗ ٝؿبثوبر ٝآيجبّ  ٝكٞسؿبّ
ٗطاؾٖ خك ٚاذششبٗيٗ ٠ؿبثوبر حٞظ١ ٟبي چ٢بضُبٗ ٝ ٠ٛحالر
خكٗ ٚيالز اٗبٕ ضضب(ع)
خكٗ ٚيالز ديبٗجط اًطٕ (ل)
خك ٚػيس ؿسيط
٘١بيف ز ٝنحطاٞٛضزي (ز ٠١كدط)
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گسارش عملکرد سازمان هاي وابسته به شهرداري در سال 2931
سازمان فرهنگي تفريحي



























٘١بيف ديبز ٟضٝي ثبظٛكؿشِب– ٙثبٞٛاٙ
٘١بيف ديبز ٟضٝي ذبٞٛازُي
٘١بيف اؾٌيز
خكٜٞاض ٟاذششبٗيٗ ٠ؿبثوبر كٞسجبّ ذبًي ٗحالر
٘١بيف ٝضظـ نجحِب١ي
٘١بيف زٝچطذ ٠ؾٞاضي
ٛكؿز  ٖ١اٛسيكي ثب ٗطثيب ٙنجحِب ٝ ٟػهطُبٟ
ٛكؿز ؾالٗز ٗحالر
ٛكؿز ػٔ٘ي (آؾيت ١بي ً٘ط  ٝظا -ٞٛزضٗب ٙدًٞي اؾشرٞا)ٙ
ٛكؿز ٝيػ ٟدطؾٝ ْٜضظقي
ٛكؿز ؾالٗز ٗحالر
ٛكؿز قٞضاي ٗطًعي ثؿيح ٝضظقٌبضاٙ
ٛكؿز ؾالٗز ٛوف ٝضظـ زض اؾشحٌبٕ ذبٞٛازٟ
ٛكؿز ػٔ٘ي ٝضؼيز ثس ٝ ٙآؾيت ١بي اؾٌٔشي
ٛكؿز ػٔ٘ي ٛوف ٝضظـ ثط ؾالٗشي
ٛكؿز ػٔ٘ي ٛوف ٝضظـ زض ديكِيطي اظ چبهي
ٛكؿز ػٔ٘ي  ٖ١اٛسيكي ثب ٗطثيب ٙنجحِب ٝ ٟػهط ُبٟ
ٛكؿز ٛوف ٝضظـ زض زضٗب ٙثي٘بضي٢ب
ؾٔؿٔٛ ٠كؿز ١بي ٗكبٝض ٟذبٞٛازٟ
ٛكؿز ػٔ٘ي آقٜبيي ثب حطًبر ذغطٛبى ٗلبنْ
ٛكؿز ػٔ٘ي چِ ٠ٛٞثب ٝضظـ ذكٖ ذٞز ضا ًٜشطّ ًٜيٖ ؟
ٛكؿز ٛوف ٝضظـ زض ًٜشطّ ككبض ذٙٞ
ٛكؿز ؾالٗز ٝضظـ زض سٜظيٖ ٝظٙ
ٛكؿز ٗحسٝزيز حطًشي
ٛكؿز ٝضظـ ٗوبثٔ ٠ثب اؾشطؼ
ٛكؿز ػٔ٘ي حطًبر ٜٗ٘ٞػ ٠زض ٝضظـ

تعذاد مخبطب  02222 :وفر
مسببقبت












ٗؿبثو٢ٗ ٠بضس٢بي كطزي كٞسجبّ
ٗؿبثوبر غيٜ٘بؾشيي (دؿطا)ٙ
ٗؿبثوبر سٌٞاٛس ٝزذشطا ٝ ٙدؿطاٙ
ٗؿبثوبر غيٜ٘بؾشيي (زذشطا)ٙ
ٗؿبثوبر خٞزٝ
ٗؿبثوبر ً َٛٞكٞ
ٗؿبثوبر ٝضظقي ٗحالر
ٗؿبثوبر ثبظي٢بي كٌطي
ٗؿبثوبر ثٗٞي ٗحٔي
ٗؿبثوبر ٗساضؼ زذشطا ٝ ٠ٛدؿطا٠ٛ
18

گسارش عملکرد سازمان هاي وابسته به شهرداري در سال 2931
سازمان فرهنگي تفريحي

























ٗؿبثوبر سلطيحي (زاٛف آٗٞظي )
ٗؿبثوبر آٗبزُي خؿ٘بٛي
ٗؿبثوبر ثبؾشبٛي
ٗؿبثوًٞ ُْ ٠چي كٞسجبّ
ٗؿبثوبر ٜ١سثبّ آهبيبٙ
ٗؿبثوبر ثبظي٢بي ٗحالر
ٗؿبثوبر قٜب
ٗؿبثوبر عٜبة ًكي
ٗؿبثوبر عٜبة ظٛي
ٗؿبثوبر ثسٗيٜشٙٞ
ٗؿبثوبر كطِٜ١ي ٝضظقي ٗٞالي ػطقيب( ٙكٞسؿبّٜ١،سثبّٜ١،ط ١بي ضظٗي،ثبؾشبٛيً،بضاسٝ -٠ظ ٠ٛثطزاضي – عٜبة ًكي – ٝق)... -ٝٞ
ٗؿبثوبر كٞسجبّ چ٘ٗ ٚهٜٞػي
ٗؿبثو ٠آٗبزُي حؿ٘بٛي ٝيػٗ ٟطثيب ٝ ٙدطؾ( ْٜثبٞٛا)ٙ
ٗؿبثوبر ًبضاس ٠زذشطا -ٙدؿطاٙ
اذششبٗيٗ ٠ؿبثوبر ٝآيجبّ ًبضًٜبٙ
ٗؿبثوبر غيٜ٘بؾشيي دؿطا – ٙزذشطاٙ
كؿشيٞاّ ٜ١ط١بي ضظٗي دؿطاٙ
ٗؿبثوبر عٜبة ًكي آهبيبٙ
ٗؿبثوبر ٝآيجبّ آهبيبٙ
ٗؿبثوبر كٞسؿبّ دؿطاٙ
ٗؿبثوبر ٜ١سثبّ زذشطاٙ
اذششبٗي ٠كٞسجبّ ذبًي ٗحالر
ٗؿبثوبر ثسٗيٜشٙٞ
ٗؿبثوبر ٝٝق ٞدؿطا -ٙزذشطاٙ

تعذاد مخبطب  00022:وفر
يرزش آمًزضي :

 سؼسازٝضظـ آٗٞظاٛ 65000 ٙلط
 سؼسازًالؾ٢بي آٗٞظقي ً 2830 :الؼ
ً الؼ آٗٞظقي زض 28ضقش ٠آٗٞظقي ضقش١ ٠بي ٝضظقي ،سيطاٛساظي ،ؾبكشجبّ ،يُٞب ،ايطٝثييٜ١ ،سثبًّ ،بضاس ،٠سٌٞاٛس( .... ٝ ٝآهبيبٝ ٙ
ثبٞٛا)ٙ
تعذاد مخبطب  000222:وفر

يرزش صبحگبَي :
76 ايؿشِبٝ ٟضظـٛ 40000لط ٗربعت
8 ايؿشِب ٟػهط ُبٛ5000 ٟلطٗربعت
تعذاد مخبطب  00222:وفر
كبرگبٌ آمًزضي

ً بضُب ٟآٗٞظقي ًيي قيطيٜي قٌالر  ٝزؾط ٝضظقي
ً بضُب ٟآٗٞظقي زاٛف اكعايي ٗطثيب ٙغيٜ٘بؾشيي
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 تعذاد مخبطب  02222:وفر

زٝض١ ٟبي آٗٞظقي ٝيػ ٟدطؾ( ْٜاحيبء ًٌ٘٢بي آٝي -٠ذالهيز -ضٝاٛكٜبؾي ٝضظقي)
ٗؿبثو ٠ديبٗي ٝضظقي زض ؾي٘بي ق٢ط
سٓٞيس ثطٝقٞض زٗٝي ٚخكٜٞاضٗ ٟؿبثوبر ٝضظقي
سٓٞيس دبظّ ٝضظقي
چبح ثطٝقٞض١بي ٝضظقي ٛ 33530ؿر٠

 خذمبت كتببخبوٍ اي











اٗبٛز ًشبة زض زاذْ  ٝذبضج ًشبثرب514674 ٠ٛ
اٗبٛز ًشبة زض زاذْ  ٝذبضج ؾبٓ١ ٚبي ٗغبٓؼ339875 ٠
789681
اؾشلبزًٜٜ ٟس ٟاظ ًشبثرب١ ٠ٛب (ٛلطؾبػز )
اؾشلبزًٜٜ ٟس ٟاظ ؾبٓ١ ٚبي ٗغبٓؼٛ( ٠لط ؾبػز ) 928705
اؾشلبز ٟاظ ثرف ٛكطيبر ًشبثرب١ ٠ٛب (ٛلطؾبػز ) 245905
244888
اؾشلبز ٟاظ ثرف ٛكطيبر ؾبٓ١ ٚبي ٗغبٓؼٛ(٠لطؾبػز )
اؾشلبزًٜٜ ٟس ٟاظ ثرف ٗطخغ (ٛلط ؾبػز ) ًشبثربٗ ٠ٛطًعي ٗ ٝيطزاٗبز 29038
8980
سؼسازًْ ٗطاخؼي ٚثرف اعالع ضؾبٛي ًشبثربٗ ٠ٛطًعي
88
سؼساز ثطُعاضي ٘ٛبيكِب ٟزض ُبٓطي ١بي ًشبثربٗ ٠ٛطًعي
سؼساز ٛلطار ثبظزيس اظ ُبٓطي ١بي ًشبثربٗ ٠ٛطًعي 57210

كبرگبٌ  ،وطستَ ،مبيص













 تعذاد مخبطب 00022 :وفر

ًبضُب ٟآٗٞظقي ثطايٖ ًشبة ثرٞاٙ
ًبضُب ٟآٗٞظقي قبٜ١بٗ ٠ذٞاٛي
ًبضُب ٟآٗٞظقي زاؾشبٞٛ ٙيؿي حطك ٠اي
٘١بيف قي١ ٟٞبي ًب١ف اضغطاة،اٗشحبٛبر ًٌٜٞ ٝض
٘١بيف ٗكبٝض ٟسحهئي
ٛكؿز هه ،٠ثبظيًٞ ،زى
ٛكؿز ٛوس ًشبة
ٛكؿز ثب ً ٖ١شبة ثؿبظيٖ
٘١بيف ًٌٜٞض
ؾٔؿٔٛ ٠كؿز ١بي حوٞهي (زازُبٗ ٟدبظي)
٘١بيف ؾالٗز ضٝاٙ
٘١بيف چِ ٠ٛٞثطاي ًٞزًٖ هه ٠ثِٞيٖ

مسببقٍ

ٗ ؿبثوً ٠شبة ذٞاٛي ظيٜز ػجبزر ًٜٜسُبٙ
ٗ ؿبثو ٠زاؾشب ٙضِٛي ٗٚ
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ٗؿبثوً ٠شبثرٞاٛي (دطؾ)ْٜ
ٗؿبثو ٠ثب  ٖ١ثرٞاٛيٖ
ٗؿبثوً ٠شبثرٞاٛي (خ٘بّ ٗح٘س)
ٗؿبثو ٠يٌي ثٞز يٌي ٛجٞز ظيط ذيً٘ ٠جٞز (ههُٞ ٠يي ٗحطٕ)
ٗؿبثو ٠ػبقٞضا  ٝاٛشظبض
ٗؿبثو ٠حضٞضي يبضيِط
ٗؿبثو ٠ؾبذز ًشبة ًبؿصي
ٗؿبثو ٠اُط ًٗ ٚشبثساض ثٞزٕ
ٗؿبثو ٠ثب  ٖ١ثرٞاٛيٖ
ٗؿبثو ٠يٓ ٠و٘ٙٞٛ ٠
ٗؿبثوً ٠شبثرٞاٛي يبض ٗ٢طثب29ٙ
ٗؿبثوً ٠شبثؿشبٙ

تعذاد مخبطب 02222 :وفر
سبير فعبليت َب













خك ٚػيس ؿسيط ذٖ
خكًٞ ٚزًبً ٙشبثرٞاٙ
ديي زاٛبيي
ثبقِبٗ ٟجبزًٓ ٠شبة
خكٜٞاضً ٟشبثرب١ ٠ٛبي ذبِٛي ق٢ط انل٢بٙ
كطنز زاٛبيي
عطح ًشبةٗ ،بزضًٞ ،زى
ًبضٛبٝاّ زاٛبيي
سٓٞيس ثطٝقٞض١بي سطٝيح كطً َٜ١شبثرٞاٛي
٘ٛبيكِبُٜ ٟديً ٠ٜشبة
٘ٛبيكِبٗ ٟغبٓؼبر ٛ ٝكطيبر

تعذاد مخبطب 02222 :وفر
اصفُبن ضىبسي ي خبوٍ ملل













٘١بيف ػٜبنط ٗؼ٘بضي ؾٜشي زض ثٜب١بي سبضيري انل٢بٙ
٘١بيف يبكش١ ٠بي ثبؾشب ٙقٜبؾي ٗيسا ٙاٗبٕ ػٔي (ع)
ٗالحظبسي زضثبض ٟهحغي ١بي انل٢بٙ
ٜ١سؾٗ ٠وسؼ زض ثٜب١بي سبضيري انل٢بٙ
ضٝاثظ كطِٜ١ي ٜ١ ٝطي ايطاٜ١ ٝ ٙس زض ػهط نلٞي(زيٞاض ِٛبضً ٟبخ چٔ٢ؿش(ٙٞ
ٗؼ٘بضي ذب١ ٠ٛبي انل٢ب ٙزض ػهط نلٞي
ؾبظ ٟزض ثٜب١بي سبضيري انل٢بٙ
ٗؿدس خبٗغ انل٢بٙ
ٗؼ٘بضي ٗؿبخس انل٢ب ٙاظ ُصقش ٠سب حبّ
ضيبضيبر قيد ث٢بيي سٞؾظ اؾشبز ظٗبٛي ثٜٗ ٠بؾجز ضٝظ انل٢بٙ
انل٢ب ٙقف١عاضؾبٓ ٠سٞؾظ زًشط خبٝضي
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٘ٛبيكِب ٟاؾٜبز ٝاهؼ ٠سبضيد ؾبظ  15ذطزاز  42انل٢بٙ
انل٢بٙزاٛفٛبٗٗ ٠ؼ٘بضي ايطا ٙسٞؾظ زًشط ٗؼ٘بضيبٙ؛
ٗطاؾٖ ثعضُساقز  5ضٗضب ٙانل٢بٙ
خبز ٟاثطيكٖ زض كطآيٜس سحٞالر سبضيري ايطاٗ ٙطًعي  ٝخ٢ب ٙسٞؾظ زًشط ٗح٘ٞزآثبزي

تعذادمخبطب 0022 :وفر
ادارٌ رايبوٍ يفىآيري اطالعبت

 اسهبّ ٗ 123طًع اظ ٗطاًع ؾبظٗب ٙث ٠قجٌ ٠ايٜشطاٛز ٝايطٓؽ ؾبظٗبٙ
 عطاحي  ٝديبز ٟؾبظي ٛطٕ اكعاض ٗسيطيز زض آٗس ؾبظٗبٙ
 اؾشوطاض  ٝسٞؾؼٛ ٠طٕ اكعاض عطح ًشبثرب ٠ٛزيديشبّ خبٗغ زيديشبّ ثب ػٜٞا ٙثٜب
 ايدبز  ٝسٌ٘يْ  50قجٌ ٠زاذٔي زض ٗطاًع ؾبظٗبٙ
ٗ سيطيز اٜٗيز اعالػبر ؾبظٗب ٙثٝ ٠ؾئ ٠دكشيجبُ ٙيطي ٗؿش٘ط  ،ايدبز زيٞاض ٟآسف ثط ضٝي قجٌ ٠ؾبظٗب٘١ ٝ ٙچٜيٛ ٚهت ٝ
دكشيجبٛي اظ ٛ 500ؿر ٠آٛشي ٝيطٝؼ سحز قجٌ ٠ثط ضٝي ضايب١ ٠ٛبي ؾبظٗبٙ
 دكشيجبٛي  ٝسٞؾؼ ٠ؾبٗب ٠ٛؾبظٗب ٙآٌشطٛٝيي ؾبظٗب ٙزض ٗ 140طًع ً 800 ٝبضثط قبْٗ  :ضكغ ػيت  ،ثطُعاضي ًالؾ٢بي آٗٞظقي ،
عطاحي  ٝسٞؾؼُ ٠عاضقبر الظٕ  ٝعطاحي كطٕ ُ ٝطزـ ًبض الظٕ
ريابط عمًمي
اطالع رسبوي ي ارتببطبت

 سٓٞيس ٓٞح ككطزً ٟبسبٓ ٍٞدٜدط ( )5(ٟآقٜبيي ثب ػٌ٘ٔطز ٗ6ب ٠١ا ّٝؾبّ) 92
 ث٢ط ٟثطزاضي اظ نساي ق٢ط  313ثطٛبٗ٠

 اٛشكبض اذجبض زض ضٝظٛبٗ١ ٠ب  ٝذجطُعاضي٢ب (1000ػٜٞا ٙذجط)
 عطاحي ٝثبضُعاضي ؾبيز خسيس ؾبظٗبٙ

 اضؾبّ ثؿشٗ ٠سيطا ٙق٢طي  ٝضٝاثظ ػ٘ٗٞي ٢ٛبز١ب

 اضؾبّ ديبٗي ذجطي  ٝسجٔيـبسي  ٝاعالع ضؾبٛي ثطٛبٗ١ ٠ب(78ػٜٞا)ٙ
 س٢ي ٝ ٠سسٝي ٚخس ّٝق٢ط كط3(َٜ١ق٘بض)ٟ

 ضدطسبغ  ،آُ٢ي  ،ثطٛبٗ١ ٠ب  ٝذسٗبر ؾبظٗب ٙزض ٗغجٞػبر ( 55ػٜٞا) ٙ
 چبح ٝيػٛ ٟبٗ ٠سبثؿشبٛي

 سؼساز ٗربعجب ٙؾبيز ؾبظٗبٛ 106000( ٙلط )
 سيطاغ  ،ضدطسبغ (ٛ 1580000ؿر) ٠
سمعي يبصري

 س٢ي ٠ػٌؽ اظ ثطٛبٗ١ ٠بي ؾبظٗب 105(ٙثطٛبٗ)٠
 سٓٞيس سيعض١بي ٗؼطكي ثطٛبٗ١ ٠ب ي ٗ ٝطاًع ؾبظٗب ٙقجٌ ٠ق٢ط( 79ثطٛبٗ)٠
 س٢ي ٠ػٌؽ  ٝكئٖ ثطٛبٗ١ ٠بي ؾبظٗبٙ

 دٞقف سهٞيطي  ٝذجطي ثطٛبٗ١ ٠بي ؾبظٗب ٙزض قجٌ ٠اؾشبٛي  ٝؾي٘بي ق٢ط ( 400ػٜٞا ٙثطٛبٗ) ٠
 سٓٞيس سيعض١بي ٗؼطكي ثطٛبٗ١ ٠ب  ٝذسٗبر ؾبظٗب 80( ٙػٜٞا)ٙ
 س٢ي ٝ ٠سٓٞيس ُعاضقبر سهٞيطي (ٗٞالي ػطقيب - ٙث٢بضا)٠ٛ
تبليغبت ي اوتطبرات






اٛشكبضٗد٘ٞػ ٠هغت ٘ٛب  16ق٘بضٟ
كضبؾبظي سجٔيـبسي ضا١ذي٘بيي 22ثً( ٚ٘٢الٛ، ٟوبة،سطاًز 34000)...ٝػسز
سجٔيـبر ٗحيغي ٗؼطكي ثطٛبٗ١ ٠ب ٝذسٗبر ؾبظٗبٞٗ 25ٙضٞع (ايؿشِب ٟاسٞثٞؼ)
سجٔيـبر ٗحيغي ثطٛبٗ١ ٠بي كطِٜ١ي ؾغح ق٢ط(7ثطٛبٗ)٠
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ُ عاضقبر  ٝسسٝي ٚآييٛ ٚبٗ١ ٠بي ٗبٓي
 س٢ي ٠نٞضس٢بي ٗبٓي ُ ٝعاضقبر ٗطثٞط ث ٠ثٞزخ ٠اػٖ اظ سلطيؾ ،انالح  ٝديك٢ٜبز ثٞزخ١ ٠ط ؾبّ زض ٗٞاػس هبٛٞٛي ٗوطض .
 اذص ثبالسطي ٚؾغح ًيلي ُعاضـ حؿبثطؾي ٗبٓي (ُعاضـ ٗوج )ّٞعي ؾٜٞآ 88 ٙـبيز  91اظ حؿبثطؾي ٚؾبظٗب.ٙ
 س٢ي ٝ ٠سٜظيٖ آييٛ ٚبٗ ٠اٗٞاّ ،سٜرٞاُ ٟطزا ، ٙسلٌيي ١عي١ ٠ٜبي خبضي اظ ؾطٗبي ٠اي  ٝديبز ٟؾبظي آييٛ ٚبٗٗ ٠بٓي ٗؼبٗالسي اثالؿي
اظ عطف ق٢طزاضي اظ اثشساي ؾبّ .92
 س٢ي ٠زؾشٞض آؼْ٘ ٗبٓي عي ؾٜٞار ٓ 86ـبيز  92ثٜٗ ٠ظٞض سؿ٢يْ زض اٛدبٕ اٗٞض ٗبٓي
 اٛدبٕ ًٔي٠ي سٌبٓيق هبٛٞٛي زض ٗٞػس ٗوطض اظ خ٘ٔ ٠اضؾبّ ثٞٗ ٠هغ اظ٢بضٛبٗ١ ٠بي ٗبٓيبر ػٌ٘ٔطز... ٝ
 ديِيطي  ٝحصف ٗبٓيبر سكريم ػٌ٘ٔطز ؾبّ ٗ 1388ؼبزّ ٗ 2/7ئيبضز ضيبّ.
 اذص ُعاضـ حؿبثطؾي ٗوج ّٞخ٢ز ػٌ٘ٔطز ؾبّ  91ثطاي چ٢بضٗي ٚؾبّ ٗشٞآي
 سكٌيْ ً٘يش ٠ي ٝيػ ٟخ٘ؼساضي ثب حضٞض ٘ٛبيٜسُب ٙكٜي ١ط ٗسيطيز
٘١ ؿب ٙؾبظي  ٝايدبز اقْ ٝاحس زض ذهٞل حن آعح٘ ٠دطزاذشي ث ٠اؾبسيس ٗ ٝكبٝضي ٚؾبظٗبٙ
 ديبز ٟؾبظي ٛطٕ اكعاض سحز ٝيٜسٝظ اٗٞاّ ؾبظٗب ٙث ٠ػٜٞا ٙآذطيٞٗ ٚضز اظ ثؿشٛ ٠طٕ اكعاض ٞٛآٝضاٙ
 حصف كطآيٜس١بي ظايس  ٝؿيط ٗٞثط زض ٗجبحث ٗبٓي ثب ٗس ٛظط هطاض زاز ٙآييٛ ٚبٗٗ ٠بٓي ٗؼبٗالر خسيس
 اؾشوطاض  ٝاضسوبء ٛطٕ اكعاض١بي ٗبٓي
 اؾشوطاض ث ٠ضٝظضؾبٛي ًٔي ٠ي ٛطٕ اكعاض١بي ٗبٓي ٗٞضز ٛيبظ اػٖ اظ حؿبثساضي ،اٗٞاّ ،اٛجبض ،حوٞم  ٝزؾش٘عز  ٝثٞزخ ٝ ٠اػشجبضار.
 ايدبز اضسجبط ؾبذشبضي ثيٛ ٚطٕ اكعاض١بي ٗصًٞض ثٜٗ ٠ظٞض اضايُ ٠عاضقبر ٗٞضز ٛيبظ ٘١چٜي ٚسؿ٢يْ زض ثجز ضٝيساز١بي ٗبٓي.
 ايدبز ثؿشط الظٕ زض ٛطٕ اكعاضٗبٓي (حؿبثساضي  ٝثٞزخ )٠ثٜٗ ٠ظٞض ثٞزخ ٠ضيعي ػ٘ٔيبسي اظ خ٘ٔ ٠ثجز ًٔي ٠ي ثطٛبٗ١ ٠ب زض ضاؾشبي ا١ساف
 ٝضا١جطز١بي سؼيي ٚقس ٝ ٟاضايُ ٠عاضقبر الظٕ زض اي ٚذهٞل.
عملکرد حًزٌ طرح ي بروبمٍ
اٛشكبض cdثبظسبة
عطاحي  ٝاخطاي ثبًؽ اعالع ضؾبٛي ٛيبظٜٗسي٢بي كطِٜ١ي –اخش٘بػي (ق٢ط كط200)َٜ١ثبًؽ
اخطاي عطح ٛكب( ٙسٓٞيس ُٓٞٞي ًٔي ٠كؼبٓيش٢بي ؾبظٗب) ٙزض هبٓتُٞٞٓ 70
سٓٞيس ٗد٘ٞػ ٠ثطٝقٞض ١بي (خبيي ٘١يٛ ٚعزيٌي)ٗؼطكي ٗحٔي ٗطاًع ؾبظٗب 5( ٙق٘بض)ٟ
سٞظيغ اهالٕ كطِٜ١ي– سجٔيـي زض ٘ٛبظ ػيس ؾؼيس كغط
اٛشكبض ٗد٘ٞػ" ٠ق٢ط كطٛ ( "َٜ١يبظٜٗسي ١بي كطِٜ١ي اخش٘بػي ق٢ط انل٢ب 5 - ٙق٘بض) ٟ
كؼبٓؿبظي  ٝسجٔيـبر ضا١ذي٘بئي ضٝظ هسؼ
ثطٝظ ضؾبٛي سبثٔ١ٞبي كطِٜ١ي ق٢طي (ٞٗ( ) 1*2ضٞػبر ٞٛ :ضٝظ  ،سلطيح  ،ك ،ٖ٢ضاظ  ٝاٗبٗز –سطثيز  -كطِٜ١ي )... ٝ
سٓٞيس  ٝسٞظيغ ٓٞح ككطز ٟضا ٟايٜدبؾز
اٛشكبض ٗد٘ٞػ ٠سهٞيط كطٗ( َٜ١ؿشٜس ؾبظي كؼبٓيش٢بي ؾبظٗب ٙزض هبٓت ػٔ٘ي)
ثطُعاضي خٔؿبر ػ٘ٗٞي ؾشبز ؾبظٗب ٙزض ٜٗبؾجش٢بي ٗص١جي
ثطٝظ ضؾبٛي اهالٕ ؾبظ١ ٟبي ٗرشٔق اعالع ضؾبٛي زض ٗطاًع ؾبظٗبٜٗ ٝ ٙبعن ق٢طزاضي
اٛشكبضارٛ486000 :ؿر٠

الف -حًزٌ ي مطبلعبت ي پژيَص

 اخطاي اضظيبثي ٗيساٛي دبض ٟاي اظ ثطٛبٗ١ ٠ب  ٝذسٗبر ؾبظٗب ٝ ٙثطُعاضي خٔؿبر سحٔئي آ٢ٛب٘١ ،چً ٙٞب ٙٞٛثيٜف ٗغ٢ط ٘١ ،بيف
١بي كطٗ ٝ َٜ١ؼ٘بضيً ،شبثرب١ ٠ٛبي ٗدش٘غ ٗؿٌٛٞي ،آٗٞظـ ًبضًٜب ٙؾبظٗبٙ
 اخطا ٛ ٝظبضر ثط دطٝغ١ ٟبي سحويوبسي ثب ٌ٘١بضي دػ١ٝكِطا ٚٗ ٙخ٘ٔ:٠
ٛ يبظؾٜدي آٗٞظقي ًبضًٜب ٙؾبظٗبٙ
 ثطضؾي ٝضؼيز نٔ ٠ضحٖ زض ق٢ط انل٢بٙ
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 دػ١ٝف ثطضؾي ضٝـ ١بي دبؾرِٞيي ث ٠ؾؤاالر ٗبٝضايي ًٞزًبٙ
 سسٝي٢ٛ ٚبيي ا١ساف  5ؾبٓ ٠ي ؾبظٗب ٙث٘١ ٠طا ٟديٞؾز ١بي سٞنيلي  ٝقطح ضٛٝس سسٝي ٚآٙ
 سؼيي ٚاٞٓٝيز ١ب ٗ ٝبسطيؽ ا١ساف حٞظ١ ٟبي ؾبظٗبٛي ( ا١ساف ٝيػ١ ٟط حٞظٗ ٝ ٟطًع ٝاثؿش ٠ثب سٞخ ٠ث ٠اٞٓٝيز آ٢ٛب)
 زاٝضيٗ ،كبٝضٛ ٝ ٟظبضر ثط عطح ١بي سحويوبسي  ٝيب دطٝغ١ ٟبي اخطايي ٘١چ:ٙٞ
ٞٗ اٛغ كطِٜ١ي ٗكبضًز ظٛب ٙزض كؼبٓيز ١بي كطِٜ١ي
ٛ يبظؾٜدي ٝضظـ ِ٘١بٛي  ٝآٗٞظقي
 ثطضؾي ٗيعا ٙآٗبزُي ًشبثساضاً ٙشبثرب١ ٠ٛبي سحز دٞقف ق٢طزاضي
 خ٘غ آٝضي ثبٛي اعالػبسي  ٝقٜبؾبيي اكطاز  ٝسيٖ ١بي دػ١ٝكي
 ثطضؾي چبضر ؾبظٗبٛي ثب ػٜبيز ث ٠ضٝيٌطز ٜٗغوٗ ٠حٞضي  ٝسسٝي ٚقطح  ٝظبيق ١ط حٞظٟ
 سكٌيْ خٔؿبر قٞضاي ضا١جطزي ؾبظٗب ٙثٜٗ ٠ظٞض ثطضؾي ٝسحٔيْ كطآيٜس١بي اخطايي زض ؾبظٗبٙ
 سحٔيْ  ٝثبظِٛطي ظيط ؾيؿشٖ ١بي ثطٛبٗ ٠ضيعي ثٞزخ ٝ ٠ثطٛبٗ١ ٠ب (كطآيٜس) ٘١ ٝچٜي ٚثطٛبٗ ٠ضيعي آٗٞظقي ؾبظٗب ٙزض ٛؿر ٠ي زٕٝ
ٛطٕ اكعاض
 خ٘غ ثٜسي ٢ٛبيي  RFPدطٝغٌٗ " ٟبٛيعٞ٘ٛ ٟزً ٙبضر اؾشرط١بي سحز دٞقف ؾبظٗب"ٙ
 عطاحي  ٝديبز ٟؾبظي ؾيؿشٖ ٌٗبٛيعٗ ٟكبٝض ٟكطزي زض ٗطاًع ثب ٌ٘١بضي حٞظ ٟضايب ٝ ٠ٛؾبذز ُعاضقبر ٗطثٞع٠
 عطاحي  ٝؾبذز ُعاضقبر ٛطٕ اكعاضي قبذم ١بي اضظيبثي ٗشٞاظ )BSC( ٙثب ٌ٘١بضي حٞظ ٟي ضايب٠ٛ
 ثبظِٛطي آٝي ٠ا١ساف ً٘ي ؾبظٗب ٙث ٠سلٌيي حٞظ١ ٟب ٗ ٝطاًع  ٝثطٛبٗ ٠ضيعي خ٢ز سسٝي ٚآ٢ٛب ثطاي ؾبّ 93
 ثطٛبٗ ٠ضيعي زض ذهٞل سسٝي ٚقؼبع آٝيٗ ٠طاًع ؾبظٗب ٙثب ػٜبيز ث ٠اعالػبر ؾطق٘بضي ؾبّ ً 90كٞض ث ٠سلٌيي ٗكرهبر
خ٘ؼيشي ١ط ٗحٔ ٠ثطاي ١ط ٗطًع
 سسٝي ٚقبذم ١بي ػٌ٘ٔطزي حٞظ١ ٟبي ؾشبز ؾبظٗب٘١ ٝ ٙچٜي ٚحٞظ ٟي زضآٗس شيْ ٗؼبٛٝز ازاضي ٗبٓي
 سسٝي ٝ ٚاضؾبّ زؾشٞضآؼْ٘ ٗحبؾج ٠ي قبذم ١بي اضظيبثي ػٌ٘ٔطز  ٝآٗٞظقي دطؾٗ ٝ ْٜسيطا ٙزضعي خٔؿبر سٞخي٢ي
 ثطُعاضي خٔؿبر اضظيبثي  ٝسحٔيْ ػٌ٘ٔطز حٞظ١ ٟب ٗ ٝطاًع زض ؾبّ  91ثب حضٞض ٗسيطا ٙاضقسي ؾبظٗب ٝ ٙحٞظ١ ٟبي ٗطثٞع٠
 عطاحي  ٝسحٔيْ دطٝغ١ ٟبي اضظيبثي ٗيساٛي سؼسازي اظ كؼبٓيز ١بي انٔي حٞظ١ ٟب ثب ٌ٘١بضي حٞظٛ ٟظبضر  ٝاضظيبثي
 ديِيطي  ٝاخطاي چٜس عطح دػ١ٝكي ٗٞضز ٛيبظ ؾبظٗب ٙقبْٗ :
 ثطضؾي ٝضؼيز نٔ ٠ضحٖ ثيٗ ٚطزٕ ق٢ط انل٢بٙ
 ثطضؾي ٝضؼيز ًٜشطّ ذكٖ ٗطزٕ ق٢ط انل٢بٙ
ٛ يبظؾٜدي ٝضظـ ِ٘١بٛي  ٝآٗٞظقي ٜٗبعن چ٢بضزِ١ب ٠ٛق٢ط انل٢بٙ
 ثطضؾي قي١ ٟٞبي دبؾرِٞيي ث ٠ؾؤاالر ًٞزًب ٙزضثبضٗ ٟؿبئْ ٗبٝضايي
ٛ يبظؾٜدي آٗٞظقي دطؾ ْٜؾبظٗبٙ
 ثطضؾي خبٗؼ ٠قٜبذشي ٛيبظ١بي كطِٜ١ي ق٢طٛٝسا ٙق٢ط انل٢بٙ
 ثطضؾي سبثيط اخطاي ظٛس ٟي ٗٞؾيوي ثط ٝضؼيز ًٞزًب 2 -8ٙؾبّ زض ٜ١طؾطاي ذٞضقيس
 سؼبْٗ ثب حٞظٗ ٟؼبٛٝز كطِٜ١ي ق٢طزاضي خ٢ز اخطاي دطٝغ١ ٟبي ؾجي ظٛسُي  ٝسسٝي ٚقٜبؾٜبٗٗ ٠حالر
 سسٝي ٚظيط ٗؤٓل١ ٠بي انٔي حٞظ١ ٟب ٗ ٝطاًع زض ؾبّ  ، 92ثب سٞخ ٠ث ٠ا١ساف ٗ ٝؤٓل١ ٠بي  5ؾبٓ ٠ي ؾبظٗبٙ
مذيريت امًر اداري يمىببع اوسبوي
ياحذ كبرگسيىي:
 عطح  ٝضاٟاٛساظي ٛطٕاكعاض حضٞض  ٝؿيبة :ثب ١سف يٌؿب ٙؾبظي هٞاٛي ٚحضٞض  ٝؿيبة دطؾْٜ

امًر رفبٌ:
 ذطيس يي ثبة ٝيال زض ق٢ط چبثٌؿط  ٝاخبض ٟيي ثبة آدبضس٘ب ٙزض ٗك٢س ٗوسؼ
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ياحذ آمًزش:
 اخطاء ٛيبظؾٜدي آٗٞظقي ثب ١سف ثطُعاضي ًالؾ٢بي ٗٞضز ٛيبظ ٗ ٝؤثط ثطاي اضسوبء ؾغح زاٛف ػ٘ٗٞي  ٝسرههي دطؾْٜ
 آٌشطٛٝيٌي ًطز ٙدطٛٝس١ ٟبي آٗٞظقي دطؾْٜ

ٝ احس اضظقيبثي ٛ ٝظبٕ ديك٢ٜبزار
 سسٝي ٝ ٚاضائ ٠آئيٛ ٚبٗٛ ٠ظبٕ ديك٢ٜبزار ثب ١سف سطٝيح اضائ ٠ديك٢ٜبزار ؾبظٛس ٟزض اضسجبط ثب ا١ساف ؾبظٗب ٙاظ عطف ًبضًٜبٙ
دبيرخبوٍ:
 اسهبّ ث ٠اسٗٞبؾي ٙٞازاضي ق٢طزاضي ثب ١سف زضيبكز ثٞٗ ٠هغ ٛبٗ١٠ب ،اعالػي١٠ب  ٝزؾشٞضآؼْ٘١بي نبزض ٟاظ ق٢طزاضي.
ٗ سيطيز سبؾيؿبر ٢ِٛ ٝساضي  ٝسٞؾؼٗ ٠طاًع ؾبظٗبٙ







ض َٛآٗيعي ٗطاًع ؾبظٗبٙ
ٞٛؾبظي ؾيؿشٖ ُطٗبيكي  ٝؾطٗبيكي ٗطاًع
ث ٠ضٝظ ضؾبٛي اٌٗبٛبر ذسٗبسي ٗطاًع
ث٢ط ٟثطزاضي ٗطاًع خسيس آشبؾيؽ
سبٗيٜٗ ٚبثغ ٗبٓي الظٕ اظ ق٢طزاضي ٜٗبعن ُ 15ب٠ٛ

کميته فرهنگي ستاد تسهيالت سفر شهر اصفهان

 سجٔيـبر ٗحيغي ،ث٘١ ٠طا٘ٛ ٟبيف ذيبثبٛي  ٝاخطاي ٗؿبثوبر خ٢ز ق٢طٛٝسا ( ٙاخطا ً٘ 3خ )
٘ٛ بيكِب١ ٟبي ػٌؽً ،بضيٌبسٞضٛ ،وبقي  ٝآثبض ُٜديٞٗ ٠ٜظٜ١ ٟط١بي ٗؼبنط
 ثبظزيس اظٗٞظ ٟح٘بٕ ػٔي هٔي آهب ً ٝبضُب ٟؾلبّ

 ثطدبيي ؾلط١ ٟلز ؾي ،ٚاخطاي ٝيػ ٟثطٛبٗ١ ٠بي ذبٞٛازُي ثبظي  ٝؿطك١ ٠بي كطِٜ١ي سلطيحي (اخطا زضً٘ 3خ)
 ثطدبيي ٘ٛبيكِب١ ٟبي نٜبيغ زؾشي ً ٝشبة  ٝثبظي ١بي كٌطي
٘ٛ بيكِب ٝ ٟكطٝقِبً ٟشبة
 ايدبز كطِٜ١ؿطاي ٗؿبكط

ٗ د٘ٞػ ٠ؿطك١ ٠بي سلطيحي ٘ٛ ٝبيكِب١ي قبْٗ سطاٗجٓٞي ، ٚدبضى ثبزي  ،ثبظي ١بي ضايب ٠ٛاي ... ٝ
 ايدبز دبيِب ٟضنسي زض ًٜبض دْ ذٞاخ ٞث٘١ ٠طا٘ٛ ٟبيكِبٟ

 كطاذٞا ٝ ٙاٛشربة ث٢شطي ٚؾجعٞٛ ٟضٝظي  ٝثطُعاضي ٘ٛبيكِب ٟاظ آثبض ضؾيس ٟزض ثبؽ خٞاٙ
٘ٛ بيكِب ٟچكٖ ٘١ ٝچك٘ي هٜبػز

 ثطُعاضي ٘ٛبظ خ٘بػز ظ٢ط  ٝػهط ٗ ٝـطة  ٝػكبء  ٝعطح ٗؿبثو( ٠اخطا زضً٘ 3خ)
٘ٛ بيكِب١ي اظ آثبض ٜ١طي اظ ٗٞاز زٝضضيرشٜي  ٝثبظيبكشي ً ٠زض خكٜٞاض١ ٟبي ذبٞٛازُي ثبظي زض خعيط ٟثبظي

 ثطدبيي ٘ٛبيكِب(ٟقبْٗ ؿطك١ ٠بي ػٌؽ 3ثؼسي انل٢ب، ٙحدبةٗ ،كبٝض ،ٟثطٛبٗٝ ٠يػًٞ ٟزى ،سأسط ذيبثبٛي ثبظزيس ٗدبظي ،
 اظ اٗبً ٚسبضيري ()...ٝاخطا زض ً٘ 2خ)
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