


  • مقدمه:
فضای مجازی،  فرصتی است کم نظیر که می توان محتوای مورد نیاز فرهنگی را در قالب های متنوع، 
جذاب و زیبا بر اساس ذائقه مخاطب در سریع ترین زمان ممکن 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 جریان سازی و نهضت تولید محتواهای متنوع در زمینه  
نماز و سپس توزیع در بین مخاطبان فراخوان محتوایی  برگزار می نماید. لذا از کلیه عالقه مندان بویژه  
نخبگان و متخصصین فضای مجازی دعوت به عمل می آید در این فراخوان شرکت نموده تا قدمی در 

جهت رشد و توسعه اقامه نماز در جامعه برداشته شود. »إن شاء اهلل«

مقام معظم رهبری؟دم؟
»باید با استفاده از توانایی ها و استعدادهای جوان کشور و با سیاست گذاری 
صحیح و اقدامات سنجیده در عرصه فضای مجازی و حضور فعال و تأثیرگذار و 

تولید محتوای اسالمی متقن و جذاب حرکت کنیم.« 

حجت االسالم و المسلمین محسن قرائتی؟ظفح؟ 
ْوِمِه« )ابراهیم/4( 
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»خداوند در قرآن کریم می فرماید: »َوَما أ

ما هیچ پیامبری را، جز به زبان قومش، نفرستادیم و امروز فضای مجازی، زبان 
نسل جوان است و بسیاری از اطالعات خود را از این فضا کسب می کند.«



• اهداف فراخوان:
• شناسایی، سازماندهی، تشویق و ترغیب فعاالن فضای مجازی در زمینه ی ترویج نماز

• تولید و نشر محتواهای فاخر نمازی در فضای مجازی 
• ایجاد بانک ایده و تجربیات مؤفق در زمینه تولید و توزیع محتواهای نماز در فضای مجازی

• مخاطبان:
• فعاالن فضای مجازی، نخبگان، حوزویان و دانشگاهیان، صاحب نظران 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 گرافیک ، رئال، گیف ( ▪ طرح های گرافیکی) تابلو مقاله، پوستر، اینفوگرافیک( 
▪ پادکست های صوتی ▪ استیکرهای نمازی

• تولید نرم افزار های تلفن همراه و رایانه ای:
 ▪  بازی و سرگرمی ▪ فرهنگی و آموزشی ▪ چند رسانه ای

• توزیع و نشر محتواهای نمازی:
گاه ها و   ▪ شبکه سازی موضوع نماز در شبکه های اجتماعی در بین اشخاص حقیقی و حقوقی) وب 



نرم افزارهای تعاملی تلفن همراه(  ▪  نشر محتواهای نمازی از طریق ساخت وب سایت های تخصصی نماز 

ک گذاری و  کانال ها و گروه های تخصصی نماز  در نرم افزارهای پیام رسان تلفن همراه ▪ اشترا  ▪ ایجاد 
بازنشر محتوای نمازی در وب گاه ها و شبکه های اجتماعی تحت وب و نرم افزار های تعاملی تلفن همراه 

• ایده ها و تجربیات موفق نمازی

• مهلت ثبت نام و  شرکت در فراخوان : تا پانزدهم آبان ماه سال 1396

www.namazportal.ir  نحوه ارسال آثار: ثبت نام و ارسال از طریق سامانه •

• زمان اعالم نتایج :دهم آذر ماه 1396 از طریق سایت ستاد اقامه نماز

که رتبه های اول تا سوم را کسب  • جوایز و هدایا : به آثار برگزیده در هر موضوع از محورهای فراخوان 
نمایند هدایای نقدی به همراه لوح تقدیر تقدیم خواهد شد.
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