فهرست خدمات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران و ادارات شهرستان ها

 حوزه هنری و سینمایی
 -1ثزگشاری ثزًبهِ ّب ٍ جطٌَارُ ّبی ٌّزی ًظیز جطٌَارُ تئبتز استبًی اردیجْطت تئبتز  ،جطٌَارُ هلی
آٍاّب ٍ ًَاّبی رضَی  ،جطٌَارُ هلی ٌّز ٍ ادثیبت هحتطن ٍ ...
 -2ثزپبیی ًوبیطگبُ ّبی ٌّزی (کل استبى)
 -3اجزای ًوبیص (تئبتز) در کل استبى
 -4اختصبظ فضبّبی توزیي ٍ اجزای ًوبیص (توبهی ضْزستبى ّب  +ضْز تْزاى "تبالر هحزاة"(
 -5ثزگشاری دٍرُ ّبی آهَسضی فزٌّگی ٌّ ،زی ٍ سیٌوبیی در هجتوع ّبی فزٌّگی ٍ ٌّزی سغح استبى
ٍ تبالر هحزاة
 -6صذٍر توذیذ هجَس تبسیس آهَسضگبُ ّبی آساد ٌّزی در سهیٌِ ّبی تجسوی ،هَسیمیً ،وبیص،
خَضٌَیسی
 -7صذٍر هجَس ثزگشاری دٍرُ ّبی آهَسش ّبی هْبرتی آساد ٍ کبر داًص
 -8صذٍر گَاّیٌبهِ ّبی هْبرتی کبر داًص در سهیٌِ ّبی هْبرتی فزٌّگ ٍ ٌّز
 -9صذٍر هجَس ّبی اجزای کٌسزت هَسیمی در ضْز تْزاى ٍ ضْزستبى ّبی تبثعِ
 -11اًجبم فعبلیت ّبی ٌّزی هتعذد ثب تبسیس اًجوي ّبی ٌّزی ٍ ضعت آًْب در ضْزستبى ّبی تبثعِ
(ٍاگذاری ثخطی اس اهَر)
 -11اًجبم اهَر حوبیتی ٍ تطکیل پزًٍذُ در سهیٌِ ّبی تسْیالت ثیوِ ٌّزهٌذاى  ،تسْیالت صٌذٍق
ٌّزهٌذاى  ،دریبفت درجِ ٌّزی  ،ثزگشاری ًوبیطگبُ هذ ٍ لجبس.
 -12ثزگشاری کبرگبُ ّبی آهَسضی ٌّزی ٍ سیٌوبیی (کل استبى)
 -13تَسعِ ٍ تجْیش سبلي ّبی ًوبیص فیلن اس رٍش ّبی هختلف حوبیتی اس جولِ ایجبد سیٌوب ّبی
دیجیتبل در ضْز ّبی فبلذ سیٌوب در عزح سالم سیٌوب
 -14تطکیل پزًٍذُ ثزای هتمبضیبى تبسیس آهَسضگبُ ّبی سیٌوبیی ،ضزکت ّبی خذهبت فٌی سیٌوبیی ٍ
...
 -15صذٍر هجَس اجزا ّبی ًوبیص ،ثزپبیی ًوبیطگبُ ّبی ٌّزی ٍ تجسوی در ضْزستبى ّبی تبثعِ
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 -16تطکیل ضَراّبی ًظبرت ثز ًوبیص در کل استبى ،ضَرای ًظبرت ثز آهَسضگبُ ّبی آساد ٌّزی،
ضَرای اٍلیِ صذٍر هجَس آهَسضگبُ ّبی هَسیمی ثِ ّیئت رسیذگی ثِ اهَر هَسسبت تک هٌظَرُ
ٌّزی
هنرستان ها (:زیبای پسران و دختران،موسیقی پسران و دختران ،کمال الملک )

 -17اًجبم تجلیغبت هٌبست ثزای هعزفی ٌّزستبى ٍ جذة ٌّزجَ
 -18ثزگشاری آسهَىّبی ٍرٍدی ثزای جذة ٌّزجَیبى
 -19دعَت اس اسبتیذ ٍ ٌّز آهَساى ثزای ثزگشاری کالس ّبی آهَسضی تخصصی
 -21ثزگشاری کالس ّبی آهَسضی در عَل سبل تحصیلی
 -21ثزگشاری اهتحبًبت پبیبى ّز تزم در سبل تحصیلی ثب ّوبٌّگی آهَسش ٍ پزٍرش
 -22صذٍر کبرًبهِ تحصیلی ٌّزجَیبى
 -23ثزگشاری فَق ثزًبهِ ،اهَر پژٍّطی ٍ تزثیتی ،اردٍّبی تخصصی ،کبرگبُّبی تخصصی ،آهَسضی ٍ ...

مرکسعلمی کاربردی موسیقی واحد :11

-24اًجبم تجلیغبت هٌبست ثزای جذة داًطجَ
-25دعَت اس اسبتیذ ثزای کالس ّبی آهَسضی
-26ثزگشاری کالسّبی آهَسضی در عَل سبل تحصیلی
-27ثزگشاری اهتحبًبت پبیبى ّز تزم ثب ّوبٌّگی داًطگبُ علوی کبرثزدی
-28صذٍر گَاّی ٍ کبرًبهِّبی تحصیلی داًطجَیبى
-29ثزگشاری فَق ثزًبهِ ،اهَر فزٌّگی ،کبرگبُّبی تخصصی ،تطکیل ارکستز داًطگبُ ٍ ...
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 حوزه قرآنی و مساجد
 -1ثزگشاری ًوبیطگبُّبی لزآى ٍ عتزت (توبهی ضْزستبى ّب ثجش ضْز تْزاى)
 -2تطکیل پزًٍذُ هجَس تبسیس هَسسبت لزآًی
 -3ثزگشاری آسهَى لزآًی (توبم ضْزستبى ّب)
 -4صذٍر هجَس ثزگشاری دٍرُّبی تزثیت هزثی لزآى
 -5صذٍر هجَس تبسیس کبًَى کبًَى ّبی فزٌّگی ٌّزی هسبجذ (کل استبى)

 حوزه فرهنگی ،مطبوعاتی و اطالع رسانی:
 -1ثزگشاری ثزًبهِ ّب  ،جطٌَارُ ّب ًٍوبیطگبُّبی فزٌّگی ًظیز ًوبیطگبُّبی استبًی کتبة ٍ در
ضْزستبى ّب
 -2صذٍر ٍ توذیذ هجَس تبسیس کبًَى آگْی ٍ تجلیغبتی (کل استبى)
 -3صذٍر ٍ توذیذ هجَس تبسیس کیَسک هغجَعبتی (توبم ضْزستبىّب ثجش تْزاى)
 -4صذٍر ٍ توذیذ هجَس هَسسِ فزٌّگی ٍ ٌّزی تک هٌظَرُ (کل استبى)
 -5تطکیل پزًٍذُ ٍ توذیذ هجَس هتمبضیبى هَسسِ فزٌّگی ٌّزی چٌذ هٌظَرُ (کل استبى)
 -6تطکیل پزًٍذُ هتمبضیبى هجَس اًتطبرات  ،ثزرسی پزًٍذُّبی تخلفبت ًبضزیي ٍ تطکیل ّیت ثذٍی
تخلفبت (کل استبى)
 -7تطکیل پزًٍذُ ٍ صذٍر هَافمتٌبهِ هتمبضیبى هجَس تبسیس چبپخبًِ ٍ ٍاحذّبی ٍاثستِ ،ثزرسی پزًٍذُ
ّبی تخلفبت چبپخبًِ ّب ٍ تطکیل کویتِ تحمیك ٍ ثزرسی تخلفبت چبپخبًِ ّب ً،ظبرت ٍ ثبسرسی اس
چبپخبًِّب ٍ ٍاحذّبی ٍاثستِ (کل استبى)
 -8صذٍر هجَس چبح سزرسیذ ٍ تمَین
 -9صذٍر هجَس اکزاى عزح ّبی تجلیغبت هحیغی (ثیلَرد)
 -11حوبیت ٍ خزیذ کتبة اس ًبضزاى ضْزستبًی
 -11اّذاء کتبة ثِ هزاکش ٍ دستگبُّب ٍ ًْبدّبی هختلف (کل استبى)
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 -12فعبلیت ٍ اًجبم اهَر هزثَط ثِ کویتِ ّبی فزٌّگی پیطگیزی اس هَاد هخذر آسیت ّبی اجتوبعی
لبچبق کبال ٍ ارس
ً -13ظبرت ٍ ثبسرسی اس هَسسبت فزٌّگی ٌّزی ،آهَسضی ٍ تجلیغبت
 -14ثزرسی ٍ ًظبرت ثز هغجَعبت هحلی ضْزستبى ّبی استبى
 -15اًجبم فعبلیت ّبی ضعز ٍ ادة تَسظ اًجويّبی ادثی ضْزستبىّبی تبثعِ
 -16ثزگشاری جلسبت ضَرای فزٌّگ عوَهی استبى ٍ پیگیزی هصَثبت جلسِ

