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3 ی تیزر تبلیغات
«فام»



«امف»پوستر و بروشور 
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ماه2مدت بارگذاری فایل گیف درخبرگزاری فارس به  1

روز20بارگزاری فایل گیف در خبرگزاری تسنیم به مدت  2

ماه2بارگزاری فایل گیف در خبرگزاری حوزه و پوشش خبری به مدت  3

پوشش خبری در خبرگزاری قرآنی ایکنا 4

پوشش خبری در خبرگزاری شبستان درچند نوبت 5

پوشش خبری و اطالع رسانی خبرگزاری رسا 6

(روزنامه کثیر االنتشار)اطالع رسانی صفحه اول کیهان  7

اطالع رسانی صفحه اول روزنامه پیام زمان  8

اطالع رسانی و پوشش خبری د ربرخی پایگاه ها خبری محلی
(فارس،اصفهان، مشهد) 9
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فرانساطالع رسانی و بارگزاری فایل گیف در صفحه اصلی سایت ایران کن 10

اطالع رسانی و بارگزاری فایل گیف در صفحه اصلی سایت فراخوان 11

اطالع رسانی و پوشش خبری نشریه تشکیالتی حلقه وصل 12

فیضیهنقطه پرتردد طالب در سطح شهر قم، بویژه مدرسه مبارکه5نصب بنر در 13

یتهاارتباط با گروههای تبلیغی جهت بهره مندی از تجربیات وکشف ظرف 14

یتهاارتباط با گروههای تبلیغی جهت بهره مندی از تجربیات وکشف ظرف 15

نفرازنخبگان فرهنگی و جشنواره ای 1000ارتباط و تماس تلفنی با بیش از 
پیامک2000در جهت جذب آثار وارسال (جشنواره عمار و جشنواره اعتکاف) 16

پیامک به اساتید و 15000ارتباط گیری  با مدیریت حوزه علمیه قم برای ارسال 
طالب 17
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تلفنی با ارتباط گیری با چندین مرکز رسیدگی به امورمساجد استانها و تماس
.برخی از ائمه جماعات استانها برای ایده پژوهی 18

جهت رابط استانی و تعیین ماموریت برای آنها در استانها17انتخاب و توجیه 
ر پوستر تبلیغاتی وبروشورد2000کشف طرح ها وایده های مسجدی و توزیع 

.استان منتخب17
19
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8اطالع رسانی



آرشیو آثار رسیده و اعالم وصول به ارسال کنندگان 1

تهیه وتنظیم کاربرگ داوری 2

انتخاب و توجیه داوران 
(داور محتوایی، فنی و نماینده دبیرخانه: داور درهر بخش3) 3

گزینش اولیه آثار مرتبط توسط دبیرخانه 4

داوری نهایی وشناسایی آثار برگزیده 5
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10داوری ایده ها 



آنالیز آثار

مقاله364مقاله

ایده250ایده

شعر،نثروقطعه30شعر،نثروقطعه

داستان30داستان

فیلم وپویانمایی40فیلم وپویانمایی

عکس140عکس
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خروجی آثار

کتاب چکیده مقاالت

کتاب مقاالت برتر

رونمایی از بانک ایده
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:گزارش مرحله فرآوری ایده ها

مطالعه تک تک ایده ها

بازنویسی و فرآوری ایده ها

خالصه گیری از ایده ها 1 2

موضوع شناسی  طبقه بندی3 4

اولویت شناسی متنی ادغام ایده های مشابه5 6

(نگارش و محتوا)تقویت ایده ها  طراحی کاربرگ جدید7 8
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طراحی ساختار تولید ایده های جدید در آینده براساس

قـالب 

محتوا

مخاطب

نیاز

وظیفه
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باشودمیپیشنهادکه–(آزاددانشنامه)ویکیصورتبهسایتساختار

ویکی)وامیا(مسجدییهاایدهنامهدانش)داماختصارینامدوازیکی

.اشدبمیمخاطبتوسطویرایشقابلیتبا-گرددمعرفی(مسجدیهایایده

لیاتکدر.استخوبینمونه،ویکیپدیاسایتمقصود،رساندنبهتربرای

یزانمدرمثال).کردخواهدتغییرجزئیاتولیویکیپدیاستهمانمنظور،

(.میشودایجادتغییرمحتوا،ویرایشبهمخاطبدسترسینحوهو

ساختار سایت
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صفحه اول ویکی ایده های مسجدی
16

مسأله 1

:درگاه جست وجو ویافتن ایده

مکان 2

زمان 3

مخاطب 4

مجری 5

کلیدواژه 6



17مسأله -1

ایجاد شادی ونشاط در مسجد

قرآن آموزی در مسجد

جلوگیری از اسراف در مسجد

ارتقاء آگاهی خدام مسجد

خدمات اجتماعی مسجد

رابطه خانم ها با مسجد

ش هااختالف هیئت امنا با سایر بخ

درابطه نوزدان، کودکان با مسج

اقامه نماز صبح در مسجد

سجدسامان دادن به نیروی انسانی م

سامان دادن به مجالس ختم

جذاب سازی فضای مسجد

عبادت فردی در مسجد

جذب جوانان به مسجد

مسأله

...  و



مکان -2

کشور

شهر

استان

منطقه

حوالیمحله

پستوی/قبلهپیشاروی/گنبدخانه/طبقاتورودمسیر/مسجدورودیراهروی

قهطب/بالکنیاهمکفطبقهدرقبلهعکسنیمه/مسجدداخلیپستوهای/محراب

اتخدم/زیرینوهمکفطبقات/آنانبازیمحلوکودکاناستقرارفضای/همکف

وهآشپزخانوپذیراییفضای/مسجدانتهاییبخش/زیرینطبقهدربهداشتی

طبقه/قاتمتعلزیرینطبقه/متعلقاتپایینطبقه/متعلقاتپایینطبقه/آبدارخانه

مراسمرتاالانتهای/متعلقاتدومطبقه/متعلقاتهمکفطبقه/متعلقاتبخشهمکف

تعلقاتمسومطبقه/متعلقاتسومطبقه/متعلقاتسومطبقه/متعلقاتدومطبقهدر

بیرون/دمسججغرافیایبامتناسب/بنابیرون/متعلقاتبخشباالیطبق/ببخش

مسجد

فضاهای مسجدی
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زمان-3

دوره ها 
سالیانه، فصلی، ماهانه، هفتگی، روزانه، 

مناسبتی، یکبار برای همیشه

ایام
عید غدیر، شب جمعه، والدت وشهادت ائمه، 

...نوروز

جدول پیشنهادی

شرحدورهعنوان
هفتهقبلازرمضانواستقبالازماهمبارکومهمانانخدادرمسجدباهمیاریاهلمحلساالنهسالروز پاکداشت و غبار روبی مساجد

تجلیلازپیرترینوجوانترینفعالمسجدیدرذیحجههرسالساالنهسالروز پیرغالمان و نونهاالن

اهدایجوایزبهشاگرداولیهاونخبگانوبرگزیدگانالمپیاددرشهریورماههرسالباهماهنگیمدارسمنطقهساالنهسالروز دانش اندوزان و نخبگان

اهدایجوایزبهورزشکارانرتبهدارمحلومربیانورزشیهمکاردرمسجدساالنهسالروز ورزش ارزش مند

همایشاجزایاداریوفعاالنمسجدویامساجدمنطقهساالنهسالروز تشکل های مسجدی

.  یقشودجشننکوداشتمسجدوبررسینقاطرشدوسیرتکاملیمسجدوبیاننیازهاوچالشهادرهرسالمیتواندبارزمایشمسجدیتلفساالنهسالروز تولد مسجد

.  روزثابتیدرماهبرایاجرایصیغهعقددرمسجدقراردادهمیشودماهانهماهروز عقد ازدواج

.  قراردادهمیشود( …تولدفرزند،ازدواج،مصیبت،رتبههایعلمیو)روزثابتیدرهفتهبرایاحوالپرسیازاهلمحلبهمناسبتهایغیرمترقبههفتگیروز احوالپرسی

. درهرماهنوزادانیکهدرآنماهمتولدشدهاندیاافرادیکهسالگردتولدشاناستموردتوجهویژهقرارمیگیرندماهانهروز متولدین هر ماه و نوزادان

هفتگیروز دادرسی 
محرومانوبیمارانوپیرانوخانوادههایشهداوجانبازانوعلماو)بهطورهفتگییکروزبرایرسیدگیبهحالاصحابخاصمسجد

(  داغدارانوفرزنددارانومدالداران

.  درهرماهروزخاصیبرایبازرسیمدیروامامجماعتوهیأتامناازهمهاجزایمسجددرنظرگرفتهمیشودماهانهروز بازرسی

ساالنهسالروز رزمایش مسجدی
دمدرسالیکروزبرایارائهدستاوردهاونمایشتوانمندیهایاجزاءمسجدوگزارشکارمکتوب،تصویریونموداریآنهاباحضورمر

.  وبرگزاریجشناختصاصدادهمیشود

.  دراسفندماههرسالیکروزبرایکاشتننهالباحضورعمومنمازگزاراناختصاصدادهمیشودساالنهسالروز مسجد سبز

.  ازدامادهاوعروسهایسالاخیرتجلیلبهعملآمدهولوحیادبودوهدیهایبهآناناهدامیگردد( شعبان15)دریکروزازسالساالنه(محراب مهر)سالروز تجلیل از تازه متأهلین 

ساالنهو هنر مسجدیدانش 
درسالیکروزازمعلمانوهنرمندانیکهدرمسجدهنرخودرابهکارمیگیرندیادرمحلصاحبمدالورتبههنریهستندتقدیرمی

.  شود

.  میشوددیردراولینهفتهماهشوالوپسازماهمبارکازقاریانوحافظانومربیانقرآنکهدرمحلحضورداشتهیابامسجدهمکارینمودهاندتقساالنهسالروز قرآن 
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مخاطب-4

افعموم، خانواده ها، مسئولین، نمازگزاران، اصننوع

سن
سال، 14تا7سال، بین 7نوزادان تا دوسال، کودک زیر 

سال، 40تا28سال، 28تا21سال، 21تا14
سال به باال60سال، 60تا40

پیرغالمانبزرگساالندانشجویاندانش آموزان

مذکر/مونثبدون فرزند/دارای فرزندمتاهل/مجرد

تحصیالت
شناسی بی سواد، سیکل، دیپلم، کارشناسی، کار

ارشد، دکترا
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مجری-5

یئته/مسجدخادم/نمازگزاران/جماعتامام/هیئت/پایگاهبسیج/فرهنگیکانون/امناهیئت

هندسم(/آقایان/بانوان)فرهنگیکانونمسئول(/آقایان/بانوان)بسیجپایگاهمسئول/امنا

تصدیم:گلبان/مراسماتپذیراییکننده/آبدارچی/سرآشپز/فرماناتاقمسئول/تأسیسات

(/سابدارح)مالیامورمسئول/حقوقیکارشناس/انباردار/مسجدکلمدیر/باغبانسبز،فضای

مسئول/شرعیوجوهاتاخذوخیریهامورمسئول/مسجدالحسنهقرضصندوقمدیر

یمنشومسئول/آمدورفتوبهرهبرداریساماندهیوانتظاماتمسئول/سایتوکتابخانه

ه،ادعیتکبیر،اذان،)عمومیروابطورسانهوتبلیغاتمسئول/مشاورطبیب،سالمت،

واطالعاتمسئول/ورزشامورمسئول/قرآنمهدمسئول(/…قاریان،مدعوین،سخنرانان،

باارهمکمربیان/مدعوسخنرانان/سالنیمراسموتاالرمسئول/نشریهمسئول/اخباربانک

تأسیساتبخشباهمکارحرفهصاحبانومتخصصین/ورزشیهنریوعلمیبخشهای

مجموعه های 
داخل مسجد

مجموعه های خارج  مسجد

شهرداری، استانداری، فرمانداری، 
امی، امورمساجد، ستاد اقامه نماز، نیروی انتظ

فرهنگسرا

21



:ویکی مدیای ایده های مسجدی

فیلم صوت1 2

.(..پوستر،عکس،گزارش و)تصویر کتاب مرتبط3 4

کتاب مرتبط وب سایت مرتبط5 6
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والسالم علیکم 
و رحمت اهلل و برکاته
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