باسمهتعالی
كارنامهي
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان ايالم
در يك نگاه
هفتهي دولت را به همهي دولتمردان صديق و پرتالش نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران تبريك عرض
مي كنم و ياد و خاطرهي دو شهيد عالي مقام « رجايي » و « باهنر» را گرامي مي دارم.

سال  ،4931با تمام فراز و فرودها براي درخت تناور و پر شاخ و برگ «فرهنگ» سالي اميدوار كننده و برانگيزاننده
بود .هم نهال «اميد» را در دلها كاشت و از چشمهي زالل اعتدال آبياري كرد تا «بر» دهد ،هم انگيزهي پاسداري
ازآن را در نهان خانهي انديشهي پاسداران حوزهي فرهنگ زنده نگه داشت تا براي رشد و اعتالي آن تالش كنند.
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان ايالم از آغاز تا پايان سال  4931با الهام از رهنمودهاي مقام معظم رهبري،
رييس جمهور محترم ،ديدگاههاي وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسالمي ،حمايت معاونتهاي وزارت متبوع ،اسناد
باال دستي و حمايتهاي مادي و معنوي استاندار محترم ايالم و معاونان ايشان ،متناسب با اعتبارات در اختيار ،عالوه
بر اصالح ساختار و تقويت منابع (انساني +مالي) فعاليتهاي قابل توجهي انجام داده است.الزم به ذكر است
مسئوالن محترم حوزهي ستادي (معاونت قرآن و عترت  ،دبيرخانهي كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد،امور
فرهنگي  ،امور هنري  ،امور مطبوعاتي و اطالع رساني  ،امور سينمايي ،سمعي و بصري  ،آموزش  ،روابط عمومي
و  ...و مسئوالن حـوزهي صف ( رؤساي ادارات فرهنگ و ارشـاد اسالمي شهرستان ها ) جزئيات فعاليتهاي
حـوزهي مأموريت خود را از  39/4/4تا  39/9/94به استحضار مسئوالن و مردم خواهند رساند  .از اينرو ،گزارش
آماري پيشروي ،خالصهاي از فعاليتهاي حوزههاي صف و ستاد اداره كل در سال  31است كه آن را با هم
مرور ميكنيم:
رويكردهاي محوري
 .4تعامل اصولي و چارچوبدار با دستگاههاي اجرايي استان (با هدف پرهيز از موازي كاري و انجام فعاليتهاي مشترك)؛
 .2تقويت همگرايي و هم افزايي ظرفيتهاي فرهنگي و هنري؛
 .9مخاطب سنجي درست و برگزاري برنامههاي تأثيرگذار؛
 .1حمايت از برنامههاي فراگير ،مردم شمول و شادي آفرين؛
 .9استفادهي بهينه از فرصتها ،رصد به موقع تهديدها و مديريت صحيح منابع؛
 .6تالش براي ايجاد آرامش ،اعتماد و اعتدال در عرصهي فرهنگ و هنر و احترام به بزرگان و پيشكسوتان اين عرصه؛
 . 7نگاه فراگير و عادالنه به هنرمندان ،مؤلفان ،شاعران ،اديبان ،مفاخر و مشاهير استان با هدف تكريم آنان؛
 .8تعامل با اصحاب رسانه و مطبوعات به منظور هم افزايي ظرفيتها براي يافتن راههاي رشد و پيشرفت فرهنگ عمومي؛
 .3تقويت و توسعهي فرهنگ قرآن و عترت و تالش براي فرامرزي كردن فعاليتهاي اين حوزه؛
 .41توجه به حوزهي موسيقي به ويژه استفاده از ظرفيتهاي موجود هنرمندان براي رشد موسيقي محلي؛
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 . 44مطالعه و بررسي كارشناسانه به منظور فراهم آوردن زمينهي مساعد براي اجراي برنامههاي فرهنگي و هنري در
گسترهي فرامرزي؛
 .42توسعه و تقويت زير ساختها و فضاهاي فرهنگي و هنري؛
 .49اهتمام جدي به رشد و اعتالي فرهنگ عمومي و تقويت خرده فرهنگها؛
 . 41تالش براي حفظ وحدت و انسجام فرهنگ اقوام و اقدام براي رشد و هم زيستي مسالمت آميز آنها؛
الف) اصالحات ساختاري
 .4استقرار نيروهاي رسمي و پيماني در پستهاي سازماني (متناسب با رشته شغلي)؛
 .2تقويت بدنهي كارشناسي ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستانها؛
 .9راه اندازي نمايندگي فرهنگ و ارشاد اسالمي در دو شهرستان بدره و سيروان و انتصاب دو نفر نيروي كارآمد و
صاحب نظر به عنوان مسؤل نمايندگي و فعال كردن آنها بدون تحميل هزينه بر اعتبارات فرادستي؛
 .1تشكيل شوراي راهبري توسعهي مديريت و منابع و كارگروههاي مربوطه؛
 .9اصالح فرايند صدور مجوزها؛
 .6تفويض اختيار به ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستانها؛
 .7برون سپاري فعاليتهاي فرهنگي و هنري به مؤسسات و انجمنها؛
 .8تشكيل شوراي تخصصي در حوزهي موسيقي ،نمايش و آموزشگاههاي آزاد هنري؛
 .3تشكيل كميتهي كارشناسي در دبيرخانهي شوراي فرهنگ عمومي؛
 .41تشكيل جلسات اتاق فكر جشنوارهي سفرنامه و خاطره نويسي امام رضا (ع)؛
 .44تسري برنامههاي شاخص فرهنگي و هنري به شهرستانهاي تابعه در راستاي نگاه فراگير و عدالت فرهنگي؛
 .42جايگزين كردن حسابداري تعهدي به جاي حسابداري نقدي ،به منظور دستيابي سريع به اطالعات جامع ،كامل
و دقيق از وضع موجود مالي اداره كل ،امكان اولويت بندي در هزينه كرد ،امكان ايجاد ارتباط بين هزينهها و
عملكرد آنها و در نتيجه ،ايجاد زمينه براي ورود به بحث بودجه ريزي عملياتي؛
 .49افزايش كاربري سالن اجتماعات مجتمع فرهنگي هنري ارشاد اسالمي ايالم و بهرهبرداري از آن به عنوان سالن
نمايش فيلم «سينما فرهنگ»؛
 .41ساماندهي واحد فناوري اطالعات اداره كل؛
 . 49راه اندازي سيستم الكترونيكي در راستاي بهبود سيستم بايگاني و دسترسي سريع به پروندهها؛
 .46تشكيل ستاد استاني بازيهاي رايانهاي و نظارت بر مراكز و حوزههاي فعال؛
 . 47ساماندهي و مكانيزه كردن واحد آموزش و اتخاذ تدابير الزم براي جلوگيري از تخلفات آيين نامهاي؛
 .48بومي سازي و عدم پذيرش داوطلبان غير بومي توسط آموزشگاههاي آزاد هنري و مؤسسات فرهنگي و هنري؛
 .43اصالح فرايند تأييد گواهي نامههاي مهارتي؛
 .21نظارت مستمر بر فعاليت هنرستانهاي كار دانش و مؤسسات فرهنگي و هنري و اصالح فرايند آموزشي آنها؛
 .24جلوگيري از صدور و ارائهي گواهي نامههاي جعلي و باطل كردن مدارك صادر شدهي فاقد سابقه؛
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 .22رايزني مستمر با كارشناسان آموزش و پرورش استان براي رفع مشكالت و اجراي ضوابط و مقررات؛
 .29اصالح فرايند و كاهش زمان پاسخ به استعالم مهارت آموران و تأييد گواهي نامههاي مدارس مربوطه؛
 .21باز طراحي فرمهاي استعالم براي جلوگيري از جعل مدارك؛
 .29خريد سيستم نرم افزار نوين براي ثبت اموال اداره كل؛
 .26آموزش كامل امين اموال؛
 .27ساماندهي دبيرخانه؛
 .28ساماندهي بايگاني؛
 .23ساماندهي پروندههاي كاركنان؛
 .91خريد تجهيزات نوين حضور و غياب؛
 .94باز تعريف برنامهها ،فضاي فيزيكي و فعاليتهاي معاونت قرآن و عترت اداره كل؛
 .92صدور ابالغ داخلي براي يكي از كارشناسان توانمند و با تجربه به عنوان سرپرست معاونت قرآن و عترت؛
 . 99فراهم آوردن تجهيزات الزم از قبيل :خط اينترنت ،چاپگر ،اسكنر ،دستگاه كپي ،خط تلفن ،صندلي مبلي ،ميز
كامپيوتر ،كمد و قفسهي كتاب ،گوشي تلفن و  ...براي معاونت قرآن و عترت؛
 . 91اعزام مديران مؤسسات فرهنگي قرآن و عترت به اردوي آموزشي به منظور دانش افزايي و نحوهي مديريت
مؤسسه و بازديد از مؤسسات قرآني استان اصفهان با همكاري خيرين و فعاالن قرآني استان مذكور؛
 .99پيگيري و پرداخت مطالبات معوقهي برگزاري آزمونهاي قرآن و عترت در سنوات گذشته؛
 .96برگزاري جلسات توجيهي براي مديران مؤسسات قرآني؛
 .97برگزاري آزمون سراسري قرآن در آبان ماه  4931و افزايش چشمگير شركت كنندگان نسبت به دورهي قبل؛
 .98تشكيل پرونده و ثبت نام فعاالن قرآني براي بيمه؛
 .93برگزاري جلسات شوراي هماهنگي و گسترش فعاليتهاي قرآني؛
 .11ساماندهي و تكميل پروندهي مؤسسات فرهنگي قرآن و عترت؛
 .14فراهم كردن زمينهي صدور پروانهي فعاليت براي مؤسسات فرهنگي قرآن و عترت مكتب الزهراي ايالم ،نور
المهدي ،و ام القراي ملكشاهي؛
 .12معرفي مؤسسات به معاونت قرآن و عترت وزارت متبوع براي اخذ يا تمديد پروانهي فعاليت؛
ب) زير ساختها
 .4تهيه ي يك قطعه زمين به مساحت دو هزار متر مربع براي احداث مجتمع فرهنگي هنري در شهر لومار( ،مركز
شهرستان سير وان) و پيگيري مراحل ثبت آن؛
 .2تهيه ي يك قطعه زمين به مساحت هزار متر مربع در بخش كارزان از توابع شهرستان سيروان براي احداث
مجتمع فرهنگي هنري؛
 . 9قول مساعد فرماندار سيروان براي واگذاري قطعه زميني به مساحت  911مترمربع به منظور احداث فضاي اداري
نمايندگي فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان مذكور؛
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 .1تهيهي يك قطعه زمين به مساحت  671مترمربع در شهر دهلران براي احداث ساختمان فرهنگ و ارشاد اسالمي
شهرستان مذكور و پيگيري فريند قانوني ثبت آن؛
 .9تهيه ي يك قطعه زمين به مساحت پنج هزار متر مربع در روستاي پرجمعيت زير تنگ بيجنوند از توابع بخش
زاگرس به منظور احداث يك مجتمع فرهنگي هنري؛
 .6تهيهي يك قطعه زمين به مساحت دو هزار متر مربع در شهر بالوه (مركز بخش زاگرس ) براي احداث يك
مجتمع فرهنگي هنري؛
 . 7دريافت قطعه زميني به مساحت سه هزار متر مربع در بخش هليالن با هدف تأسيس يك مجتمع فرهنگي هنري
براي مردم اين بخش؛
 .8تهيهي فضاي اداري ادارهي فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان دره شهر به مساحت  891متر مربع در مركز شهر
و شروع به ساخت آن؛
 .3دريافت قطعه زميني به مساحت  211متر مربع در بخش ماژين براي احداث يك مجتمع فرهنگي هنري؛
 .41تهيهي يك قطعه زمين به مساحت  611متر مربع در جنب ميدان ميالد شهر ايالم براي خانه مطبوعات استان؛
 .44واگذاري قطعه زميني به مساحت پنج هزار متر مربع از سوي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان در
پارك جنگلي بلوط و كسب موافقت استاندار ايالم به منظور تأسيس فرهنگسرا؛
 .42تهيهي يك قطعه زمين به مساحت هفت هزار متر مربع از استانداري واقع در شرق شهر ايالم براي ساخت تاالر
مركزي استان (چند منظوره)؛
 .49تهيهي قطعه زميني به مساحت سه هزار متر مربع براي احداث يك مجتمع فرهنگي هنري در شهر صنعتي چوار؛
 .41رايزني با مسئوالن شهرستان مهران براي تهيه ي يك قطعه زمين به مساحت يك هزار متر مربع براي احداث
ساختمان اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان مهران؛
 .49دريافت يك باب خانهي مسكوني به مساحت سيصد متر مربع براي فعاليت انجمنهاي فرهنگي هنري
شهرستان ملكشاهي از سوي شهرداري؛
 .46رايزني با فرماندار ،امام جمعه ،شهردار و اعضاي شوراي اسالمي شهرستان ايوان براي تملك قطعه زميني به مساحت
 911تا  911متر مربع به منظور احداث فضاي اداري براي ادارهي فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان مذكور؛
 .47تالش براي دسترسي مردم مركز شهر آبدانان به ادارهي فرهنگ و ارشاد اسالمي و مجتمع فرهنگي هنري اين
شهرستان مستقر در تپهي مشرف به شهر و تخصيص اعتباري به مبلغ  211ميليون تومان براي اجراي اين طرح و
انعقاد قرارداد با پيمانكار؛
 .48تالش براي تكميل و تجهيز مجتمعهاي فرهنگي و هنري شهرستانهاي چرداول ،دهلران ،مهران و ايالم؛
ج) فعاليتها
 .4اجراي مناسب و متوازن كنسرتهاي موسيقي (پاپ و سنتي) و جنگ شادي در استان به منظور كاهش آسيبها
و ناهنجاريهاي اجتماعي با بيش از  99هزار نفر مخاطب به صورت مستقيم؛
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 .2برگزاري نهمين نمايشگاه كتاب استان بعد از سه سال وقفه با حضور  289ناشر معتبر از سراسر كشور و اجراي
دوازده برنامه فرهنگي و هنري در جنب نمايشگاه؛
 .9برگزاري جلسات نقد و بررسي كتاب؛
 .1اعزام هنرمندان شاخص استان به جشنوارههاي منطقهاي ،ملي و بينالمللي؛
 .9حضور در نمايشگاههاي بين المللي مد و لباس ،مطبوعات ،كتاب تهران و ...؛
 . 6حمايت از هنرمندان و فيلم سازان استان براي حضور در جشنوارههاي بينالمللي و كسب رتبهي برتر (چين،
روسيه و تركيه)؛
 .7برگزاري محفل استاني جشنوارهي بين المللي شعر فجر به عنوان يكي از هفت استان ميزبان جشنواره در كشور؛
 .8مشاركت فعال در برنامههاي فرهنگي و هنري راهپيمايي عظيم اربعين حسيني؛
 .3مشاركت فعال در برگزاري نخستين جشنوارهي فرهنگ اقوام زاگرس نشين با مسئوليت سازمان ميراث فرهنگي،
صنايع دستي و گردشگري استان؛
 .41انعقاد تفاهم نامه با دانشگاههاي ايالم ،فرهنگيان ،علمي كاربردي ،سازمان زندانها ،آموزش و پرورش استان و
نيروي انتظامي براي انجام فعاليتهاي مشترك؛
 .44انعقاد تفاهم نامه با معاونتهاي تخصصي وزارت متبوع و پيگيري براي جذب اعتبارات ملي؛
 .42واگذاري برنامههاي فرهنگي به مؤسسات فرهنگي -هنري به منظور تقويت بخش خصوصي در راستاي
سياستهاي ابالغي دولت؛
 .49برگزاري برنامه اوقات فراغت در همهي شهرستانهاي استان به تعداد  91رشته 882 ،شركت كننده و با حضور
 18مربي در  99كالس؛
 .41اعزام شاعران و داستان نويسان جوان استان براي گذراندن دورههاي آموزشي در تهران و خوزستان؛
 .49برگزاري چهارمين جشنوارهي ملي سفره نامه و خاطره نويسي رضوي؛
 .46تشكيل انجمن هاي فرهنگي هنري بر اساس آييننامههاي ابالغي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي با
مشاركت حداكثري فعاالن هر حوزه؛
 .47اهتمام جدي به موضوع آموزش در حوزههاي مختلف فرهنگي و هنري؛
 .48حمايت از آثار و توليدات مؤلفان و ناشران بومي استان؛
 .43تالش مستمر براي حل و فصل مشكل سينما هنر آبدانان؛
 .21تالش پيگير براي تفاهم با مالك سينما قدس ايالم به منظور ساخت سينماي مذكور؛
 .24برگزاري جلسات كميتهي فرهنگي اجتماعي شوراي توسعه و امنيت پايدار غرب كشور؛
 .22برگزاري جلسات هيأت نظارت بر كانونهاي فرهنگي هنري مساجد استان و انجمنهاي كتابخانههاي عمومي استان؛
 .29تشكيل شعبهي استاني انجمن آثار و مفاخر فرهنگي؛
 .21چاپ و انتشار منظم فصل نامهعلمي -ترويجي فرهنگ ايالم؛
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 .29گشايش و افتتاح  49باب كتابخانهي قفسه باز در مجتمعهاي مسكوني مركز استان و اهداي كتاب به آنها در
هفتهي كتاب سال  4931و تداوم گسترش اين رويكرد در شهرستانهاي استان؛.
 .26توزيع بيش از  99هزار جلد كتاب در حوزههاي دين ،فلسفه ،روان شناسي ،علوم اجتماعي ،تاريخ ،جغرافيا،
كليات ،كودك و نوجوان ،قرآن ،ادعيه ،آموزشي و  ...بين مدارس ابتدايي ،راهنمايي و دبيرستانهاي شهر ايالم،
سپاه اميرالمؤمنين استان و سپاه پاسداران شهرستانهاي مهران ،دهلران ،دره شهر ،سيروان ،ايوان ،چرداول ،ادارات
فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستانها ،بيمارستان دامپزشكي ،گردان  441اميرالمؤمنين مستقر در مرز ،بنياد شهيد و
امور ايثارگران شهرستان ايالم ،مؤسسات فرهنگي هنري و علوم قرآني سراسر استان ،بسيج دانشجويي ،بسيج
هنرمندان ،كانونهاي فرهنگي هنري مساجد استان ،حسينيهها ،مراكز آموزش عالي علمي كاربردي ،كتابخانههاي
عمومي ،مركز بهداشت شهرستان ايالم ،مركز ارتباطات و زير ساخت ،نيروي انتظامي شهرستانهاي ايوان ،مهران
و دهلران؛
 .27برگزاري جشن رمضان (در قالب نمايشگاه قرآن ،اجراي برنامههاي تواشيح ،محافل انس با قرآن كريم ،تفسير
و تدير در قرآن ،تجليل از فعاالن قرآني ،برگزاري سفرههاي كريمانه ،همايش علمي قرآن پژوهان ،همايش عفاف
و حجاب با اجراي تئاتر خياباني ،اكران فيلم ،برگزاري مراسم احياء و شبهاي قدر) در سراسر استان؛
 .28همكاري و حمايت از بيست مؤسسهي قرآني براي برگزاري اعياد دههي امامت و واليت (از قربان تا غدير)
در سطح استان؛
 .23تجليل از  911نفر از فعاالن قرآني شهرستان دره شهر (خواهران حافظ  9جزء به باال)؛
 .91برگزاري هفتهي قرآن و عترت با مشاركت  24دستگاه اجرايي استان و در  94رشتهي فرهنگي ،هنري و علوم
قرآني به عنوان يكي از هشت استان مجري برنامههاي هفتهي قرآن و عترت در كشور ( 41تا  48اسفندماه )4931؛
 .94تشكيل جلسات مستمر شوراي فرهنگ عمومي در مركز استان و شهرستانها؛
 .92رصد و پيگيري جلسات شوراي فرهنگ عمومي شهرستانها و حمايت الزم در راستاي استمرار جلسات؛
 .99اجراي طرح شيرين سازي زندگي با حضور حجتاالسالم گيوي در استان ايالم و با همكاري دبيرخانه
شوراي فرهنگ عمومي كشور ( 47تا  21مهرماه )4931؛
 . 91اعزام فعاالن فرهنگي به تهران براي شركت در طرح ستون نويسان فرهنگي با همكاري دبيرخانه شوراي
فرهنگ عمومي كشور ( 42و  49آبان ماه )4931؛
 .99تشكيل جلسات علمي مشورتي با حضور صاحب نظران استان در راستاي تقويت توان علمي شوراي فرهنگ عمومي؛
 .96برپايي نمايشگاه عكس بارگاه امام علي (ع) توسط هنرمند «محمد خوشرو» در نگارخانه مجتمع فرهنگي
هنري ارشاد اسالمي استان ( 43تا  21آبان )4931؛
 .97مكانيزه كردن فرايند پذيرش مقاالت ،داوري و انتشار آنها در فصل نامهي فرهنگ ايالم؛
 .98ارسال نسخهي الكترونيكي فصل نامه براي كليهي ثبت نام كنندگان در سايت فصل نامه از طريق سامانهي آن؛
 .93به روز رساني فصل نامهو انتشار آن در موتور جستجوگر  googleبراي بهرهمندي عالقهمندان در سراسر دنيا؛
 .11بايگاني مقاالت گذشته در سامانهي فصلنامه براي استفادهي اصحاب علم و دانش؛

6

 .14استفاده از داوران با تجربه با پشتوانهي توان علمي و مدارج دانشگاهي جهت داوري مقاالت؛
 .12ارسال فصلنامه براي دانشگاهها ،استادان دانشگاهها ،ادارات ،نهادها و عالقهمندان در اقصي نقاط كشور؛
 . 19باز تعريف شرح وظايف همكاران روابط عمومي اداره كل و كسب رتبه اول و رتبه سوم در بخش اخبار (دو
بار در سال )31؛
 .11بروز رساني پورتال خبري و ارسال اخبار اداره كل به سايتهاي خبري استان؛
 .19تبليغات و اطالع رساني مناسب براي برگزاري برنامههاي فرهنگي وهنري؛
 . 16مستند سازي و آرشيو فيلم و عكس و ايجاد واحد مستند سازي اداره كل با امكانات و تجهيزات مربوط به اين
حوزه براي اولين بار؛
 .17ايجاد وفاق و هماهنگي بين روابط عمومي اداره كل ،خبرگزاري شبستان و خبرگزاري جمهوري اسالمي
ايران با هدف تبادل اطالعات و اخبار و بازتاب منطقي آن در جامعه؛
 .18مكاتبات متعدد با شهردار ايالم به منظور جلب همكاري وي براي رفع موانع ساخت سينما قدس ايالم؛
 .13برگزاري جلسه با اعضاي شوراي اسالمي شهر ايالم با هدف تعامل و يافتن راههاي قانوني به منظور مجاب
كردن صاحبان ملك سينما قدس براي شروع به ساخت آن؛
 . 91مكاتبه با شهرداري ايالم و تذكر خطاي قانوني به اين سازمان مبني بر انعقاد تفاهم نامهي خالف مقررات در
راستاي تبديل زمين سينما به پاركينگ؛
 .94مجاب كردن صاحب سه دانگ سينما هنر آبدانان با هدف خريد سهم بخش خصوصي؛
 . 92تبديل سالن اجتماعات مجتمع فرهنگي هنري ارشاد اسالمي شهر ايالم به سالن نمايش فيلم «فرهنگ» و اكران
فيلمهاي متعددي از قبيل :فيلم محمد رسولاهلل (ص) براي بيش از  91هزار نفر؛
 .99مالقات با معاون محترم وزير و رييس سازمان سينمايي ،سمعي و بصري كشور (دو بار) ،رييس مؤسسه سينما
شهر (دو بار) ،معاون پشتيباني سازمان امور سينمايي (چهار بار) در تهران و طرح مشكالت موجود؛
 .91تعيين قيمتسينما هنر آبدانان از طريق كارشناس رسمي دادگستري شهرستان (عرصه و اعيان)؛
 .99اجراي نمايشهاي خياباني (محيطي)« ،فاتحان آسمان» با همكاري معاونت قرآن و عترت و اداره كل هنرهاي
نمايشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي توسط چهار گروه در ايام تعطيالت نوروز در مناطق عملياتي شهرستان
هاي ايالم ،ايوان ،مهران و دهلران و استقبال قابل توجه مخاطبان  ،ساكنان شهرستانهاي مذكور و اردوهاي راهيان
نور ( 39/42/27تا .)31/4/42
 .96گرامي داشت روز هنر انقالب اسالمي به مناسبت سالروز شهادت شهيد آويني با همكاري بسيج هنرمندان و
جمعي از مديران ادارات و نهادهاي فرهنگي استان در مجتمعفرهنگي و هنري ارشاد اسالمي ايالم (.)31/4/22
 .97گراميداشت روز ملي خليج فارس با همكاري و همت كانون جوانان مبتكر زاگرس در پارك تفريحي كوثر
شهر ايالم با حضور جمع كثيري از مردم و مسؤالن استان و هنرنمائي گروه موسيقي نغمه هرمزگان و ايـجاد
روحيهي نشاط و شادابي در ميان مردم (..)31/2/41
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 .98جشن ارديبهشت تئاتر استان ايالم با حضور مهندس مرواريد استاندار ايالم ،برخي از مديران كل دستگاههاي
اجرايي و نماينده اداره كل هنرهاي نمايشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي،هنرمندان برگزيده ،جمع كثيري از
مردم و تجليل از  41نفر از فعاالن حوزهي تئاتر اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي 44 ،نفر از فعاالن حوزهي تئاتر
دانشآموزي اداره كل آموزش و پرورش 7 ،نفر از فعاالن حوزهي تئاتر عروسكي كانون پرورش فكري كودكان
و نوجوانان 3 ،نفر از فعاالن عرصه ي تئاتر حوزهي هنري استان و  8نفر از فعاالن عرصهي تئاتر معلوالن سازمان
بهزيستي استان با اهداي لوح و هداياي نقدي (.)31/2/43
 .93برگزاري محفل معنوي كتابت وحي با عنوان نغمهي نزول شامگاه آخرين شب از ليالي قدر با حضور جناب
آقاي كالنتري معاون سياسي و امنيتي استانداري ايالم ،دكتر مهرعلي زاده مدير كل امور اجتماعي استانداري،
مسئولين فرهنگ و ارشاد اسالمي و جمعي از هنرمندان عرصهي خوشنويسي در نگارخانهي مجمتع فرهنگي و
هنري ارشاد اسالمي ايالم (.)31/1/48
 .61برپايي نمايشگاه مد و لباس ايراني -اسالمي در نگارخانه مجتمع فرهنگي و هنري اداره كل فرهنگ و ارساد
اسالمي ايالم.
 .64برگزاري چهارمين جشنوارهي ملي سفرنامه و خاطره نويسي رضوي از سري برنامههاي سيزدهمين جشنواره
بينالمللي امام رضا (ع) (.)31/1/21
 .62گرامي داشت سالروز آزاد سازي شهر مهران ،با همكاري دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري ،شهرداري،
حوزه هنري استان ،سپاه اميرالمؤمنين (ع) ،بنياد شهيد و امور ايثارگران و هيئت ورزشهاي همگاني و اجراي
نمايش طنز ،كنسرت موسيقي ،شعر و خاطره گويي ،مسابقه فرهنگي و اهداي جوايز به حضار (.)31/1/3
 .69آيين گرامي داشت روز خبرنگار و سالروز شهادت شهيد محمود صارمي با حضور مهندس مرواريد استاندار
ايالم ،معاون سياسي و امنيتي استاندار ،جمعي از مديران دستگاههاي اجرايي استان ،اصحاب فرهنگ و رسانه در
سالن اجتماعات مجتمع فرهنگي و هنري ارشاد اسالمي ايالم (.)31/9/47
 .61مراسم افتتاح سالن نمايش «فرهنگ» اكران فيلم محمد رسولاهلل (ص) با حضور جمعي از مديران دستگاههاي
اجرايي استان ()31/6/24
 .69طرح شيرين سازي زندگي توسط شوراي فرهنگ عمومي استان با حضور حجتاالسالم و المسلمين گيوي
نهاوندي از مدرسان برجستهي حوزه و دانشگاه در قالب كارگاه و محورهايي همچون مهارتهاي زندگي ،سبك
زندگي اسالمي ،آسيب شناسي طالق ،آشنايي با راهكارهاي شادابي و نشاط در زندگي ،راههاي ايجاد فضاي معنوي
در خانواده ،استحكام و دوام خانواده ،آشنايي جوانان با مباني و اصول روابط خانوادگي و زناشويي ( 47تا .)31/6/21
 . 66بيست و نهمين جشنواره تئاتر استان ايالم در مجتمع فرهنگي و هنري ارشاد اسالمي اسالم با حضور  3گروه
نمايشي از شهرستانها ،اجراي عمومي آثار در سالن آمفي تئاتر مجتمع ارشاد كه با استقبال اقشار مختلف مردم،
دوستداران هنرهاي نمايشي و قشر جوان مواجه شد ( 43تا .)31/6/24

8

 .67برگزاري اولين جشنواره قرآني مدهامتان ويژهي خواهران عضو كانونهاي فرهنگي و هنري مساجد استان ايالم
در مجتمع فرهنگي و هنري ارشاد ايالم در رشتههاي حفظ  21جزء و  41جزء و حفظ كل قرآن كريم و اعزام نفرات
برتر حفظ كل و  21جزء قرآن كريم به جشنواره كشوري قرآني مدهامتان در استان اصفهان (.)31/7/21
 .68برگزاري دهمين دورهي مسابقات قرآني مدهامتان با حضور  491نفر از اعضاي كانونهاي فرهنگي و هنري
مساجد استان در ردهي سني زير  48سال و باالي  48سال در رشتههاي حفظ قرآن كريم  9جزء 41 ،جزء21 ،
جزء و كل قرآن كريم ،ترتيل ،قرائت ،اذان ،تصحيح قرائت اذكار نماز و راهيابي نفرات برتر هر رشته به دهمين
دوره مسابقات كشوري مدهامتان در اصفهان (.)31/3/49
 . 63حضور و مشاركت صاحبنظران فرهنگي استان در نشست نقش ستون نويسان فرهنگي مطبوعات در رشد
فرهنگ عمومي به منظور تبيين جايگاه ستون نويسي در مطبوعات و همچنين ،شناسايي ستون نويسان فرهنگي در
سطح استانها در مركز آموزش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ( 42تا .)31/8/21
 . 71برگزاري چهاردهمين دوره آزمون قرآن و عترت (ع) استان ايالم هم زمان با سراسر كشور در  46حوزه
امتحاني و در دو نوبت ( 8تا 41صبح) و ( 41 :91تا  42ظهر) با شركت بالغ بر  4311نفر در  3شهرستان ايالم،
آ بدانان ،ايوان ،بدره ،دره شهر ،دهلران ،چرداول ،ملكشاهي و مهران در رشتههاي حفظ كل 21 ،جزء 41 ،جزء9 ،
جزء 9 ،جزء ،جزء اول ،جزء سيام قرآن و حفظ سوره مباركه يس (نوبت اول) و كليهي رشته هاي مفاهيم ،نهج
البالغه و تدبر (نوبت دوم) با همكاري مؤسسات فرهنگي قرآن و عترت (ع) (.)31/8/22
 . 74برگزاري دومين سوگواره علمدار كربال به همت دبيرخانه كانونهاي فرهنگي هنري مساجد استان ايالم با
مشاركت ستاد عالي هماهنگي و نظارت بر كانونهاي فرهنگي هنري مساجد كشور و اداره كل فرهنگ و ارشاد
اسالمي استان ايالم و همكاري روابط عمومي حرم حضرت ابوالفصل العباس (ع) و ستاد بازسازي عتبات عاليات
استان ايالم به منظور استفاده از ابزارهاي فرهنگي و هنري در راستاي جذب بيشتر و بهتر جوانان به مساجد ،در دو
بخش شعر و عكس (.)31/8/28
 . 72بيست و سومين دوره هفته كتاب جمهوري اسالمي ايران همزمان با سراسر كشور با برگزاري برنامهها و
فعاليتهاي ويژه اي با محوريت توسعه و ترويج فرهنگ مطالعه و كتابخواني با همكاري دستگاههاي اجرايي و
نهادهاي فرهنگي ذيربط در استان ( 21تا .)31/8/91
 . 79حضور فعال در تكريم زائران اربعين حسيني با اجراي ويژه برنامههايي در ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمي
شهرستانها ،مؤسسات قرآن و عترت ،كانونهاي فرهنگي وهنري مساجد ،مؤسسات فرهنگي و هنري و برپايي
غرفههاي فرهنگي و توزيع زيارت نامهي امام حسين (ع) و اربعين ،ادعيه و اقالم فرهنگي ديگر.
 .71نخستين هفته قرآن و عترت استان ايالم با حمايت و همكاري دفتر تبليغ و ترويج معاونت قرآن و عترت
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در سه بخش رقابتي ،نمايشگاهي و برنامههاي جنبي شامل برگزاري جشنوارههاي
كتاب ،پايان نامه و مقاالت ،فضاي مجازي و مسابقه انشاء نويسي ويژه دانش آموزان ،شعر و ادبيات قرآني ،صنايع
دستي ،هنرهاي تجسمي ،فيلم كوتاه و هنرهاي نمايشي  ،همچنين برگزاري مسابقات حضوري قرآن كريم در
بخشهاي حفظ  41جزء 21 ،جزء و كل قرآن كريم ،قرائت ،اذان و ترتيل ( 41تا .)31/42/47
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 .79برپايي نمايشگاه كتاب استان ايالم با حضور  289ناشر در 216غرفه و با عرضه بيش از  93هزار عنوان كتاب
در فضايي به مساحت  9هزار و  611متر مربع در  216غرفه ( كه  21غرفه مربوط به فعاليتهاي جنبي و ناشران
استان ايالم بود)  ،و استقبال خوب مردم از نمايشگاه ( 9تا .)31/41/3
 .76برگزاري دههي فرهنگ و هنر به مناسبت دهه ي مبارك فجر انقالب اسالمي در ده شب ،در مجتمع فرهنگي
هنري ارشاد اسالمي و اجراي برنامه هاي متنوع و جذاب با حضور هنرمندان ،فرهنگيان و مسئوالن استان و 41
شهرستان در راستاي تعامل اقوام استان و توسعه و امنيت پايدار ( 42تا .)31/44/22
 .77برگزاري مراسم اختتاميه دومين جشنواره شعر طنز نوشخند در مجتمع فرهنگي و هنري ارشاد اسالمي
شهرستان ايالم با معرفي برگزيدگان كه با استقبال بسيار خوب شاعران طنز پرداز استان مواجه شد (.313/42/48
 .78تجليل از  23نفر از هنرمندان استان كه در جشنوارههاي سال  4931موفق به كسب مقام شدهبودند.
 .73برگزاري دورههاي آموزشهاي مهارتي كاردانش در عرصهي فرهنگ و هنر با هدايت مؤسسات فرهنگي و هنري
متقاضي داراي صالحيت براي  669نفر در سطح استان و در رشتههاي گرافيك كامپيوتري ،مديريت و برنامهريزي
خانواده ،تصوير سازي كامپيوتري ،طراحي صفحات وب و چهرهسازي و صدور گواهينامه براي  969نفر از آنان؛
 .81برگزاري پنج كارگاه آموزشي براي دستاندركاران امر خطير مطبوعات با بهرهگيري از اساتيد و صاحبنظران
دانشگاهي با همكاري خانه مطبوعات
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كارنامهي يك ساله
فعاليتهاي فرهنگي ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستانها
 .1شهرستان آبدانان
فعاليتهاي قرآنی
* آيين تجليل و اهداي گواهينامه پايان دوره به  491نفر قرآن آموز با همكاري مؤسسه قرآني جامعهالقرآن در
حضور مسئولين ادارات و نهادها با شركت  911نفر از قرآن آموزان در سالن آمفي تئاتر مجتمع فرهنگي هنري
شهرستان آبدانان (.)31/2/47
* برگزاري همايش تفسير و تدبر در قرآن كريم با حضور اقشار مختلف مردم ،فعاالن قرآني و نهادهاي دولتي در سالن
مجتمع فرهنگي و هنري آبدانان و سخنراني امام جمعه شهرستان ( به مناسبت ماه مبارك رمضان ) (.)31/1/41
* برگزاري محفل انس با قرآن با همكاري مؤسسه قرآني سابقون و حضور اقشار مردم و امام جمعه محترم آبدانان و
فرماندار در سالن آمفي تئاتر فرهنگ و ارشاد اسالمي آبدانان ( به مناسب ماه مبارك رمضان ) (.)31/1/21
* برگزاري محفل انس با قرآن به مناسبت گرامي داشت هفته دفاع مقدس با همكاري دبيرخانه كانونهاي
فرهنگي و هنري مساجد استان و مؤسسه قرآني سابقون و با حضور قاريان برجسته در مجتمع فرهنگي هنري ارشاد
اسالمي شهرستان با حضور  491نفر.)31/6/24( .
* برگزاري آزمون سراسري قرآن و عترت با حضور  172نفر شركت كننده (.)31/8/22
* برگزاري محفل انس با قرآن ( به مناسبت دهه مبارك فجر) با حضور مسئولين شهرستان و قاريان قرآن و
شركت  491نفر (.)31/44/29
* محفل انس با قرآن به مناسبت هفته قرآن و عترت استان با حضور فرماندار ،مدير كل ،امام جمعه و نماينده
معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و شركت  491نفر (.)31/42/49
جشنها و اعياد
* همكاري در برگزاري جشن بزرگ نوروز با حضور فرماندار ،مدير كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان-
مسئولين شهرستان و جمع كثيري از مردم روستاي باستاني پشت قلعه (.)31/4/6
* برپايي جشن بزرگ شعبانيه و اجراي نمايش طنز و با همكاري فرمانداري و شهرداري ،تربيت بدني ،اتاق
اصناف ،سازمان تبليغات ،هيأت امناي امامزاده با حضور بيش از  2111نفر در زمين چمن وزشي شهيد رسايي
شهرستان (.)4931/41/9
* برگزاري جشن نيمه شعبان با همكاري اداره تبليغات اسالمي در روستاي پشت قلعه با حضور امام جمعه
شهرستان و بيش از  211نفر.)4931/9/6( .
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* برپايي جشن ميالد حضرت فاطمه (س) با همكاري بسيج خواهران و با حضور امام جمعهي شهرستان آبدانان در
سالن پذيرايي تاالر كبير كوه (.)4931/4/28
* همكاري در برگزاري جشن مبعث پيامبر (ص) با همكاري سازمان تبليغات اسالمي -دفتر امام جمعه و با حضور
مسئوالن ادارات و نهادها و  ...اقشار مردم در ميدان امام حسين (ع) آبدانان (.)4931/2/26
* برگزاري جشن به مناسبت سالروز ازدواج حضرت فاطمه (س) و حضرت علي(ع) با همكاري مؤسسه قرآني
سابقون و دبيرخانه كانونهاي فرهنگي هنري مساجد استان با حضور رؤساي ادارات و ارگانهاي شهرستان در
مجتمع فرهنگي هنري ارشاد اسالمي آبدانان (.)4931/6/21
* برگزاري جشن روستا يي به مناسبت دهه فجر انقالب اسالمي با حضور مسئولين شهرستان در بخش سرابباغ
(.)4931/6/44
* جشن سالروز ازدواج حضرت علي (ع) و فاطمه (س) با حضور  491نفر در محل سالن اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمي شهرستان (.)4931/6/21
* برپايي جشن دهه فرهنگ و هنر شهرستان آبدانان در مجتمع فرهنگي و هنري مركز استان با حضور مسئولين و
هنرمندان شهرستان و اجراي برنامه هاي موسيقي ،نمايش طنز ،شعر و تجليل از هنرمندان و فعالين عرصه فرهنگ و
هنر شهرستان (.)4931/44/42
جشنواره و همايش
* برگزاري جشنواره استاني «عكس بهار آبدانان» با حضور مدير حراست اداره كل ،فرماندار و مسئوالن شهرستان
و تجليل از  42نفر برگزيده جشنواره مذكور (.)4931/9/9
* برگزاري همايش پيشگيري از اعتياد به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر و با همكاري شوراي فرعي مبارزه با
مواد مخدر و بهزيستي با حضور فرماندار آبدانان و مسئولين ادارات و دوائر دولتي در سالن آمفي تئاتر مجتمع
فرهنگي هنري آبدانان (.)4931/9/27
نشست
* برگزاري نشست هنرمندان با امام جمعه آبدانان به مناسبت روز هنر انقالب اسالمي با حضور هنرمندان در دفتر
امام جمعه آبدانان (.)4931/4/24
* برگزاري نشست خبرنگاران با حضور دكتر احمدي نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي در اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمي و تجليل از خبرنگاران (.)4931/9/2
* نشست هم انديشي فرهيختگان شهرستان با امام جمعه محترم آبدانان با همكاري كتابخانههاي عمومي و با
حضور نخبگان و بزرگان طوايف در سالن آمفي تئاتر آبدانان (.)4931/9/9
* نشست خبرنگاران با فرماندار به مناسبت روز خبرنگار در دفتر فرماندار و تجليل از اين عزيزان (.)4631/9/47
* نشست خبرنگاران با رئيس اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي و تجليل از آنان (.)4931/9/21
محفل شعر
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* اجراي مراسم شعر و خاطره گويي با همكاري كانون بسيج هنرمندان و با حضور آقاي نصراللهي فرمانده سپاه
آبدانان در سالن آمفي تئاتر آبدانان به مناسبت هفته بسيج (.)4931/3/2
* برگزاري محفل شعر فجر انقالب به مناسبت دهه مبارك فجر با حضور شاعراني از شهرستانهاي دهلران ،درهشهر و
آبدانان مسئولين شهرستانو جمعي از هنر دوستان در سانل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي (.)4931/44/21
نمايشگاههاي هنري
* برگزاري نمايشگاه عكس از آثار برگزيدگان جشنواره عكس بهار آبدانان با ارائه  11اثر از آثار منتخب در
مجتمع فرهنگي هنري ارشاد اسالمي با حضور مسئولين و امام جمعه محترم شهرستان (.)4931/9/9
* برگزاري نمايشگاه هنري عكس هنرمندان آبدانان با حضور رؤساي ادارات و نهادها و هنرمندان با ارائه  91اثر در مجتمع
فرهنگي هنري ارشاد اسالمي آبدانان با حضور هنرمندان ،مسئوالن ،فرماندار ،امام جمعه شهرستان (.)4931/9/1
* برگزاري نمايشگاه هنري عكس دفاع مقدس با عنوان «در مسير بهشت» به مناسبت گرامي داشت هفتهي دفاع مقدس با
حضور رؤساي ادارات و نهادها و جمعي از هنرمندان و با ارائه  21اثر در مجتمع فرهنگي هنري آبدانان (.)4931/6/94
* برگزاري نمايشگاه «آيينه عبرت» به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر با همكاري بهزيستي ،فرمانداري در
مجتمع فرهنگي هنري آبدانان (.)4931/9/26
* برگزاري نمايشگاه خوشنويسي با عنوان الفباي آزادگي به مناسبت محرم حسيني و پاسداشت فرهنگ عاشورايي
با همكاري مركز علمي كاربردي شهرستان آبدانان با حضور رؤساي ادارات و نهادها و ارائهي  21اثر از آثار
هنرمندان در مجمتع فرهنگي هنري آبدانان ()4931/7/28
* نمايشگاه عكس مونتاژ هاي مفهومي با حضور مسئوالن و هنرمندان در محل مجتمع فرهنگ و ارشاد اسالمي
(.)4931/8/21
* نمايشگاه فعاليتهاي هنري قلم زني در مجتمع فرهنگ و ارشاد اسالمي (.)4931/8/21
تئاتر و موسيقی
* اجراي نمايش صحنهاي «عروس گرگينه» با همكاري كانون بسيج هنرمندان در سالن آمفي تئاتر آبدانان با
استقبال بيش از  711نفر (  49تا )31/7/47
* اجراي عمومي نمايش صحنهاي «چهار صندوق شادي» با  4111نفر تماشاگر در چندين اجرا (اسفند .)4931
* برگزاري كنسرت موسيقي به مناسبت دهه فجر توسط گروه آواي آبي از شهرستان دهلران (  ) 31/44/46در
محل سانل آمفي تئاتر شهرستان.
* اجراي كنسرت موسقي توسط گروه ماهور به مناسبت دهه مبارك فجر در محل سالن اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمي با حضور  211نفر و جمعي از مسئولين و فرماندار() 31/44/21
كارگاه آموزشی
* برگزاري كارگاه آموزشي تئاتر در رشته كارگرداني با همكاري بسيج هنرمندان و آموزش و پرورش آبدانان با
تدريس محمد اسماعيلبيگي در سالن آمفي تئاتر(  49تا  41ديماه .)31

13

* افتتاح كالسهاي طرح اوقات فراغت در رشتههاي نمايش و طراحي و نقاشي به تعداد  81نفر هنرجو در مجتمع
فرهنگي هنري ارشاد آبدانان (.)4931/1/21
* برگزاري مسابقه نقاشي در ارتباط با اهميت آب به عنوان مايه حيات با همكاري مدارس ابتدايي سطح شهرستان با
حضور مديران و همكاران فرهنگي در سالن اجتماعات ادارهيفرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان آبدانان (.)4931/42/44
* برگزاري مسابقه بزرگ كتابخواني به مناسبت ايام اعتكاف با موضوع نهجالبالغه با حضور  111معتكف خواهر
و برادر و اهداء جايزه به نفرات برگزيده (.)31/42/42
* برگزاري آزمون استانداردهاي مهارتي كار دانش با حضور نمايندگان وزارت به ظرفيت  911نفر در(شهريور و
بهمن ماه سال .)4931
* همكاري در برگزاري ايستگاه صلواتي شهداي شهرستان آبدانان به مناسبت اربعين حسيني در مهران و اعزام
يكي از همكاران به مدت  49روز جهت پوشش كامل تصويري (عكس و فيلم) برنامهها (آذرماه .)4931
* ديدار با جانباز  71درصد جناب آقاي نوراهلل احمدي از همكاران بازنشسته به مناسبت هفته جانباز (ارديبهشت .)4931
* مسابقه عكاسي جلوه زيبايي نيايش به مناسبت عيد سعيد فطر و تجليل از برگزيدگان رتبه اول تا سوم (تيرماه .)4931
* برگزاري  9جلسهي شوراي فرهنگ عمومي (در سال .)4931
* برگزاري  11جلسهي انجمن شعر و ادب (در سال .)4931
* همكا ري فعال در برگزاري يادواره شهيد جرايه با حضور معاونت هماهنگي سپاه استان و دبير كانون فرهنگي
هنر مساجد استان
* همكاري فعال در برگزاري سومين سالگرد شهيد داريوش رضايي نژاد ( 29مرداد .)4931
* بازديد از آزمونهاي مهارتي مدارس (در طول سال .)4931
* بازديد از دكههاي مطبوعاتي (در طول سال .)4931
* بازديد از مؤسسات فرهنگي هنري (درطول سال .)4931
* بازديد از چاپخانهها و كانونهاي آگهي تبليغات (در طول سال .)4931
* برگزاري اردوي راهيان نور ويژه هنرمندان با همكاري بسيج هنرمندان (.)31/44/29
 .2شهرستان ايالم
همايش
* برگزاري همايش روز هنر انقالب اسالمي به مناسبت سالروز شهادت شهيد آويني در مجتمع فرهنگي و هنري
ارشاد سالمي ،همكاري بسيج هنرمندان و با برنامههاي جنبي برپايي نمايشگاه و كارگاه آموزشي ()31/4/22
* برگزاري همايش بزرگ محمد رسولاهلل (ص) در مجتمع فرهنگي و هنري ارشاد اسالمي با همكاري مجتمع
ديجيتال كوثر (.)31/2/94
* همكاري در برگزاري طرح ملي قرآني  4113به منظور ترويج فرهنگ قرآني در مسجد جامع شهر ايالم با
همكاري دبيرخانه كانونهاي فرهنگي وهنري مساجد (.)14931/48
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* همكاري در برگزاري همايش تربيت سياسي و اجتماعي و جايگاه تربيت معلم در مجمتع فرهنگي و هنري با
مسئوليت اجراي دانشگاه فرهنگيان ()4931/7/42
* همكاري در برگزاري آيين تجليل از خادمان چاپ و نشر با مشاركت نهاد كتابخانههاي عمومي استان و مؤسسه
ي فرهنگي و هنري عصر پيام ايالم (.)4931/8/29
* همكاري در برگزاري همايش (يادوارهي شهيد جمالالديني) در مجتمع فرهنگي و هنري ارشاد اسالمي با مشاركت
دبيرخانهي كانونهاي فرهنگي و هنري مساجد و كانونهاي فرهنگي و هنري شهداي چالسرا (آبان ماه )4931
* برگزاري همايش بزرگ بانوان و انقالب اسالمي با همكاري شركت شهركهاي صنعتي (آبان ماه .)4931
نمايشگاه
* برگزاري نمايشگاه كتاب در مجتمع فرهنگي و هنري ارشاد اسالمي با همكاري انتشارات پژوهان ( 31/2/4تا
)31/9/9
* برگزاري نمايشگاه كتاب در مجتمع فرهنگي و هنري ارشاد اسالمي با همكاري فرمانداري و دانشگاه علوم
پزشكي ايالم ( 31/2/94تا )31/9/3
* برگزاري نمايشگاه كتاب با همكاري دبيرخانه كانونهاي فرهنگي و هنري مساجد در محل مجتمع فرهنگي و
هنري ارشاد اسالمي ( 31/9/28تا .)31/1/28
* برگزاري نمايشگاه حجاب و عفاف در مجتمع فرهنگي و هنري ارشاد اسالمي با همكاري دبيرخانه كانونهاي
فرهنگي و هنري مساجد استان (.)4931/1/22
* برگزاري نمايشگاه عكس به مناسبت هفتهي دفاع مقدس با همكاري بسيج هنرمندان در محل مجتمع فرهنگي
هنري ( 4931/6/49تا )4931/7/49
* برگزاري نمايشگاه آثار برگزيده دومين جشنواره بينالمللي عكس خيام با همكاري انجمن سينماي جوانان ايالم
در مجتمع فرهنگي و هنري ارشاد اسالمي ايالم (.)4931/7/42
* برپايي نمايشگاه عكس «زندگي در زاگرس» با ارائهي آثاري از آقاي مهدي نورمحمدي از هنرمندان استان و
جمعي از همكاران ايشان در پاركهاي كودك و ملت ايالم با همكاري صدا و سيماي مركز استان و شهرداري
ايالم ( 4931/7/48تا .)4931/7/24
* برگزاري نمايشگاه عكس «قاب سرخ»در مجتمع فرهنگي و هنري ارشاد اسالمي با همكاري بنياد شهيد و امور
ايثارگران همزمان با هفتهي وحدت ( 31/8/27تا .)31/3/9
* برگزاري نمايشگاه عكس بارگاه امام علي (ع) مشتمل بر مجموعه آثار محمد خوشرو از هنرمندان برجستهي
كشور د ر محل مجتمع فرهنگي و هنري ارشاد اسالمي با همكاري شوراي فرهنگ عمومي و انجمن هنرهاي
تجسمي ( 31/41/43تا .)31/41/21م
* برگزاري نمايشگاه نقاشي با آثاري ازآقايان رحيمي و پورصفر در مجتمع فرهنگي وهنري ارشاد اسالمي با
همكاري انجمنهنرهاي تجسمي ( 31/41/42تا .)31/41/48
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* برگزاري نمايشگاه عكس مادران شهداء در مجتمع فرهنگي و هنري ارشاد اسالمي با همكاري بنياد شهيد و
امور ايثارگران ( 31/42/22تا .)31/2/27
* برپايي نمايشگاه هنرهاي تجسمي شاملآثار هنري و صنايع دستي شهرستانهاي استان درمجتمع فرهنگي و
هنري ارشاد اسالمي ( 31/44/42تا  )31/44/22به عنوان برنامه جنبي دههي فرهنگ و هنر استان.
* برپايي نمايشگاه مد و لباس اسالمي در كانون فرهنگي -اجتماعي زنان با همكاري امور بانوان استانداري
( 31/44/21تا .)31/44/26
كارگاه
* برگزاري كارگاه تخصصي آموزش مداحان و شعراي آييني در مجتمع فرهنگي و هنري ارشاد اسالمي با
همكاري سازمان تبليغات اسالمي و بسيج كانون مداحان (.)31/2/94
* برگزاري كارگاه «نغمهي نزول» در ماه مبارك رمضان در مجتمع فرهنگي هنري ارشاد اسالمي با همكاري
انجمن خوشنويسان و انجمن هنرهاي تجسمي (.)31/1/48
* برگزاري كارگاه آمورشي مطبوعات در مجتمع فرهنگي و هنري با همكاري خانهي مطبوعات (آذرماه .)4931
* برگزاري كارگاه آمورشي هنرهاي تجسمي با حضور استاد كيومرث صادقي در محل مجتمع فرهنگي و هنري
ارشاد اسالمي با همكاري انجمن انجمن هنرهاي تجسمي (.)31/44/23
موسيقی
* برگزاري كنسرت موسيقي  9نفرهي هنرمندان با همكاري مؤسسهي گيتي پوش در سالنهاي نشاط و فني و
حرفهاي (ماههاي فروردين ،ارديبهشت و خرداد .)4931
* برگزاري كنسرت موسيقي سنتي گروه كر يورا به مناسبت هفتهي وحدت با همكاري انجمن موسيقي در مجتمع
فرهنگي و هنري ارشاد اسالمي ايالم با شركت  611نفر ( 31/3/29تا .)31/3/26
* برگزاري كنسرت موسيقي ارم با همكاري انجمن موسيقي در سالن امور تربيتي آموزش و پرورش استان ايالم
(آذرماه .)4931
* برگزاري كنسرت موسيقي بومي به مناسبت دههي مبارك فجر با همكاري انجمن موسيقي و دانشگاههاي پيام
نور ،آزاد ،علمي و كاربردي در سالن امور تربيتي آموزش و پرورش (بهمن .)4931
* اجراي شب شعر و موسيقي به مناسبت دههي مبارك فجر و با همكاري انجمن شعر و ادب و فرمانداري ايالم
در مجتمع فرهنگي و هنري ارشاد اسالمي ايالم (بهمن .)4931
* برگزاري كنسرت موسيقي سنتي و پاپ با همكاري انجمن موسيقي و شركت فرهنگي نداي چنگ در سالن
امور تربيتي آموزش و پرورش استان ايالم در ماههاي (مهر و دي .)4931
نشستهاي فرهنگی و هنري
* برگزاري نشست هم انديشي خانهي مطبوعات در مجتمع فرهنگي و هنري ارشاد اسالمي ايالم (ارديبهشت ماه .)4931
* نشست هم انديشي با موضوع «حجاب و عفاف» در نمازخانهي ادارهي كل و تجليل از هنرمندان فعال در اين
حوزه (مهرماه .)4931
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* برگزاري نشست ترويج فرهنگ نماز با همكاري ستاد اقامهي نماز در سالن جلسات مجتمع فرهنگي و هنري
ارشاد اسالمي ايالم (مهرماه .)4931
* برگزاري نشست هم انديشي راههاي توسعهي ايستگاههاي مطالعاتي در مجتمعهاي مسكوني مهر كارمندان با
همكاري مؤسسهي فرهنگي و هنري عصر پيام ايالم (.)4931/8/29
* برگزاري نشست هفته ي قرآن و عترت با همكاري مؤسسات فرهنگي قرآن و عترت در محل سالن جلسات
سازمان تبليغات اسالمي (دي ماه .)4931
اكران فيلم
* اكران عمومي فيلم محمد رسولاهلل (ص)با همكاري شركت آرين فيلم در سالن مجتمع فرهنگي و هنري ارشاد
اسالمي ايالم ( 31/6/21تا .)31/7/6
* اكران فيلم شاهزادهي روم به مناسبت دههي مبارك فجر با همكاري انجمن سينماي جوانان ايالم در سالن
مجتمع فرهنگي و هنري ارشاد اسالمي ايالم و استقبال قابل توجه كودكان و نوجوانان از فيلم مذكور ( 31/44/4تا
.)4931/42/4
* اكران فيلمهاي مستند سينماي حقيقت با همكاري انجمن سينماي جوانان ايالم ،ادارهي كل حفاظت و محيط زيست
و ادارهي كل منابع طبيعي استان ايالم درسالن مجتمع فرهنگي و هنري ارشاد اسالمي ايالم (اسفندماه .)4931
ساير برنامهها
* برگزاري جشن دهه فرهنگ و هنر شهرستان در مجتمع فرهنگي و هنري ارشاد اسالمي ايالم با حضور استاندار
ايالم ،فرماندار شهرستان ايلما ،مسئولين فرهنگ و ارشاد اسالمي استان ايالم و با هنرمندي هنرمندان عرصههاي
شعر ،موسيقي ،نمايش و )4931/44/47( ...
* تجليل از جناب آقاي عباس گهرسودي پيشكسوت عرصهي هنر تئاتر و نمايش به عنوان برنامه جنبي جشن دهه
فرهنگ و هنر شهرستان ايالم (.)31/44/47
* برگزاري جنگ شادي به مناسبت سالروز آزاد سازي مهران با همكاري شهرداري ،سپاه پاسداران ،ادارهي كل
ورزش و جوانان ،بنياد شهيد و صدا و سيما در پارك كوثر (تيرماه .)4931
* همكاري در برگزاري جنگ شادي با مشاركت مؤسسهي نام آوران واليت ،بانك كشاورزي و سازمان ورزش
و جوانان در مجتمع فرهنگي و هنري ارشاد اسالمي (بهمن ماه .)4931
* همكاري با بسيج هنرمندان در برگزاري جشنوارهي موسيقي به مناسبت دههي فجر در مجتمع فرهنگي و هنري
ارشاد اسالمي ايالم (بهمن ماه .)4931
 .3شهرستان ايوان
فعاليتهاي قرآنی
* برگزاري محفل انس با قرآن به مناسبت سالگرد ارتحال امام خميني (ره) در مسجد جامع شهر ايوان با حضور
حجتاالسالم والمسلمين لروند امام جمعه شهرستان ()31/9/41
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* برگزاري جلسهي تدبر و تفسير قرآن مصادف با  9رمضان با حضور امام جمعه شهرستان در مسجد جامع ايوان
(.)31/1/4
* برگزاري جلسه ي تدبر و تفسير قرآن كريم با همكاري دفتر امام جمعه ايوان با حضور امام جمعه شهرستان و
جمعي از كاركنان دوائر دولتي (.)4931/1/6
* بر پايي محفل انس با قرآن در محل مسجد جامع ايوان با حضور امام جمعه شهرستان و چهار تن از قاريان ممتاز
ايوان ()4931/1/41
* برپايي كارگاه آموزشي كتابت وحي با هدف توسعه و گسترش فرهنگ قرآني با حضور مدير كل فرهنگ و
ارشاد اسالمي استان ،معاون قرآن اداره كل ،امام جمعه شهرستان ايوان و با حضور  49هنرمند خوشنويس
درسطوح عالي و ممتاز با هماهنگي انجمن خوشنويسان در مجتمع فرهنگي هنري ايوان (.)31/1/49
* برگزاري نشست علمي قرآن و عترت با حضور معاون قرآن اداره كل و امام جمعه شهرستان مصادف با 47
رمضان در سالن آمفي تئاتر فرهنگي هنري ايوان (.)31/1/49
* برپايي نمايشگاه علوم قرآني با ارائه بيش از  4911عنوان كتاب قرآني و مذهبي با  9111جلد در مجتمع فرهنگي
هنري ايوان ( 4931/1/49تا .)4931/1/29
* برگزاري جلسه تدبر و تفسير قرآن كريم با هدف توسعه و ترويج فرهنگ قرآني در مسجد جامع شهر ايوان
مصادف با  29رمضان با حضور امام جمعه و جمعي كاركنان دوائر دولتي و مردم شهر ايوان (.)4931/1/24
* برگزاري آزمون سراسري قرآن در دبيرستان خديجهي كبر (س) شهر ايوان با  91نفر شركت كننده
(.)4931/8/22
* برگزاري محفل انس با قرآن كريم به مناسبت ميالد حضرت رسول اكرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) با
همكاري انجمن قرآن و نهجالبالغه در مسجد جامع شهر ايوان (.)31/41/6
نمايشگاه
* برگزاري نمايشگاه عكس و پوستر به مناسبت سالروز آزاد سازي خرمشهر در محل نگارخانهاداره فرهنگ و
ارشاد اسالمي شهرستان با  11اثر (.)31/9/2
* برگزاري نمايشگاه عكس و پوستر با موضوع پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي و مبارزه با مواد مخدر در شهر
زرنه با همكاري گروه نمايش سايه به سرپرستي آقاي صيدفاضل خاني ( 31/9/26تا .)31/9/23
* برگزاري نمايشگاه عكس و پوستر با موضوع پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي و مبارزه با مواد مخدر در
روستاي كالن (.)31/9/26
* برگزاري نمايشگاه عكس و پوستر با موضوع پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي و مبارزه با مواد مخدر در پارك
شهداء ايوان (.)31/9/23
* برگزاري نمايشگاه عكس و پوستر با موضوع پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي و مبارزه با مواد مخدر در ميدان
حضرت امام (ره) با همكاري گروه نمايش سايه (.)31/9/91
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* برگزاري نمايشگاه عكس و پوستر با موضوع حجاب و عفاف تحت عنوان (حريم ريحانه) با نمايش  61اثر و با
حضور فرماندار بخشدار ،رؤساي ادارات و جمعي از هنرمندان ( 4931/1/22الي .)4931/1/21
* برپايي نم ايشگاه طراحي و نقاشي با آثاري از هنرمند گرامي آقاي قباد فتاحي و با همكاري انجمن هنرهاي
تجسمي ايوان در محل نگارخانه مجتمع فرهنگي هنري ايوان با ارائه اثر هنري به مناسبت هفته دولت با حضور
جمعي از مسئولين و مديران ادارات و هنرمندان ( 31/6/9تا .)31/6/3
* برگزاري نمايشگاه آثار هنري (طراحي -نقاشي -خوشنويسي) با ارائه  19اثر از آثار هنرمندان در نگارخانهي
ادارهي فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان (.)4931/2/1
* برگزاري نمايشگاه عكس و پوستر انقالب به مناسبت دههي فجر با همكاري انجمن هنرهاي تجسمي در
نگارخانه مجتمع فرهنگي هنري ايوان با حضور جناب آقاي بسطامي فرماندار محترم شهرستان (.)31/44/22
اجراي تئاتر
* اجراي نمايش خياباني «خواب كنعاني» در مناطق توريستي شهرستان ،شهر ايوان و تنگه دانوك به تعداد 99
اجراء با موضوع ترويج فرهنگ ايثار و شهادت توسط گروه نمايشي سايه (ايام تعطيالت نوروز .)4931
* اجراي نمايش خياباني « 93سارات سومار» در مناطق توريستي ايوان به منظور ترويج فرهنگ ايثار و شهادت
(ايام نوروز .)931
* اجراي نمايش خياباني «درههاي ناپيدا» در مناطق توريستي ايوان و امامزاده سيد عبداهلل (ع) به تعداد  21اجرا
توسط گروه كسري (ايام نوروز .)4931
* اجراي نمايش خياباني «سيگار و بيكار» با موضوع پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي و مواد مخدر با همكاري
گروه نمايش سايه در مناطق مختلف شهرستان از جمله شهر زرنه ،صحن امامزاده سيد عبداهلل(ع)  ،روستاي كالن
پارك شهداي ايوان و ميدن حضرت امام (ره) (  26تا  91خرداد .)4931
* اجراي تئاتر صحنهاي با مضمون مذهبي با همكاري گروه نمايش «پيروان واليت» به سرپرستي آقاي سيروس نادري در
مجتمع فرهنگي هنري ايوان و نمازخانه كانون تابستاني كميته امداد امام خميني (ره) ( 31/1/49و .)4931/1/49
* اجراي نمايش صحنهاي «منو چند نفر حساب كن» به مناسبت هفته دفاع مقدس با همكاري بسيج هنرمندان ايوان و
همكاري گروه نمايش سايه به كارگرداني صيد فاضل خاني در سالن آمفي تئاتر شهر ايوان ( 31/6/94و .)4931/7/4
* اجراي نمايش آييني «كاروان خورشيد» به مناسبت اربعين حسيني با همكاري بسيج هنرمندان ايوان و گروه نمايش سايه
به كارگرداني صيد فاضل خاني در سالن آمفي تئاتر مجتمع فرهنگي و هنري ايوان ( 41و .)4931/3/49
كنسرت موسيقی
* برگزاري كنسرت موسيقي با حضور معاون محترم فرماندار ،اعضاي شوراي شهر -بخشداري زرنه و مركزي با
هنرمندي و آواز جواد شوهاني از هنرمندان شهر ايالم در سالن آمفي تئاتر مجتمع فرهنگي هنري به مناسبت
بزرگداشت حافظ شيرازي (.)31/7/21
* برگزاري شب شعر (شبهاي زمستاني) با همكاري انجمن شعر و ادب و فرمانداري با حضور شعرا و هنرمنداني از
شهرستانهاي دهلران و كرمانشاه به منظور ايجاد نشاط اجتماعي در سالن مجتمع فرهنگي و هنري ايوان (.)31/41/29
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* اجراي كنسرت موسيقي توسط گروه «آسوا» به سرپرستي آقاي وحيد سرابي به منظور ايجاد نشاط و تحرك
اجتماعي (.)31/41/28
* برگزاري جشن ميالد حضرت ابوالفضل العباس (ع) با همكاري بنياد شهيد و امور ايثارگران با اجراي موسيقي-
نمايش طنز در سالن آمفي تئاتر فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان (.)31/9/2
جشنها و اعياد
* برگزاري جشن ميالد حضرت ابوالفضل عباس با همكاري بنياد شهيد و امور ايثارگران با اجراي موسيقي،
نمايش طنز در محل سالن آمفي تئاتر اداره شهرستان (.)31/9/2
* برپايي جشن منتظران ظهور با همكاري بسيج خواهران و سازمان تبليغات اسالمي شهرستان و با حضور امام
جمعه محترم ايوان ،فرماندار و تني چند از مسئولين شهرستان با اجراي مسابقه فرهنگي ،شعر ،مولودي خواني و
نمايش طنز در سالن آمفي تئاتر مجتمع فرهنگي و هنري ايوان (.)31/9/42
* برپايي جشن دهه فرهنگ و هنر شهرستان ايوان در مجتمع فرهنگي و هنري مركز استان با حضور مسئولين و
هنرمندان شهرستان و اجراي برنامه هاي موسيقي ،نمايش ،طنز ،شعر و تجليل از هنرمندان و فعالين عرصه فرهگ و
هنر شهرستان (.)31/44/49
* برپايي جشن انقالب اسالمي شهرستان با همكاري سازمان تبليغات اسالمي ،كانون پرورش فكري كودكان و
نوجوانان در سالن آمفي تئاتر مجتمع فرهنگي و هنري ايوان (.)31/44/43
* برگزاري جشن انقالب در سالن آمفي تئاتر مجتمع فرهنگي هنري ايوان به مناسبت دههي مبارك فجر و با هدف ايجاد
شور و شوق و نشاط اجتماعي با حضور معاونت فرماندار ايوان ،هنرمندان و جمعي از مردم ايوان (.)31/44/24
كارگاه آموزشی
* برگزاري كارگاه آموزشي «نقد و بررسي كتابهاي كودك آقاي ميثم خوراني» با حضور آقايان محمدرضا
رستمپور و عليرضا خاني از شاعران نامي استان و رونمايي از كتابهاي «كورپه و ئوروخور» (.)31/9/26
* برپايي كارگاه آموزش موسيقي با حضور آقاي فريد الوندي و شركت  91هنر جو در رشتهي موسيقي در
مجتمع فرهنگي و هنري ايوان ( 31/9/44تا .)31/6/4
* برگزاري كارگاه آموزش نقد و بررسي شعر با حضور آقاي علي محمد محمدي از شاعران شهرستان با
همكاري انجمن شعر و ادب و با شركت  29نفر از شاعران شهرستان در انجمن شعر و ادب ايوان (.)31/9/41
* برگزاري كارگاه آموزشي هنرهاي تجسمي به مناسبت هفتهيدولت در مجتمع فرهنگي و هنري ايوان با
مشاركت  29نفر از هنرمندان و حضور آقاي سعيد ناطقي از هنرمندان استان ( 2مورد ) ( 31/6/9و .)31/6/48
* برگزاري ك ارگاه آموزشي فرهنگي با همكاري انجمن شعر و ادب با حضور شاعراني از دهلران و كرمانشاه با
هدف نقد و بررسي اشعار در سالن جلسات شعر و ادب اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان (.)31/41/29
جشنوارهها و مسابقات
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* برگزاري دومين جشنواره تئاتر كوتاه استان ايالم گروههاي نمايشي از شهرستانهاي ايالم ،دهلران ،درهشهر،
آبدانان و ايوان با حضور فرماندار شهرستان ايوان ،مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان ،مسئوالن ستادي اداره
كل و جمعي از مسئوالن ادارات شهرستان ( 29و  26مرداد .)4931
* برگزاري دومين جشنواره منطقهاي شعر كردي كودك (منال و ملوچك) با حضور استانهاي (آذربايجان
غربي -كردستان -كرمانشاه -همدان -لرستان -ايالم) با همكاري انجمن شعر و ادب ايوان و با حضور استاندار،
مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان ،جمعي از مديران استاني و شعراي استان ( .)4931
* برگزاري مسابقهي عكاسي با عنوان «تالش» به منظور ترويج فرهنگ كار و توليد با دريافت  711اثر از 24
هنرمند در ادارهي فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان ايوان (.)31/9/27
نشست
* برگزاري نشست تجليل از خبرنگاران و اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار با حضور فرماندار و جمعي از
مديران شهرستان در سالن جلسات فرمانداري ايوان (.)31/9/47
اكران فيلم
* اكران فيلمهاي «خلوت شكن» و «به سوي او» با  221نفر تماشاگر در نمازخانه كانون تابستاني كميته امداد امام
خميني (ره) (.)31/1/49
* اكران فيلم (به سوي او) به منظور پركردن اوقات فراغت كودكان و نوجوانان در سالن آمفي تئاتر ايوان به
كارگرداني مجيد لطيفيان (.)31/9/6
* اكران فيلم سينمايي «عيدي» به كارگرداني سعيد مترصد در سالن آمفي تئاتر مجتمع فرهنگي هنري ايوان با 11
نفر تماشاگر (.)31/1/24
* اكران فيلم سينمايي «فصل وصل» به كارگرداني محمد جواد كاسه ساز با حضور  27نفر از بسيجيان فعال
شهرستان ايوان در سالن آمفي تئاتر (.)31/9/1
* اكران فيلم سينمايي «به سوي او» با حضور  91نفر از هنرجويان كالسهاي تابستاني در سالن آمفي تئاتر ايوان ()31/9/6
* اكران فيلم سينمايي «خلوت شكن» با حضور  61نفر از هنرجويان كالسهاي تابستاني در كانون پايگاه تابستاني
كميته امداد امام خميني (ره) (.)31/9/41
* اكران عمومي فيلم سينمايي «گنجشك و قناري» با حضور دانشآموزان شهر ايوان در سالن آمفي تئاتر (.)31/44/1
* اكران فيلم عمومي فيلم سينمايي «باد در علفزار ميپيچد» با همكاري آموزش و پرورش با حضور دانشآموزان
در سالن آمفي تئاتر ايوان (.)31/44/47
 .4شهرستان بدره
فعاليتهاي آموزشی و كارگاهی
* برگزاري كالسهاي طرح اوقات فراغت با بهرهگيري از مدرسان مركز استان و شهرستان در زمينهي موسيقي
(گيتار ،دف سه تار ،سنتور ،آواز سنتي) ،بازيگري و كارگرداني ،عكاسي و هنرهاي تجسمي (طراحي ،نقاشي،
خوشنويسي و سفال در ايام تابستان).
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* برگزاري دورهي آموزشي يك ماهه عكاسي (ديماه .)4931
* برگزاري كالس خوشنويسي و عكاسي در وستاي آب چشمه به مدت  9ماه (فصل زمستان).
* برگزاري كالس سه تار و سنتور (در طول سال )4931
* برگزاري كالس عكاسي در روستاي گچكوبان (ماههاي دي و بهمن .)4931
* برگزاري كارگاهةاي آموزشي يك ماهه «نقاشي ديواري» (تابستان .)4931
* برگزاري كارگاه آموزشي «كارگرداني تئاتر كودك و نوجوان» شهر بدره (.)31/44/21
* برگزاري كارگاه آموزش سفال با حضور سركار خانم طيبه طاهريان (بهمن .)4931
* برگزاري كارگاه آموزش معرق در شهر بدره (اسفندماه )4931
* برگزاري كارگاه آموزشي نقاشي روي سنگ (.)31/44/49
* نشست تخصصي شعر امروز ايران با حضور آقاي قاسم ساجدي
* نشست تخصصي شعر انقالب با حضورآقاي حسين شكربيگي
نمايشگاه
* برگزاري نمايشگاه تاپيوگرافي هنرمندان كشور با مشاركت حوزهي هنري استان ايالم (.)31/7/29
* برپايي نمايشگاه هنرهاي تجسمي هنرمندان شهرستان بدره با نمايش  481اثر طراحي ،نقاشي ،تصويرسازي،
مجسمه ،گرافيك ،و پوستر (.)31/7/28
* برگزاري نمايشگاه نقاشي به مناسبت هفتهي دفاع مقدس (.)31/6/94
* برگزاري نمايشگاه عكس راهيان نور به مناسبت هفتهي بسيج در هنرستان پسرانه امام خميني (ره) بدره (.)31/3/9
* برگزاري نمايشگاه خوشنويسي هنرمندان بومي با موضوع نماز (.)31/3/8
* برگزاري نمايشگاه عكس كودكان و نوجوانان در انقالب به مناسبت دههي فجر انقالب اسالمي (.)31/44/42
* برگزاري نمايشگاه عكس با موضوع نقش زنان در انقالب به مناسبت دههي فجر انقالب اسالمي (.)31/44/42
* برگزاري نمايشگاهي از آثار هنرمند مجسمه ساز بدرهاي آقاي داراب مير شاه قلي (.)31/44/49
ساير فعاليتها
* فراهم نمودن مقدمات الزم براي شناسايي هنرمندان شهرستان و تشكيل انجمنهاي فرهنگي و هنري.
* برگزاري  9محفل انس با قرآن (در طول سال)
* برگزاري جلسات شوراي فرهنگ عمومي شهرستان به رياست امام جمعه محترم و حضور فرماندار و مسئولين
فرهنگي شهرستان (در طول سال)
* تجليل از هنرمندان فعال شهرستان (مهر و بهمن .)4931
* برگزاري آزمون سراسري قرآن و عترت با  42نفر شركت كننده (.)31/8/22
* برگزاري روز فرهنگ و هنر شهرستان به مناسبت دههي فجر انقالب اسالمي با اجراي ويژه برنامههاي شعر،
موسيقي ،نمايش و تجليل از هنرمندان و فعالين عرصه فرهنگ و هنر شهرستان (بهمن ماه .)4931
* برگزاري ويژه برنامههاي ماه مبارك رمضان شامل :محافل انس با قرآن ،نمايش فيلم ،تئاتر خياباني ،شعر و خاطره و ...

22

* مشاركت در برگزاري نمايشگاه كتاب آموزش و پرورش
* مشاركت در برگزاري جشن عيد غدير
* مشاركت در برگزاري پياده روي خانوادگي بسيج
 .5شهرستان چرداول
فعاليتهاي قرآنی و مذهبی
* برگزاري محفل قرآني به مناسبت دههي فجر با همكاري سازمان تبليغات اسالمي و آموزش و پرورش با حضور
قاري بينالمللي آقاي مقدمي (.)31/44/3
* برگزاري مراسم شهاد حضرت زينالعابدين با همكاري دفتر امام جمعه محترم شهرستان ،سازمان تبليغات
اسالمي و سپاه پاسداران (.)31/8/1
* همكاري در برگزاري ويژه برنامههاي تاسوعا و عاشوراي حسيني (آبان ماه .)4931
* همكاري در برگزاري ويژه برنامهي هفتهي كتاب و كتابخواني و تجليل از كتابخوانان برتر (.)31/8/21
* برگزاري آزمون سراسري قرآن و عترت با  98نفر شركت كننده (.)31/8/22
فعاليتهاي نمايشگاهی
* برگزاري نمايشگاه نقاشي روي سنگ به مناسبت گرامي داشت هفتهي دفاع مقدس با همكاري انجمنهنرهاي
تجسمي به مدت  7روز در آموزشگاه تربيت ( 31/6/28تا .)31/7/9
* افتتاح نمايشگاه كتاب و محصوالت فرهنگي به تعداد  1111جلد به مناسبت هفتهي معلم و ميالد حضرت علي (ع) با
تخفيف  91درصد و با حضور امام جمعه شهرستان ،فرماندار و جمعي از مسئولين ادارات شهرستان (.)31/2/49
* افتتاح نمايشگاه عكس و پوستر به مناسبت سالروز آزاد سازي خرمشهر در مسجد جامع سرابله با ارائهي  91اثر با
حضور جمعي از مسئولين و هنرمندان شهرستان (خرداد .)4931
* همكاري در برگزاري نمايشگاه اليههاي پنهان جنگ به مناسبت هفتهي دفاع مقدس با مشاركت سپاه پاسداران
انقالب و حوزهي هنري در كانون سپاه چرداول.
جشنها و اعياد
* برگزاري جشن ميالد امام رضا (ع) با همكاري سپاه پاسداران و سازمان تبيلغات اسالمي و با حضور امام جمعه
محترم شهرستان و اجراي ويژه برنامههاي قرائت قرآن ،موسيقي و اهداي جوايز به تعداد  91نفر از هم نامان آن
حضرت (.)31/6/9
* برگزاري جشن شادي به مناسبت ميالد حضرت مهدي (عج) با همكاري سپاه پاسداران و سازمان تبليغات
اسالمي و با حضور حجتاالسالم و المسلمين لطفي نمايندهي ولي فقيه در استان و امام جمعه ايالم ،عمران علي
محمدي ،نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي ،امام جمعه و فرماندار شهرستان با شركت حدود  6111نفر از
مردم شهرستان (.)31/9/42
* برگزاري جشن ميالد حضرت رسول (ص) و امام جعفر صادق (ع) با اجراي سخنراني و مولودي خواني و اهداء
جوايز به  2نفر از هم نامان آن حضرت (ص) (.)31/41/8
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* برپايي جشن دهه فرهنگ و هنر شهرستان چرداول در مجتمع فرهنگي و هنري مركز استان با حضور مسئولين و
هنرمندان شهرستان و اجراي برنامههاي موسقي ،نمايش طنز ،شعر و تجليل از هنرمندان و فعالين عرصه فرهنگ و
هنر شهرستان (.)31/44/41
* برگزاري جشن انقالب با همكاري بخشداري كارزان و ادارهي آموزش و پرورش با حضور امام جمعه
فرماندار ،بخشداران و جمعي از مردم و مسئولين (.)31/44/41
نشستها و همايشها
* همكاري در برگزاري همايش كتابخوان به مناسبت هفتهي دفاع مقدس با مشاركت نهاد كتابخانههاي عمومي با
حضور جمعي از مسئولين و تجليل از  46نفر كتابخوان برتر (.)31/6/94
* برگزاري محفل ادبي شعر به مناسبت آزادسازي خرمشهر با همكاري بسيج هنرمندان در سالن شهيد غفارنيا
سرابله با حضور جمعي از مسئو لين شهرستان و مردم سرابله با قرائت شعر توسط شاعران و سخنراني يكي از
روحانيون پيرامون دفاع مقدس (خرداد .)4931
* برگزاري محفل شعر دفاع مقدس سالن شهيد غفارنيا با همكاري سپاه پاسداران انقالب اسالمي و قرائت شعر
توسط شعرا و اهداي جايزه به  8نفر ازآنان (.)31/7/4
* برگزاري جلسهي شوراي فرهنگ عمومي در راستاي انجام برنامهريزيهاي الزم براي استقبال و پذيرايي از
زائرين اربعين حسيني به رياست امام جمعهي محترم شهرستان و با حضور فرماندار و اعضاي شوراي فرهنگ
همومي (.)31/8/21
* برگزاري كارگاه آموزشي پيشگيري از اعتياد با همكاري سازمان بهزيستي در شهرشباب (.)31/41/28
 .6شهرستان درهشهر
فعاليتهاي قرآنی
* برگزاري آزمون سراسري قرآن و عترت با شركت  41نفر در دفتر امام جمعه شهرستان ()31/2/44
* برگزاري محفل انس با قرآن كريم به مناسبت وفات حضرت زينب (س) در مسجد عاشوراي درهشهر با حضور
امام جماعت مسجد و جمعي از قاريان و حافظان قرآن (.)31/2/41
* برگزاري نشست قرآن و عترت به مناسبت ماه مبارك رمضان با حضور امام جمعه شهرستان ،مدير كل فرهنگ و ارشاد
اسالمي استان ،حجتاالسالم چراغيپور معاونت قرآن و عترت اداره كل در دفتر امام جمعه شهرستان (.)31/1/1
* تفسيرر سوره مباركه يوسف در دفتر امام جمعه شهرستان (هفتهاي دو جلسه روزهاي يكشنبه و سه شنبه) در ماه
مبارك رمضان (جمعاً  8روز در يك ماه).
* برگزاري چهاردهمين آزمون سراسري قرآن و عترت با شركت  18نفر و با حضور امام جمعه محترم شهرستان (.)31/8/22
* برگزاري محفل انس با قرآن در امامزاده سيد سيفالدين واقع در روستاي ارمو با حضور امام جمعه درهشهر و
جمعي از حافظان و قاريان شهرستان (.)31/3/41
فعاليتهاي نمايشگاهی
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* برپايي نمايشگاه عكس با ارائهي  61اثر از آثار هنرمندان در محل شهر باستاني سيمره جنب ادارهي شهرستان
درهشهر با همكاري انجمنهنرهاي تجسمي نقش آفرين ( 31/4/9تا .)31/4/44
* افتتاح نمايشگاه كتاب به مناسبت هفتهي كتاب و كتابخواني با همكاري نهاد كتابخانههاي عمومي شهرستان و با
ارائهي  9111جلد كتاب با حضور امام جمعه شهرستان (.)31/8/48
* برگزاري نمايشگاه هنرهاي تجسمي با ارائهي  61اثر از آثار هنرمندان درهشهر در سالن اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمي شهرستان (.)31/4/41
تئاتر و موسيقی
* برگزاري كنسرت موسيقي «نواي سيمره» با همكاري تعدادي از ادارات شهرستان در سالن اجتماعات دانشگاه
آزاد درهشهر به مناسبت ميالد حضرت علي (ع) و روز خليج فارس (.)31/2/41
* اجراي نمايش خياباني «يادگارهاي از ياد رفته» همزمان با آزادسازي خرمشهر با هدف ترويج فرهنگ ايثار و
شهادت در اطراف مسجد حضرت ابوالفضل (ع) دره شهر (.)31/9/9
جشنها و اعياد
* برگزاري جشن ميالد حضرت قائم (عج) در حسينيهي سيد الشهداء با حضور امام جمعه و فرماندار درهشهر و
اهداي جوائز به دوازده نفر از هم نامان حضرت مهدي (عج) (.)31/9/49
* برگزاري جشن ميالد امام رضا (ع) همزمان با هفتهي دولت در پارك شهرداري باحضور امام جمعه شهرستان و
اجراي ويژه برنامههاي شعر مولودي خواني و نمايش (.)31/6/9
* برگزاري جنگ شادي به مناسبت هفتهي دولت در روستاي ارمو با اجراي ويژه برنامههاي موسيقي محلي،
نمايش ،شعر و .)31/6/7( ...
* همكاري در برگزاري جشن واليت به مناسبت عيد غدير در پارك شهرداري درهشهر با حضور فرماندار،
مسئوالن و جمع كثيري از مردم شهرستان با اجراي ويژه برنامههاي فرهنگي و هنري (.)31/7/3
* برگزاري جشن ميالد حضرت رسول (ص) و امام جعفر صادق (ع) با همكاري دبيرخانهي كانونهاي فرهنگي و
هنري مساجد استان و اجراي برنامههاي مولودي خواني  ،شعر و .)...
* برگزاري جشن انقالب با حضور اعضاي شوراي شهر ،مسئوالن ادارات ،هنرمندان ،فرهنگيان و دانش آموزان ،با
اجراي برنامههاي نمايشي ،موسيقي و شعر و .)31/44/24( ...
* برگزاري جشن ويژه بانوان به مناسبت دههي مبارك فجر با حضور كارشناسان كميسيون بانوان و جمعي از بانوان
شهرستان با اجراي برنامههاي نمايشي ،موسيقي ،مسابقه و  ...در سالن آمفي تئاتر ادارهي شهرستان (.)31/44/483
* برپاي جشن دهه فرهنگ و هنر شهرستان درهشهر در مجتمع فرهنگي و هنري مركز استان با حضور مسئولين و
هنرمندان شهرستان و اجراي برنامه هاي موسيقي ،نمايش طنز ،شعر و تجليل از هنرمندان و فعالين عرصه فرهنگ و
هنر شهرستان (.)31/44/47
جشنوارهها
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* برگزاري جشنوارهي فرهنگي و هنري بسيج به مناسبت هفتهي دفاع مقدس با همكاري بسيج هنرمندان و با
حضور مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان ،فرماندهي سپاه اميرالمؤمنين و مديركل حفظ آثار و ارزشهاي
دفاع مقدس (.)31/7/7
* برگزاري جشنواره ي انشاء و مقاله نويسي با موضوع نماز با حضور مدير كل فرهنگ و ارشاد استان در سالن
آمفي تئاتر اداره شهرستان (.)31/44/46
* برگزاري سومين جشنواره ملي دو ساالنه ي عكس اقوام ايراني با حضور فرماندار شهرستان ،مدير كل فرهنگ و
ارشاد اسالمي استان ،معاون فرهنگي و هنري اداره كل در محل سالن آمفي تئاتر ادارهي شهرستان (.)31/42/26
* همكاري در برگزاري كنگره شعر دفاع مقدس با حضور معاون سياسي و امنيتي استانداري ايالم و مديران كل
امور اجتماعي و سياسي استانداري فرهنگ و ارشاد اسالمي ()31/6/94
همايشها و نشستها
* برگزاري همايش «حجاب و عفاف» با حضور فرماندار شهرستان ،اعضاي كارگروه زنان و خانواده و جمعي از
هنرمندان و زنان سرپرست خانوار در محل سالن آمفي تئاتر ادارهي شهرستان (.)31/1/24
* برگزاري نشست تجليل از خبرنگاران و اصحاب رسانه در سالن اجتماعات فرمانداري درهشهر با حضور
فرماندار و تجليل از  3خبرنگار فعال شهرستان (.)31/9/47
* برگزاري همايش شعر عاشورايي با حضور مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان در سالن آمفي تئاتر ادارهي
شهرستان (.)31/7/27
* برگزاري نشست هنرمندان با فرماندار در فرمانداري شهرستان با حضور مسئولين انجمنهاي فرهنگي و هنري
شهرستان (.)31/9/47
ساير برنامهها
* همكاري در برگزاري دعاي ندبه با مشاركت ادارات شهرستان در مسجد جامع درهشهر با مداحي حاج احمد
زينالعابديني (.)31/6/27
* قرائت زيارت نامهي پيامبر (ص) به مناسبت  28صفر سالروز رحلت پيامبر (ص) و شهادت امام حسن مجتبي (ع) در
نمازخانهي ارشاد اسالمي شهرستان با حضور كاركنان ميراث فرهنگي و كتابخانهي عمومي شهرستان (.)31/3/48
* اجراي طرح اوقات فراغت تابستاني با تعداد  411نفر شركت كننده و برگزاري كالسهاي خوشنويسي،
طراحي ،نقاشي ،قرآن ،احكام ،فيلم و عكس در ادارهي فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان (تير و مرداد .)4931
* برگزاري  8جلسه شوراي فرهنگ عمومي شهرستان درطول سال  4931به رياست امام جمعه شهرستان و با
حضور اعضاي شورا (در طول سال .)4931
* اجري ويژه برنامههاي هنري به مناسبت هفته دولت ( شهريور ) 31
 .7شهرستان دهلران
فعاليتهاي قرآنی
* برگزاري كالس تواشيح با همكاري موسسهي قرآن و عترت طاها در مؤسسه ي مذكور (.)31/9/28
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* برگزاري كالس تربيت مربي قرآن با شركت  62نفر از خواهران و با حضور استاد مهدي فاضلي مدير مؤسسهي
ريحانهالنبي تهران و با همكاري مؤسسهي قرآن و عترت طاهاي دهلران (.)31/9/28
* برگزاري جلسه تدبر و تفسير قرآن در محل مؤسسهي فرهنگي قرآن وعترت طاها ،با حضور سركار خانم فاطمه
جام سحر مربي قرآن ( 47تا  43تيرماه .)4931
* برگزاري محفل انس با قرآن با حضور فرماندار و جمعي از مسئوالن شهرستان در مؤسسهي فرهنگي قرآن و
عترت طاها ()31/1/48
* نشست علمي قرآن و عترت در مسجد جامع شهرستان با حضور امام جمعه و جمعي از مسئوالن شهرستان (.)31/1/24
* اجراي تواشيح در سالن آمفي تئاتر ادارهي فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان دهلران (.)31/1/21
* برگزاري كالس آموزش حفظ قرآن در مؤسسهي فرهنگي قرآن و عترت طاها با حضور استاد خالد چناني
حافظ قرآن (.)31/9/9
* برگزاري كالس آموزش وضو به كودكان با حضور سركارخانم فاطمه خداكرمي از فعاالن قرآني شهر بروجرد
در مؤسسه فرهنگي قرآن و عترت (.)31/9/42
* برگزاري برنامهي عصري با قرآن در مسجد جامع دهلران با حضور جناب آقاي سبزي فرماندار محترم و قرائت
قرآن توسط  9نفر از قاريان برجستهي شهرستان (.)31/6/4
* برگزاري آزمون سراسري قرآن در مؤسسهي فرهنگي قرآن و عترت طاها با  479نفر (.)31/8/22
* برگزاري محفل انس با قرآن در ادارهي فرهنگ و ارشاد اسالمي دهلران با حضور مدير كل تبليغ و ترويج قرآن
و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان ايالم ( 31/3/44تا )31/3/42
نمايشگاه
* برگزاري نمايشگاه تبليغ كاالهاي مصرفي با هدف تشويق مردم به استفاده از كاالهاي ساخت داخل به مدت
يك هفته در محل كانون فرهنگي و هنري مسجد صاحب الزمان (عج) دهلران ( 31/9/42تا .)31/9/48
* برپايي نمايشگاه كتاب با  611عنوان و  6111جلد به مناسبت هفتهي كتاب (.)31/8/21
* برگزاري نمايشگاه عكس انقالب با نمايش  91عكس از روزهاي بهمن  97به مناسبت دهه مبارك فجر انقالب
اسالمي در ادارهي فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان دهلران (.)31/44/42
* افتتاح نمايشگاه عكس با  29اثر مرتبط با موضوع مشاركت مردم در انتخابات در ادارهي فرهنگ و ارشاد
اسالمي دهلران با حضور امام جمعه و جمعي از مسئوالن و هنرمندان شهرستان (.)31/42/1
اجراي تئاتر
* حضور هنرمندان تئاتر شهرستان دهلران در هجدهمين جشنوارهي ملي مقاومت خرمشهر با نمايش خياباني «خان
هشتم» به كارگرداني حيدر رضايي و نمايش صحنهاي (رقص استخوان» به كارگرداني سعيد خيرالهي در شهرستان
خرمشهر ( 31/2/28تا .)31/9/9
* اجراي نمايش خياباني «به تلخي شكر» با كارگرداني مالك آبساالن در خيابان امام خميني (ره) با موضوع مواد
مخدر و با همكاري فرمانداران دهلران (.)31/1/4
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* اجراي نمايش خياباني «تنديس» با كارگرداني مالك آبساالن و با موضوع حجاب و عفاف در جنب ادارهي
فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان دهلران.)31/1/43( .
* اجراس نمايش خياباني «عروج» به كارگرداني مالك آبساالن در مؤسسه فرهنگي قرآن و عترت طاها (.)31/9/49
* اجراي نمايش «تنبل خان» به نويسندگي و كارگرداني آقاي مالك در ادارهي فرهنگ و ارشاد اسالم شهرستان
(.)31/8/27
* اجراي نمايش «خسروخوبان» نمايش برگزيدهي جشنواره استاني در تئاتر در سالن آمفي تئاتر فرهنگ و ارشاد
اسالمي دهلران و با استقبال مردم
* اجراي نمايش تعزيه در ايام محرم
جشنها و اعياد
* برگزاري جشن مبعث در پارك شقايق باحضور تعدادي از مسئولين و  9111نفر از مردم شهرستان دهلران (.)31/2/29
* برگزاري جشن ميالد علي اكبر(ع) در حسينهي امام جمعه دهلران با حضور امام جمعهي محترم و جمعي از
هنرمندان شهرستان (.)31/9/8
* برگزاري جشن ميالد صاحب الزمان (عج) با برنامههايي از قبيل مولودي خواني ،شعر ،نمايش طنز و  ...در محل
مؤسسهي قرآن و عترت طاها (.)31/9/42
* برگزاري جشن صاحب الزمان (عج) در مسجد راه كربال با حضور حجتاالسالم و المسلمين مرادبيگي مدير
حوزههاي علميهي استان (.)31/9/42
* برپايي جشن به مناسبت عيد سعيد فطر بااجراي موسيقي و نمايش طنز در پارك شقايق دهلران با حضور حدود
 9111نفر از مردم شهرستان (.)31/1/26
* برگزاري جشن دههي فرهنگ و هنر شهرست ان در مجتمع فرهنگي و هنري ارشاد اسالمي ايالم و اجراي ويژه
برنامه هاي شعر ،موسيقي ،نمايش و  ...با حضور جناب آقاي سبزي فرماندار محترم شهرستان و جمع كثيري از
دهلرانيهاي مقيم مركز استان (.)31/44/48
جشنوارهها
* حضور خبرنگاران دهلران در هشتمين جشنوارهي مطبوعات و خبرگزاريهاي غرب كشور در استان لرستان
(خرم آباد) و انتخاب آقاي رحمن جابري خبرنگار روزنامهي صداي ملت به عنوان مقام نخست بخش خبر و
كسب مقام سوم در بخش مقاله توسط آقاي مجتبي كاوريزاده خرنگار خبرگزاري مهر ( 9تا  6خرداد .)4931
* برگزاري نشست ادبي شعرخواني و نقد و بررسي شعر در سالن مطالعهي كتابخانهي عمومي سعدي با حضور
جمعي از شعراي شهرستان (.)31/3/47
* برگزاري نشست ادبي با عنوان شعر انقالب در تاالر شهرداري دهلران و عالوه بر شعر خواني شاعران اجراي
برنامههايي مانند موسيقي سنتي و تقدير از هنرمندان (.)31/44/21
ساير فعاليتها
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* برگزاري مراسم افتتاحيهي كالسهاي طرح اوقات فراغت تابستاني در حسينيهي ابوالفصل(ع) با حضور مدير
كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان و حجتاالسالم و المسلمين چراغيپور مسئول دبيرخانه كانونهاي فرهنگي و
هنري مساجد (.)31/9/26
* برگزاري آزمو ن جامع استانداردهاي كار دانش در سالن شهيد رجايي آموزش و پرورش دهلران با حضور 91
نفر شركت كننده (.)31/9/3
* برگزاري مراسم گراميداشت دههي كرامت در مسجد امام رضا (ع) دهلران با همكاري مؤسسهي فرهنگي قرآن
و عترت طاها و اجراي برنامههاي نمايش طنز ،سخنراني ،شعر و .)4931/9/29( ...
* همكاري در برگزاري برنامه ي قرائت زيارت اربعين مسجد حضرت پيامبر (ص) با حضور امام جمعه محترم
دهلران و جمع كثيري از مردم شهرستان در محل مسجد جامع ()31/3/91
* برگزاري جلسات شوراي عمومي شهرستان ( در طول سال )
 .8شهرستان سيروان
فعاليتهاي نمايشگاهی
* برگزاري نمايشگاه عكس و پوستر دفاع مقدس با حضور امام جمعه ،فرماندار و مسئوالن ادارات و ارائهي 411
اثر به مدت يك هفته در شهر لومار (.)31/6/94
* برگزاري نمايشگاه عكس و پوستر هفتهي بسيج با ارائهي  81اثر در محل مسجد جامع شهر لومار (.)31/4/91
* افتتاح نمايشگاهي از وقايع انقالب با ارائهي  31اثر به مدت ده روز در مسجد جامع لومار با حضور امام جمعه،
فرماندار و جمعي از مسئوالن ادارات (.)31/44/42
جشنها و اعياد
* برگزاري جشن مبعث حضرت رسول (ص) در روستاي چم روته لومار با حضور امام جمعه ،فرماندار سيروان و
اهداي  21جايزه به حاضرين (.)31/42/27
* برگزاري جشن شادي به مناسبت نيمهي شعبان با همكاري سپاه پاسداران و كارخانهي سيمان در شهر لومار و
اجراي گروه هنري پاليزبان با حضور قريب چهار هزار نفر و اهداي جايزه به  11نفر از حاضرين در مراسم با
حضور امام جمعه  ،فرماندار و جمعي از مسئوالن ادارات شهرستان (.)31/9/42
* همكاري در برگزاري مراسم جشن انقالب با مشاركت بخشداري كارزان و آموزش و پرورش با حضور امام
جمعه و فرماندار و رؤساي ادارات در مدرسهي روستاي سراب كالن (.)31/44/41
* همكاري با ستاد دههي فجر در برگزاري مراسم جشن انقالب در روستاي چم روته عرب رودبار با حضور
استاندار و معاونان و جمعي از مديران كل ادارات استان ،امام جمعه و فرماندار (.)31/44/48
* برگزاري جشن فرهنگ و هنر به مناسبت دههي فجر انقالب اسالمي با همكاري ادارات شهرستان و با حضور
امام جمعه ،معاون فرهنگي و هنري ارشاد اسالمي استان در محل مركز آموزش فني و حرفهاي كارزان و تجليل از
دو هنرمند شهرستان (.)31/44/21
همايشها و نشستها
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* برگزاري محفل شعر با عنوان «حنجرههاي سرخ» به مناسبت ماه محرم و با مشاركت سپاه پاسداران انقالب
اسالمي با حضور امام جمعه ،فرماندار ،مدبر كل و فرهنگ و ارشاد اسالمي استان و مسئوالن ادارات در سالن
اجتماعات سپاه پاسداران و تجليل از  8شاعر (.)31/7/21
* برگزاري محفل شعر بسيج به مناسبت هفتهي بسيج با همكاري سپاه پاسداران با حضور امام جمعه ،فرماندار در
سالن اجتماعات سپاه پاسداران شهرستان (.)31/3/2
* برگزاري  7جلسه شوراي فرهنگ عمومي به رياست امام جمعه محترم شهرستان و با حضور اعضا و با  12مصوبه.
* برگزاري انتخابات انجمن شعر و ادب با حضور شاعران شهرستان در ادارهي شهرستان (.)31/7/8
* برگزاري انتخابات انجمن قرآن و نهجالبالغه با حضور قاريان شهرستان در ادارهي شهرستان (.)31/7/22
* برگزاري انتخابات انجمن هنرهاي تجسمي با حضور هنرمندان در ادارهي شهرستان (.)31/8/48
ساير فعاليتها
* برگزاري مراسم زيارت عاشورا به مناسبت رحلت امام خميني (ره) با حضور امام جمعه و فرماندار و مسئولين
ادارات در مزار شهداي گمنام لومار (.)31/9/41
* همكاري در برگزاري آيين اعتكاف در مسجد جامع شهر لومار و اهداي تعداد  97جلد كتاب مفاتيحالجنان به معتكفين (.)31/9/42
* برگزاري مراسم زيارت دعاي عرفه به مناسبت عيد سعيد قربان ،با حضور امام جمعه ،فرماندار و مسئوالن
ادارات در مزار شهداي گمنام لومار (.)31/7/4
* همكاري و مشاركت در بازسازي صحنهي غدير در جوار امامزاده سيد علي با حضور امام جمعه و فرماندار و رؤساي ادارات.
* برگزاري زيارت عاشورا در مسجد جامع شهر لومار با همكاري كميته امداد و حوزهي مالياتي در مسجد جامع
لومار با حضور امام جمعه ،فرماندار و مسئوالن ادارات (.)31/7/3 ،31/7/28
* برگزاري مسابقه ي نقاشي با موضوع «واقعهي غدير» با همكاري آموزش و پرورش شهرستان در دبيرستانهاي
دخترانه عصمت سرتنگ زنگوان و تجليل از  8اثر برتر (.)31/7/8
* برگزاري ايستگاه صلواتي با همكاري و مشاركت ستاد اربعين شهرستان در سه راهي كارزان ( 31/3/4تا .)31/3/8
* همكاري و مشاركت در برگزاري همايش پياده روي خانوادگي به مناسبت اربعين حسيني از ميدان امام خميني
لومار تا امامزاده سيد علي (ع) (.)31/3/9
* برگزاري مراسم زيارت حضرت رسول (ص) از بعيد با حضور امام جمعه ،فرماندار ،مسئوالن ادارات و جمعي
از مردم در محل مسجد جامع لومار (.)31/3/21
* اهداي هزار جلد كتاب در بين ادارات فرهنگي شهرستان به مناسبت دههي مباركهي فجر و در راستاي ترويج
فرهنگ كتاب و كتابخواني (بهمن ماه .)4931
 .9شهرستان ملكشاهي
فعاليت هاي قرآنی
* برگزاري آزمون سراسري قرآن و عترت در روستاي ميمه ملكشاهي ()31/2/44
* برگزاري آزمون سراسري قرآن و عترت در حسينيهي سيدالشهداي ملكشاهي با  439نفر شركت كننده (.)31/8/22
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* برگزاري محفل انس با قرآن با هدف آشنايي با فرامين قرآني و تفسير و تدبر در قرآن كريم با همكاري مؤسسهي
فرهنگي قرآن و عترت نورالمهدي ،ادارهي تبليغات اسالمي و كميتهي امداد امام خميني (ره) (.)31/1/46
* برگزاري محفل انس با قرآن به مناسبت هفته ي رآن و عترت با همكاري دفتر امام جمعه شهرستان و سپاه ناحيه
ي ملكشاهي و ادارهي تبليغات اسالمي با حضور آقايان  :اماميان و مظفري از قاريان برجستهي استان در مسجد
اميرالمؤمنين اركواز ملكشاهي (.)31/42/42
نمايشگاه
* برگزاري نمايشگاه عكس و پوستر با موضوع اعتياد و خانواده با همكاري ادارهي تبليغات اسالمي شهرستان در
سالن ادارهي تبليغات اسالمي (.)31/1/4
* برگزاري نمايشگاه عكس و پوستر با موضوع سير تاريخي حجاب و عفاف در ايران با همكاري سازمان تبليغات
اسالمي سالن اجتماعات ادارهي تبليغات اسالمي با ارائهي  11اثر ()31/1/24
* برگزاري نمايشگاه عكس و پوستر و اليههاي پنهان جنگ با ارائهي  91اثر به مناسبت هفتهي دفاع مقدس با
همكاري سپاه پاسداران ،حوزه هنري ،بسيج هنرمندان در يادمان شهداي شهرستان ملكشاهي (.)31/7/9
* برگزاري نمايشگاه عكس دفاع مقدس با عنوان «ياد ياران» به مناسبت هفته دفاع مقدس در كتابخانهي عمومي
باقرالعلم با ارائهي  91اثر عكاسي ( 6تا  42مهرماه .)4931
* افتتاح نما يشگاه عكس از قربان تا غدير با همكاري دفتر امام جمعه و با حضور امام جمعه محترم شهرستان،
فرماندار محترم و جمعي از مسئولين و مردم در مسجد جامع (.)31/7/41
* برگزاري نمايشگاه نقاشي «شكوه آزادي» با ارائه  91اثر از هنرمندان ملكشاهي با همكاري حوزهي هنري در
سالن آمفي تئاتر ارشاد (.)31/44/24
جشنها و اعياد
* همكاري در جهت استقبال از درهاي حرم ابوالفضل العباس (ع) با مشاركت شهرداري ،نيروي انتظامي ،تبليغات
اسالمي ،صدا و سيما (.)31/2/23
* برگزاري جشن ميالد نيمه شعبان با همكاري شهرداري ،تبليغات اسالمي ،اداره برق ،فرمانداري ،امام جمعه
محترم ملكشاهي ،نيروي انتظامي (.)31/9/49
* برپايي جشن به مناسبت ميالد امام رضا (ع) و تكريم امامزاده سيد محمد عابد در روستاي گنبد پيرمحمد
شهرستان ملكشاهي (.)31/6/9
* برگزاري جشن بزرگ انقالب با حضور امام جمعه فرماندار و جمعي از مسئوالن و مردم شهرستان با اجراي
ويژه برنامههاي فرهنگي و هنري در سالن آمفي تئاتر ملكشاهي ()31/44/41
* برگزاري جشن دههي فرهنگ و هنر شهرستان و اجراي ويژه برنامههاي فرهنگي و هنري از قبيل شعر ،موسيقي،
نمايش ،آواها و نواهاي بومي و محلي (هوره ) و  ...با حضور معاون محترم سياسي و امنيتي استانداري ،مدير كل
فرهنگ و ارشاد اسالمي استان ،فرماندار شهرستان ،امام جمعه شهرستان ملكشاهي ،و  ...در سالن آمفي تئاتر
مجتمع فرهنگي و هنري استان (.)31/44/3

31

تئاتر و موسيقی
* اجراي نمايش با موضوع ا نتخابات توسط گروه نمايش هاوار با عنوان «برد و باخت» در سالن آمفي تئاتر ارشاد
( 29تا .)31/6/26
* اجراي نمايش صحنهاي «عشق و خون» به مناسبت قيام امام حسين (ع) با همكاري گروه معراج ،دفتر امام جمعه ،سپاه
پاسداران ،مؤسسه فرهنگي هنري واليت ملكشاهي جمع ًا  44اجرا در سالن آمفي تئاتر ملكشاهي (آبان ماه .)4931
* اجراي موسيقي كودكان و جنگ شادي با همكاري آموزش و پرورش و آموزشگاه موسيقي نيلبك در سالن
آمفي تئاتر ملكشاهي (.)31/44/42
همايشها
* برگزاري همايش «عفاف و حجاب» با همكاري مؤسسه فرهنگي قرآن و عترت باقرالعلوم در سالن آمفي تئاتر
ارشاد با حضور جناب آقاي مهندس نياكان مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان (.)31/1/21
* برگزاري همايش تجليل از خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار با همكاري فرمانداري دردفتر امام جمعه
شهرستان (.)31/9/24
* برگزاري نشست پيشگيري از مواد مخدر با همكاري ادارهي آموزش و پرروش و جمعيت هالل احمر درسالن
آمفي تئاتر ملكشاهي (.)31/6/91
* برگزاري مراسم نوجوانان حسيني به همت كانون فرنگي فتح گنبد امامزاده محمد عابد در كانون فرهنگي فتح
گنبد امامزاده سيد محمد عابد (.)31/8/9
* برگزاري همايش «دختر بابا» در خصوص نقش حضرت رقيه (ع) در واقعه كربال با همكاري دفتر امام جمعه
شهرستان اداره آموزش و پرورش در سالن آمفي تئاتر اداره ارشاد ملكشاهي (.)31/8/27
* برگزاري محفل شعر و ادب به مناسبت والدت پيامبر اعظم (ص) با حضور امام جمعه ،فرماندار ،با همكاري
دفتر امام جمعه و بسيج هنرمندان در سالن فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان (.)31/41/7
ساير فعاليتها
* همكاري در جهت استقبال از دربهاي حرم حضرت عباس (ع) با مشاركت ادارات و نهادهاي انقالب اسالمي
شهرستان ()31/2/23
* افتتاح كالسهاي طرح اوقات فراغت در سالن آمفي تئاتر ارشاد اسالمي با حضور جمعي از شركت كنندگان
در كالسها (.)31/9/4
* قرائت زيارت پيامبر از بعيد به مناسبت رحلت پيامير (ص) با همكاري دفتر امام جمعه و تبليغات اسالمي در
مسجد جامع ()31/3/43
* برپايي ايستگاه صلواتي جهت پذيرايي از زوار در اربعين حسيني با همكاري كانون فرهنگي و هنري مساجد فتح
و هيأت امناي گنبد پير محمد(ع) (.)31/3/22
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 .11شهرستان مهران
فعاليتهاي قرآنی
* برگزاري آزمون سراسري قرآن با همكاري مؤسسهي فرهنگي قرآن و عترت ريحانه النبي در سالن آمفي تئاتر
مهران با شركت  81نفر (.)31/2/44
* برگزاري محف قرآني به مناسبت عيد مبعث با همكاري انجمن قرآن مهران و سازمان تبليغات اسالمي در
حسينهي سيدالشهدا فرخ آباد (.)31/2/26
* برگزاري كالسهاي آموزشي قرآن كريم ويژه ماه مبارك رمضان  1جمعاً  7كالس در مساجد و اماكن
فرهنگي شهرستان ( 31/9/28تا .)31/1/29
* برگزاري آزمون سراسري قرآن و عترت در سالن آمفي تئاتر مهران با  12نفر شركت كننده (.)31/8/22
* برگزاري محفل انس با قرآن در هفته ي قرآن و عترت با حضور مدير كل تبليغ و ترويج قرآن وزارت متبوع و
مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان و تجليل از فعاالن قرآني شهرستان (.)31/42/44
نمايشگاهها
* برگزاري نمايشگاه كتاب علوم قرآني به مناسبت ماه مبارك در ادارهي فرهنگ و ارشاد اسالمي مهران
( 31/1/49تا )31/1/29
* برگزاري نمايشگاه عكس «سوگواره با كاروان» در مسير زائيران اربعين حسيني بلوار كربالي يك مهران
( 31/3/4تا .)31/3/49
* برگزاري نمايشگاه عرضهي محصوالت فرهنگي ويژهي اربعين حسيني با توزيع كتاب ،بروشور و لوح فشرده و
ساير اقالم فرهنگي در بين زوار با همكاري ستاد اقامهي نمازدر بلوار كربالي يك مهران (آذرماه .)4931
* برگزاري نمايشگاه كتاب با  4111عنوان و  1111جلد كتاب در ميدان امام خميني (ره) (آذرماه .)4931
تئاتر و موسيقی
* برگزاري كنسرت موسيقي در راستاي شادابي و نشاط اجتماعي در سالن آمفي تئاتر شهر مهران با همكاري
گمركات استان ايالم (.)31/2/27
* برگزاري كنسرت موسيقي به مناسبت روز دانشجو با همكاري دانشگاههاي پيام نور و آزاد اسالمي واحد مهران
درسالن آمفي تئاتر اداره با اجراي گروه موسيقي صبا ()31/3/46
* حضور هنرمندان شهرستان مهران در مراسم دهه ي فرهنگ و هنر استان در مجتمع فرهنگي و هنري ايالم با
حضور مشاور محترم وزير و جمعي از مسئولين استان و شهرستان (.)31/44/21
جشنها و اعياد
* همكاري در برگزاري جشن سالرو ز آزاد سازي خرمشهر با مشاركت سپاه ناحيه مهران و بنياد شهيد و امور
ايثارگران در مسجد جامع مهران (.)31/9/9
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* برگزاري جشن به مناسبت سالروز آزاد سازي مهران با همكاري فرمانداري ،شهرداري و سپاه ناحيه مهران و
اجراي ويژه برنامههاي موسيقي و شعر با سخنراني سردار قرباني از فرماندهان دفاع مقدس ()31/1/3
* همكاري در برگزاري جشن ميالد به مناسبت ميالد امام رضا (ع) و هفتهي دولت در صحن امامزاده سيد حسن
(ع) و مسجد جامع مهران ( 9و  7شهريور .)4931
* همكاري در برگزاري جشن ازدواج آسان به مناسبت دههي فجر انقالب اسالمي و با مشاركت حوزهي علميه و
دانشگاه پيام نور واحد مهران در سالن آمفي تئاتر ادارهي فرهنگ و ارشاد اسالمي مهران (.)31/44/42
* برگزاري جنگ شادي در سالن آمفي تئاتر اداره به مناسبت گرامي داشت دهه فجر انقالب اسالمي و با اجراي
ويژه برنامههاي هنري (.)31/44/49
* برگزاري جشن پيروزي انقالب اسالمي در روستاي بان رحمان با همكاري كميتهي روستايي ستاد دههي فجر
شهرستان با حضور معاون برنامهريزي و عمران فرمانداري مهران.)31/44/47( .
* برگزاري جشن پيروزي انقالب اسالمي در روستاي چنگوله با همكاري كميتهي روستايي ستاد دههي فجر
شهرستان و با حضور معاون برنامهريزي و امور عمراني فرمانداري (.)31/44/48
* برپايي جشن دهه فرهنگ و هنر شهرستان مهران در مجتمع فرهنگي وهنري مركز استان با حضور مسئولين و
هنرمندان شهرستان و اجراي برنامه هاي موسيقي ،نمايش طنز ،شعر و تجليل از هنرمندان و فعالين عرصه فرهنگ و
هنر شهرستان (.)31/44/21
ساير فعاليتها
* همكاري در برگزاري يادوارهي شهداي دولت با مشاركت سپاه پاسداران انقالب و بنياد شهيد و امور ايثارگران
شهرستان (.)31/6/7
* برگزاري كالسهاي طرح اوقات فراغت با  479نفر شركت كننده در رشتههاي قرآن ،خوشنويسي ،نقاشي،
طراحي،موسيقي و تئاتر ( 31/1/41تا .)31/9/29
* برگزاري مسابقهي احكام نماز با همكاري انجمن قرآن و نهجالبالغه شهرستان و با حضور  31نفر (.)31/44/42
* برگزاري مسابقهي ريحانه ي عشق و بانوي صبر به مناسبت والدت حضرت زهرا (س) با همكاري نهاد كتابخانه
ها و آموزش و پرورش شهرستان و شركت دو هزار نفر.
* خدمت رساني به زائرين كربال در اربعين (اربعين )31
 .11كانونهاي فرهنگي و هنري مساجد استان
* برگزاري همايش راهبردي بايستههاي نظام زن و خانواده در مجتمع فرهنگي وهنري ارشاد اسالمي ايالم ()31/9/21
* برگزاري سلسله جلسات شوراي مشورتي رابطان خواهر عضو كانونهاي فرهنگي و هنري مساجد در شهرستان
هاي ايالم
* برگزاري جلسات هم انديشي مديران كانونهاي فرهنگي و هنري مساجد استان ( 911نفر شركت كننده) در
مجتمع فرهنگي و هنري ارشاد اسالمي ايالم (ارديبهشت .)4931
* بازديد دورهاي از كانونهاي فرهنگي وهنري مساجد استان ايالم (در طول سال).
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* برگزاري مراسم اعياد و مناسبتهاي ملي و مذهبي در سطح كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد استان ايالم
(در طول سال)
* برگزاري جشن ميالد حضرت ابوالفضل عباس (ع) در تكيه ابوالفضل (ع) در شهر ايالم (.)31/9/2
* حضور اعضاي كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد استان در مزار شهداي گمنام و تجديد ميثاق با آرمانهاي
واالي شهداي انقالب اسالمي (در طول سال).
* برگزاري جشنوارهي غذاهاي بومي و محلي در كانون فرهنگي و هنري سيدالشهداء روستاي گچ كوبان
شهرستان بدره (خرداد ماه .)4931
* افتتاح نمايشگاه بزرگ علوم قرآني در مجتمع فرهنگي و هنري ارشاد اسالمي ايالم با حضور امام جمعه و نمايندهي
محترم ولي فقه در استان ايالم و مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي (تيرماه  4931مصادف با ماه مبارك رمضان).
* برگزاري همايش ياوران نماز در كانون فرهنگي و هنري رحمهالعالمين شهرستان ايالم (تيرماه )4931
* افتتاح طرح اوقات فراغت كانونهاي فرهنگي و هنري مساجد ويژهي مناطق شهري در كانون فرهنگي و هنري
شهداي گمنام شهرستان دهلران (خردادماه )4931
* برگزاري طرح اوقات فراغت آسمانيها در سطح كانونهاي فرهنگي و هنري مساجد استان (تابستان )4931
* افتتاح ساختمان كانون فرهنگي و هنري شهيد چراغي كهره از توابع بخش هليالن با حضور مدير كل فرهنگ و
ارشاد اسالمي استان ايالم (خرداد .)4931
* اعزام رابطين خواهر كانونهاي فرهنگي و هنري مساجد استان به هشتمين دورهي آموزشي انديشه هاي آسماني
(مشهد مقدس تابستان .)4931
* برگزاري همايش امر به معروف و نهي از منكر در كانون فرهنگي و هنري حاج رضوان شهرستان ايالم (رمضان )4931
* برگزاري نشست اخالق در قرآن با حضور حجتاالسالم و المسلمين غفاري از اساتيد حوزه و دانشگاه در
مجتمع فرهنگي و هنري ارشاد اسالمي ايالم (رمضان .)4931
* برگزاري محافل انس با قرآن و جزء خواني قرآن كريم در سطح كانونهاي فرهنگي و هنري مساجد استان
ايالم (رمضان .)4931
* برگزاري مراسم اعتكاف در كانون فرهنگي و هنري امام خميني (ره)شهرستان ايالم (رمضان .)4931
* برپايي سفرهي كريمانه ضيافت افطاري در كانونهاي فرهنگي و هنري مساجداستان با حضور مدير كل فرهنگ
و ارشاد اسالمي استان (رمضان .)4931
* اجراي طرح قرآني  4113در سطح كانونهاي فرهنگي و هنري مساجد استان ايالم (تابستان .)4931
* برگزاري مراسم حجاب و عفاف به مناسبت روز ملي حجاب و عفاف در كانون فرهنگي و هنري روستاي
زنجيره عليا شهرستان چرداول با حضور مدير كل فرهنگ وارشاد اسالمي استان (.)31/1/24
* ديدار مديران و اعضاي كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد شهرستان دره شهر با امام جمعه شهرستان مذكور با
حضور مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان ايالم (تيرماه .)4931
* برگزاري جلسات سنتي قرآن كريم در سطح كانونهاي فرهنگي و هنري مساجد استان ايالم (رمضان )4931
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* برگزاري سلسله نشستهاي بصيرتي در كانون فرهنگي و هنري حمزه سيدالشهداء شهرستان ايالم (شهريور ماه .)4931
* برگزاري جشنوارهي فرهنگي وهنري بچههاي روستا در كانون فرهنگي و هنري مهدي موجود (عج) در
روستاي حيدر آباد بخش سيروان شهرستان ايالم (شهريورماه )4931
* اجراي طرح كارگاه قالب بافي توسط اعضاي كانون فرهنگي و هنري مسجد سيدالشهداءروستاي گچ كوبان
شهرستان بدره (تابستان .)4931
* برگزاري جشنواره قرآني مدهامتان در مجتمع فرهنگي و هنري ارشاد اسالمي ايالم (آبان ماه )4931
* برگزاري مراسم خطبه خواني حضرت زينب (س) همزمان با اربعين حسيني در مجتمع فرهنگي وهنري ارشاد
اسالمي ايالم (آذرماه .)4931
* گردهمايي بزرگ مديران و رابطين خواهر كانونهاي فرهنگي و هنري مساجد با حضور سركار خانم بيگدلي
مسئول امور خوران ستاد عالي نظارت بر كانونهاي فرهنگي و هنري مساجد (.)31/41/2
* برگزاري نشست رابطان منطقهاي كانونهاي فرهنگي و هنري مساجد با حضور مسئول امور خواهران ستاد عالي نظارت
بر فعاليت كانونهاي فرهنگي و هنري مساجد در سالن جلسات مجتمع فرهنگي و هنري شهرستان ايالم (.)31/4/2
* حضور رابطان خواهر كانونهاي فرهنگي و هنري مساجد استان در مناطق عملياتي شهرستان مهران (اسفندماه .)4931
* برگزاري جشنواره سرود بانون با عنوان «بانگ محراب» در سالن حضرت فاطمه (س) شهر ايالم (.)31/44/49
* برگزاري همايش انقالب اسالمي و واليت فقيه در كانون رحمهالعالمين شهرستان ايالم (بهمن ماه .)4931
* برگزاري مراسم بازخواني خاطرات انقالب اسالمي در سطح كانونهاي فرهنگي وهنري مساجد استان ايالم
(بهمن ماه .)4931
* برگزاري جشنواره استاني «نماز و رسانه» در مجتمع فرهنگي و هنري ارشاد اسالمي ايالم (بهمن ماه .)4931
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