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افکار عوَهی ٍ ّوچٌیي اًجام ٍظاای    زٌَیزادارُ رٍاتط عوَهی ٍ اهَر تیي الولل ضْزداری ًصیزضْز تا ّذف     

  ُرٍس 54در تاسُ سهااًی   عولکزدهْز هاُ اهسال ضزٍع ضذُ اقذام تِ اًسطار اّن  61هحَلِ در هذیزیر جذیذ کِ اس 

 هی ًوایذ.

 اطالع رسانی 

 خثز در خَرزال اطالع رساًی ٍ کاًال ّای خثزی ضْزداری 54زَلیذ ٍ اًسطار 

   خثز 832اًسطار اخثار در فضای هجاسی 

 ٍ( ، ًقذ خثز، عوارذ ًیَس، اًسطار اخثار در ًطزیاذ سزاسزی ٍ هحلی ) ضْزًٍذ ها، فاصلِ، خیطز...ٍ 

  ضوارُ اس تَلسي داخلی رٍیذاد ًصیزضْز  8اًسطار 

 ( 68111ارسال خیاهک اخثار تِ گزٍّْای ّذف )ًفز 

  دسسگاّْای اجزایی کارکٌاىهصاحثِ ضْزدار تا ٍاحذ هزکشی خثز در راسسای اّویر آهَسش 

 

 در سطح شهر فضا سازی محیطی 

  تٌز ّفسِ ٍحذذ ٍ ٍالدذ تا سعاذ خیاهثز اکزم)ظ( ٍ اهام جعفز صادق)ع(ًصة 

  رٍس جْاًی خسرتٌز ًصة 

  تٌز رٍس جْاًی دخسزًصة 

  عصای سفیذرٍس تٌز ًصة 

  رٍس ٍرسش ٍ ززتیر تذًیتٌز ًصة 

  ًَجَاىرٍس تٌز ًصة 

  ع(عسگزیٍالدذ اهام حسي تٌز ًصة( 

  آتاى( 63اسسکثار سسیشی )رٍس تٌز ًصة 

  فزٌّگ عوَهیرٍس تٌز ًصة 

  ٍفاذ حضزذ هعصَهِ)س(تٌز ًصة 

  ّفسِ دیاترتٌز ًصة 

  ّفسِ کساب ٍ کساتخَاًیتٌز ًصة 
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  جْاًی کَدک رٍس تٌز ًصة 

 ًصة تٌز گزاهی داضر ّفسِ تسیج 

 

 مالقات مردمی 

  ضْزًٍذ  614هالقاذ هزدهی ضْزدار هحسزم ًصیزضْز تا تیص اس  1تزگشاری 

  جوعِعثادی سیاسی تزگشاری هیش خذهر در ًواس  

 

 برگساری همایش و بازدید ها 

 تاًَاى ضْزسساى در فزٌّگسزای تْطر تزگشاری ًطسر اهَر 

 تا حضَرهٌْذس گَراتی ٍ هذیزاى آهَسش ضْزداری ّای " زکٌَلَصی آهَسش "ی تزگشاری کارگاُ آهَسض

 اسساى زْزاى

 تزگشاری ًکَ داضر رٍس آزص ًطاى ٍ زجلیل اس آًْا 

  68تزگشاری ًکَ داضر رٍس ًیزٍی اًسظاهی در کالًسزی 

 آتاى 63 یَم اهلل سن راّدیواییخطسیثاًی هزا 

 ّوکاری در تزگشاری جطي کساب تِ هٌاسثر ّفسِ کساب ٍ کساتخَاًی 

  ّوکاری تا اداراذ خذهاذ رساى ًصیزضْز در راسسای اجزای تزًاهِ ّای هخسل 

 

 تولید محتوا 

  ُثاًیِ ای اس خزٍصُ ّای عوزاًی 11زَلیذ کلیح ّای کَزا 

  ٍ در خَرزال اطالع رساًی ضْزداری درجطزاحی تٌز ّای حقَق ضْزًٍذی 

  طزاحی ایٌفَ گزافی اس خزٍصُ ّای عوزاًی 

  زَلیذ کلیح ّای هٌاسثسی تزای جلساذ هخسل 
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 سایر 

  ُشیَى ضْزییاًذاسی زلَرا 

 هذظلِ تٌیاًگذار اًقالب اهام راحل ٍ هقام هعظن رّثزی  اهام خاهٌِ ای  )ضاسی( طزاحی ٍ چاج عکس(

 تزای تخص ّای هخسل  ضْزداری  العالی(

 ضزکر در کارگاُ آهَسضی ًقص فزٌّگ در زثلیغاذ ٍ زثلیغاذ ضْزی 

 هسسٌذ ساسی اس رًٍذ احذاش ٍ زکویل خزٍصُ ّای عوزاًی در سطح ضْز 

  در خَرزال اطالع رساًیلیٌک ًطزیِ تَلسي داخلی رٍیذاد ًصیزضْز فایل تا کیفیر تاال ٍ  درج 

  در خَرزال اطالع رساًی ضْزداریدرج لیٌک حقَق ضْزًٍذی 

  634 تزخط ساهاًِخط زلفي ٍخیگیزی راُ اًذاسی  

  درج لیٌک ضثکِ هجاسی ایسا در خَرزال اطالع رساًی ضْزداری در راسسای سْلر دسسزسی ضْزًٍذاى

 تِ کاًال ضْزداری

 ا اصحاب رساًِ ٍ فعالیي رساًِ ای در فضای هجاسی در راسسای تیاى ًطسر ّای ّواٌّگی هسعذد ت

 عولکزد ضْزداری در حَسُ ّای هخسل  ٍ اطالع راساًی تِ ضْزًٍذاى

 تزگشاری ًوایطگاُ خذافٌذ غیز عاهل در ضْزداری 

 

 

 

 

 

 

  


