
 گزارش فعالیت روابط عمومی در مراسم آغاز سال تحصیلی

 
کشور به صورت مشترک با جامعه الزهرا)س(    های علمیه خواهران حوزه 97-96مراسم آغاز سال تحصیلی    

 در تاالر بیداری اسالمی جامعه الزهرا)س( برگزار شد. 96شهریور  22در روز چهارشنبه 
تای برگزاری هرچه بهتر این     ها الملل حوزه کل روابط عمومی و امور بین اداره یه خواهران در راستتت ی علم

 آید.مراسم، اقداماتی را انجام داد که شرح آن در پایین می

 

 
 ارتباطات و تشریفات -1

به منظور حضتتور و ستتننرانی در مراستتم آغاز ستتال ستتبحانی اهلل العظمی دعوت از آیت -1-1

 های علمیه خواهرانتحصیلی حوزه

ستور مدیر محترم مرکز، از مرجع عظیم  ضرت آیت   پیرو د شان ح به منظور سبحانی  اهلل ال

نهایتا و حضور و سننرانی در مراسم آغاز سال تحصیلی به صورت حضوری دعوت شد         

 در دستور کار قرار گرفت.مراسم مشترک میان جامعه الزهرا)س( و مرکز 

 

 حضور در جامعه الزهرا)س( و بازدید از محل برگزاری مراسم -2-1

از ستتالن محل  قبل از برگزاری مراستتم، نتتمن حضتتور در جامعه الزهرا)س( بازدیدی  

 برگزاری مراسم به عمل آمد.

 

 برگزاری جلسات مشترک هماهنگی -3-1

نمن برقراری تماس     سم،  شترک مرا شترکی   با توجه به برگزاری م سات م های متعدد، جل

میان روابط عمومی دو مجموعه در محل جامعه الزهرا)س( و مرکز برگزار شتتد. به منظور 

 ت زیر اتناذ شد:حفظ شان مرکز در این جلسات مشترک تصمیما

 رسانی با آرم دو مجموعه انجام شود.تمام بنرها و محتواهای اطالع -

 کلیپ تولیدی مرکز و جامعه الزهرا)س( در مراسم پنش شود. -

 پیشنهاد روابط عمومی مرکز در مورد ترتیب سننرانی سننرانان مورد تایید قرار گرفت. -

های مرتبط از ستتوی زوی و شتتنصتتیتدعوت از بیوت مراجع معظم تقلید، مراکز حو -

 روابط عمومی مرکز انجام شود.

 تعیین مجری برنامه بر عهده روابط عمومی مرکز باشد. -



 

 ها و دفاتر مراجع معظم تقلیددعوت از شنصیت -4-1

ضور نماینده      سم، از دفاتر مراجع معظم تقلید جهت ح شیدن به مرا ای از به منظور غنا بن

 شرح زیر:ایشان دعوت به عمل آمد، به 

 اهلل العظمی صافی گلپایگانیآیت -

 اهلل العظمی مکارم شیرازیآیت -

 اهلل العظمی نوری همدانیآیت -

 اهلل العظمی سبحانیآیت -

 اهلل العظمی وحید خراسانیآیت -

 اهلل العظمی علوی گرگانیآیت -

 اهلل العظمی مظاهریآیت -

 اهلل محمدجواد فانل لنکرانیآیت -

  سیدباقر گلپایگانیاهللآیت -

 اهلل سیدجواد گلپگانیآیت -

شامل مدیران روابط عمومی      - شورای روابط عمومی مراکز حوزوی  ضای  همچنین از اع

 این مراکز جهت حضور در مراسم دعوت به عمل آمد.

 دعوت و هماهنگی معاونان و مدیران مرکز نیز به منظور حضور در مراسم به عمل آمد. -

رستتانی برگزاری با ارستتال پیامب به مناطبان منتلس ستتامانه پیام کوتاه، نتتمن اطالع -

 مراسم، از آنان به منظور حضور در مراسم دعوت به عمل آمد.

 

 تشریفات مراسم -5-1

های الزم در این رابطه، موارد در راستتتای حفظ احترام و تکریم مهمانان وی ه و هماهنگی

 زیر انجام شد:

 سبحانیاهلل العظمی رجع معظم تقلید آیتاستقبال از م -

 اهلل مقتداییاستقبال از آیت -

 االسالم و المسلمین جمشیدیاستقبال از حجت -

 های علمیه خواهرانگذاری حوزهاستقبال از سایر اعضای محترم شورای سیاست -

 استقبال از معاونان و مدیران محترم مرکز -

 



 

 ایخبری و رسانه -2

 نور شبکه از زنده پنش و سیار واحد اعزام برای قم مرکز سیمای صداو کل مدیر به نامه ارسال

 مراسم زنده پنش برای معارف رادیویی شبکه مدیر به نامه ارسال

 سیما چهار شبکه به نامه ارسال

 خبر شبکه به نامه ارسال

 سیما معارف و قرآن شبکه به نامه ارسال

 های برنامه و خبری منتلس های بنش در نوبت چندین در رادیویی های برنامه در مراسم خبر پیش اعالم

  صبحگاهی

 زنده برنامه پنش برای قم مرکز سیمای صداو دفتر رئیس و عمومی روابط با جلسه

  پنش برای تلویزیون و رادیو منتلس های ازشبکه تلفنی تماس مرحله چندین

 برنامه پنش برای گرفته صورت های هماهنگی

 برنامه زنده پنش پیگیری برای قم مرکز های مشارکت معاون با تماس

 پنش هزینه تامین برای خواهران علمیه حوزههای مدیریت مرکز  آموزش معاونت با تماس مرحله چندین

 زنده

  مراسم برگزاری برای  خبری های رسانه به نامه ارسال

 داد قرار عقد برای سروش موسسه در حضور

  سروش موسسه با مدیریت مرکز از داد قرار عقد حقوقی پیگیری

 الزم های هماهنگی و زنده پنش برای سیما چهار شبکه و قران سیمای با تماس

 خبری های رسانه به فکس ارسال

 برنامه پوشش برای قم مرکز خبر از دعوت

 خبری های رسانه برای تلگرام طریق از خبر ارسال

 خبرنگاران و ملی،عکاسان  و استانی خبرنگاران برای مرحله دو در سامانه طریق از پیامب ارسال

 خبرنگاران و خبری های رسانه برای ایمیل ارسال

 با زنده صورت به دقیقه 20 مدت به معارف سراسری رادیو صبحگاهی  رادیویی زنده برنامه در حضور

 خواهران علمیه های حوزه مدیریت مرکز آموزش محترم  معاون خالقی آقای

  سروش موسسه با داد قرار عقد ویرایش پیگیری

  پرداخت برای پیگیری و زنده پنش برای داد قرار عقد برای الزم مدارک آوری جمع

 مراسم پوشش برای رسانه 20 به  تشکر و تقدیر نامه ارسال



 محل در اسقرار برای سیار واحد با هماهنگی

 در آن از هایی بنش از استفاده برای خبر و افق های شبکه به آن تحویل و مراسم به مربوط فیلم دریافت

 ها برنامه

 .باشد می ذیل شرح به گردید ارسال ها رسانه برای که هایی پیامب و  ایمیل ،  نامه***

 

 سیما معارف و قرآن شبکه-1

 

 سیما چهار شبکه-2

 

 خبر شبکه-3

 

 قم مرکز سیمای صداو-4

 

 معارف سراسری رادیو-5

 

 ایرنا خبرگزاری-6

 

 ایسنا خبرگزاری-7

 

 فارس خبرگزاری-8

 

 حوزه خبرگزاری-9

 

 رسا خبرگزاری-10

 

 برنا خبرگزاری-11

 

 تسنیم خبرگزاری-12

 



 مهر خبرگزاری-13

 

 حوزه افق نامه هفته-14

 

 دی 19 نامه هفته-15

 

 ایمان روزنامه-16

 

 سبز شاخه روزنامه-17

 

 استانی های روزنامه-18

 

 قم استان خبری عکاسان-18

 

 خواهران علمیه حوزه با مرتبط خبرنگاران-19

 

 شرح به مراسم برگزاری بازتاب ها رسانه با رسانی اطالع بنش توسط گرفته صورت های هماهنگی پیرو

 .باشد می ذیل

 

 سیما معارف و قرآن شبکه طریق از مراسم زنده پنش-1

 

 معارف سراسری رادیو طریق از مراسم زنده پنش-2

 

 نور استانی شبکه طریق از مراسم زنده پنش-3

 

 منتلس های نوبت در تلویزیون و رادیو خبری منتلس های بنش از خبری های گزارش پنش-4

 

  نوبت چندین در رادیو صبحگاهی های برنامه در مراسم خبر پیش اعالم-5

 



  آن پنش سیماو صداو خبرگزاری توسط گزارش نبط-6

 

 رادیو خبرنگار توسط خبری گزارش تهیه-7

 

 خواهران علمیه های حوزه مدیریت مرکز محترم مدیر با مصاحبه-8

 

 خواهران علمیه های حوزه آموزش محترم معاون با مصاحبه-9

 

 مجازی فضای در آن انتشار و خبری های عکس تهیه-10

 

 سایت در وسیع بازتاب و حوزه نمای و نیوز کوثر توسط عکس و خبری های گزارش تهیه-11

 

 :های خبرگزاری در مربوط اخبار انتشار-12

 

 سیما صداو ی خبرگزار*

 

 تسنیم خبرگزاری*

 

 مهر خبرگزاری*

 

 ابنا خبرگزاری*

 

  حوزه نمای*

 

 نت کوثر*

 

 علمیه های حوزه خدمات مرکز*

 

 جوان خبرنگاران باشگاه*



 

  حوزه نمای*

 

 رسا خبرگزاری*

 

 نیوز آپانا*

 

 ایکنا*

 

 فارس خبرگزاری*

 

 

 سوی خبرنگاران مرکزتهیه و انتشار اخبار مراسم از  -

تهیه همزمان با برگزاری مراسم، اخبار مربوط به مراسم از سوی خبرنگاران روابط عمومی 

 و از طریق مجاری زیر منتشر شد:

 whc.irرسانی صفحه ننست پورتال اطالع -

 خبرگزاری کوثرنیوز -

 خبرگزاری کوثرنیوز کانال تلگرام -

 

 :رادیویی و تلویزیونیهای خبری بنشانتشار اخبار مراسم در  -

صیلی در بنش      سال تح سم آغاز  سیما از جمله موارد زیر  خبر مربوط به مرا های خبری 

 منعکس شد:

 خبر استانی قم -

 شبکه خبر -

 خبر شبکه قرآن -

 

 ها:های مراسم در فضای مجازی و خبرگزاریانتشار اخبار و عکس -

های زیر از جمله در خبرگزاری های مجازیهای مربوط به مراسم در رسانهاخبار و عکس

 به نحو مناسبی منعکس شد:

 خبرگزاری فارس -



 خبرگزاری تسنیم -

 خبرگزاری رسا -

 خبرگزاری حوزه -

 خبرگزاری ایسنا -

 خبرگزاری ایرنا -

 خبرگزاری ایکنا -

 

 

 و امور اجرایی تبلیغات محیطی -3

 

 امور اجرایی مراسم -1-3

شد،  ان مرکز و جامعه الزهرا)س( برگزار میبا توجه به اینکه مراسم به صورت مشترک می   

گیری بنرها و استتتندها، حضتتور مستتروالن مرکز و مهمانان ونتتعیت عمومی ستتالن، جای

سم       سب در طول برگزاری مرا سان به منظور انعکاس منا وی ه، تعامل با خبرنگاران و عکا

شد.   صورت وی ه انجام  سم،  همچنین با توجه به لزوم حضور پررنگ مرکز در   به  این مرا

های ایستاده و رومیزی در زمان مناسب به محل مراسم منتقل شد و در محل مناسب پرچم

 مورد استفاده قرار گرفت.

 

 

 از مراسمبرداری و عکستصویربرداری  -2-3

کل های تلویزیونی از ستتوی همکاران ادارهمراستتم عالوه بر پنش زنده از طریق شتتبکه 

و به وستتتیله یب دوربین    الملل با دو دوربین تصتتتویربرداری   روابط عمومی و امور بین

در ها مورد استفاده قرار گیرد و  رسانی از طریق سایر شبکه   به منظور اطالعشد تا  عکاسی  

 ری و در صورت لزوم مورد استفاده قرار گیرد.داآرشیو روابط عمومی نگه


