فراخوان بیست و ششمین اجالس سراسری نماز
" باسمه تعالی"
« باید با استفاده از توانایی ها و استعدادهای جوان كشور و با سیاستگذاری صحیح و اقدامات سنجیده در عرصه فضای مجازی و
حضور فعال و تأثیرگذار و تولید محتوای اسالمی متقن و جذاب حركت كنیم".
مقام معظم رهبری (مدظله العالی )
فراخوان بیست و ششمین اجالس سراسری نماز
با عنوان " نماز و فضای مجازی"

مقدمه:
فضای مجازی فرصتی است كم نظیر كه می توان محتوای مورد نیاز فرهنگی را در قالب های متنوع ،جذاب و زیبا بر اساس ذائقه
مخاطب در سریع ترین زمان ممكن به میلیون ها مخاطب در سراسر جهان منتقل نمود.
ستاد اقامه نماز در راستای برگزاری بیست و ششمین اجالس سراسری نماز با عنوان " نماز و فضای مجازی" و به منظور جريان
سازي و نهضت تولید محتواهای متنوع در زمینه نماز و توزیع در بین مخاطبان  ،فراخوان برگزار می نماید .لذا از كلیه عالقه مندان
بخصوص نخبگان و متخصصین فضای مجازی دعوت به عمل می آید در این فراخوان شركت نموده تا قدمی در جهت رشد و توسعه
اقامه نماز در جامعه برداشته شود .إن شاء هللا
اهداف فراخوان:
شناسایی ،سازماندهی ،تشویق و ترغیب فعاالن فضای مجازی در زمینه ترویج نماز
تولید و نشر محتواهای فاخر نمازی در فضای مجازی
ایجاد بانك ایده و تجربیات مؤفق در زمینه تولید و توزیع محتواهای نماز در فضای مجازی
مخاطبان:
فعاالن فضای مجازی ،نخبگان ،حوزویان و دانشگاه یان ،صاحبنظران و متخصصین حوزه فناوری اطالعات و تولید و نشر محتوای دیجیتال
محورها و موضوعات:
تولید محتوای نمازی برگرفته از آیات و روایات :
• آثار نمایشی( پویانمایی ،موشن گرافیك  ،رئال ،گیف )
• طرح های گرافیكی( تابلو مقاله ،پوستر ،اینفوگرافیك)
• پادكست های صوتی
• استیكرهای نمازی
تولید نرم افزار های تلفن همراه و رایانه ای:
• بازی و سرگرمی
• فرهنگی و آموزشی
• چند رسانه ای
توزیع و نشر محتواهای نمازی:
• شبكه سازی موضوع نماز در شبكه های اجتماعی در بین اشخاص حقیقی و حقوقی( وبگاه ها و نرم افزارهای تعاملی تلفن
همراه)
• نشر محتواهای نمازی از طریق ساخت وب سایت های تخصصی نماز
• ایجاد كانال ها و گروه های تخصصی نماز در نرم افزارهای پیام رسان تلفن همراه
• اشتراك گذاری و باز نشر محتوای نمازی در وبگاه ها و شبكه های اجتماعی تحت وب و نرم افزار های تعاملی تلفن همراه
ایده ها و تجربیات مؤفق نمازی
مهلت ثبت نام و شركت در فراخوان :
تا پانزدهم آبان ماه سالجاری
نشانی ارسال آثار:

ثبت نام و ارسال از طریق سامانه www.namazportal.ir
زمان و نحوه اعالم نتایج :
دهم آذر ماه  6931از طریق سایت ستاد اقامه نماز
جوایز و هدایا :
به آثار بر گزیده رتبه های اول تا سوم در هر موضوع از محورهای فراخوان  ،هدایای نقدی به همراه لوح تقدیر تقدیم خواهد شد.
راههای ارتباط با دبیرخانه اجالس:
تهران -خیابان انقالب  -خیابان قدس -نبش خیابان ایتالیا -پالك  -39ستاد مركزی اقامه نماز -دبیرخانه دائمی اجالس های سراسری
نماز
كدپستی 6764479696 :
تلفن 126 - 99339949-99339999 :
سامانه پیام كوتاه دبیرخانه اجالس 91119129 :
پایگاه اطالع رسانی ستاد اقامه نماز كشورwww.namaz.ir :
كانال رسمی در تلگرام https://t.me/namaz_ir :
كانال رسمی در سروشhttp://sapp.ir/namaz_ir :
صفحه رسمی اجالس در اینستاگرام
/https://www.instagram.com/ejlas26

