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 م ی بسم الّله الرحمن الرح 
 

 مقدمه 

 شود. ی که مردم رفت و آمد دارند، برگزار م ی مکان عموم کیاست که در   یشگاهینما ،مصور  یتابلوها شگاه ینما

از مردم پرزنت  یگروه  یتابلوها را برا نیدعوت شده و افراد ا شگاه ینما  ن یشده که مردم به ا لیتابلو تشک ۱۵تا  ۷از تعداد  شگاهینما نیا

 کنند.  یم

 

 :مصور یتابلوها شگاهینما یها یژگیو نیمهمتر

 رسد.  ی م انی به پا قهیدق ۸تا  3 نیب یدر مدت   شگاهینما نیا* 

 هستند.  ی جذاب یها یطراح یتابلو وجود دارد که دارا یتابلو مصور تعداد شگاه ینما  فیاست و در تعر یدر مکان عموم  شگاهینما نیا* 

 شوند.  ی تابلوها جمع م نیبه صورت گروه گروه در مقابل ا افراد* 

 کنند.  یپرزنت م  هیثان 3۰تا  ۱۵تابلوها را در حد   نیا یاشخاص* 

 

 ییها  پیها و کل  لمیتواند داشته باشد. پخش ف  ی م  رهیو غ   یی رایخود همچون برنامه کودک، پذ  یرا در حواش  ییبرنامه ها   شگاه ینما  نیا

 یقبل م   یمصور در سال ها  یتابلوها  شگاهیدر کنار طرح نما  ی انجام شده جانب  ی ارائه محصوالت از جمله برنامه ها  شگاه، ینما  ن یدر کنار ا

 باشد. 

 

 :شگاهینما  یمناسب برگزار  محل

 آهن، فرودگاه، ترمینال راه  -۱

 مجتمع های تجاری -2

 پارک ها )بانوان ویژه بانوان( -3

 حاشیه خیابان )جنب خیمه های پذیرایی(  -4

 مجموعه های تفریحی )شهربازی، پارک های آبی و ...(  -۵

 هایپر مارکت های بزرگ   -6

 ادارات پرتردد -۷

 زبان انگلیسی( دانشگاه، دبیرستان و مراکز آموزشی )کالس های  -۸

 ورودی جشن های نیمه شعبان -9

 

مکان ها    نیکه افراد در ا  نیباشد. به خاطر ا  یم   نالیراه آهن، فرودگاه و ترم مصور،    یتابلوها  ینخست جهت محل برگزار  شنهادیپ   -۱

مهم در   اریکنند. نکته بس یاستقبال م اریشوند، بس ی دعوت م شگاهی نما نیاز ا دیکه جهت بازد  یهستند و در زمان کاریرا ب یادیساعت ز

باشد،  یکه در حال انجام م   ی مختلف هستند و کار  ی کنند، از شهرها یم   دایمراکز حضور پ  نیکه در ا یکه افراد  تاس  ن یسه مرکز ا  نیا

خود را به آن ها   ی نیو مطالب و اعتقادات د  میکن ی مختلف کار م یدر شهرها  یفکر افراد یباشد. چرا که عمالً بر رو یارزشمند م اریبس

 برند.   یم  شانیشهرها بهمطالب را با خود  ن یمنتقل کرده و ا

  م یادارات مراجعه کرده و نمونه طرح ها را نشان ده  نیا  یاست به مراکز فرهنگ  یکاف   ،مجوز  افتیجهت در  نالیراه آهن، فرودگاه و ترم  در

  یمراکز بوده و عالقه مند هستند که کارها  نیهدف ا  یفرهنگ  یبرنامه ها  یچرا که برگزار  .وجود دارد  ادیز  اریو احتمال استقبال بس

 باشد، کمتر وجود دارد. نهیمناسب که بدون هز ی ها  دهیکنند. اما معموالً ا ررا برگزا یفرهنگ
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 زیمجتمع ن  تیریمجوز از مد  افت یتوان با در  ی است که م  ی تجار  یمجتمع ها باشد،    ی طرح م  نیا  یکه امکان برگزار  ی دوم  مکان  -2

خواهند   یکه م  نیا  لیمراکز معموال به دل  نی. امیاختصاص ده  شگاهی نما  نیاست، به ا شتریکه تردد افراد ب  یقسمت  ایدر طبقه همکف و  

 دهند.  یانجام م  زیطرح ها ن نیاز ا یخوب ستقبالکنند، ا غیمراکز خود را تبل

 یخوب  اریکنند، محل بس  یاستفاده م   حیکه از آن به عنوان محل تفر  یباشد. پارک ها به عنوان محل  یها م  پارکمحل    یبعد  شنهادیپ   -3

انجام داده و به   را در مورد امام زمان  یغیو تبل  میآور  شگاهینما  ن یا  یجوانان را به پا  ژهیاقشار مختلف به و  میبتوان  نکهیا  یاست برا

 باشد.  یبانوان م ژهیو  یطرح در پارک ها نیا یخوب اجرا اریبس شنهاداتیاز پ  یک ی. م یآن ها منتقل کن

باشد. اگر ما   یمصور م   یتابلو ها  شگاهینما  یمناسب جهت برگزار  یاز مکان ها   ی کی  ییرایپذ  یها  مهیکنار خ  ا ی  ابان یخ  هیحاش  -4

توان مجوز آن را   یم  یبه راحت  زیها ن   یشهردار  قیو از طر  م یبرپا کن  ییرایپذ   مهیخ  کیجلو مغازه مان    میتوان  یم   م، یمغازه دار باش  کی

 مه یتابلو به برنامه خ  ۱۰تا    ۵باشد و    ییرایبخش آن پذ   کیکه تنها    م یریتر در نظر بگ  عیوس  یرا مقدار  مهیخ  میتوان  یکرد. م   افت یدر

 شگاهیافتد و نما  ی اتفاق م  اریمحرم بس  امی کار در ا  ن یشوند که ا  ییرایاستفاده کنند و هم پذ  شگاه یتا عامه مردم هم از نما  میاضافه کن

 ی گونه کارها   نیاز ا  یکنند و شهردار  یکار م  شگاه یدر کنار نما  ییالمان ها   یسر  کیبلکه    د،شو  یختم نم  ییچا  کیتنها به پخش  

 کند.  یاستقبال م اریبس  یفرهنگ

ا  گر ید  ی ک ی      افراد  یجالب   ی ها  ده یاز  ا  نیا  ، دارند، انجام شد  ی که دغدغه کار مذهب  یکه توسط  با توجه به  که شربت    ن یبود که 

  ،یبستن  نیا  افتیدر  یآورده بودند که افراد برا  ی فیق  یمصرف شده دارد، دستگاه بستن  وانیل  حیصح  یهمچون عدم جمع آور   ییدردسرها

 کنند.   دایدست پ  یتوانستند به آن بستن یکردند تا م  یم  د یبازد قهیچهار دق یمصور در حدِ سه ال یتابلوها شگاهیاز نما د یبا

توان   یکند، م   ی حرکت م  یقطار  ک ی  یباشد، چرا که وقت   یمصور م  یتابلوها  شگاهینما  یمفصل جهت برگزار   اریسوژه بس  کی  مترو  -۵

موضوع   نیاستفاده کنند. ا  ،باشد   یم  قهیدق  4تا    2که    شگاهینما  نیدر زمان انتظار افراد، مردم را دعوت کرد که از ا  زین  یتا آمدن قطار بعد

 شده اند.  اده یکه از مترو پ  ی کسان ی باشد که در انتظار مترو هستند و هم برا یفرادا یتواند برا یهم م

کنند.    یاستقبال نم  یسنت  یغیتبل  یاز طرح ها  انیاست که دانشجو  نیها دارند، ا  دانشگاهدر    انیکه دانشجو  ییاز دغدغه ها  یک ی  -6

مهر و محبت    میتا بتوان  انیاز آن دانشجو  میدعوت کن  کیکار ش  کی  لهیدر دانشگاه به وس  م،یانجام ده  میتوان  یکه ما م   یی از کارها  یکی

مصور  ی اثرگذار است. لذا طرح تابلوها ار یبس م، یکن ی عنوان فکرش را نم  چیکه به ه  یی کارها در فضا نی . امیبکار  نهاامام زمان را در دل آ

 دانشگاه اجرا کرد. توان در  یدانست که م  ییطرح ها نیتوان از بهتر یرا م

کرد. به عنوان مثال   ییتوان طرح را اجرا  ی زبان م  یدر کالس ها  ا ی  ح یها در زنگ تفر رستانیدر دب  .ستا  یمراکز آموزش  گرید   مورد  -۷

 ی کار برا  نیکه ا  میبرگزار کن  یسیرا به صورت انگل  شگاهیو کل نما  میترجمه کن  یسیمتن ها را به انگل  زین  یسیزبان انگل  یدر کالس ها

 .یآموزش ریثأ دارد و هم ت  ی فرهنگ  ریجذاب است، چرا که هم تأث دیتدانش آموزان و اسا

کرد   ادهیطرح را پ   نیا  زیاز اتالف وقت مهمانان ن  یریجلوگ  یتوان برا   یشود که م  یشروع م   رید  جشن  یلیوقت ها بنا بر دال   یلیخ  -۸

 ی زیو جوا  دیجشن از مهمانان پرس  یرا مطرح و در البه ال  یاالتؤشود، از آن ها س  یمصور گفته م  یتابلوها  شگاه یکه مطالب نما  یو در زمان

 را به آنان اهدا کرد. 

 

 مصور: یتابلوها   شگاهی منحصر به فرد نما  ی ها  یژگیو

 کوتاه باشد.  دی با شگاهینما یاست که مدت زمان برگزار نیا ،شود تیها رعا شگاه ینما نیدر ا د ینکته که با نینخست* 

 باشد.  ی م قهیدق  ۵ نیانگیو به طور م قهیدق ۸سه تا  شگاه ینما نیا یبرگزار یزمان برا نیبهتر* 

  ه یو پا  ییرایپذ  یبرا  یاصل  نهیبلکه عمده هز  ست،ین  نهیبه پرداخت هز  یازیمجوزها ن  افتیدر  یبرا  ،طرح  نیاثر بودن ا  و پر  نهیهز  کم*  

 و شربت استفاده کرد. کیاز ک ییرای پذ یتوان برا یباشد که م   یها م

استفاده شود،  یفلز ی بوم رنگ ها هیاست که از پا نیما ا  شنهادیبوم رنگ استفاده کرد اما پ   گرید  یتوان از چوب ها ی م  زین هیپا یبرا* 

 ها استفاده کرد.  نیو چند سال از ا نیتوان چند یچرا که م
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 های مصور:روژه نمایشگاه تابلومسئولیت ها در پ

 مسئول پیگیری مجوز و هماهنگی و دریافت تابلوها و پایه ها  -۱

 مسئول پذیرایی  -2

 م نمایشگاه مسئول گروه بندی و نظ -3

 رید پذیرایی و ...( خ، مسئول مالی و تدارکات )تأمین مالی  -4

 نفر پرزنتور(   4مسئول پرزنت و تأمین نیروی پرزنت )در هر شیفت حداقل  -۵

 دن افراد جهت بازدید از نمایشگاه(ئول دعوت )دعوت و صدا ز مس  -6

 رایگان یا پولی( مسئول عرضه محصوالت )تهیه و ارائه محصوالت -۷

 مسئول غرفه کودک  -۸

 

کارگاه  کلیک نمایید:  در سایت سفیران بارگزاری شده است. جهت مشاهده روی لینک    اجراهای نمایشگاه  نمونه عکس تابلوهای مصور و 

 نمایشگاه تابلوهای مصور   - ۱3شماره 
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