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ترکمشرویکردبامجموعهیکجمعیفعالیت هایبیانسازمانیکعملکردگزارش
برایقطفنهکهاستتئاترهنرمندانحقوقاحقاقبرایصنفینهادیتئاترخانه.است

این.داردنقشایرانتئاتربزرگجامعهدرموثرسیاست گذاری هایدربلکهخود،اعضای
و(رسمیجلسه60ازبیشبرگزاریبا)دهممدیرههیئتمدیریتطولدرصنفیمجموعه

.می کندمنعکسراخوداقداماتازبخشیگزارش،ایندرآنراهبریتحتمدیریتیتیم

ل آبادیگیشهرام،(مدیرههیئترئیس)رادایرجحضوربادهم،مدیرههیئتسالهدودوره
،همتاصغرفراهانی،بهزاد،(هیئت مدیرهرئیسنایب)برهانی مرندنادر،(مدیرعامل)

مریمنعیمی،حمیدرضا،(مدیرههیئتسخنگوی)رحیمیمحمودرضانریمانی،کوروش
زاربرگ(بازرس)دادگرآرشوقلعهمهدییاراحمدی،محمدامیردلخواه،مسعودکاظمی،

کاریایسیاست هدرکهسرفصل هاییاهم.بودمواجهبسیارینشیب هایوفرازباوشد
:استزیرشرحبهداشت،قراردورهاینمدیرههیئت

مقدمه



مقدمه

اتر و اعضاء خانهاصول صنفی و دفاع از حقوق مادی و معنوی جامعه تئبه استقالل خانه تئاتر و پایبندی -1

گام برداشتن برای یک صدایی و وحدت در بین اعضاء-2

خانه تئاترجایگاهیافته و رایزنی با دولت و نهادها برای تثبیت بیشتر تعریف تعامالت سازمان-3

چابک سازی و تعریف سیستم ارتباطی-4

و روش ها  هاتجدید و نوسازی سیستم-5

«اجع قانونینظام صنفی هنر از طریق مر»های صنفیسازی برای ثبت انجمنها و زمینهاستقالل انجمن-6

های تخصصی خانه تئاترتوسعه کمی و کیفی انجمن-7



.باشدهداشتمتفاوتتقسیم بندی هایمی تواندسازمانیکعملکرد
7مادهساسابراماشدهمعرفیهنریفرهنگیموسسهنامبهتئاترخانه

قراراسالمیارشادوفرهنگوزارتتصویبموردکهاساسنامه
ازبیشوتهراندربالفعلعضو3.800باصنفیمجموعهگرفته،

.استکشورسراسردربالقوهعضو50.000
97ردادمتاریخازتئاترخانهعملکردازخالصه ایکهگزارشایندر
شدهتهگرفنادیدهمرسومتقسیم بندی هایشدهسعیاست،99مردادتا
.شودارائهجدیدیبخش بندیو

مقدمه



(رئیس هیئت مدیره)ایرج راد 
نایب رئیس)نادر برهانی مرند

(هیئت مدیره
کوروش نریمانیاصغر همتبهزاد فراهانی

سخنگوی  )محمودرضا رحیمی
، (هیئت مدیره

محمدامیر یاراحمدیمسعود دلخواهمریم کاظمیحمیدرضا نعیمی

( بازرس)آرش دادگر(بازرس)مهدی قلعه

اعضاء هیئت مدیره





(مدیرعامل)شهرام گیل آبادی
مدیرروابط)بهزاد مرتضوی

(عمومی
(مدیر فنی)زاغریمهران (مدیر تماشاخانه)آرش دادگر

مدیراجرایی)احمدزادهشهرام 
(تماشاخانه

(نیمدیر پشتیبا)میالد شکیبا(مدیر مالی)محدثه آیت الهی
مسئول دبیرخانه )آتنا کوچکی

(انجمن ها
کارشناس روابط )الهه باقری

(عمومی
مسئول شورای )محمدرضا غفاری

(داوری

فخری سلیمی
مسئول سمعی )بهمن سلطانی

(بصری
عابد قاسمی موسویامیر حسنی

کادر اداری خانه تئاتر



مالی، اقتصادی و 
دارایی



بودجه
عاصر میلیون تومان کمک هزینه از موسسه توسعه هنرهای م623دریافت 

97سال 
المی میلیون تومان کمک هزینه از وزارت فرهنگ و ارشاد اس400دریافت 

97سال 

97میلیون تومان کمک هزینه از صندوق هنرمندان سال 25دریافت 

97میلیون تومان کمک هزینه از شهرداری 450دریافت 

97میلیون تومان کمک هزینه اشخاص 53دریافت 

بودجه



معاصر ی میلیون تومان کمک هزینه از موسسه توسعه هنرها150دریافت 
98

اشت میلیون تومان کمک هزینه حمایت از جشن گرامید342دریافت 
98تئاتر از بانک گردشگری 

اد میلیون تومان کمک هزینه از فرهنگ و ارش120میلیارد و 1دریافت 
98اسالمی 

98میلیون تومان کمک از صندوق هنرمندان سال 70دریافت 

98میلیون تومان برای تجهیز سالن اسکویی 50دریافت 

بودجه



99میلیون تومان از صندوق اعتباری هنر سال 75دریافت 

99میلیون تومان از شهرداری تهران سال 175دریافت 

99میلیارد تومان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی سال 1دریافت 

99ه تئاتر سالمیلیون تومان از بنیاد مستضعفان و واریز به حساب خان700دریافت 

تومان5/233/000/000مجموعا 

بودجه



(ابتدای شهریور)بودجه فعلی خانه تئاتر
تومان5/876/014/623

مازاد بودجه 

تومان1/372/049/165



تئاترنمودار کمک های انجام شده به خانه 
(  تا تیرماه محاسبه شده است: 99سال )
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مستقیمغیر نقدی یا غیر 
(تا تیرماه محاسبه شده است: 99سال )

98و97میلیون تومان بن شهروند برای اعضای خانه تئاتر سال600دریافت 

97میلیون تومان مساعدت هنری بابت بیمه تکمیلی واریز مستقیم به حساب صندوق هنرمندان سال 180دریافت 

98میلیون تومان کمک هزینه برای بیمه تکمیلی واریز مستقیم به حساب صندوق هنرمندان سال 200دریافت 

98میلیون تومان کمک در قالب نیمکت از سازمان زیباسازی شهر تهران سال 240دریافت 

98میلیون تومان کمک در قالب ارزاق از شهرداری تهران سال 895دریافت 

99میلیارد تومان از بنیاد مستضعفان و اهداء به اعضاء خانه تئاتر سال 2/5دریافت 

تومان4/615/000/000مجموعا 

بودجه



ترتئانمودار افزایشی موجودی و سرمایه گذاری خانه 
( تا تیرماه محاسبه شده است: 99سال )
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موجودی سرمایه گذاری
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های دولتیافزایش کمک
98میلیون تومان سال 5۰۰میلیون تومان به ۲5۰از تئاتر در شورای شهرافزایش بودجه خانه

 99میلیارد تومان در سال 1به 98میلیون تومان در سال 5۰۰افزایش بودجه خانه تئاتر در شورای شهر از

 97میلیون تومان سال 5۰۰افزایش تفاهم مالی با موسسه هنرهای معاصر به

 (  99از یک میلیارد به یک میلیارد و دویست میلیون تومان در سال ) افزایش کمک وزارت ارشاد
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کمک ها

بودجه
( تا تیرماه محاسبه شده است: 99سال )



بودجهسپرده خانه تئاتر در بانک ملی

1,372,049,165

30,000,000

340,000,000
2,000,000,000



حسابداری و مالی

:تغییرات داخلی-1

نصب ساله مالی، تعویض سیستم های قدیم کامپیوتر و ارتقاء سیستم ها و10با توجه به اهمیت امنیت اطالعات و لزوم آرشیو 
:برنامه های مربوطه در اولویت قرارگرفت که به شرح ذیل انجام شد

مالی به سیستم جدیدتر dosافزار تحتانتقال نرم•

اندازی سیستم جدیدافزار سپیدار و راهنصب نرم•

ایجاد یک سوییچ برای دسترسی به هردو واحد مالی•

افزار تامین اجتماعینصب نرم•

افزار مالیات حقوق و دستمزدنصب نرم•

169افزار مالیات مربوط به ارائه گزارش فصلی مربوط به قانون مکررنصب نرم•

مالی



:های معوقارائه گزارش-1-2

.  ارائه گزارش های اجباری و منظمی به اداره مالیات و تامین اجتماعی به صورت ساالنه، الزامی  است•

اظهارنامه مالیاتی•

تهیه صورت های مالی•

:با توجه به عدم ارائه گزارش های فصلی در این مدت، مجموع گزارش های زیر ارائه می شود•

99و بهار 98گزارش فصلی مربوط به سال •

•

:اصالح متن قراردادهای اجرایی-2-2

مالی

: اصالح روند اجرائی

ر ایجاد در جهت ایجاد روند قانونی بر اساس قانون مالیات های مستقیم و قوانین وزارت کار و همچنین شفاف سازی گزارشات مالی عالوه ب

:نرم افزارها اقدامات زیر انجام شد

.متون قراردادها بر اساس متن ارائه شده وزارت کار و رفاه اجتماعی اصالح شد 



:رسیدهاو اصالح برخی از ها فرمتهیه -3-2

• اصالح فرم فاکتورهای بدون هزینه با قابلیت پیگیری مسئول سفارش دهنده خدمت.

• اصالح رسید صدور چک:

 رعامل از صدور  پیش از این به دلیل نقص در فرآیند رسید، مدی)افزودن امضای مدیر عامل به دلیل مقام دستوردهنده و ناظر
(-.طبق اساسنامه حق امضای چک به عهده رئیس هیات مدیره و مدیر مالی هیات مدیره است–یا عدم صدور آگاه نبود 

•امضای مدیرمالی به دلیل مسئولیت صدور چک

•شدن کلیه بخش های رسید که قبال به صورت دستی نوشته می شد  ماشینی

مبلغ چک به عدد و حروف ، دریافت کننده چک ، شماره چک و تاریخ صدور چک: شامل-



:  اصالح نحوه محاسبه مطالبات پرسنل-4-2

مکتوب محاسبه می تمامی ساعات پرسنل بصورت اکسل در سیستم ثبت شده و اضافه کار بر اساس فرمول قانونی و بر اساس ساعات•
.شود

:گردانیاصالح روند تنخواه-5-2

هاگردان به یک نفر و قابلیت پیگیری بهتر واریزیمحدود کردن تنخواه•

محدود کردن ارائه فاکتور به زیر مبلغ ارائه چک  •

های راکدبستن حساب-6-2

:اصالح روند ثبت اسناد مالی-7-2

یک حسابهای پیشین، و تفک-طبق اصول حسابداری –با راه اندازی سیستم مالی سپیدار و اصالح کدینگ سیستم به صورت اصولی •
.به صورت شفاف تر و مجزا مجددا ثبت شد98اسناد سال

مالی



هتسویه ی حساب های باز سنوات گذشت-8-2

:ن تامین اجتماعیپیگیری بیمه پرسنل و ثبت نام پرسنل فاقد بیمه در سازما-9-2

(  رادایرج) قیقیدرسازمان تامین اجتماعی اطالعات مربوط به خانه تئاتر در ثبت نام اولیه اشتباها به عنوان شخصیت ح•
ری مسئولیت مستقیما به ثبت شده است و تغییر این کاربری نیاز به  برگه ثبت شرکتها دارد ، در صورت تغییر این کارب

.تغییر خواهد کرد( براساس اساسنامه)خانه تئاتر و رئیس هیات مدیره در هرسال 

مربوط به  اییتهیه قرارداد اجرا و ایجاد فایل بایگانی سیستمی و پوشه–10-2
.سالن استاد جوانمرد 

مالی



:شده به بانک ملیهای ابطالارائه چک-11-2

برگ چک  100ابین اسناد ، گاوصندوق و در ته چک های خانه تئاتر نزدیک به م•
. کشف و به بانک ملی ارائه شد 98تا سال82ابطال شده از سال 

:ئاترالحسنه خانه تسازی حساب قرضپشتیبان-12-2

ورت کمبود بعد از مکاتبه با بانک ملی و پشتیبان سازی حساب قرض الحسنه ، درص•
ین و از برگشت موجودی ، الباقی مبلغ مورد نظر از مستقیما از طریق سیستم بانکی تام

.خوردن چک جلوگیری می شود

مالی



استند شهری5

بازسازی و ساخت و ساز خانه تئاتر قدیم

بهسازی جلوی عمارت

بستن قرارداد کافه تریا

بازسازی سالن اسکویی

بودجه

ت
ما

خد
و 

ها 
ی 

رای
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رفاهی



دامات رفاهی انجام شده برای اعضاءقا

پرداخت بن شهروند به اعضاء

1397تومان 150000مبلغ 

1398تومان 150000مبلغ 

1398هزار تومان بن شهروند به اعضاء هیئت مدیره انجمن های خانه به مناسبت عید غدیر 200پرداخت 

1397دوره تست سالمت الکترونیک 5برگزاری 

ایجاد مشاوره حقوقی و مالیاتی رایگان برای اعضاء 

97طراحی و انجام هدایای شب یلدا و ارسال برای اعضاء

رفاهی و خدمات



تست سالمت الکترونیک



تمان قدیمایجاد و تجهیز دفتر فیزیکی شورای داوری خانه تئاتر در ساخ

ایجاد و تجهیز دفتر بیمه در ساختمان قدیم

ایجاد و تجهیز دفتر شورای داوری خانه تئاتر در ساختمان قدیم

ایجاد و تجهیز دفتر بازرس خانه تئاتر 

دیدار از هنرمندان و پیگیری امور درمانی ایشان 

معرفی اعضاء متقاضی وام به صندوق حمایت از هنرمندان

کت و شلوار برای اعضا300عقد تفاهم نامه با زاگرس پوش برای تولید 

میلیون200انجام بیمه تکمیلی و کمک هزینه آن از معاونت هنری 

معرفی اعضاء برای دریافت وام به شهرداری و بانک شهر

رفاهی و خدمات



عیادت از هنرمندان تست سالمت الکترونیکتست سالمت الکترونیک



اقدامات رفاهی پس از کرونا

هزار تومان بن شهروند و پکیج بهداشتی بر هر عضو150اهداء 

عضو نیازمند پیش از عید450اهداء بسته های معیشیتی یک میلیون تومانی به 

اهداءکارت هدیه یک میلیون تومانی به هر عضو

عضو نیازمند پس از عید 350اهداء بسته های معیشتی به 

1399پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی، در سه ماه اول 

رفاهی و خدمات

99نفر از بیماران خاص در نیمه اول سال 50پرداخت یک میلیون تومان به 



توزیع بن و اقالم بهداشتی
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رشد بیمه شدگان تکمیلی
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رفاهی



تفکیک اعضاء صندوق برخوردار از بیمه تکمیلی
رفاهی

عضو صندوق1680

بیمه تکمیلی817



خدماتیتسهیالت دریافتی از صندوق هنرمندان
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نرمندان تفکیک بیمه شدگان تامین اجتماعی از طریق صندوق ه
و خارج از صندوق هنرمندان

خدماتی



وام اعضاء از صندوق هنرمندان

(97سال )نفر37

(98سال )نفر14

99تا تیر نفر 43

نفر به بانک18معرفی •

درخواست70ثبت •

خدماتی



بالعوض اعضاء خانه تئاترکمک های 

نفر 33تعداد 
97درسال 

نفر در  35تعداد 
98سال 

99نفرتا تیر 39تعداد

نفر در شرف دریافت16تعداد •

خدماتی



تا تیرماه1399آمارهای سال 

تعداد کل اعضاء
خانه تئاتر عضو

1680صندوق هنر  
نفر

ر در اعضاء خانه تئات
ماعیبیمه تأمین اجت

ت تحنفرافراد821
نفر 835تکفل

اتر  اعضایی خانه تئ
یلی شامل بیمه تکم

نفر1571

مستمری بگیر 
صندوق

نفر  46

خدماتی



خدماتی99نامه تا تیر صدور معرفی 



ثبت نمایشنامه

98نمایشنامه در سال192ثبت 

خدماتی



زیرساختی



تحول زیرساختی اداری

تهیه و راه اندازی اتوماسیون اداری همراه با سرور مرکزی

تهیه و راه اندازی نرم افزار ثبت اموال

ه تئاترتهیه اینترنت پرسرعت تانوما روی فیبر نوری برای عمارت خان

از طریق سروراستتیک برای اتصال خانه تئاتر قدیم به عمارت تئاتر IPتهیه 

افزار حسابداریاندازی نرمتهیه و راه

تحول زیرساختی



تحول زیرساختیتحول در میانگین تعداد پرسنل
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جلسات برگزار شده

دبرگزاری جلسه هیئت مدیره با وزیر ارشا

برگزاری جلسه هیئت مدیره با وزیر کشور  

برگزاری جلسه هیات مدیره با وزیر ارتباطات

جهت انجام امور خانه جدید6برگزاری جلسه با شهردار منطقه 

تحول زیرساختی



تصاویر تعدادی از جلسات

جلسه با مدیر موسسه فرهنگی اکوجلسه با وزیر ارتباطات



تصاویر تعدادی از جلسات

و فرهنگیرئیس کمیسیون جلسه با جلسه با وزیر ارشاد
اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران 



جهت انجام امور خانه قدیم11برگزاری جلسه با شهردار منطقه 

برگزاری جلسه با شهردار تهران

برگزاری جلسه با وزیر تعاون و رفاه اجتماعی

جلسه با رئیس سازمان تامین اجتماعی3برگزاری 

برگزاری جلسه با مدیرعامل بنیاد رودکی

اهم نامهجلسه با رئیس کانون پرورشی و معاونین آن جهت انعقاد تف

تحول زیرساختی



جلسه با مدیران مراکز هنرهای نمایشی جلسه با وزیر ارشاد

تصاویر تعدادی از جلسات



ماعی شورای جلسه با رئیس کمیسیون فرهنگی و اجت
اسالمی شهر تهران 

11جلسه با شهردار منطقه 

قرارداد پنج ساله واگذاری خانه قدیم



وام برگزاری جلسه و توافق با صندوق توسعه ملی برای اعطای

برگزاری جلسات با اتحادیه تماشاخانه های خصوصی

نامه جهت برگزاری جلسات با سایت های فروش بلیط و تدوین آئین
تشکیل شورا

-شی حوزهبرگزاری جلسه مدیرعامل خانه تئاتر با مدیران هنرهای نمای
ارشاد -انجمن نمایش

جلسه با رییس کمیسیون فرهنگی مجلس

تحول زیرساختی



تصاویر تعدادی از جلسات

اول رئیس جمهوریجلسه با معاون عاونجلسه با مدیران بانک توسعه ت



تصاویر تعدادی از جلسات

رشورای شهاعضای جلسه با جلسه با وزیر کشور



(جلسه5)هربرگزاری جلسه با رئیس کمیسیون فرهنگی شورای ش

(جلسه2)برگزاری جلسه با مدیرعامل زیباسازی تهران 

شرکت در جلسه با وزیر ارشاد

هورجمشرکت در جلسه با دکتر جهانگیری، معاون اول رئیس

بودجهشرکت در جلسه با دکتر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و

دولتشرکت در جلسه با دکتر آشنا، رئیس مرکز استراتژیک

تحول زیرساختی



تصاویر تعدادی از جلسات

یجلسه با مدیرکل هنرهای نمایشینماجلسه با کانون کارگردانان خانه س



تنوع در اطالع رسانی

امکان اطالع رسانی همزمان در پلت فرمهای مختلف در دسترس

عضو فعال و غیر فعال4000بهره گیری از سیستم ارسال پیامک خدماتی خانه تئاتر برای حدود 

عضو هدف2000فعال سازی کانال خانه تئاتر با بیش از 

هزار ممبر مرتبط13فعال سازی پیج اینستاگرامی خانه تئاتر با بیش از 

ره انجمنهافعال سازی گروه هایی در پلت فرمهای تلگرام و واتس آپ برای اطالع رسانی اعضاء هیئت مدی

تحول زیرساختی



رسیدگی بهتر به درخواست های عضویت

، پیامک، تلفن)های ارتباطی مختلفمدیومایجاد امکان برای تماس و یا انجام پرسش توسط اعضاء در 
...(وبسایت

ایجاد اتوماسیون در پروفایل اعضاء برای سهولت در مکاتبه با دبیرخانه

اختصاص واتس آپ بیزینس روابط عمومی به پاسخ به سواالت اعضاء

اختصاص اتوماسیون اداری به نمایندگان هیئت مدیره انجمنهای خانه تئاتر

تحول زیرساختی



بهسازی پرونده های اعضاء

جدا سازی اتاق پرونده های فیزیکی و منظم کردن آنها-

امکان تشکیل پرونده الکترونیکی توسط خود اعضاء در سایت خانه تئاتر-

امکان درج رزومه اعضاء در پرونده های الکترونیکی-

در سایت( ...سن، تحصیالت، انجمن) ایجاد قابلیت جدا سازی اعضاء بر اساس فاکتورهای مختلف-

تحول زیرساختی



ایجاد قابلیت ثبت نام متقاضیان عضویت در خانه تئاتر در سایت-

ایجاد قابلیت ارسال مدارک عضویت در سایت خانه تئاتر-

در پروفایل شخصیایجاد قابلیت گفتگوی نوشتاری با دبیرخانه انجمنها، برای اعضاء-

ایتایجاد قابلیت ارسال پیامک هنگام پاسخگویی به سواالت اعضاء در س-

ایجاد قابلیت دریافت رمز توسط اعضاء از سایت خانه تئاتر-

تحول زیرساختی



فعالیت در خصوص انجمن ها

ز افزایش تعداد انجمن ها ا
انجمن17به 14

تشکیل شورای روابط
عمومی های انجمن ها

نه تئاترتشکیل اتاق فکر خا

من هاتاسیس دبیرخانه انج

تحول زیرساختی



نه خاردبی
انجمن ها

صیص فضایی مجزا به پرونده های فیزیکی اعضاتخ

کانون/مجزاسازی پرونده های اعضا به تفکیک انجمن

انجمن/ایجاد فایل کامپیوتری طبقه بندی اطالعات اعضا به تفکیک کانون

درخواست دهندگان عضویت/امکان تشکیل پرونده الکترونیکی در سایت خانه تئاتر توسط اعضا

امکان درج رزومه در پرونده های الکترونیکی

میلیدرخواست دهندگان عضویت با ایجاد فیلدهای اجباری موجود در بخش اطالعات تک/شفاف سازی اطالعات زیستی اعضا

در سایت...( سن، تحصیالت، انجمن)امکان تفکیک اعضا بر اساس فاکتورهای مختلف 

بهینه سازی درخواست های عضویت با ایجاد قابلیت ثبت نام متقاضیان در سایت خانه تئاتر

تحول زیرساختی



نه خاردبی
انجمن ها

روفایل شخصیایجاد قابلیت گفتگوی نوشتاری با دبیرخانه انجمن ها، برای اعضا در پ

تایجاد قابلیت ارسال پیامک هنگام پاسخگویی به سواالت اعضا در سای

ایجاد قابلیت دریافت رمز توسط اعضا از سایت خانه تئاتر

امکان گرفتن خروجی از داده های سایت به تفکیک هر انجمن 

ری امکان پیگیری فاکتورهای پرداختی اعضا با کد ملی یا شناسه کارب

کاربران/ایتفاکتورهای من برای مدیر س/ امکان گزارش گیری مالی از بخش فاکتورها

تهبازیابی، تفکیک و دسته بندی پرونده های رده بازمانده از دوره های گذش

تحول زیرساختی



نه خاردبی
انجمن ها

بول، ناقص درخواست دهندگان در سایت برای اعالم وضعیت پرونده اعم از رد، ق/ارتباط با اعضا
از طریق پیام در سایت و ارتباط تلفنی  ... و

به بعد رد شده بود اما به دلیل1387ارتباط با درخواست دهندگانی که پرونده های ایشان از سال 
دندبی اطالعی از شرایط پرونده اقدامی جهت تکمیل یا دریافت مدارک خود نکرده بو

ز پرونده رد شده پس از اطالع به درخواست دهندگان که ا20بازگردانی و تکمیل پرونده بیش از 
نفر هم اکنون عضو خانه تئاتر شده اند10این تعداد 

ه های رد شدهجداسازی پرونده های رد شده به تفکیک انجمن برای سهولت در بازگردانی پروند

ازرس خانه تئاتر  ایجاد فرم جدید آرای هیئت مدیره برای تجمیع تاییدیه عضویت هیئت مدیره و ب
در یک برگه جهت پیگیری سریع، شفاف سازی و جلوگیری از خطا

تاکنون  1397درخواست از اردیبهشت 3523پیگیری و مدیریت 

تحول زیرساختی



نه خاردبی
انجمن ها

تاکنون 97نفر از خرداد 800به نتیجه رسیدن درخواست عضویت 

تاکنون98کانون از آبان / انجمن17پرونده جدید در 123تشکیل 

97درخواست رد شده، منتظر پرداخت یا در حال بررسی از خرداد 580بررسی و پیگیری 
تاکنون 

درخواست عضویت جدید در خانه تئاتر  1275بررسی، پیگیر و به سرانجام رساندن 

های موجود در پاسخگویی به بیش از هزار و ششصد و نود و یک عضو برای تکمیل پرونده
99سایت جهت دریافت کارت جدید در طول اردیبهشت و خرداد 

اطالعات درخواست عضویت اعضا برای ثبت)درخواست کاربر فعال در سامانه 2248بررسی 
تاکنون 97از اردیبهشت ( در سایت

تحول زیرساختی



نه خاردبی
انجمن ها

یشنامه ها و ایجاد ارائه پروپوزال های مشارکت حداکثری، اینستاگرام دبیرخانه انجمن ها، ثبت اینترنتی نما
پرونده کامپیوتری برای اعضا

کامپیوتری کردن پرونده های کانون روابط عمومی و تبلیغات

فایل3091نفر از اعضا با 151اسکن و دسته بندی مدارک، بروشورها و عکس های 

نفر از اعضا برای دریافت کارت جدید96ثبت نام یا تکمیل صفحه 

شیو خانه تئاتر به به آر... جداسازی، تنظیم صورت جلسه و تحویل آلبوم های عکس مرحومان انتظامی، اسکویی و
همراه لباس مرحوم عزت اهلل انتظامی

ده در ساختمان جداسازی، تنظیم صورت جلسه و تحویل کتاب های نفیس، قاب عکس ها و پوسترهای آرشیو ش
قدیم به آرشیو خانه تئاتر

ق عضویتتخصیص خط ارتباطی اعضا در واتساپ برای مطرح کردن سواالت ثبت نام در سایت و پرداخت ح

تحول زیرساختی



خانه انجمن هاردبی

و عکاسان کانون های بازیگران، طراحان پوستر، طراحان صحنه و لباس/عضو حاضر در سایت از انجمن986بررسی شرایط پرداختی 
1223از این مهم) جهت همسان سازی لیست دبیرخانه و ثبت عضویت در سایت در خصوص پرداخت های خارج از موعد مقرر 

(عضو دیگر در دست اقدامند

ند عضو تایید شده که حق عضویت پرداخته ا668عضو از 510تعیین تکلیف و ثبت بارکد عضویت 
(پرونده در دست اقدام است158از این تعداد ) 

تاسیس دبیرخانه انجمن ها

بازیابی و بهسازی پرونده های اعضا و شناسایی مشکالت و آمار خانه تئاتر

رائه گزارش آمارشناسی انجمن هاا

بررسی کلیه پرونده های فیزیکی اعضاء

انجمن پیشین و کانون خانه تئاتر14بررسی کلیه تمامی پرونده  های فیزیکی اعضای 

تحول زیرساختی



اخانه انجمن هردبی

، تاریخ داده پردازی اطالعاتی همچون شماره ملی، شماره تماس، تاریخ و نوع عضویت
تفکیکی در هر تولد، جنسیت، وضعیت تاهل، تحصیالت و وضعیت بیمه، اعضا به صورت

انجمن

ثبت سیستمی وضعیت پرداخت حق عضویت های جدید

اعضا از سال ثبت سیستمی حق عضویت ها از طریق دفاتر پرداخت و شرایط پرداختی
1397الی 1393

بررسی مجدد کارت های قدیمی برای تکمیل اطالعات

ه و اعالم ایرادها و کمبودهای پرونده های قدیمی به انجمن ها و کانون های مربوط
پیگیری مرتفع کردن ایرادها

ع ایراد پرونده تعدادی از انجمن ها و کانون ها  رف

مرتب سازی پرونده های مجهول

به جریان انداختن برخی درخواست های عضویت  فراموش شده

تحویل مدارک راکد به انجمن یا کانون

تحول زیرساختی



خانه انجمن هاردبی

موجود در  کانون ها جهت به حداقل رساندن مشکالت/ارتباط مستمر با هیئت مدیره های انجمن
....  لیست، پرونده ها و

انجام امور مربوط به ثبت نام اینترنتی اعضای خانه تئاتر

کمک به ثبت نام اعضا در سایت خانه تئاتر از طریق دبیرخانه

انجام مکاتبات اداری با اعضاء به صورت غیر حضوری

پیگیری ثبت نام اعضای جدید

پیگیری پرونده هایی که تمایل به عضویت در خانه تئاتر

98دریافت و ثبت حق عضویت اعضا در سال 

...(به لحاظ وضعیت بیمه، شغل)استخراج لیست های وضعیت اعضا 

تحول زیرساختی



خانه انجمن هاردبی

استخراج لیست اعضایی که تعلیق شده اند

استخراج  اعضایی که پرداخت حق عضویت نداشته اند

استخراج لیست اعضای معاف از حق عضویت

استخراج لیست افراد مجاز به شرکت در مجامع عمومی انجمن ها و کانون ها

جلوگیری از  ایجاد یک فایل برای ثبت برنامه و جلیات انجمن ها در اتاق های خانه قدیم به جهت
ازدحام یا تداخل برنامه ها

تاکنون98برنامه و جلسه در فضاهای خانه تئاتر ابتدای آبان 246برگزاری 

ی جهت امکان برگزاری جلسات دورخوانی اعضا پس از هماهنگی با مدیرعامل در زمان های خال
روح بخشی به فضای خانه تئاتر و همچنین کم کردن بار مالی اجرا از دوش اعضا

اعم از)انجمن / عضو حقیقی و غیرتکراری کانون2967ایجاد فایل کامپیوتری تماس نوروزی با 
تن از آنان پس از موفقیت در تماس  1895و ثبت اطالعات ( فعال یا غیر فعال

تحول زیرساختی
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1399تا مرداد 1397رشد تعداد اعضاء از مرداد 
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جدید تایید رد در حال بررسی *

تا کنون97آمار تقاضای عضویت انجمن ها از 

مدرسان گریم و ماسک عکاسان طراحان صحنه پوستر عروسکی حرکت موسیقی کودک

منتقدان نمایشنامه  خیابانی کارگردانان کارکنان فنی روابط عمومی دستیاران

بررسی نشده یا منتظر ارائه مدارک* = 



ل  ایجاد و تکمی
لیست  12

کامپیوتری
ر  جدید مبنی ب

:تفکیک

انجمن ارائه شده به وزارت ارشاد،  /لیست بر اساس کانون

برای دریافت بن عیدی، 98لیست اعضای فعال 

لیست اعضای فعال در دو ساله گذشته برای دریافت هدیه رمضان، 

شرایط زیستی و سرپرست،  -لیست دهک بندی شده اعضا براساس بیماری

،  لیست دهک پایین اعضا برای دریافت بسته های حمایتی در خرداد

کانون،  /نکانون، اعضای فعال هر انجم/اعضای وابسته و پیوسته هر انجمنلیست تماس نوروزی،

کانون،  /میزان تحصیالت هر انجمن

...کانون و/رده بندی سنی هر انجمن

تحول زیرساختی



زاتیتجهی

 افزارنرماندازی استعالم ، سفارش خرید و راه

اداری خانه تئاتراتوماسیون•

بررسی و تهیه اتوماسیون مالی•

ه  تهیه و نصب ویروس اسکن به روز برای کلی•
کامپیوترهای خانه تئاتر

تحول زیرساختی



...(اسکنر و سیستم، پرینتر ،)خرید تجهیزات کامپیوتری 

برای مدیر واحد فنیلپ تاپتهیه •

یر هفته تئاتر و سپس تئاتر در اختیار دبهفته یتهیه سیستم کامپیوتر برای •
.  مدیر تماشاخانه

یکی کردن دار به منظور الکترونفیدرپرینتربه انجمن هاتجهیز واحد •
.اعضاءدیتای

.اسکنرو نترپریتجهیز واحد داوری خانه تئاتر به سیستم کامپیوتر و •

. بصریواحد سمعیحرفه ایبرای تدوین حرفه ایخرید سیستم فول •

تحول زیرساختی



اهم پروژه های انجام شده

پروژه طراحی و  به سازی فضای داخلی خانه تئاتر قدیم
( طراحی و اجرای جداره ها، رنگ آمیزی، پارکت، پرده ها، فضای سبز و غیره)

خانه تئاتر قدیم« چایخانه»پروژه طراحی، ساخت و نصب 

پروژه طراحی، ساخت و نصب تابلوهای راهنمای خانه تئاتر قدیم

پروژه طراحی، ساخت و نصب تابلوی سردر عمارت جدید خانه تئاتر

پروژه طراحی و اجرای تصویرهای دیوارهای مشاهیر تئاتر در عمارت جدید

نام گذاری معابر تهران به نام مفاخر تئاتر

تحول زیرساختی



بهسازی خانه تئاتر قدیم



پروژه چهره مشاهیر تئاتر بر دیوار عمارت



نام گذاری خیابان ها به نام هنرمندان تئاتر



پروژه پروژه بازیابی آمارخانه تئاتر

پروژه طراحی و بازسازی سالن مهین اسکویی

پروژه پایش نرم افزارهای، عقد قرارداد و راه اندازی اتوماسیون اداری

دپروژه تهیه سامانه نگهداری و ثبت اموال و ثبت اموال عمارت جدی

پروژه دریافت مجوز و ساخت و نصب استرابوردهای مقابل عمارت

پروژه بهسازی به سازی لوازم اداری و سیستم های کارکنان خانه تئاتر

پروژه تهیه آمار و اینفوگرافی کلی تئاتر کشور

تحول زیرساختی



3151تعداد کل اعضاء از ابتدا

3492پرونده های موجود

3068تعداد اعضاء فعلی

83فوت شده ها

388تعلیق شده ها

69افتخاری

1769پیوسته

1529وابسته

125نامشخص

3492تعداد کل پرونده ها

3104اعضاء دارای پرونده

2782پرونده های فعال

388لغو عضویت ها به همراه فوت شدگان

322پرونده های تعلیق شده

1817به همراه افتخاری96حق عضویت های پرداخت شده در سال 

1609به همراه افتخاری و معاف97پرداخت شده در سال عضویت هایحق 

971496پرداخت نشده های 

1397بخشی از نتایج پروژه آمار سنجی 



اینفوگرافی تئاتر کشور



ساله خانه تئاتر19پروژه تهیه آمار 

رپروژه برندبوک خانه تئاتر شامل طراحی و چاپ اوراق خانه تئات

از ایده تا طراحی، اجرا و نصب« دیوار مشاهیر»پروژه انجام امور 

و نصباز ایده تا طراحی« دیوار تاریخانه»پروژه انجام امور 

پروژه مزایده کافی شاپ و رستوران خانه تئاتر و اجاره آن

پروژه راه اندازی و افتتاح کتابخانه رکن الدین خسروی

پروژه تجهیز و کمد بندی راهروی کتابخانه 

تحول زیرساختی



تهیه و نصب استرابوردهای مقابل عمارت



هادارایی

سردیس مفاخر تئاتر6

سردیس برنز استاد انتظامی1

مجسمه رستم و سهراب1

دو طرح حجمی چوبی

چدنی-نیمکت چوبی24

تحول زیرساختی



نمونه سردیس ها 





فنی و پشتیبانی



امور اجرایی واحد فنی
بررسی و کارشناسی امور فنی سالن استاد جوانمرد  

بررسی و کارشناسی اتاق فرمان سالن استاد جوانمرد

بررسی و کارشناسی کل امور فنی ساختمان عمارت جدید و خانه قدیم

شناسایی خطوط نور و صدا و تصویر سالن استاد جوانمرد

ای خانه تئاترهتهیه پالن اجرایی و راهبری تاسیسات الکتریکال و مکانیکال و امور فنی سالن

تهیه ابزارآالت پایه جهت اقدامات فنی در صورت لزوم

...شکسته یلوالهایسرویس کامل و رفع ایراد و نصب مدار فرمان دستی و تعویض 

قرارداد با شرکت فضای سبز و نگهداری گل و گیاهان هر دو ساختمان

فنی و پشتیبانی



راه اندازی و کددهی و زیربار آوردن خطوط نور سالن استاد جوانمرد

نمایش در سالن استاد جوانمرد5برگزاری هفته تئاتر و اجرای 

ستاپ و ران شده است... مراسم بزرگداشت و 27در مجموع در حدود 

کوییکارشناسی تجهیز و تامین سیستم های نور و صدا و تصویر سالن استاد اس

رق اصلیسامان دهی و تقسیم بار سیستم برق رسانی خانه قدیم و تعویض تابلو ب

سرویس کامل سیستم روشنایی خانه قدیم

رفع خرابی دستگاه سانترال خانه قدیم

فنی و پشتیبانی



اء ساختمان نشانی و تجهیز سیستم اطفدریافت کپسول اطفاء حریق از سازمان آتش

های اولیه برای ساختمان عمارتتهیه جعبه دارویی و کمک

نشانی عمارت قدیمهای آتششارژ سالیانه کپسول

سرویس کل اسپلیت های خانه قدیم

(اسیدشویی کوئل)سرویس پکیج خانه قدیم 

عملیات اجرا و نصب و راه اندازی سالن استاد اسکویی

برگزاری جشن انجمن کودک و نوجوان در سالن استاد اسکویی

...سالن استاد جوانمرد در حد بضاعت وکسوراتکارشناسی و تامین و تجهیز 

...مه و سرویس اگزوست فن های کل مجموعه عمارت اعم از گریسکاری و تعویض تس

فنی و پشتیبانی



...در مدار و پمپ هایعمارت اعم از جابجایی فرمان موتورخانهسرویس کل 

رفع ایراد علی الحساب سیستم سالن کنفرانس استاد سرکیسیان  

نادمرکز اسگرمایشو سرمایشبرای سیستم کارراهتحقیق و بررسی و ارائه 

تهیه نقشه سیستم کنفرانس سالن استاد سرکیسیان

و شستشوی فیلتر پنل های طبقات(VRF)سرویس کامل سیستم اسپلیت مرکزی 

رفع ایراد الکتروموتور اگزوست فن سرویس های بهداشتی رایزر جنوبی

تغییر کلکتور موتورخانه و سیستم گرمایش فصل سرد

راه اندازی شوفاژهای کل ساختمان عمارت

رفع ایراد سانترال مرکزی عمارت

فنی و پشتیبانی



رویس کامل و راه اندازی هواساز بام

تهیه پالن متره و آبجکت سالن استاد جوانمرد

پیک نیک در میدان جنگ)شب همراهی  27اولین گروه اجرای نمایش و ستاپ

(سهراب سلیمی/آقای اشمیت کیه)شب همراهی 15ستاپ دومین گروه اجرای تئاتر و 

(شلایسمنهندا هنگامی و /بدون نام)شب همراهی 15سومین گروه اجرای تئاتر و ستاپ

ستاپ امور فنی افتتاحیه کافه خانه تئاتر

ستاپ و برگذاری جشنواره عروسکی دانشجویی به مدت یک هفته

فنی و پشتیبانی



ز  تجهی

و طراحی ظروف اداری خانه تئاترسفارش

استعالم سه گانه و خرید تمامی نیازهای خانه تئاتر

اسیسات نگهداری تسرویس هایتهیه و تجهیز ابزار فنی به منظور امور اجرایی و 

. عمارت -1و همکفطبقه هایوی سی برای یوپیتجهیز درب 

. قبلو مودم برتر نسبت بهاکستندرارتقاء و تجهیز اینترنت خانه قدیم به رنج 

. قدیم و عمارتساختمان هایعدد نیمکت  برای 24تهیه تعداد 

. ییاسکونورپردازی سالن استاد جوانمرد و استاد پروژکتورهایبرای شیدرتهیه 

بودجه



زتجهی

.  وانمردبرای صدای شاهد سالن استاد جکاندنسراستعالم و تهیه میکروفون 

.  تجهیز کابل و جک برای رابط نور و صدا برای کارهای مختلف

.  مشکی کف سالناورتانرنگ آمیزی پلی 

.در ساختمان قدیم آبگرم کنپکیجاستعالم و تهیه و جایگزینی سیستم 

.  عمارتالبیتهیه و نصب تابلو اعالنات 

.تهیه استند برای سردیس اساتید تئاتر

.  عدد گل و گلدان برای ساختمان قدیم100تهیه و تجهیز تعداد 

بودجه



زتجهی

تهیه و نصب آب سرد کن برای طبقات عمارت جدید

پوستربرای ورودی ساختمان عمارت برای نصبباکسالیتتهیه و نصب 

.  نیتجهیزات واحد فدپویخرید قفسه و طبقه بندی و ایجاد انبار برای 

.عمارتالبیهمیاری در ساخت کافه خانه در 

. تانوماتجهیز ساختمان عمارت به اینترنت پر سرعت و نامحدود 

بودجه



بودجه

اماکن 
داخلی

تجهیز نمازخانه عمارت تئاتر

ر به مرکز اسناد تکمیل و تجهیز کتابخانه خانه تئاتر و متمرکز کردن کل آرشیو خانه تئات
.  عمارت

ر و ایجاد اتاق و صندلی تماشاگاپوکسیاعم از کف اسکوییتجهیز کامل سالن استاد مهین 
...ویر و نور و باند صدا و پروژکشن تصمیکسرو پروژکتورفرمان با تجهیزات کامل 

تجهیز سیستم آبدارخانه طبقه سوم برای جلسات و امور پرسنلی

... . اعم از آینه و کمد و نور و -2تجهیز بخش گریم و رختکن در طبقه 

وص مخصشیرآالتمخصوص و صندلی هایتجهیز بخش گریم سالن استاد جوانمرد به 
.عمارت-1در طبقه ... و سرشور



تاسیسات

.تعمیراتو نگهدارییکپارچهسیستمایجاد.1

نصب تاسیساتساختمان ها و وضعیتکنترلجهت مندروش نظام ایجادبه کمک.2
.شده در آنها

.بهره برداراطالعاتیبانکبه عنوان فنیاطالعات سیستمو بهبود ایجاد.3

.و هزینه های راهبری( برق و سوخت)کنترل و کاهش هزینه های انرژی مانند .4

و کاهش تعمیرات مکرر و ضایعات با اجرای دقیق تعمیرات برنامه ریزی شده.5
.نوسازی های پیشگیرانه

فنی و پشتیبانی



سایش افزایش ایمنی و حفاظت فردی و کاهش خطرات احتمالی و همچنین افزایش آ.6
.عمومی و بهره برداری مفید از ساختمان و تاسیسات

زم در حین کنترل و هدایت بهتر نیروی انسانی و ارتقاء علمی و فنی با آموزش های ال.7
.کار

.حیح آنیارزیابی صحیح عملکرد تجهیزات و سیستم ها به منظور تنظیم برنامه ص.8

تمان و ایجاد راهبرد به منظور استفاده حداکثر و بهینه از سرمایه های موجود در ساخ.9
.تاسیسات در راستای صرفه مالی و صالح مجموعه ی خانه تئاتر

دا تصویر ، دستورالعمل تهیه شناسنامه و نقشه های تاسیسات برق و مکانیک ، نور ص.10
 ...مخابرات و سانترال و

فنی و پشتیبانی



.دهلیست بازدید های ادواری به منظور انجام سرویس و تعمیرات برنامه ریزی ش.11

.دستورالعمل تعمیرات ساختمان به لحاظ سازه ای.12

 :ازمختلف ساختمان اعمبخش هایواقع در عمومیتاسیساتبررسیو بازدید.13

، بام،  هاآبدارخانه، آب گرمکنو آب سردکن، بازدیددریچه های، رایزرها، بهداشتیهایسرویس
،سیستمشیرآالتاجرا و کنفرانس، سالن های، موتورخانه، فن کوئل، چیلر، اسپلیت ها، هواساز

کنترل  اتمدار، مداربستهدوربین هایبرق، پست های، روشنایی، اعالم و اطفاء حریق، برق رسانی
و فرمان

.بازدید و بررسی تاسیسات الکتریکی و الکترومکانیکی آسانسور.14

فنی و پشتیبانی



ارتباطات



روابط عمومی

1
همکاری و هماهنگی امور تحویل کتابخانه و ثبت در سایت•

2
• رویداد در سالن های خانه تئاتر30برگزاری

3
طراحی چارت خانه تئاتر زیر نظر مدیر عامل•

4
ارسال تاج گل برای مراسم سوگواری•

5
• ااعضاء هیئت مدیره های خانه تئاتر و اهداء آنهتهیه و تنظیم  احکام

ارتباطات



پیگیری و ثبت آدرس اعضا و هنرمندان•6

برگزاری جلسات استراتژی و اتاق فکر•7

8
تنظیم  )ارسال پیامک به اعضای خانه تئاتربه صورت اعالم عمومی اطالعیه ها •

(پیامک 400000و ارسال بیش از 

خبر برای سایت خانه تئاتر900تولید و درج بیش از•9

ارتباطات



10

یوم، تقدیرنامه، فوم برد، استند و پوستر، بروشور، تندیس، مدال: طراحی و چاپ اقالم تبلیغی از قرار•
گزار شده برای مراسم بر... نامه مدالیوم، لوح سپاس، گواهی حضور، دعوت نامه، طرح گرافیکی و 

(طرح200بیش از )از سوی خانه تئاتر و یا برنامه های انجمن های خانه تئاتر

11
ساله خانه تئاتر19هدایت پروژه تهیه آمار •

12
...(سربرگ، پاکت، فولدر، کارت ویزیت و)طراحی و چاپ اوراق خانه تئاتر•

ارتباطات



نمونه های طراحی های گرافیکی



نمونه های طراحی های گرافیکی



نمونه های طراحی های گرافیکی



عضو خانه تئاتر50ارسال کیک تولد برای بیش از •13

در مطبوعات و رسانه ها( خبر150000رصد بیش از)رصد اخبار روزانه •14

(بولتن خبری 554تهیه بیش از )بولتن خبری خانه تئاتر و اخبار تئاتر تهیه•15

رصد اخبار و اتفاقات در فضای مجازی•16

برگزاری رویداد و مراسم در سالن  های خانه تئاتر •17

ارتباطات



هم اندیشی با اصحاب رسانه معارفهمراسم تودیع و 



اضیان عضویتتولید اینفوگرافی یا کاتالوگ دیجیتالی برای راهنمایی اعضاء یا متق•18

ارسال ده ها تاج گل برای سوگواری•19

1398ثبت و ضبط جلسات هیات مدیره به صورت هفتگی تا پایان •20

جلسه استراتژی و اتاق فکر خانه تئاتر10برگزاری، ثبت و ضبط بیش از •21

فضاسازی پیرامون اظهار نظر اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس •22

ارتباطات



اینفوگرافی



اینفوگرافی



اینفوگرافی



نمونه های اینفوگرافی



تهیه آمار و اینفوگرافی کلی تئاتر کشور•23

خرید و راه اندازی پرینتر چاپ کارت  های اعضاء خانه تئاتر•24

انجام امور روابط عمومی و تبلیغات تماشاخانه جوانمرد•25

جمن هابرگزاری جلسه آموزش اتوماسیون برای کارکنان و نمایندگان ان•26

27
نشست های تخصصی، جشن)ارسال خبر و گزارش از برنامه انجمن ها،اطالع رسانی•

...(سفیر

ارتباطات



26

برگزاری یا همکاری در برگزاری مراسم های خارج از خانه تئاتر•

تشییع استاد مشایخی•

(مسجد جامع شهرک غرب)مراسم ترحیم استاد مشایخی •

اسدزادهمراسم خاکسپاری استاد داریوش •

اسدزادهمراسم ختم استاد داریوش •

رضا کوچک زاده« خوانانبه روایت نسخه »افتتاحیه نمایشگاه تعزیه •

مراسم تشییع آقای صادق توکلی•

مراسم شب هفت آقای صادق توکلی•

مراسم تشییع استاد نصرت اهلل کریمی•

«خانه تئاتریلدایشب »مراسم •

مراسم تشییع خانم شهال ریاحی•

تشییع استاد ولی اهلل شیراندامی•

•...

ارتباطات



مشارکت ها

تشییع زنده یاد انتظامی خواناننمایشگاه به روایت نسخه 



مشارکت ها

خلجنمایشگاه اسماعیل  خلجنمایشگاه اسماعیل 



مشارکت ها

زینلیانادنابزرگداشت 

بزرگداشت استاد انتظامی تشیع زنده یاد شیراندامی



27

رویداد در سالن های خانه تئاتربرگزاری•

(سالن استاد جوانمرد)شجرهمراسم یادبود استاد صدرالدین •

انجمن گریم و ماسک« حاجیهاماریا»مراسم بزرگداشت •

سیاه بازیشاپمراسم اهدای لوح جهت ورک •

تماشاخانه جوانمرد« شب نوشین»مراسم بزرگداشت •

تماشاخانه جوانمرد–مراسم بزرگداشت خانم دکتر نجم •

جلسه اعضای خانه تئاتر پیرامون مالیات بر هنرمندان•

خلجاسماعیل « زندگی تئاتری من»برنامه •

«کارگردانی تئاتر در ایرانشناسیآسیب »برنامه •

بهزاد فراهانی« زندگی تئاتری من»برنامه •

استاد علی نصیریان« زندگی تئاتری من»برنامه •

•...

ارتباطات



رویداد



رویداد



برون صنفیروابط عمومی

پوشش های خبری برای معرفی خانه تئاتر و اطالع رسانی رویدادها به رسانه ها

های نمایشی،  اداره کل هنر)برگزاری جلسات مشترک بحث و بررسی میان خانه تئاتر و دیگر سازمان ها حول محورهای متفاوت
...(وزارت کار، وزارت ارشاد، کمیسیون فرهنگی شورای شهر

هر، موزه  هنرهای نمایشی، ارشاد، کمیسیون فرهنگی شورای ش)حضور در مراسم نهادهای مرتبط و ادارات هنری

...(استاد انتظامی

حضور در جلسات دیگر نهادها

در فضای مجازیخانه تئاتراخباروایرالو انتشار

ارتباطات



رویداد



باره اخبار خانه تئاتر  35462گردش :تهیه و ارسال خبر برای رسانه ها و پیگیری و پشتیبانی اخبار ارسال شده از قرار
ارسال از طریق رسانه ها 4352در 

ت ماه سه نشست رسانه ای در هفته بزرگداشت تئاتر در اردیبهشبرگزاری

میسیون فضاسازی خبری در مواقع الزم همچون دستگیری هنرمندان، مالیات، اظهار نظر اعضای ک
...فرهنگی مجلس

به روزرسانی سایت و پایگاه های رسمی خانه تئاتر

ارتباطات



های اجتماعی خانه تئاترفضای مجازی و شبکه

میانی برای سایتادمینامکان تعریف •

(انجمن12)برای هر انجمن برای ایجاد خبر در سایتادمینتعریف یک •

پشتیبانی و آموزش•

ایجاد دسترسی برای روابط عمومی های انجمن ها جهت درج خبر

طراحی پوسته سبک و زیبا برای سایت•

ایجاد سازگاری با بخش های داخلی•

تجدید دیزاین پوسته بیرونی سایت رسمی خانه تئاتر

ایجاد امکان ثبت نام در سایت

تشکیل پرونده الکترونیکی برای اعضاء در سایت

برای اعضاء فعال خانه تئاتر در وبسایتپابلیکساخت صفحه

ایجاد بخش اخبار عمومی تئاتر و امکان نشر خبر عمومی•

جداسازی اخبار خانه تئاتر از اخبار عمومی تئاتر

طراحی پوسته انگلیسی•

ایجاد بخش های الزم برای بخش انگلیسی•

ترجمه فارسی به انگلیسی بعضی از مطالب مناسب•

طراحی و راه اندازی بخش انگلیسی سایت خانه تئاتر

ارتباطات



خانه تئاترسایت 



ساخت کیوآرکد برای اعضاء خانه تئاتر

کتاب در سایت16000اطالعات بیش از واردکردن•

ایجاد امکان جستجو در بخش های مختلف کتاب

افزودن بخش کتابخانه در سایت

افزودن بخش تماشاخانه آنالین عباس جوانمرد در سایت

افزودن بخش بلیط فروشی آنالین به سایت

در سایتالکترونیکیافزودن بخش انتخابات

ارتباطات



صفحات اعضاء در سایت



رزومه اعضاء در سایت



خانه تئاتراینستاگرام

عضو14500تافالورافزایش •

مرتبطپست800اشتراک گذاری •

ی مرتبطاستور150•

فعالیت خانه تئاتر40نمایش زنده بیش از•

ای هیئت برگزاری گفتگوهای آنالین با روس•
مدیره انجمنها

ارتباطات



تحلیل آمار اینستاگرام



تماشاخانهاینستاگرام

فالوردر حال افزایش •

های مرتبطپستاشتراک گذاری •

بطی های مرتاستوراشتراک گذاری•

نمایش زنده برخی فعالیت ها•

ارتباطات



رامتلگ

(عضو2000بیش از )کانال خانه تئاتر•

(عضو400بیش از )کانال تئاتروندان•

گروه اعضاء هیئت مدیره های انجمن ها•

ربات انتقال محتوی از وبسایت و اینستاگرام•

عضو4000گروه تئاتری ها با نزدیک به •

ارتباطات



واتس آپ

ئاترخانه ت( گروه یکطرفه)کانال

گروه هیئت مدیره انجمن ها

گروه شورای روابط عمومی ها

ارتباطات



دیگر

در ( کمپانی)ثبت برند

لینکداین

اشتراک گذاری دفعتی مطالب•

رحساب کاربری در توییت

اشتراک گذاری اتوماتیک •
مطالب سایت و اینستاگرام

پیج در فیس بوک

اتصفحه خانه تئاتر در آپار

اشتراک گذاری تولیدات •
ویدئویی واحد سمعی و بصری

ارتباطات



سمعی و بصری
حات مجازیگزیده  های انتخابی از برنامه های خانه تئاتر برای انعکاس در صف

ضبط تصویر از مصاحبه، گزارش و یا تئاتر در خانه تئاتر

...طیعتهیه کلیپ برای برنامه های خانه تئاتر همچون بزرگداشت محمد م

ساخت کلیپ های کوتاه برای اشتراک گذاری در فضاهای مجازی

تدوین تعدادی از برنامه های خانه تئاتر

ارتباطات





سمعی و بصری

• 30/03/1398توسط استاد جواد انصافی « آموزش سیاه بازی»

01/04/1398توسط استاد جواد انصافی « آموزش سیاه بازی»•

02/04/1398توسط استاد جواد انصافی « آموزش سیاه بازی»•

01/04/1398( سالن استاد جوانمرد)شجرهمراسم یادبود استاد صدرالدین •

26/04/1398برنامه انجمن موسیقی •

26/04/1398( شریعتمداریآقای )جلسه با وزیر کار •

29/04/1398( نقش رسانه در تئاتر کودک و نوجوان)مراسم انجمن کودک و نوجوان •

23/05/1398هم اندیشی مدیرعامل با خبرنگاران حوزه تئاتر •

30/05/1398انجمن گریم و ماسک « حاجیهاماریا»مراسم بزرگداشت •

02/06/1398( انجمن کودک و نوجوان)جلسه شفاهی توکا •

03/06/1398سیاه بازی شاپمراسم اهدای لوح جهت ورک •

05/06/1398اسدزادهمراسم خاکسپاری استاد داریوش •

رمصاحبه، گزارش و یا تئاتر در خانه تئات60ضبط تصویر بیش از 

ارتباطات



سمعی و بصری

• 30/03/1398توسط استاد جواد انصافی « آموزش سیاه بازی»

01/04/1398توسط استاد جواد انصافی « آموزش سیاه بازی»•

02/04/1398توسط استاد جواد انصافی « آموزش سیاه بازی»•

01/04/1398( سالن استاد جوانمرد)شجرهمراسم یادبود استاد صدرالدین •

26/04/1398برنامه انجمن موسیقی •

26/04/1398( شریعتمداریآقای )جلسه با وزیر کار •

29/04/1398( نقش رسانه در تئاتر کودک و نوجوان)مراسم انجمن کودک و نوجوان •

23/05/1398هم اندیشی مدیرعامل با خبرنگاران حوزه تئاتر •

30/05/1398انجمن گریم و ماسک « حاجیهاماریا»مراسم بزرگداشت •

02/06/1398( انجمن کودک و نوجوان)جلسه شفاهی توکا •

03/06/1398سیاه بازی شاپمراسم اهدای لوح جهت ورک •

•...

رمصاحبه، گزارش و یا تئاتر در خانه تئات60ضبط تصویر بیش از 

ارتباطات



هنری



تماشاخانه جوانمرد

سیاست : ایبرگزاری ده جلسه  نشست و گفتگو به همراه اعضای شورای هنری با موضوعیت ه–1
...ب مفاد گزاری، تدوین چشم انداز تماشاخانه،  تدوین دستورالعمل اجرایی و تنظیم و تصوی

قاضی اجرا تدوین و تنظیم اولین فراخوان اجرا نمایش برای دعوت از گروه ها و کارگردانان مت-2
98در نیمه دوم سال 

تون و متن و تقاضا برای اجرا در تماشاخانه جوانمرد که با بررسی و کارشناسی م51ثبت  -3
.متن درخواست را به شرط بازبینی هنری پذیرفت10درخواست ها ، شورای هنری 

خاب آثار برگزاری بیست و یک جلسه تخصصی به همراه شورای هنری با موضوع نحوه انت–4
اخانه متقاضی جدید متشکل  از گروه های حرفه ای ، دانشجویی و آماتور برای اجرا در تماش

.نمایش را مورد بازبینی هنری قرار داد21جوانمرد که در مجموع شورای هنری 

هنری



جویانجشنواره تئاتر عروسکی دانش کارگاه کار هنرپیشه بر روی نقش



در دارآفریناجرا نمایشنامه خوانی کلثوم ننه به نویسندگی داود محمدی فر و کارگردانی محبت–5

98آبان ماه 18تاریخ 

ودی به مدت محمد علی بهبمدرسیبه "کار هنرپیشه بر روی نقش"تخصصی شاپبرگزاری ورک –6

98آذر ماه 3آبان تا 29ساعت از25

آبان  به  30خ اجرای نمایش پیک نیک در میدان جنگ به کارگردانی سر کار خانم زری عماد از تاری–7

شب 27مدت 

دی ماه به مدت 4به کارگردانی استاد سهراب سلیمی که از تاریخ "کیه؟اشمیتآقای "اجرای نمایش –8

.شب پایان یافت15شب آغاز شد اما به درخواست کارگردان نمایش پس از 27

هنری



«کلثوم ننه»نمایشنامه خوانی«بدون نام»نمایش 



98ر بهمن ماه د"ندا هنگامی و خانم ایسمنه شل"اجرای نمایش بدون نام به کارگردانی سرکار خانم  –9
.

شور با اجرای مشارکت در چهاردهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی دانشجویان سراسر ک–10
.چهار  نمایش  عروسکی در تماشاخانه جوانمرد و برگزاری دو کارگاه تخصصی عروسکی 

،که با تصمیم شورای هنری  99متقاضی اجرا در تماشاخانه جوانمرد برای سال 35مراجعه و ثبت فرم –11
.اندفرم تقاضا انتخاب شده 20از میان متقاضیان 

ین و فراخوانی را با موضوعیت نمایش های ایرانی و تجربی تدو99تماشاخانه جوانمرد برای تابستان -12
وقف گشتبا تصویب شورای هنری در دست انتشار داشت که متاسفانه با شیوع بیماری کرونا مت

آرا به مدت دشتآروندبرگزاری و مشارکت با پروژه تمرین تا اجرا به سرپرستی و کارگردانی –13
(ساعته در تماشاخانه 7هفته ای یک جلسه تمرین ) چهار ماه

هنری



جنگنمایش پیک نیک در میدان نمایش آقای اشمیت کیه؟



ئاترسخنرانی صدرالدین زاهد پیرامون صادق هدایت و ت•

مراسم تودیع مدیرعامل پیشین خانه تئاتر•

جلسه3برگزاری هم اندیشی مدیرعامل و فعاالن رسانه ای •

مشارکت در برگزاری مراسم  استاد انتظامی•

بزرگداشت ژان کلود کاریر•

مراسم تودیع مدیرعامل پیشین خانه تئاتر•

برنامه ها

هنری



هم اندیشی با اهالی رسانه



«صادق هدایت و تئاتر»سخنرانی 



نوروزگانبرگزاری اولین جشن بزرگ خانه تئاتر با نام•

ایخیمشارکت در برگزاری مراسم ترحیم جمشید مش•

مراسم نامگذاری کتابخانه رکن الدین•

ل زدهبرگزاری پویش لباس همدلی برای یاری به هموطنان سی•

برگزاری پویش نمایش و حضور همدلی•

حمد هماهنگی و مشارکت در برگزاری مراسم یادبود م•
مطیع

برنامه ها

هنری



رویداد



جشن نوروزگان



جشن نوروزگان



جشن نوروزگان



شجرهبرگزاری بزرگداشت صدرالدین •

بزرگداشت اسماعیل خلج•

بزرگداشت سهیال نجم•

(مشارکت)بزرگداشت سعید کنگرانی•

نمایشگاه به روایت نسخه خوانان•

مجله بخارابرگزاری شب عبدالحسین نوشین با مشارکت•

98برگزاری مراسم شب یلدای •

برنامه ها

هنری



رویداد



رویداد



مراسم شب یلدا



مراسم شب یلدا



مراسم شب یلدا



مراسم61اردیبهشت ماه با 15الی 7هفته بزرگداشت تئاتر از برگزاری 

 فیلم53تهیه

 خبر644انعکاس

 پیامک برای اطالع رسانی به اعضا55000ارسال

 فوم برد20چاپ بیش از

 استند15چاپ بیش از

 تئاترپوستر هفته 300چاپ دیجیتالی

هفته تئاتر



شانزدهمین هفته گرامیداشت تئاتر



مراسم شب بازیگر



 پوستر برنامه های مختلف100چاپ دیجیتالی بیش از

طراحی و ساخت تندیس و مدالیوم

 برنامه در دو شکل800طراحی و چاپ دیجیتال

 تقدیرنامه، نامه مدالیوم، لوح سپاس و گواهی شرکت برای ستاد500طراحی و چاپ

 نوع پوستر برای برنامه های مختلف10طراحی بیش از

طراحی، چاپ و ارسال دعوت نامه برای  افتتاحیه، جشن شب بازیگر، اختتامیه

 (عکس2970) تهیه عکس از کل برنامه های برگزار شده

هفته تئاتر



مراسم شب بازیگر



تر،  امور هماهنگی حضور میهمانان در برنامه ی رادیو برای هر شب هفته ی بزرگداشت تئا

 ر،  تماس تلفنی با هنرمندان برای دعوت به شرکت در هفته تئات3000برقراری بیش از

 استرابورد در سطح شهر و مقابل خانه تئاتر،  40چاپ و نصب بیش از

تهیه تصویر با کیفیتHD از تمامی برنامه های هفته تئاتر

 و گزارش های ( 8)دقیقه محصوالت تصویری در قالب تیزر، فیلم کوتاه112تولید
مستند از سفر به لرستان1،دو کلیپ برای اختتامیه، (53)روزانه

 نرمنداننمایشگاه محیطی عکس تئاتر مقابل پارک ملت، دانشگاه تهران و خانه ه3برگزاری

 جلد کتاب برای اهدا از ارگانهای مختلف1000دریافت

هفته تئاتر



افتتاحیه هفته گرامیداشت تئاتر



هفته گرامیداشت تئاتر



 شبکه رادیویی در هفته تئاتر4هماهنگی جهت پخش و پوشش زنده

نصب اسپیس فریم خانه هنرمندان

 سردیس از هنرمندان مطرح تئاتر3ساخت

نصب چادر در خانه هنرمندان به مدت ده روز

 میلیون تومانی بانک گردشگری در هفته تئاتر و شب بازیگر  400مشارکت

برگزاری شب بازیگر در تئاتر شهر

برگزاری اختتامیه هفته بزرگداشت تئاتر در برج میالد و پذیرایی

 بیلبورد معرفی خانه تئاتر در سطح شهر55نصب

هفته تئاتر



گردهمایی بزرگ خانواده تئاتر؛ برج میالد



گردهمایی بزرگ خانواده تئاتر؛ برج میالد



گردهمایی بزرگ خانواده تئاتر؛ برج میالد



ور محمد برگزاری کارگاه تخصصی صنفی با حض•
علی بهبودی، نماینده صنف آلمان

انصافیبرگزاری کارگاه تخصصی سیاه بازی جواد•

(بهبودیلیمحمدع)برگزاری کارگاه تکمیلی بازیگری•

رکنان و برگزاری جلسه آموزش اتوماسیون برای کا•
نمایندگان انجمن ها

کارگاه 

هنری



کارگاه کارهنرپیشه بر روی نقش



کارگاه سیاه بازی



دیگر موارد
فطاری  ضیافت رئیس جمهور، ا)حضور موثر در مراسم برپا شده دیگر سایر نهادها و ادارات هنری 

...(اداره کل نمایشی،
حضورهای خودجوش خانه در مسائل ملی 

دود هفتاد نفر انجام تحقیقات راهبردی و تدوین چشم انداز خانه تئاتر با گفتگوی عمیق اعضا و ح

هماهنگی و بهسازی فضای بیرونی عمارت جدید خانه تئاتر با همکاری شهرداری

(جلسه6)تئاتر، شروع جلسات سیاستگذاری و تألیف اساسنامه کتابخانه، مرکز اسناد و موزه برخط

هنری



حضور در جلسات مرتبط دیگر نهادها

جلسه مشترک با معاون اول 
رئیس جمهور

هم اندیشی تئاتر در فضای 
مجازی



تشکیل شورای راهبردی تئاتر در مرکز هنرهای نمایشی به پیشنهاد خانه تئاتر

نرمندان حضور در مراسم افطاری ریاست جمهوری  به نمایندگی از خانه تئاتر و بیان مشکالت ه

طه تئاتر ارسال نامه سرگشاده به کمیسیون فرهنگی شورای شهر و و شهرداری جهت بهسازی محو
شهر

رای شهرنشست اعضای هیات مدیره و مدیر عامل خانه تئاتر با رئیس کمیسیون فرهنگی شو

انعقاد قرارداد واگذاری پنج ساله ساختمان قدیم خانه تئاتر با شهرداری تهران

هنری



برنامه انجمن ها
کساختتامیه نمایشگاه مجازی عارونمایی از کتاب توک



تشکیل شورای هنری تماشاخانه جوانمرد

ربرگزاری نشست نمایندگان اصناف هنری با وزیر کار و امور اجتماعی در خانه تئات

و نوجوان، برگزاری نشست های مختلف همچون؛ تاثیر رسانه بر تئاتر توسط انجمن کودک
...زندگی تئاتری من توسط کانون کارگردانان

برگزاری مجامع و انتخابات انجمن ها و کانون ها

هنری



برنامه های خانه تئاتر



برنامه های خانه تئاتر



پایان


