
معاونت فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
 مدیریت فضای مجازی و رسانه های نوین

ویداد پویش رسانه ای ر

مهرماه 1399

امام خامنه ای :
»این حرکت،حرکت عشق و ایمان است؛ ما هم از دور نگاه میکنیم به این حرکت، و غبطه میخوریم«
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��مـقــدمــه:
از اسفنـ ـاه گذشتم و بر اثر شیوع ویروس ـنحوس کرونا، فعالیت های آـوزشی و فرهنگی 
و تعاـالت اجتماعی در کشــور صورت تازه ای پذیرفتم اســت. بی سابـم  ترین ـحـودیت  ها 
در ارتباطات اجتماعی انســانی رخ داده و سبک و سیاق زنـگی بم سمت انجام فعالیت ها در 

شبکم های ـجازی سوق پیـا کرده است.
تاثر از این رویـاد، شیوه ای جـیـ از ـنا سبات  ـعنوی را پشت  جهان اســالم و تشیع نیزـ 
تفاوت ترین حج در طول تاریخ برگزار شـه، حماسم عاشورایی  ســر گذاشتم است. اـســالـ 
تشــیع جلوه ی دیگری داشتم و بم تبع آن راهپیمایی اربعین کم پیش رو است نیز با صورت و 

جلوه ای تازه  روبرو شـه است.
 با همم این اوصاف، الزم اســت تا ـتولیان و دســت انـرکاران اـور فرهنگی و ـعنوی برای 
فعالیت های آگاهی بخش و کنش های ـعنوی اقشــار جاـعم، بخصوص دانشجویان طرحی 

نوع درانـازنـ.
تناســب تحوالت سیاســی و اجتماعــی اخیر نیز حضور   در این شــرایط خطیر اجتماعیـ 
آگاهانم و هوشــمنـانم و ـوثر دســتگاه های انـالبی و اســتفاده از ابزارهــای نوین ارتباطی و 
پرـخاطب، بیش از پیش برای هـایت فکری و فرهنگی قشــر فرهیختم دانشگاهی احساس 

ـی شود.
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��اهـداف کاربردی:
تناسب با 	  هـایت فکری و عمق بخشــی بم فعالیتهای فکری و فرهنگی دانشــجویانـ 

انگیزه روحی روانی آنها در گرایش بم ـعارف اهل بیت)ع( در عرصم فضای ـجازی 

عنوی با صورت های جـیـ جهت حفظ 	  زـینم سازی برای تجربم فعالیت های دینی وـ 
اتحاد ـعنوی جاـعم دانشــگاهی،  با ایجاد  فضای ـشارکت و همـلی با ـحوریت شور 

و شعور حسینی

 فراهم کردن جذب ـشــارکت و حضور حـاکثری دانشــجویان در بزرگـاشت اربعین 	 
حسینی همچون سنوات گذشتم در شبکم های اجتماعی 

ســنجش روحیات و عالقم ـنـی ها و ذائـم ـخاطب در شرایط فعلی برای بازطراحی 	 
شیوه های نو در فعالیت های فرهنگی و دینی

��کلیات طرح:
رویـاد پویشی هنری، ادبی؛ رسانم ای اربعین در 3 ـحور اصلی و چنـ بخش، در قالب های 
هنری و ادبی در رشــتم هایی چون شــعر و دلنوشتم و قالب های رســانم ای همچون عکس، 
ـستنـ ـصاحبم و عکس نوشت و پادکست صوتی ، کلیپ، ـوشن گرافی، برگزار خواهـ شـ.

��بخش های رویداد :
☑ بخش پویشی: 

در این بخــش کم زـینم اصلی فعالیت غیررقابتی رویـاد بر آن اســتوار اســت،اهم اهـاف 
رویـاد پیگیری ـی شود.  تشویق بم ـشارکت هـفمنـ و جریان ساز در فضای ـجازی )شبکم 
اجتماعی اینستاگرام( یکی از اهـاف ـهم این رویـاد است کم با حضور دانشجویان در سایت 

اربعین پالس)www.arbaeenplus.com( و اـضای عهـناـم تحـق خواهـ یافت.
 ـکمل فعالیت پویشی دانشجویان، اعالم و پذیرش یک نذر فرهنگی است. دانشجویان در 
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عنوی در قالب  تعهـ بم انجام یکی از فعالیت های دینی وـ  بخش ـشــخص شـه در ســایت،ـ 
نذر فرهنگی خواهنـ شـ.

ـافع حرم،نذر   همچــون قرائــت زیارت اربعین، و تــیم ثواب آن بم شــهـای ســالـت وـ 
خوانـن یک کتاب عاشــورایی،  ـشــارکت در ـواســات و کمک ـوـنانم، ـشارکت در تهیم و 
توزیع ـاســک و ـواد ضـعفونی کننـه،  ـشارکت در تولیـ یک کتاب صوتی عاشورایی برای 

روشنـالن و ... از جملم این فعالیت ها ـی توان بم شمار آیـ.

☑ بخش تولیدات ادبی و هنری و رسانه ای:

در این بخش دانشجویان عالقم ـنـ و هنرـنـ، شاعریا نویسنـه با ـحوریت ـعارف ـعنوی 
وتمـن ســاز اربعین در شــرایط اجتماعی و سیاســی فرهنگی کنونی بم رقابت ـی پردازنـ. 

ـوضوعات ـحتوایی در نظر گرفتم شـه در این بخش اهمیت بسزایی دارد. 
فراق پیاده روی اربعین، فراق ســردار شــهیـ ســلیمانی، تجلیل از کادر درـان با عنوان در 
فراق سالـت و در پناه زینب و سجاد علیهم السالم، بخش اصلی ـحتوایی این رویـاد است.

☑ بخش نوآوری و ایده پردازی )مصباح اربعین(

جمع آوری ایـه هــای نوآورانم )کاربردی، خالقانم، قابل اجرا( در فضای ـجازی با ـوضوع 
اربعین ـورد هـف این بخش اســت.  پرورش ایـه ها با ـوضوع اربعین ـی توانـ بم بازتولیـ و 

باز طراحی برناـم های نوین با ـوضوعات ـشابم در آینـه ـنجر شود.
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تی
قاب

ر ر
 غی

ش
بخ

بخش پویشی رویداد

عهدنامه

رح
ح ط

ضی
وضوع بزرگـاشت حماسم عاشورا  در شبکم های اجتماعیتو جازی باـ  اـضای عهـ ناـم فعالیتـ 

ـن .... از دانشگاه/ سایر .... بم شماره همراه ..... و اکانت اینستاگرام ......@  
جازی خود را با هشتک                          یکنم فعالیت هایـ  در رنج فراق اربعین عهــ 

#الحسین_سفینه_النجاه  بم گوش جهانیان برسانم . 

یت
 سا

توا
مح

تن
م

اـام خاـنم ای��
»این حرکت حرکت عشــق و ایمان اســت؛ ـا هم از دور نگاه ـیکنیم بم این 

حرکت، و غبطم ـیخوریم 29 آبان 1395«
اگر یک بار در ـیهمانی اربعین حســین حاضر شــوی، دیگــر برایت خیلی 

سخت ـی شود، کم اربعین کربال نباشی

اثر
ت 

یاف
 در

ش
رو

درج ـشخصات در  سایت اربعین پالس
)www.arbaeenplus.com(
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تی
قاب

ر ر
 غی

ش
بخ

بخش پویشی رویداد

نذر فرهنگی

رح
ح ط

ضی
تو

ـخاطب در این بخش  بم دلیل جا ـانـن از زیارت اربعین ،یک نذر فرهنگی را انجام 
انـن از کاروان اربعین عمل وکار نیکی را انجام دهـ ـیـهـ تا بم نیت جاـ 

یت
 سا

توا
مح

تن
م

ی شوی!!! ـصـ راهیـ  ی کنی و بم سمتـ  بـأ جـاـ  ی شوی! دلت را ازـ  ـسافر کمـ 
اـا گاهی خودت ـی روی و گاهی دعوتت ـی کننـ!!

ی شود تماشا کرد. این فـط پا بم جاده  یلیونی کربال را از دریچم اربعینـ  عشقـ 
نهادن نیست .ـسیری است برای حرکت کاروانی بم سوی تمـن نوین اسالـی

ردم بنشیننـ زیارت اربعین را با حال،  اـام خاـنم ای �� روز اربعین، همم یـ 
با توّجم بخواننـ و ِشــکوه کننـ پیش اـام حسین )علیم الّسالم( و بگوینـ یا 
سّیـالّشهـاء، ـا دلمان ـیخواســت بیاییم، نشـ، وضع این جوری است تا 

یک نظری بکننـ، یک کمکی بکننـ.31شهریور99
نمونه ها:

قرائت زیارت اربعین و هـیم ثواب آن بم شهـای سالـت و ــافعین حرم
نذر خوانـن یک کتاب عاشورایی )قـم زدن در کلمات (
نذر ـشارکت در ـواسات و کمک ـوـنانم )ـوکب عشق(
نذرـشارکت در تهیم و پخش ـاسک و ـواد ضـ عفونی
نذر تولیـ یک کتاب صوتی عاشورایی برای روشنـالن

اثر
ت 

یاف
 در

ش
نذر فرهنگی خود را در صفحم اینستاگراـتان بارگذاری کنیـ←لینک پست رو

ستـیم بم آیـی  اینستاگرام تان را بم آیـی arbaeenplus بفرستیـ و یاـ 
ـا بفرستیـ←اثر خودرابا هشتگ#نذر_فراق_اربعین دراینستاگرام بارگذاری 

arbaeenplus ا را تگ کنیـ ی توانیـ صفحمـ  کنیـ←همچنینـ 
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تی
قاب

ش ر
بخ

بخش ادبی، هنری و تولیدات رسانه ای

در فراق پیاده روی و اجتماع اربعین

رح
ح ط

ضی
تو

دلنوشتم ها، عکس هاو ـستنـ ـوبایلی )ـصاحبم ( با جاـانـگان و انتشار دلگویم و 
شکوایم های آنها ــ نظر است.

زنـه بودن و تـاوم واقعم عاشورا، تـاعی هم زـانی پیاده روی اربعین با کاروان زینبی 
حوریت آثار تولیـی در این بخش  و همچنین جای خالی پیاده روی اربعین اـسالـ 

خواهـ بود .

یت
 سا

توا
مح

تن
م

جای پای کاروان
هیای زیارت شـه است اربعین است و جهان یکسره هیأت شـه است، حرم یارـ 
یراث کربال در برابر هجمم های تبلیغات  درس کربال، درس زنـه نگم داشــتنـ 

دشمن است
ــی دهنـ؛ خاطره بازی از جنس فراق را رقم بزنیم ،  خاطره ها روح را صیـلـ 

ثبت خاطره ،نگاشت اربعین بر بال زرین فرشتگان است

اثر
ت 

یاف
 در

ش
شعر،پوستر،کلیپ ،ـصاحبم و سایر آثار خود را در صفحم اینستاگراـتان رو

 arbaeenplus بارگذاری کنیـ←لینک پست اینستاگرام تان را بم آیـی
ا بفرستیـ←اثر خودرابا هشتگ#فراق_کاروان  ستـیم بم آیـیـ  بفرستیـ و یاـ 

ا را تگ کنیـ  ی توانیـ صفحمـ  دراینستاگرام بارگذاری کنیـ←همچنینـ 
arbaeenplus
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تی
قاب

ش ر
بخ

بخش ادبی و هنری و تولیدات رسانه ای

در فراق سردار-دیدار یار

رح
ح ط

ضی
تو

ی توانـ در شخصیت شهیـ  یا دآوری شکوه حماسم و دفاع با تاسی بم علمـار کربالـ 
عظم رهبری بود. ـامـ  سلیمانی تجلی یابـ . او علمـارـ 

نبع ارزشمنـ و سرشاری  تصاویر و پادکست های صوتی و سخنان سردار سلیمانیـ 
ی دارد. تحوالت سیاسی اخیر در  ـاوـت را برای همیشم زنـه نگمـ  فهومـ  است کمـ 
ی نمایـ. جنایت کشورهای عربی و پیونـ با اسراییل ضرورت این بخش را دوچنـانـ 

یت
 سا

توا
مح

تن
م

سرباز حسین)ع(-علمدار سید علی
کتب حاج قاسم بگوییـ و زـزـم کنیـ داشتم هایتان را  عاشـان حسین)ع( ازـ 

صـیـم طاهره )س( دلمان برای حاج قاسم تنگ شـه است او را کجا بجوییم و ببوییم  
واسات  در فراق سردار دل ها، دور هم گرد اــه ایم تا حرف دلمان را بم زبان بیاوریم وـ 

خود را  با قافلم ی او بیان کنیم.

اثر
ت 

یاف
 در

ش
وشن گرافی خود را در رو اننـ نماهنگ ،عکس نوشتم وـ  آثار صوتی و تصویریـ 

صفحم اینستاگراـتان بارگذاری کنیـ←لینک پست اینستاگرام تان را بم آیـی 
ا بفرستیـ←اثر خودرابا  ستـیم بم آیـیـ  arbaeenplus  بفرستیـ و یاـ 

ا  ی توانیـ صفحمـ  هشتگ#فراق_سردار  دراینستاگرام بارگذاری کنیـ←همچنینـ 
arbaeenplus را تگ کنیـ
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تی
قاب

ش ر
بخ

بخش ادبی و هنری و تولیدات رسانه ای

در فراق سالمت در پناه سجاد)ع(  و زینب)س(

رح
ح ط

ضی
تو

ستایش شکوه صبر اـام سجاد)ع( و حضرت زینب)س(
توجم بم بعـ اجتماعی کرونا و تــیر و سپاس از کادر درـان یکی از اولویتهای این 

طرح برای گسترش شعائر  دینی با ـحوریت اـام سجاد ع و حضرت زینب است
در این بخش تجلیل از کادر درـان و خانواده آنها و توجم بم روحیم سازی و 

بازسازی ـعنوی آنها ــ نظر است

یت
 سا

توا
مح

تن
م

در پناه سجاد )ع( و زینب)س( 
ـفهوم ســازی صبر و نیایش و پیونـ آن با روحیم حماســی جریانات عاشورا، 
یخواهیم بم شــعائر دینی  بــرکات بی شــماری دارد . در این بخش از رویـادـ 

درحوزه صبر و سالـت بپردازیم
نمونه:

 تفسیرو  برداشت آزاد از دعای هفتم صحیفم
ـافعان سالـت  دلنوشتم و شعر برایـ 
 زنـگیناـم و یادناـم شهـای سالـت

ـافعان سالـت نگارش تــیرناـم و سپاس ازـ 

اثر
ت 

یاف
 در

ش
اثر خود را در صفحم اینستاگراـتان بارگذاری کنیـ←لینک پست اینستاگرام تان را رو

ا بفرستیـ←اثر خودرابا  ستـیم بم آیـیـ  بم آیـی arbaeenplus بفرستیـ و یاـ 
ی توانیـ  هشتگ  #فراق_سالمت   دراینستاگرام بارگذاری کنیـ←همچنینـ 

arbaeenplus ا را تگ کنیـ صفحمـ 
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تی
قاب

ش ر
بخ

بخش نو آوری و ایده پردازی

مصباح اربعین

رح
ح ط

ضی
تو

وضوع  جازی باـ  ارائم ایـه های نوآورانم )کاربردی-خالقانم-قابل اجرا( در فضایـ 
اربعین و بزرگـاشت حماسم عاشورا در شرایط اجتماعی کنونی کرونایی

یت
 سا

توا
مح

تن
م

سیر اربعین کنیم صباح الُهـاست. ایـه هایمان را چراغـ  اربعینـ 
جازی  رویـاد )ـصباح اربعین( ظرفیت جهانی کردن ایـه هایتان را در فضایـ 

ی کنـ. فراهمـ 
وضوع  جازی باـ  ارائــم ایـه های نوآورانم )کاربردی-خالقانم-قابل اجــرا( در فضایـ 

اربعین و بزرگـاشت حماسم عاشورا در شرایط اجتماعی کنونی کرونایی
اثر

ت 
یاف

 در
ش

ایـه های خود را درقالب کلیپ و یا عکس نوشتم در  صفحم اینستاگراـتان بارگذاری رو
کنیـ←لینک پست اینستاگرام تان را بم آیـی arbaeenplus بفرستیـ و یا 

ا بفرستیـ←اثر خودرابا هشتگ #فراق_کاروان دراینستاگرام  ـستـیم بم آیـیـ 
arbaeenplus ا را تگ کنیـ ی توانیـ صفحمـ  بارگذاری کنیـ←همچنینـ 



رویداد پویشی رسانه ای 13 \  ��شرایط عموـی شرکت کننـگان��

��شرایط عمومی شرکت کنندگان:
ی تواننـ در این رویـاد شرکت کننـ.	  دانشجویان و استادان و همکاران دانشگاهی و نهادـ 
ربوطم در 	  جازی با ثبت و اعالم در بخشـ  فارغ التحصیالن دانشــگاهی فعال در فضایـ 

ی تواننـ در رویـاد شرکت کننـ.  سایتـ 
ـشخصات اولیم ثبت نام شرکت کننـگان با سیاست تساهل  و حـاقل اطالعات شاـل، نام، 	 

جازی  انجام خواهـ شـ. نام خانوادگی،  و نام دانشگاه و شناسم)آیـی( صفحاتـ 
جاز بم حضور در همم بخش 	  شرکت کننـگان در بخش رقابتی هنری ادبی و ایـه پردازیـ 

ـام، در چنـ رشتم بم باالترین رتبم کسب شـه،  ها و رشتم ها هستنـ، اـا در صورت احرازـ 
ی گیرد. جایزه تعلقـ 

��زمان اجرا:
تبلیغات و فراخوان:   از 10 ـهرـاه تا پایان رویـاد 

مهلت زمان دریافت آثار: 27 ـهر ـاه 99

 بررسی و داوری: 7 روز پس از اتمام دریافت آثار 
صادف با آغاز سالگرد اـاـت اـام زـان)عج(  اهـ   اعالم نتایج و تحلیل برگزاری آن:  5 آبانـ 

��جوایز ونظام انگیزشی رویداد :

جایزهتعداد نفرنام بخش 
ـناـم و نذر فرهنگی( پویشی)قرعم کشی از اـضا کننـگان عه

72 کمک هزینه سفر زیارتی 
بهمراه نگین انگشتری سنگ حرم سید الشهدا)ع(

بخش هرنی و ادبی

 تولیدات رسانه ای

در فراق پیاده روی
در فراق سردار 

 تجلیل از ــافعان سالـت

بخش نوآوری و ایده پردازی

ـ . ی شون عرفی و تــیرـ  شارکت را در جذب آثار و تبلیغ رویـاد داشتم باشنـ،ـ   �� تبصره: دفاتری کم بیشترینـ 



��دستاوردها و ـحصوالت ــنظر��  / 14سال1399

��دستاوردها و محصوالت مدنظر:
در فضای راکد و ساکن فرهنگی موجود با کاهش روند آموزش حضوری نظام آموزش 
عالی در دانشــگاه ها،اســتمرار  نشاط اجتماعی و دانشــجویی در فضای مجازی از 

مهمترین دستاوردهای احتمالی این طرح به شمار می رود. 
☑ انسجام بخشی و جریان سازی بـنم دانشجویی فعال در فضای ـجازی .

☑  حـود هزار اثر هنری ادبی و رســانم ای دریافت شـــه و سطح آثار دانشجویان فعال در 
شبکم های ـجازی شناســایی ـی گردد و همچنین حدود 50  فعال برتر دانشجویی برای 

فعالیت های ـوثرتر ـجازی شناسایی خواهـ شـ .
☑ شناسایی وشبکم سازی حـاقل 500  نفر از نیروهای فعال برای فعالیت های آتی بم عنوان 

ورد هـف خواهـ بود. جازی با رویکرد تولیـات رسانم ای دینی ـ  سفیران عرصم فضایـ 

�� شرح وظایف و همکاری ها در ستاد و صف:

☑ برناـم ریزی و ــیریت و اجرا
☑ پشتیبانی زیرساخت ساـانم و سایت و فضاسازی ـجازی

☑ ارزیابی و داوری و بررسی
☑ ساخت کلیپ  اطالع رسانی و پخش تیزر های تبلیغاتی

☑ اطالع رسانی دانشگاهی
☑ تاـین ـنابع ـالی جوایز و هـایا

معاونت فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها



رویداد پویشی رسانه ای 15 \  �� با همکاری ـشارکت کننـگان ذیل��

�� با همکاری مشارکت کنندگان ذیل:
☑ وزارت بهـاشت، درـان و آـوزش پزشکی

☑ وزارت علوم ، تحـیـات و فناوری 
☑ دانشگاه آزاد اسالـی

☑ دانشگاه فرهنگیان

☑ دانشگاه پیام نور

☑ ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان

☑ سازـان تبلیغات اسالـی 

☑ صـا و سیمای جمهوری اسالـی ایران 

☑ ستاد ـلی اربعین

☑ آستان قـس رضوی




