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 : هجاصی سَگَاسُبشگضاسی 

بایذ توام صًذگین هخل  اٍ  "با هَضَع هحَسی 

 ".باشذ....

 دس قالب ّای:اجشای سَگَاسُ 

 .ٌّشّای تجسوی فیلن کَتا1ُ

 .ػکس ًَشتِ 2

 تَلیذات سساًِ ای  .3

 . شؼش ٍ ادبیات ػاشَسایی4

.تَلیذ باصی ٍ ًشم افضاس با هَضَع هشتبظ ػاشَسا ٍ 5

 هحشم 

 .عشاحی پَستش6

 . تَلیذ داستاًک7

 .تَلیذ کلیپ8

 . بخش ٍیژُ اسائِ ایذُ ّای ًَ ....9

 هٌبش هجاصی 2
هٌبشّای ّفتلاد ٍ حاًیلِ ای بلِ تلَست ٍٍیلس دس      

 هحاف  هجاصی دس قالب گشٍُ ّا ٍ کاًال ّا

 َاًیخصیاست  3

ساُ اًلذاصی پلَیش ّونلاًی قشائلز سٍصاًلِ تصیلاست       

ٍاسث، ًاحیِ هقذسِ( ٍ باصًشلش گضاسشلی  ى    ػاشَسا،

ّللای ّللا ٍ گللشٍُدس فضللای هجللاصی دس بللیي کاًللال

 هخاعبیي

4 
با حجاباى کَچک ،هحبیي "پَیش ػکس 

سالم اهلل ػلیْاحضشت سقیِ 
" 

 سالم اهلل ػلیْاپٌجن هحشم سٍص شْادت حضشت سقیِ 

5 
ٍ پشسش ٍ پاسخ  شیکًشستْای فبشگضاسی 

 هحشمدس هَضَػات 

بشگللضاسی سلسلللِ ًشسللز ّللای هجللاصی ٍ سللاخز 

بشًاهللِ ّللای سسللاًِ ای دس هباحللج هؼشفتللی بللا    

 گشٍّْاٍ کاًالْای تحز هذیشیزهَضَػات هحشم دس 

 ػاشَسایی ات فشٌّنی ٍهسابقبشگضاسی  6

با بْشُ گیشی اص هٌابغ هشتبظ ، هاًٌذ احادیلج اهلام   

ػلیْن ، خغبِ ّای حضشات هؼصَهیي ػلیِ السالمحسیي 

ػلیلِ  دس ٍاقؼِ ػاشَسا ٍ بیاًات اتلحا  حضلشت   السالم 

 السالم

 صیاست ًیابتی 7

صیللاست ًیللابتی بللشای ساُ اًللذاصی پللَیش بشگللضاسی 

بیوللاساى سٍی تخللز بیواسسللتاى بللِ ٍیللژُ بیوللاساى 

 کشًٍایی دس فضای هجاصی ٍ باص ًشش  ى



8 
یا  فشاخَاى -ب ػاشَساییکتای اص ًششگضیذُ 

 هسابقِ کتابخَاًی هجاصی

اًتشاس گضیذُ کتا  ّای هؼتبلش بلا هَضلَع هحلشم     

 ٍتفش هخ  حواسِ حسیٌی شْیذ هغْشی

 هذاحاى کَچک 9

اًذاصی پلَیش هلذاحی کَدکلاى ٍ ًَجَاًلاى دس     ساُ 

فضللای هجللاصی ٍبللاص ًشللش فشٌّللا هشحیللِ خللَاًی 

 حسیٌی دس بیي کَدکاى شْش ٍ هح  تبلیغ

 سشداس ػاشَسایی،  حاد قاسنپَیش  11

بِ کلاسگیشی شاخصلِ ّلای شخصلیتی ٍ هؼشفتلی      

سللشداس سلللیواًی دس گسللتشا عیللر احشپللزیش اص    

ٍ بلاص   ػلیِ السالمالنَّای هشتشک اتحا  اهام حسیي 

 ًشش  ى دس فضای هجاصی بشای هخاعبیي

 َاسگاىخشیش  سکپَیش ػ 11
ػلیلِ  بشگضاسی هجاصی هشاسن شلیشخَاسگاى حسلیٌی   

 السالم

 ًقاشی کَدکاًِ 12
ساُ اًذاصی پَیش ًقاشی کَدکاى ٍ ًَجَاًاى اص قیلام   

 اهام حسیي ػلیِ السالم ٍ ٍاقؼِ ػاشَسا

 سٍص شواس هحشم 13
سٍص شواس هحشم ، سٍص شلواس شلشٍع هحلشم ٍ    اًتشاس 

 اًتظاس اسبؼیي با پیام ّای هؼاسفی ٍ چلِ ّای تَس 

 هحشم ٍ تفش ًناسی اعشُخ 14

پَیش خاعشُ ًَیسی ٍ اًتشاس تصاٍیش ٍ فلیلن ّلای   

ػضاداسی ٍ هشاسوات هحشم سال ّای گزشلتِ ٍ بلاص   

 ًشش  ى دس فضای هجاصی

 پَیش سالم 15

بلا  سفتلِ یلا بلش سلیٌِ      ًواد ساصی اص دسلز ّلای   

گزاشتِ بِ ًشاًِ سالم دس یک پلَیش ّولِ گیلش ٍ    

بللیي الوللللی ٍ بشجسللتِ سللاصی شخصللیز ٍا ی   

 حضشت اهام حسیي تع(

16 
سالْای  ّای تبلیغیهحیظ هجاصی با طاستبا

 گزشتِ

استباط هبلغیي سٌتی با هحیظ ّای تبلیغی سالْای 

، گزشتِ  شْش ّا ٍ سٍستاّا ٍ یلا بلشای ّوسلایناى    

اقَام ٍ  شٌایاى اص عشیق هجاصی ٍ پیام سسلاى ّلای   

اجتوللاػی  ٍ بللاص ًشللش هؼللاسی ػاشللَسایی بللشای    

 هخاعبیي

17 
ٍ ًشش  یکّای پیاه ساهاًِ استفادُ اص

 هحتَای سٍصاًِ

اًتشاس سٍصاًِ پیام ّای ػاشلَسایی بلِ لیسلز ّلای     

پیاهکی اقشاس هختلر بِ تٌاسلب صیسلز اجتولاػی    

  ًْا



 

18 
دس فضای  ّای فؼال هجوَػِ سایشتؼاهالت با 

 غفضای تَصی اهجاصی ٍگستش

تشکی  گشٍُ ّای ّن افضایلی جْلز سشلذ ضلشیب     

اًتشاس ٍ ًفَر هحتَا ٍ گستشا بشًاهِ ّای سَگَاسُ 

 هجاصی

19 
  ٍساى ًْضز حسیٌی پیام هستٌذ دُ قسوتی

ػلیِ السالم
 

تَلیللذ هجوَػللِ دُ قسللوتی / کلیللپ ٍ فللیلن اص    

جْادی خلَد دس ایلام کشًٍلا ٍ    فؼالیتاّای تبلیغی ٍ 

 هحشم

21 
بَهی   ییي ّا ٍ هشاسوْای هستٌذ اص تَلیذ

 دس خصَص  ئیي ّای هحشم ٍ تفش ایشاى

تَلیذ هستٌذ با ًناُ اتالح گشایاًِ ، ایجابی ،  سیب 

 شٌاساًِ ٍ یا تحلی  هحتَایی  ئیي

 با هَضَع هحشم ٍ ػاشَس ٍ اسبؼیي ساخز اپلیکیشي 21

 با سػایز پشٍتک  ّای بْذاشتی سٍضِ ّای خاًنی ٍاًنی خهجالس  22


