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 پیش نویس طرح لیگ مجازی کتابخوانی

  ؟؟؟)اسم(



 مقدمه
مروزه با گسترش رسانه های جمعی دیجیتال که دسترسی سطحی به اطالعات را به شدت وسعت بخشیده ا

قدان اندیشه ورزی، نبود نگاه کالن به مسائل، ضعف قدرت تحلیل و به فراموشی اند، فقر تعمیق اطالعات، ف

سپرده شدن فرهنگ غنی و ضربه خوردن زبان فارسی و هنرورزی در آن از آسیب های فراگیر جامعه امروز 

 ماست. 

بگان ان نخاین آفت که در گذشته به واسطه مطالعات سودمند و تفکرات خالی از دغدغه، تا حدود زیادی در می

و خواص جامعه بروز چندانی نداشت؛ متأسفانه امروزه دامان پاک اقشار خاص جامعه را نیز آلوده است، عوام 

 به جای خود!

مردم متأثر از این بلوای عام تفکرسوز، غالباً انسی با کتاب به مثابه یار مهربان خلوت های خویش نداشته و 

ای تفرج در بوستان های علم و فرهنگ و هنر به سیاحت در مراتع فضای مجازی در اوقات فراغت به ج

گرفتار گشته اند. با این وجود اما هنوز ندای گویا و خوش زبان این یار بی زبان و پندهای فراوانش جذابیت 

 .ر خواهد بودخویش را از دست نداده و اگر مجال عرض اندام در برابر مدعیان پیدا کند قطعاً پیروز این کارزا

 ونچ مسائلی همچنان کتابخوانی و کتاب حوزه در (مدظله العالی)رهبری معظم مقام مکرر تاکیدات علیرغم

 مناسب های مکان وجود عدم ،زمینه این در درست سازی فرهنگ عدم ،مردم میان در مطالعه سرانه بودن پایین

 ، عدم معرفی کتاب های خوب،ها هزینه بودن باال عدم دسترسی آسان به کتاب، ،مطالعه جهت دسترس در و

( )مدظله العالیمقام معظم رهبری تأکیداتبا توجه به  .باشد می زمینه این در موجود مشکالت موارد جمله از

فضای  و همچنین مهیا بودن ر موضوع کتاب و کتابخوانی و نقش مطالعه بر تعالی و پیشرفت فرهنگ جامعهب

ن گشته است تدوی« لیگ کتابخوانی مجازی»طرح  مجازی برای انجام فعالیت های فرهنگی مبتنی بر این بستر،

 دواریم مثمر ثمر واقع شود.که امی

 اهداف و ضرورت ها

 به سبکی نوین یتبلیغایجاد روند های  .1

 بود (مد ظله العالی)انقالب معظم رهبر هشدار مورد پیش ها سال از که فرهنگی تهاجم سیر دانیم می چنانکه

 یکی که شد دهکشی هاخیابان به پنهان فساد و پوستی زیر حرکت از رفته رفته ،فرهنگی مدیریت سوء علت به

 ماجرا همه نای البته .است جوانان ویژه به شهروندان پوشش و رفتار در فتیع بی فضای آن مشهود تجلیات از

 .است جامعه در فرهنگی خطرناک بیماری گسترش از اینشانه تنها بلکه نیست

 مساجد به جوانان ویژه به جامعه اقبال کاهش و سو یک از هاشهر فضای در فرهنگی تهاجم عوامل شدن ظاهر

 ضروری را آن مراحل ،تبع به و فرهنگی فعالیت هایشیوه در نظر تجدید لزوم فرهنگی سنتی مراکز سایر و

 رهنگیفهای  فعالیت سنتیِ هایروش همه کنار در است الزم رسدمی نظر به نکته این به عنایت با نماید می



 در نرم جنگ تجلیات با مقابله به فعال اقدامی در شودمی اجرا فرهنگی مساجد و مراکز درون در عمدتاً که

 برویم. شهر سطح

 دسترسی به کتابمعرفی و جهت منسجم  بستریتشکیل  .2

 رهبر ویژه عنایت مورد و بوده برخوردار کلیدی نقش از فرهنگ بحث در که هاییحوزه مهمترین از یکی

 توزیع و شرن بازار وضعیت به نگاهی وجود این با .است کتابخوانی و کتاب مقوله ،باشد می نیز انقالب معظم

 تمشکال اسالمی انقالب فرهنگی جبهه شکوفایی موانع مهمترین از یکی دهدمی نشان وضوح به کتاب

 .باشد می کتاب جمله از جبهه این محصوالت توزیع در موجود

 عرضهو  معرفی فراگیر جهت منسجم و پویا، فعالبستری  تشکیل که است شتهگ ثابت ما بر تجربه به

 انگیزه که صیخصو مدیریت با، عرضه کنندگان سایر با پذیری رقابت قابلیت با فرهنگی محصوالت مقتدرانه

 ار فرهنگی محصوالت و کتاب بازار در موفقیت موازین و اصول اساس بر مذکور شبکه اداره جهت الزم

 .است ضروری بلکه و تأمل قابل راهکاری باشد داشته

 ترویج کتاب و کتابخوانی .3

 گی جامعه باشد:بسیاری از آسیب های فکری و فرهنمرهمی بر کتابخوانی، به خوبی می تواند 

 بخشیهویت الف( 

 .است هویت بحرانکند،  می تهدید جامعه در را نوجوانان و جوانان که هایی بحران ترین اساسی ازمروزه ا

 عرفیم عدم ترصحیحعبارت  به یا مناسب الگوی عدم نوجوانان و جوانان برای معضل ایناصلی  علل از یکی

 رینت برجسته از که اسالم در شهادت و شهید ناب فرهنگ به توجه با .باشد می مناسب الگوهایصحیح 

 به آن صحیح معرفی و فرهنگ این از مناسب گیری بهره با توان می ماست دین در موجود مباحث و مسائل

. الگوهای ناب ما، محدود به شهدای گرانقدر انقالب آمد فائق معضل این بر زیادی حد تا نوجوانان و جوانان

 یان و سرداران و جوانان و پیرانو جنگ و مدافعان حرم نیست بلکه این مرز و بوم آکنده از عالمان و دانشمند

ی و مأمن جوانان از اسالمی و ایرانبالنده که سرگذشت هریک، منبع شناخت و ایمان به فرهنگ است 

بسی تأسف آور است که آرزوی جوانان ما به جای رسیدن به قله  سرگشتگی در بیابان تهی بودن جان است.

های دانش و معنویت و کارآمدی برای جوامع انسانی، رسیدن به جایگاه های موهوم و ظاهری برخی هنرها 

 و مهارت های بی ثمر است.

 جایگزینی برای فضای مجازیب( 

افزون بر کارکرد کتابخوانی در هویت بخشی به جامعه، گشت و گذار در بهشت کتاب جایگزین مناسبی برای 

ضای ف نکته سخت باشد و گمان کنند جذابیتولگردی در فضای مجازی است. شاید برای برخی، تصدیق این 

می شود ولی این گمان از همان اشتباهات محاسباتی خانمان سوز است. کتابخوانی به آسانی چیره  بر مجازی

مناسب وی معرفی شود و همچنین آن کتاب های خوب اگر خوب معرفی شوند و خصوصاً به هرکس کتابی 



کتاب با قیمتی نازل در دسترس او قرار گیرد و جذابیت های خارجی همچون مسابقه و فضاسازی رسانه ای 

ان می رسانه ها را نشد، حقیقتاً به راحتی چیرگی خود بر بسیاری از ابزارهای ارتباطی و برای آن صورت گیر

متولیان امر به این مهم ایمان می آوردند و به جای رد آن، امکانات خود را به سمت تحقق آن  دهد. ای کاش

انتظاری داشت زیرا خود این اهل کتاب و کتابخوانی نیستند، گرچه نمی توان از متولیان گسیل می داشتند! 

ذات نا یافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش! اینجاست که باید آتش به اختیار در این عرصه 

 به جهادی بزرگ دامن زد...

 ایمان افزایی/ معرفت افزاییج( 

 یاجتماع هایآسیب همچنان متأسفانه کشور در فرهنگی متعدد نهادهای فعالیت علی رغم دانیم می چنانکه

 توان می ها آسیب این در اجمالی تأملی با .است مشاهده قابل جوانان ویژه به مختلف اقشار میان در فرهنگی

 که ستا ای همسامح تعبیری دینی ثرمؤ دانش تعبیردانست.  دینی ثرمؤ دانش خالء را آنهای  ریشهیکی از 

 و ودشمی تر وثیق حقیقت حق با نسبت آنبه  وصول با و است وجود سنخ از که است معارفی آن از مراد

 این کردن پر تجه شایسته ریزیبرنامه رسد می نظر به لذا یابد می تجلی افراد رفتار در امر این تأثیر طبیعتاً

 دتوانیم که هاییبرنامه از یکی باشد داشته اجتماع سطح در محسوسی مثبت نتایج مرور به تواندمی حال

 کتابخوانی و کتاب گیرد قرار توجه مورد جدی طور به جامعه سطح در وجودی در سطح معارف انتقال جهت

. کتاب، تنها حاوی نکات علمی و معرفتی نیست. کتاب، هنرمندی نویسنده در انتقال پیام خود به قلب است

خواننده است و عالوه بر معرفت افزایی، ایمان افزاست. چه بسا خواندن یک کتاب، تأثیری در جان فرد 

 بگذارد که چندین کالس و استدالل آن تأثیر را در ایمان فرد به وجود نیاورد.

 معرفی اجمالی طرح
، مجموعه از مسابقات متوالی و به هم پیوسته کتابخوانی است که در دوره زمانی مشخص «لیگ کتابخوانی»

نین این دوره تمام اقشار و سوه تبلیغی ضیافت بر بستر فضای مجازی اجرا می شود. مخاطبین توسط گر

با روش های تعیین شده با چند مرحله که به صورت فردی و گروهی در بوده  ساکنین شاهین شهر اصفهان

 هتقدیر شده و در پایان لیگ نیز ببرگزیدگان آن مرحله در پایان هر مرحله از  به رقابت می پردازند. یکدیگر

 ده ای اهدا خواهد شد.یز ارزناجوگروه و افراد برتر 

 تبیین طرح
 به لحاظ تبیین هرچه بهتر، طرح بر اساس گام های اجرایی تبیین می شود:

 گام اول: شناسایی مخاطب .1

 صورت پذیرد از جمله این ابعاد عبارتند از: از جنبه های گوناگونیباید ناسایی مخاطب ش

 ؛طح دانشی مخاطبینس -

 رده سنی مخاطبین؛ -



 شغل مخاطبین؛ -

 جنس مخاطبین؛ -

 ذائقه مخاطبین؛ -

 نیاز مخاطبین؛ -

 سابقه مخاطبین در کتابخوانی و کتاب هایی که خوانده اند؛ -

 میزان ارتباط مخاطبین با فضای مجازی؛ -

 قدرت مالی مخاطبین؛ -

 توانمندی ها، مهارت ها و استعدادهای مخاطبین. -

راد ر گرفته و فراوانی افجامعه هدفی که گروه برای تبلیغ در نظر می گیرد، باید از جهات فوق مورد مداقه قرا

سیار بو برگزاری مسابقات جذب مخاطب  غات،نوع تبیل انتخاب کتاب،در هر دسته مشخص گردد. این امر در 

 اثر گذار است.

 سایی بسترهای فعالیت های مجازیشناگام دوم:  .2

ی از جمله این بستر ها م اکنون بستر های متفاوتی در فضای مجازی قابلیت فعالیت های فرهنگی را دارد.

 به موارد زیر اشاره نمود:توان 

 ؛بازی ها -

 ؛سایت ها -

 ؛پیام رسان ها -

 ؛فیلم و کارتون -

 .نرم افزارها -

جود و منابع مالی موظرفیت نیروی انسانی موجود و قابل جذب و  تجربه، اینک گروه باید با توجه به دانش،

قابل جذب به انتخاب هریک از این موارد دست بزند. روشن است که انتخاب هر مورد لوازم و نیازمندی 

های  م قوت گرفتن پیامرسانال در عرصه پیامرسان ها، علی رغهایی دارد که باید به آن پایبند بود. به طور مث

داخلی هنوز بسیاری از مردم از تلگرام استفاده می کنند خصوصاً در شهری همچون شاهین شهر، بنابراین 

 بر فعالیت در بستر تمام پیامرسان های داخلی، فعالیت اصلی خود را در تلگرام دنبال نمایدد عالوه گروه بای

 .و صفحه اینستاگرام فعالی نیز داشته باشد

 گام سوم: شناسایی روش های جذب مخاطب در فضای مجازی .3

جذب مخاطب در فضای مجازی، سهل ممتنع است. سخت نیست چرا که با اجرای درست ترفندهای جذب 

این  مخاطب به سرعت می توان مخاطب را افزایش داد و سخت است زیرا اوالً اجرای صحیح و پیوسته



و ثانیاً تنها جذب اولیه مخاطب مهم نیست بلکه تثبیت آن هزینه و برنامه است  ترفندها نیازمند وقت گذاری،

 نیز از نکات مهم است. ثابت به عنوان مخاطب

می توان  ید صاحب تجربه در این زمینه است ولی به صورت ابتدایبه هر حال این زمینه نیازمند گفتگو با افرا

 جذب مخاطب را با موارد زیر صورت داد:

 تبلیغات گسترده در فضای مجازی و کانال ها و صفحه های پر بازدید شهر؛ -

جمله ادارات و پخش  کز حضور مردم ازتبلیغات شهری از جمله بنر و پوستر در سطح شهر و مرا -

 ؛تراکت در خانه ها

 تشکیل کمپین های مجازی و بروز آن در فضای حقیقی؛ -

 ؛جهت تبلیغ و جذب مخاطبو ادارات ایجاد غرفه های متعدد در سطح شهر  -

 تولید محتوای مناسب در فضای مجازی؛ -

 مدیریت جو و فضاسازی کانال های طرح؛ -

 نظم در ارائه خدمات و برگزاری مسابقات؛ -

 جوایز ارزنده. -

 استفاده از کتابدسترسی و روش های چهارم: شناسایی گام  .4

گونه می خواهند به کتب دسترسی داشته باشند و از هم طرح این است که مخاطبین چیکی از ابعاد بسیار م

 ؟استفاده نمایند آن ها

 به کتاب وجود دارد که اینک به برخی از آن ها اشاره می شود:امروزه بسترهای متعددی برای دسترسی 

 ؛کتابو فروش توزیع سایت های  -

 شی های سطح شهر؛کتابفرو -

 کتابخانه های عمومی و خصوصی سطح شهر؛ -

 سایت های کتابخوان؛ -

 نه ای و تلفن همراه کتابخوان.رایارم افزار های ن -

ین نه کرد مخاطبهش هزیعالوه بر این موارد گروه می تواند با استفاده از ظرفیت اجرایی خود و در راستای کا

 ، کتاب های لیگ را با تخفیفات ویژه در اختیار آنان قرار دهد.و سهولت دسترسی آنان به کتب

در شیوه استفاده از کتب نیز امروزه شیوه های نوینی ابداع شده است که یکی از آن ها، کتاب های همچنین 

ای آن برنامه مخاطبین بر . این شیوه استفاده از کتب نیز باید مدنظر گروه قرار گیرد و به تناسبصوتی است

 صورت پذیرد. ریزی

 گام پنجم: برنامه ریزی و طراحی لیگ .5

 برنامه ریزی لیگ شامل ابعاد ذیل است:



 ؛گروه بندی مخاطبین)بر اساس معیارهایی که در گام اول مورد توجه قرار گرفته( -

 جرای لیگ به صورت کلی و هریک از مراحل آن؛امانبندی ز -

 و مراحل آن؛ ، قوانینلیگ طراحی سبک -

 زمابندی مراحل؛ انتخاب کتب متناسب با گروه ها به تناسب -

 .ری مسابقهبرگزا طراحی و -

 اینک به هریک از موارد فوق می پردازیم:

 گروه بندی مخاطبین

دی مخاطبین بسیار مهم است. گروه بندی ها با معیارها و سبک های مختلفی صورت می پذیرد اما به بنگروه 

ی دنظر می رسد در اینجا گروه بندی به سبک دو سویه بهترین شیوه گروه بندی است. این سبک از گروه بن

به این صورت است که ابتدا گروه های مشخص محتوایی توسط ما صورت می پذیرد و سپس مخاطبین با 

یک از این گروه ها می پیوندند. در این سبک، می توان برای ورود افراد به توجه به ذائقه و عالقه خود به هر

فت بنابراین در مجموع هم مخاطب در انتخاب گروه خود آزاد هر گروه معیارهای مشخصی را در نظر گر

 ، افراد را در گروه ها جای داده است.متناسب با معیارهای خودبه صورت نسبی است و هم گروه 

 گروه های پیشنهادی عبارتند از:

 ؛گروه رمان و داستان -

 ؛گروه شعر و خیال -

 ؛تخیلی-گروه علمی -

 ؛معرفتیگروه علمی و  -

 ؛روه اجتماعیگ -

 ؛(/ مکتب شناسی/ فرق و ادیانعقاید احکام/)گروه دانش دینی -

 ؛گروه فرهنگ و هنر -

 ؛گروه بصیرت و سیاست -

 ؛گروه تاریخ و تمدن -

 ؛گروه اسطوره ها و شخصیت ها -

 ؛گروه جهاد و شهادت -

 .گروه کودک -

مخاطب به هریک از این اشکال نشود که گروه های فوق دارای تداخلند زیرا آنچه مدنظر ماست، عالقه 

ی نوه ها ما را در برگزاری لیگ کتابخواو به دایره کتابخوان هاست. خصوصا که تداخل گرعناوین و ورود ا

 را افزایش می دهد. کمک کرده و فراوانی انتخاب کتاب واحد



یان، نوجوانان آقا گروه های فوق می تواند شامل گروه های زیر مجموعه یا گروه های فوقانی: بانوان، هریک از

 و جوانان، زبان های خارجه، مبتدیان و حرفه ای ها باشد.

 زمانبندی اجرای لیگ

لیگ، همچنان که از اسم آن پیداست، باید مجموعه از مسابقات به هم پیوسته و در مدت زمان معین باشد. اما 

ل مراحاز آنجا که ممکن است طوالنی شدن لیگ موجب ریزش زیاد مخاطبین و مالل آور شدن آن شود، نباید 

مرحله در یک  اسب باشد که هربرای کل لیگ من مرحله 6زیادی برای آن در نظر گرفت. به نظر می رسد 

 یک ماه و نیم است.هفته انجام می شود بنابراین مجموع زمان لیگ حدود 

 برگزار شود.شمسی  9911تا پایان ماه رمضان سال  ود این لیگ از نیمه شعبانی شپیشنهاد م

 سبک لیگ، قوانین و مراحل آن

 برگزاری لیگ ها سبک های مختلفی دارد و در طراحی و قانونگذاری آن ظرائفی وجود دارد که توجه به آن

 ها نیازمند مباحثات و در نظر گرفتن سناریوهای متعدد است. اینک برخی از نکات پیشنهادی ارائه می گردد:

در این لیگ حذف صورت نمی گیرد و همه افراد تا پایان مسابقه در لیگ حضور دارند. معیار تفاوت  -

 افراد، امتیازاتی است که در طول لیگ کسب کرده اند.

ت دیر اضافه شدن به لیگ می توانند هفته های گذشته را جبران نمایند گرچه طبیعتاً افراد در صور -

 جایزه ویژه هفته به آن ها تعلق نمی گیرد.

 افراد می توانند برای جمع آوری امتیازات بیشتر در هر هفته بیش از یک کتاب را انتخاب کنند. -

 دارد.نافراد در هفته های مختلف وجود  توسط ،ادی می پیشنهاامکان جابه جایی کتاب ها -

کد می تواند  هر فرد برای شرکت در مسابقه کد مخصوص به خود را دارد فلذا یک خانواده با چند -

در مسابقه شرکت کند، در این کددهی، فرد مالک است نه شماره تلفن فلذا معیار کدها، شماره ملی 

 تأیید شده افراد است.

 زی و جدول لیگ در هر هفتهن شده یکسان ساامتیازات در پایان هر هفته با توجه به معیارهای تعیی -

 به کد اشخاص اعالم خواهد شد.

انجام می شود و اما جایزه پایانی  جایزه هر هفته به صورت قرعه کشی میان باالترین سطح امتیازی -

 به باالترین سطح امتیازی در طول دوره بدون قرعه کشی اهدا می گردد.

فی می شود تا به تناسب سلیقه خود آن را انتخاب کنند. در هر مرحله برای هر گروه، چند کتاب معر -

مقداری از کتاب در کانال ها و رسانه ها قرار داده می شود تا افراد بتوانند با توجه به سلیقه و پسند 

 خود، کتاب را انتخاب کنند.

هر کد بعد از انتخاب کتاب مورد نظر خود، باید کد کتاب را به همراه کد خود به اطالع مسئولین  -

 مسابقه از طرح معرفی شده برساند. عدم معرفی کتاب به معنای عدم حضور در آن هفته از لیگ است.



لی ریان اصبرنامه لیگ از ابتدا به صورت کلی اعالم می شود. افراد می توانند در حد یک هفته از ج -

 لیگ جلو باشند.

 امتیازات بر اساس مسابقات طراحی شده و ضریب سختی گروه و کتاب یکسان سازی خواهد شد. -

 انتخاب کتب

 انتخاب کتاب نیازمند توجه به جوانب متعددی است که برخی از آن ها عبارتند از:

 توجه به اهداف طرح؛ -

 توجه سطح دانشی مخاطبین؛ -

 توجه به میزان وقت مخاطبین؛ -

 توجه به پیشینه مخاطبین در کتابخوانی؛ -

 ه به عالئق مخاطبین؛توج -

 توجه به نیازمندی های مخاطبین؛ -

 توجه به جذابیت کتب؛ -

 توجه به حجم کتب؛ -

 توجه به مجموعه کتب انتخابی به صورت یک بسته؛ -

سخت به نظر می رسد اما با وجود کتاب های  انتخاب کتب با در نظر گفتن همه این شرایط اگرچه ابتدائاً

بی که در سال های اخیر در موضوعات و ژانرهای مختلف نوشته شده است، با کمی تالش قابل بسیار خو

 تحصیل است.

 برگزاری مسابقه

یکی از مراحل بسیار مهم لیگ، شیوه برگزاری مسابقه است. معموالً تا اسم مسابقه کتابخوانی به گوش می 

ر ذهن تداعی می گردد و خود همین مطلب موجب کاهش رغبت یک امتحان تستی یا تشریحی دخورد، 

خوانی بهره کتاب به شرکت در مسابقه می گردد. فلذا باید از راه های جذاب تر و مؤثر تری برای مسابقه نسبت

 برد. برخی از مسابقاتی را که می توان به عنوان معیار امتیاز لیگ در نظر گرفت ذیال پیشنهاد می دهیم:

 از کتاب؛ گزارش نیم تا یک صفحه ای -

 نقد نیم تا یک صفحه ای بر کتاب؛ -

 انتخاب ناب ترین جمله کتاب از دیدگاه خواننده؛ -

 تهیه پادکست از بخشی از کتاب؛ -

 تهیه نمایش صوتی از بخشی از کتاب؛ -

 طراحی گرافیکی برای جلد کتاب یا یکی از جمله های کتاب؛ -

 انتشار محتوای کتاب در صفحات و فضای مجازی؛ -



 تقریظ احساسات خواننده بر کتاب؛ -

 مخاطبین طرح؛فعالیت در گروه  -

 این موارد تنها بخشی از پیشنهاداتی است که می توان در این زمینه ارائه داد.

چگونگی شرکت در مسابقه و میزان امتیازات و شیوه یکسان سازی امتیازات، باید در کارگروهی به صورت 

 ریز مورد بررسی قرار گیرد.

 برگزاری اختتامیه/ارائه گزارشات به سازمان های مسئول/اهدای جوایز: ششمام گ .6

به صورت پرشور انجام شود، می توان به اجرای  اختتامیه می تواند، نمایش قدرت طرح باشد. اگر اختتامیه

لیگ در دوره های بعدی نیز امیدوار بود. زیرا برگزاری اختتامیه در حقیقت نشان دادن جنبه حقیقی فعالیت 

 مجازی لیگ است که اهدای جوایز در آن، شیرینی لیگ را بر افراد مضاعف می گرداند.

ختتامیه صورت می پذیرد باید در جلسات متعدد و خصوصی با گزارش به مسئولین نیز عالوه بر اینکه در ا

 تمامی مسئولین ذی ربط انجام شود.

 نیازمندی های طرح

 نیروی انسانی؛ .1

 باتوجه به زوایای مختلف طرح، تعداد و عناوین الزم برای نیروی انسانی عبارتند از:

 ؛نفر 2تهیه و ارسال کتاب به شهرستان:  -

 ؛(مستقر در شهرستان)نفر 9پخش کتاب در شهرستان:  -

 ؛نفر 5ابقات: طراح مس -

نیمی از دوره تبلیغی مستقر در شهرستان به صورت یک هفته )نفر 5رسانه و تولید محتوا: مدیریت  -

 ؛(در میان و یا تشکیل دو تیم که یک تیم در شهرستان و یک تیم درمقر باشند.

 ؛نفر 9: کانال ها و رسانه ها روابط عمومی -

 ؛(مستقر در شهرستان)نفر 9تبیلغات شهری:  -

 ؛(مستقر در شهرستان)نفر 91چهره به چهر: تبلیغات  -

 .نفر 5مدیریت طرح و شورای فکری و سیاست گذاری:  -

 ؛و برآورد هزینه منابع مالی .2

ش و ارسال کتب برنامه ریزی ها باید به گونه ای صورت پذیرد که گروه هیچ هزینه از جهت خرید، فرو

 متحمل نشود. اما سایر مواردی که هزینه بردارند عبارتند از:

 ؛میلیون تومان 5تبلیغات شهری، چهره به چهره و مجازی:  -

 ؛میلیون تومان 5 طراحی سایت: -

 ؛میلیون تومان 5تولید محتوای مجازی:  -



 تومان؛میلیون  91هدایا و جوایز:  -

 میلیون تومان. 91هزینه ها و هدیه مبلغین:  -

 ای مسئول؛سازمان ه .3

 ؛نماینده ولی فقیه در شهر -

 سازمان اوقات و امور خیریه؛ -

 سپاه پاسداران انقالب اسالمی؛ -

 شهرداری؛ -

 شورای شهر؛ -

 سازمان تبلیغات اسالمی؛ -

 اراده فرهنگ و ارشاد شهر؛ -

 کتابخانه های عمومی؛ نهاد -

 آموزش و پرورش؛ -

 ؛(دانشگاه هاوزارت علوم) -

 تفاهم نامه ها و قرار دادها .4

 عقد تفاهم با ادارات جهت شرکت کارکنان و خانواده های آنان در مسابقه؛ -

 عقد تفاهم با آموزش و پرورش جهت حمایت از طرح در مدارس؛ -

 هت اخذ حداکثر تخفیف در خرید کتاب؛عقد تفاهم با انتشارات مورد نظر ج -

 عقد تفاهم با پویش مطالعاتی روشنا؛ -

 نی های مسافرتی جهت باربری ارزان.عقد تفاهم با تعاو -

 

 و الحمدهلل رب العالمین والسالم علیکم

 6/9/11تهیه پیش نویس: 

 


