
 
 

 حیمحمن الرّبسم اهلل الرّ

 الحمدهلل ربّ العالمین و صلّی اهلل علی سیّدنا و طبیب قلوبنا محمّد و آله الطّاهرین المعصومین

 داءــــه الفـــراب مقدمـــالمین لتـــــی و أرواح العــــة اهلل روحـقیّـسیّما ب

 و اللّعن الدّائم علی أعدائهم أجمعین من اآلن إلی یوم الدّین
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 فضای عمومیکـارگـروه 
 

 

 

 گروه تبلیغی ضیافت قم

 1398رمضان 

 

 

 

 



 ضرورت طرح؛

ــه عرصــه ــوین غبلیزــی اف والــای  طــحب در عصــر حانــر اســوه اف آنیــا فــه  ــرو  غبلیزــی نــیا وه ورود ب هــان ن

ه و بـا هـان متنـو بـا طراحـی برنامـههـان غبلیزـی نـوین قـرار داد  اسـوه هـان وـود را ورود بـه عرصـهیکی اف سیاسـو

 هان غبلیزی نمود  اسو. استفاد  اف فبان هنره مبادرت به  عالیو

ــرین عرصــه ــد همســانیکــی اف مهمت ــی دی ــر نیافمن ــراوان دایــته و اف جهت ــی غی یر ــنارن   ــرن فــه اف جهت -هــان هن

-یزـی نـیا و بـر وـود مفم مـیسافن با  رهنـ  اسـحمی ایرانـی اسـوه هنرهـان نمایتـی اسـو. اف ایـن رو  ـرو  غبل

 داند با استفاد  اف غیربیات سالیان  نیته در این فمینهه  عالیو غبلیزی وود را به این سو سوق دهد.

ــری   ــردم ی ــوم م ــران عم ــان ب ــارد رمر ــا  مب ــالی م ــرو  در لی ــن   ــی ای ــه غبلیز ــایی اف برنام ــر دورنم ــرح حان ط

 یهر اسو.یهرستان یاهین

 

 اهداف طرح:

  انتقال پیام هان دینی به مخاطبیندر یر فردن و 

 ال ودهی  رهن ی بران نهادها و  عالین  رهن ی 

 

 سیاست های طرح:

  بودن به یر  مقدّس مستند 

 جناب بودن 

 فاربردن بودن 

 غیرمستقیم بودن پیام ها 

 میه دار بودن نمایش 

 پرهیز اف مبهم بودن نمایتنامه 

 در یرفردن همه  روههان سنی 

  با محتوان نمایشهمسو بودن غر ه ها 

 لحاظ امکانات موجود و نیرون انسانی 

 وییپرهیز اف فلی  

 هاهان ذهنی مخاطب و پاسخ به آنها و ر مطرح فردن چالش 

 



 مخاطب طرح: 

 عموم مردم به وصوص نوجوانان و جوانان 

 

 مکان طرح: 

 مکانی فه بیتترین مخاطب با آن ارغباط دارد مانند پارد بانک استان 

 

 طرح:زمان 

 لیالی ما  مبارد رمران 

 

 قالب های طرح: 

 (هان مختل  وواهد بودنمایش به صورت فند  و رون صحنه با لوفیتن) اجران نمایش 

  ها در حاییه نمایش و مکمل محتوان نمایش اسو()غر هبر زارن غر ه 

 

 ؛1نامههای نمایشمحتوا / پیام

 2نقحب اسحمیآیند  ا 

o مکتبی و  فتمانی با سایر مکاغب فرد  اسو و پیروف وواهد ید نانقحبه مقابله 

o غا یر و  ستر  انقحبه جهانی و غاریخی اسو 

o هان مختل  اسوآیند  مطلوب انقحبه نیافمند مولفه 

o هان الهیه پتتیبان ما در رسیدن به آیند  انقحب اسوهمه سنو 

                                                           
ا و هنامه و سناریو، به مجموعه داستانالزم به توضیح است که میان پیام و نمایشنامه، تفاوت وجود دارد؛ پیام آن چیزی است که درصدد القای آن به مخاطب هستیم و نمایش 1

 شود.ها منتقل میشود که به وسیله آن، پیاماتفاقاتی اطالق می

 منابع: 2

 بیانیه گام دوم انقالب اسالمی 

 کتاب آینده انقالب اسالمی 

 سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 

 های تولیدی موسسات فرهنگی هنری نظیر اوج، رصد، روشنگری و ...مجموعه کلیپ 

  وبگاه دفتر حفظ و نشر آثار مقام( معظم رهبریKHAMENEI.IRذیل مجموعه : )های آینده انقالبفیش 



o ــود  و ب ــو ب ــوبه م ب ــد  مطل ــه آین ــیدن ب ــران رس ــحب ب ــو انق ــا حرف ــتاوردهاه ب ــو دس ــا حف ــد ب ای

 سرعو بیتتر طی مسیرفرد.

o ووا ه ال وسوانقحب بران دی ر جوامع آفادن 

o یهر امام فمان عجساف الهور ن ریسوه نه همان آرمانبه انقحبه باید به عنوان فمینه 

o ــه ــه ســمو مدین ــاد بتــرن در آن ن  انــلهمســیر حرفــو انقــحبه ب ان اســو فــه همــه نیافهــان ابع

 غامین اسو

 3اهمیو بنیان وانواد  و غربیو دینی 

o غر اسونقش والدین در غربیو اومد نسبو به دی ر عناصره محورن 

o والدین باید اوتحف  رهن ی و  اصله سنی بین وود و  رفندان را فمتر فنند 

o هان فاربردن بین والدین و  رفندانه لحاظ یودچالش 

o  هان  وقه بیان  رددهان بروورد با چالشرا 

 4عفاف و حیاب 

o دهدعفافه رنایتمندن اف فند ی را ا زایش می 

o فندعفافه آرامش و امنیو جامعه را حفو می 

o بختدعفافه استحکام وانواد  را ارغقاء می 

o فندعفافه اف هدرر تن نیروهان جوان جلو یرن می 

o عفاف و حیابه مختص به بانوان نیسو بلکه مردان نیز در اینبار  والیفه دارند 

o  و حیابه یک حکم الهی اسوعفاف 

 متحانات و ابتحئات الهیا 

o هاسوها با آسانیهان الهیه همراهی سختییکی اف سنو 

o فد  نیسوه سالن بدنسافن اسودنیا عترت 

o یریمه باید بدانیم فه این دنیا  نر ا  اسوها قرار میفمانی فه در سختی  

o اهداف بحء و امتحانات الهی؛ 

 غوجه دادن به مؤمنین 

 بیه و عنابغن 

                                                           
 منابع: مشاوره با کارشناسان حوزه خانواده 3

 منابع:  4

 کتاب دختران آفتاب 

 بررسی تاریخی واقعه گوهرشاد 

 کتاب اخالق جنسی شهید مطهری رض 

  مسأله حجاب شهید مطهری رضکتاب 

 شبکه دوم سیماتولید : «از الک جیغ تا خدا» مستند مجموعه 



 مایه رید و فمال مؤمنین 

o در هر بحییه ویرن بران مؤمنین وجود دارد 

o الن به وداوند متعال دایته باییمهمیته باید اطمینان و حسن 

o هان سختی داردوداوند نیز  اهی عنابالهیه بسیار سخو بود  و  بروی اف امتحانات 

 امام فمان عج 

o انتظارن نیکوسو فه موجب حرفو باید 

o انتظار و مهدویوه در فند ی اف ر مردم فمرن  ید  اسو 

o امام فمان عجه حیو و واسطه  یض بر ماسو 

o امام فمان عجه منیی عالم بتریو اسوه نه  قط ییعه 

o هاسور و اف اللماعتقاد به مهدویوه منتی برون 

o امام فمان عجه رحمة للعالمین اسو 

 

 ها؛تعداد و محتوای غرفه

  غر ه مکمل محتوان نمایش و مسابقات  رهن ی ویژ  قتر نوجوان 

  رهن ی ویژ  قتر جوان و بزر سالغر ه مکمل محتوان نمایش و مسابقات  

 غر ه فودد 

 متاور  وانواد  و نوجوان 

 ها و نهادهای مرتبط با طرح؛سازمان

 ها و مکاغبات ادارن(هان معنون و هماهن ی)حمایو  قیه و امام جمعه محترمد تر نمایند ی ولی 

 هان لیستیکه غیمین اقحم برپایی نمایت ا  و نیرون انسانی(سپا  پاسداران انقحب اسحمی )حمایو 

 ها و مکاغبات ادارن(سافمان غبلیزات اسحمی )هماهن ی 

 ها و مکاغبات ادارن(یوران اسحمی یهرستان )هماهن ی 

 ــاوو ــیمین فیرس ــهردارن )غ ــورد ی ــاغی م ــان غیسیس ــاف و ه ــحم موردنی ــرق و ...ه و بروــی اق ــر آبه ب ــاف نظی نی

 هان مفم بران برپایی نمایت ا  در سطح یهر(هماهن ی

 غیمین امنیو و نظم عمومی جهو برپایی نمایت ا ( و پلیس راهور نیرون انتظامی( 

 هان پزیکی )اورژانس( وریو 

 ا (نتانی و ودمات ایمنی )غیمین ایمنی مراسم و نمایت سافمان آغش 

 غبلیزات محیطی و میافنه غیمین بروی اقحم( سافمان  رهن ی ورفیی یهردارن( 

 ... و 



 نیروی انسانی:تخمین 

 

 یرح والای  نیرون انسانی مورد نیاف هاریز  عالیو عنوان برنامه ردی 

 نمایش 1

 نفر 15 اجران لوفیتن
سافنه غعبیه جای ا  غمایا رانه محوطه

 طراحی و...اجران برقه غیسیسات و 

 نفر 40  رو  اجران نمایش

نویسند ه فار ردانه بافی ره غدوینه 

موسیقی متنه صدابرداره  یلمبرداره حمل 

 و نقل / غرابرن و پتتیبانی

 نفر 10 انتظامات
راهنمایی و غیمین نظم و امنیو داولی 

 نمایت ا 

 و عمومی غبلیزات و روابط

 رسانه
 نفر 10

رسانی در یهرنه اطح طراحیه غبلیزات 

 رسانهان پیامیبکه

 غر ه 2
 نفر 5 اجران غر ه

سافنه اجران برقه غیسیسات و محوطه

 طراحی و...

 غدوین محتوا و قالبه و اجران آن نفر 8  ردانی / فاریناسغر ه

 

 برآورد هزینه:

 به ریال هزینه توضیحات ریز عنوان عنوان ردیف

 نمایش 1

 اجرای لوکیشن

تأمین داربست، 

اقالم مورنیاز، کفی 

برزنت، تأسیسات، 

 برق و...

 10ریال ) 000/000/100

 میلیون تومان(

 اجرای نمایش

سیستم صوتی 

-لباس، هزینه

های جاری 

صحنه، حمل 

و نقل، نور، 

صدا و تصویر 

 و ...

 15ریال ) 000/000/150

 میلیون تومان(



 

 پشتیبانی نمایش

کارگردانی، 

تدوین، 

موسیقی متن، 

-نامهنمایش

 نویسی و...

میلیون  5ریال ) 000/000/50

 تومان(

 - بازیگران
 12ریال ) 000/000/120

 میلیون تومان(

 تبلیغات و رسانه

تبلیغات 

شهری، تهیه 

مستند و تیزر، 

 و...

میلیون  8ریال ) 000/000/80

 تومان(

2 

 
 هاغرفه

 هااجرای غرفه

تأمین 

داربست، اقالم 

مورنیاز، کفی 

برزنت، 

تأسیسات، 

 برق و...

میلیون  2ریال ) 000/000/20

 تومان(

 اقالم مصرفی

بنر، کاغذ، 

منگنه، جوایز 

 کودکان، و...

میلیون  2ریال ) 000/000/20

 تومان(

 - کارشناس
میلیون  5/2ریال ) 000/000/25

 ریال(

 هاجمع هزینه
 5/56ریال ) 000/000/565

 میلیون تومان(

 

 ما غو یقی إم باهللو 


