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وند جان و خرد  هب انم خدا

 شهرهای خالق فرهنگ و هنرهای  شبکه اندازی راه فراخوان

های متمایزی برای  ظرفیتکند و  ای پیدا می های ویژه فرهنگ پربار ایرانی ـ اسالمی در هر یک از شهرهای ایران جلوه
های  هم زمینهو تقویت شوند تا  شناساییتوانند  آورند که می فراهم میاجتماعی و اقتصادی ، هنری، توسعه فرهنگی

مجموعه . ایفا کننددر ارتقای مادی و معنوی زندگی مردم را واقعی خود ای پیدا کرده و هم نقش  رشد و بالندگی تازه
مقام معظم « گام دوم انقالب»و بیانیه ، «الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت»، «۴۱۴۱انداز  سند چشم»اسناد باالدستی از جمله 

بر مبنای توجه به بخشیدن به فرهنگ و هنر و سبک زندگی مردم  های تعالی اصول و ضرورت، مردم ایرانرهبری به 
 را به خوبی روشن کرده است. های درونی و بومی  ظرفیت

با را « شهرهای خالق فرهنگ و هنرشبکه »طرح  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیهنری  امور معاونت، بر این اساس
 و، ایرانی ـ اسالمی و ترویج فرهنگ و هنر عدالت فرهنگی توسعه در جهت آمایشیمحور و  یندهلحاظ اهمیت نگاه آ
برآمده در بسترهای نه های خالقا و حمایت از طرح موجودفرهنگی و هنری های  سازی زیرساخت تقویت و کاربردی

و طبیعی  ی انسانی، فرهنگی، هنریها ظرفیت ،ها شناسایی داشتهنخست این مسیر گام  گذارد. به اجرا میمحلی و بومی 
کند مورد  هایی که تدوین می دهد و برنامه هایی که ارائه می است. هر شهر بر مبنای گزارش مختلف کشور در مناطق

در ، شهرهای خالق  شبکهاعضای . آید خالق فرهنگ و هنر در میشبکه یک به عضویت ارزیابی و داوری قرار گرفته و 
ی الزم را توسعه داده ها زیرساختگیرند تا  قرار میاعتبارات و منابع ، تسهیالت، خدماتای از  مجموعهاولویت دریافت 

 های معرفی شده را اجرا کنند.  و برنامه

ها و نهادهای دولتی و غیردولتی تدوین و با  که با همکاری دستگاههنری فرهنگی و حوزه  های هر شهر در زمینهپرونده 
، شود ارائه میهای فرهنگی و هنری شهر  و نمایندگان انجمناسالمی  ره فرهنگ و ارشادرئیس ادا و شهردار امضای

 مبنای شرکت در این طرح است.

قرار پایش مورد ارزیابی و ای  های منظم دوره از طریق گزارش های خالقشهرهای اجرایی  ها و سیر فعالیت برنامه
 .خواهند گرفت

 اهداف

 در شهرها و مناطق فرهنگی ایران رویکرد آمایشی مبتنی برپایدار، مشارکتی و توسعه برای ریزی  کمک به برنامه 

 بومیو پایدار ، اثربخش، خالقانه، وپیشنهادهای نحمایت از ها و  پرورش فعالیتو ، جذب، کشف 

 مبتنی بر فرهنگ  در سطح محلی و بومیو هنری فرهنگی های  گیری از امکانات و ظرفیت بهره ساماندهی و
 اسالمی ایرانی ـ

 مردمی در فرهنگ یها تیظرفو تقویت  تمرکززدایی در امور فرهنگی و هنری 

 ها و دانش بومی در میان شهرهای مختلف ایران تبادل تجربه 

 وکارهای فرهنگی هنری و صنایع خالق و کمک به بهبود کسب توسعه اقتصاد فرهنگ و هنر 
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 شیوه اجرایی

اداره فرهنگ و فرماندار و دبیری رئیس به ریاست ق فرهنگ و هنر شهرهای خال شورای برنامه ریزی، هر شهردر 
سپس  .شود یمتشکیل شهرستان  های فرهنگی و هنری ای از دستگاه با حضور نمایندگان مجموعه و ارشاد اسالمی

با  شهرها مطابق، . پس از آنشود یمراه اندازی  فرهنگ و ارشاد اسالمی هدر ادارشهر خالق فرهنگ و هنر دبیرخانه 
های مربوطه توسط  . هر شهر پس از امضای فرمخواهند کردنسبت به انتخاب حوزه و شاخه موضوعی اقدام ، فراخوان
با نامه مدیرکل را  ها آن، های فرهنگی و هنری مرتبط رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و نمایندگان انجمن، شهردار

نمایندگان ، رسیده یها فرم از ارزیابی . پسکنند یم ارساله مرکزی به دبیرخان، فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مربوطه
طرح تفصیلی و ، . پس از بازگشت گروه آموزش دیدهدعوت خواهند شدکارگاه تخصصی مرتبط به هر شهر 

طی ، دبیرخانه مرکزی پس از اعالم نظر هیئت داوران شهر را تدوین و ارسال خواهند کرد.های تخصصی  پرونده
 که شهرهای خالق هر رشته فرهنگی و هنری را معرفی خواهد کرد.مراسمی شب

 شهرهاهای  های کلی برنامه ویژگی
برخی از ، های تخصصی تدوین خواهد شد اگرچه برنامه اجرایی هر شهر پس از شرکت نمایندگان هر شهر در کارگاه

 تری از این طرح اراائه شود. معرفی کاملشود تا  به شرح ذیل معرفی میترین اصول تدوین این برنامه  مهم

 شده باشد.این عنوان طراحی  ها به طور ویژه برای ها و اقدام فعالیت، ها برنامه .۴

 های دینی و ملی باشد. های بومی و ارزش آیین، متناسب با نیازهای محلیها باید  برنامه .2

 داشته باشد.و هنر شهر  تأثیرات پایداری در ارتقای سطح فرهنگ .3

ها  های اجرایی برای تأمین هزینه ها و دستگاه کارخانه، های بزرگ تجاری و پشتیبانی شرکت از مشارکت مردمی .۱
 گذاری برخوردار باشد. و سرمایه

 قابلیت الگوبرداری داشته باشد. .5

 باشد.نوآورانه و کیفی در محتوا و شیوه اجرا  .6

 داشته باشد. ییقابلیت و ضمانت اجرا .7

وری و  بهرهاصول ، تأمین منابعهای  شیوه. در برآورد مالی به اشته باشدها د های برنامه برآورد کلی از هزینه .8
 اشاره شود.اثرگذاری بیشترین های  راه

 المللی باشد. ای و بین ملی و حتی منطقه، محلییا در سطوح ، تواند در سطح شهر برنامه میاجرایی هر گستره  .9
قرار به معنای محور ، موضوعی فرهنگ و هنرمعرفی هر شهر به عنوان شهر خالق در یک حوزه ، در عین حال

 خواهد بود.در سطح ملی های آن حوزه موضوعی  ترین فعالیت آن شهر در مهمگرفتن 

 قابل ارزیابی و پیگیری دقیقی را ارائه دهد.جدول زمانی  .01

 های هر شهر حداقلی برنامهط یشرا

 ر باشد:یط زیبا شرا یو ابتکار یجیترو، یفرهنگ یها تیها و فعال مجموعه برنامه یمعرف ید حاویبا یبرنامه ارسال

 بازتولید، پژوهش، آموزش، توزیع، اعم از عوامل تولید)حوزه فرهنگی یا هنری مربوطه  یمشارکت همه اجزا ،
 (و غیره، عرضه، نمایشگاه، آرشیو، بازخوانی و تفسیر
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 معنوی های مادی و ها و سرمایه زیرساخت، ها ظرفیت، گیری بهینه از پیشینه بهره 

 حوزه فرهنگی یا هنری مشارکت همه نهادها و فعاالن 

 با موضوعمرتبط  یو دولت یردولتیغ یها مشارکت سازمان 

 شاخص و محبوبو هنرمندان  مشاهیر، حضور فعال مفاخر 

 کودکان و نوجوانان(، زنان ازجمله)مردمی ف گسترده مخاطبان یدر نظر گرفتن ط 

 های ارائه شده مهیت و پایداری در برناخالق، یاثربخش 

 الزمو مدارک اسناد 

و رؤسای ، شهردار، رئیس اداره یا مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی شده با امضا و مهر تکمیل های فرم .۴
 های فرهنگی و هنری شهر انجمن

 های تخصصی برای بررسی در کارگاهدر شهر، های قابل اجرا  انداز برنامه شرح کلی از چشم .2

 نحوه شرکت

به  «ایران و هنرفرهنگ شهرهای خالق شبکه دبیرخانه مرکزی »باید مدارک الزم را از طریق پست به  رکتان شیمتقاض
وزارت فرهنگ و ارشاد  معاونت امورهنری ساختمان، تاالر وحدت جنب، شهریار ابانیخ، حافظخیابان ، نشانی تهران
 ۴2۴6673۴۴۴7 و ۴2۴883۴52و  58 شماره تماس: ارسال کنند. دومطبقه اسالمی 
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 های آن انداز و برنامه چشم، ها تزیرساخ، معرفی شهر – 0 شماره پرسشنامه
 استان ................................... شهر ...............................

 
 *یو کالبد یانسان یها رساختیز یفیو ک یکم تی: شامل وضعشهر و هنری یفرهنگ یها رساختیزتوصیف  1

 شهر و هنری رهنگیانداز ف چشم 2
 و ترویج فرهنگ و اهداف شهر برای توسعهها  اولویت، راهبردها 3

 های موضوعی برای شرکت در طرح اعالم حوزه -۲پرسشنامه شماره 
 موضوعی پیشنهاد کند.( هتواند تا سه شاخ )برای هر شاخه موضوعی پیشنهادی یک پرسشنامه جدید پر شود ـ هر شهر می

 حوزه موضوعی:
    اس. مد و لب  ۴ . موسیقی  ۳ . هنرهای نمایشی ۲  ی تجسمی. هنرها0
  یا انهیرا یها یباز ..  8. رسانه و مطبوعات   7 ادبیات .  6 صناعی و سنتی. هنرهای .5

 بندی  . چاپ و بسته 01   سینما.  9
 

 ............................................................................ شاخه موضوعی:
 زیر پاسخ دهید: یها پرسشبر اساس این شاخه موضوعی به 

  .ی شهر در این شاخه موضوعی را شرح دهیدهانهیشیپ .0

  برای توسعه این شاخه موضوعی در شهر کدام است؟و انسانی  کالبدی یها تیظرف، ها رساختیز .۲

 ید. توسعه این شاخه موضوعی را شرح دهو راهبردهای  اندازها چشم .۳

 
 

 نام و نام خانوادگی شهردار:

 
      شماره تلفن ثابت:

 شماره تلفن همراه:
 امضا و مهر:

نام و نام خانوادگی رئیس انجمن فرهنگی و 
 هنری 

 
 نام تشکل یا انجمن: 

      شماره تلفن ثابت:
 شماره تلفن همراه:

 امضا و مهر:

فرهنگ و اداره نام و نام خانوادگی رئیس 
 :رستانشهارشاد اسالمی 

 
 

      شماره تلفن ثابت:
 شماره تلفن همراه:

 امضا و مهر:

 
، انسانی شامل مفاخر فرهنگی و هنریو ، مراکز آموزشی و غیره، های فرهنگی و هنری مجتمع، ها گالری، کالبدی شامل فضاهای فرهنگی *

 رهیغدانشجویان و ، آموختگان دانش، استادان، هنرمندان



 

11111115 
 

 خالق فرهنگ و هنر ایرانهای شهرهای  شبکهدستورالعمل اجرایی 

 شود: دستورالعمل زیر اجرایی می، شهرهای خالق فرهنگ و هنر ایرانو معرفی منظور اجرای فراخوان انتخاب  به

 

پس از ، است فرهنگ و ارشاد اسالمی رهعهده ادابرهر شهر فرهنگی و هنری ساالنه  های که تدوین و ارائه برنامه ازآنجا
، شهرستانرئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی فرماندار و دبیری هر شهر به ریاست  تشکیل شورای برنامه ریزی

ی شورا. اعضای شود یم شهرستان راه اندازی فرهنگ و ارشاد اسالمی هدر ادارشهرهای خالق فرهنگ و هنر دبیرخانه 
 :شامل شخصیتهای حقیقی و حقوقی زیر هستندبرنامه ریزی 

 )فرماندار شهر )رییس شورای برنامه ریزی 

  نایب رییس شورای برنامه ریزی(شهردار( 

  دبیر شورای برنامه ریزی(رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی( 

 های فرهنگی و هنری مرتبط انجمنؤسای ر 

  و گردشگری صنایع دستی، هنگیاداره میراث فررئیس 

  ها و مؤسسات بزرگ تجاری کارخانه، صاحبان صنایعنماینده 

  های فرهنگی و هنری حوزهو نهادهای داوطلبانه غیردولتی فعال در  ها نسمنماینده 

  های مرتبط کارشناس متخصص رشتهدو 

 
  خالق فرهنگ و هنر ایرانشهرهای دبیرخانه ، رابط با هر شهرستانرئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 است.

 های دولتی  و مدیران دستگاهاستادان دانشگاه ، روحانیون، نخبگان حضوراز  این شوراشود در  پیشنهاد می
 بهره گرفته شود.  نفر ۴3در ارتباط با حوزه مربوطه تا حداکثر 

  ی فرهنگی و هنری ها در یکی از حوزه، ۴398 مردادماه ۴۴ تاالزم است هر شهر حداکثر نخستدر مرحله
برای این کار اعالم آمادگی کند. ، های فنی و انسانی در دسترس ها و ظرفیت زیرساخت، و بر اساس پیشینه

های مربوطه را تکمیل و به امضاهای الزم رسانده و طی نامه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی به  باید فرم
 دبیرخانه مرکزی ارسال کند. 

o کثر سه حوزه موضوعی اعالم آمادگی کند. تواند در حدا هر شهر می 
o های فرهنگی و  رئیس انجمنو ، شهردار، فرهنگ و ارشاد اسالمی درخواست هر شهر با امضای رئیس

استان به دبیرخانه شهرهای خالق فرهنگ و  اسالمی ارشادفرهنگ و و توسط مدیرکل ، مرتبطهنری 
 شود.  اعالم می در تهرانهنر 

 مدیران ، فعاالن، از کارشناسان، ۴398تابستان  نیمه دومثبت درخواست اولیه و از  ازپس ، در مرحله دوم
های کارگاهی تخصصی و بحث و  هر شهر دعوت خواهد شد که برای شرکت در دورهبه نمایندگی از 

 شرکت کنند. و هنری های مختلف فرهنگی  های توسعه رشته تبادل نظر پیرامون اصول و شیوه
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 برای  راهای خود  ها و فعالیت برنامه، هر شهر، از بازگشت نیروهای آموزش دیدهپس ، در مرحله سوم
 کنند.  تدوین و به دبیرخانه شهرهای خالق فرهنگ و هنر ارسال می، توسعه رشته اعالم شده

 های  پروندهاز میان ، های مشخص بر اساس شاخص، هیئت داوران شهرهای خالق فرهنگ و هنر ایران
  کند. معرفی میطی مراسمی شهرهای خالق هر حوزه موضوعی را شناسایی و های  شبکه، رسیده

 کند می دریافتعالوه بر عنوانی که ، شهری که به عنوان شهر خالق در یک حوزه موضوعی معرفی شود ،
های فرهنگی و هنری عمده ملی قرار خواهد گرفت و برای تصدی دوباره این عنوان باید  محور فعالیت

 های جدید ارائه دهد.  ای را برای شرکت در رقابت زههای تا برنامه
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 پیوست

 های موضوعی به شرح ذیل است:  های موضوعی زیرمجموعه حوزه ترین شاخه برخی از مهم

 
، عکس، کاریکاتور، تصویرگری، گرافیک، خوشنویسی، نگارگری، سازیمجسمه، شامل نقاشی  هنرهای تجسمی

 هنرهای جدید 
 ، شهروندی، تعاملی، آیینی و سنتی، تعزیه، خیابانی، عروسکی، ایشامل صحنه    هنرهای نمایشی

 ردیف دستگاهی و کالسیک ، شامل موسیقی نواحی     موسیقی
 مستند و پویانمایی، فیلم بلند، شامل فیلم کوتاه     سینما

، سنتی یها یرودوز، یدستگاهی یا نساجی سنت یها بافتهدست ، اداری یها بافتهشامل   هنرهای صناعی و سنتی
، هنرهای مرتبط با سنگ، هنرهای مرتبط با چوپ، سفالگری آبگینه، میناسازی، هنرهای فلزی

 هنرهای وایسته به معماری، حصیربافی
 ادبیات کودک ونوجوان طنز نوشتاری، داستان، شامل شعر   ادبیات

ملحقات ، حی کیف و کفشطرا، طراحی زیور آالت، طراحی لباس ، شامل طراحی پارچه  و لباس مد
 لباس

 


