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٢

ستاد انتخابات استان قمو تبلیغاتاهم اقدامات کمیته اطالع رسانی

:برنامه هاي تبلیغاتی و فضا سازي انتخابات -1

استعالمات ستاد شناسایی اعضاي کمیته و صدور حکم براي آن ها بعد از انجام استعالم از کمیته -

انتخابات استان

مصوبه21جلسه کمیته با 4تشکیل-

ابالغ مصوبات کمیته به مدیران دستگاه ها و اعضاي کمیته براي پیگیري و اجرا-

به دستگاه هاي اجرایی استان در زمینه ضرورت مشارکت در امر فضا سازي تهیه و ارسال بخشنامه -

و ایجاد شور و نشاط انتخاباتی در استان

پیگیري هاي الزم از طریق شهرداري براي تسهیل روند اعطاي مجوزهاي مربوط به نصب بنر و آثار -

تبلیغاتی دستگاه ها و نیز جانمایی مناسب در شهر براي دو بخش فضا سازي انتخابات و تبلیغات 

کاندیداها

با موضوع يو ریاست محترم جمهورمقام معظم رهبري،)ره(تهیه گزیده بیانات حضرت امام خمینی-

انتخابات و ارسال آن به دستگاه ها جهت استفاده در سربرگ مکاتبات اداري و بنراهمیت

هماهنگی هاي الزم براي درج شعارهاي انتخاباتی در سیستم نمایشگر دیجیتالی، آسانسور ساختمان -

استانداري 

کمیته اطالع از طرف با مضمون انتخابات )4*3و 1.5*3در ابعاد (بنر177و نصبتهیه،طراحی-

و نصب آن در میادین و معابر اصلی شهررسانی ستاد انتخابات

در سطح شهربا مشارکت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بنر 20طراحی و نصب -

تهران-در بیلبورد تبلیغاتی محور قم12* 6طراحی و نصب دو بنر در ابعاد -

2*30طراحی و نصب بنر بر عرشه پل رودخانه در ابعاد -

از طریق روابط عمومی دستگاه هابا مضامین دعوت به شرکت در انتخاباتارسال پیامک هاي انبوه-



٣

همکاري با اداره کل امور اجتماعی در برگزاري نشست هاي هم اندیشی با اقشار و گروه هاي مرجع -

و تاثیر گذار جامعه در انتخابات 

جدول تعداد و زمان برنامه هاي تولیدي مرکز صداوسیماي مرکز قم -

جدول عملکرد پخش صداي رادیو قم مرکز قم

عنوان برنامهردیف 
ویژه یا 
روتین

ساختار
تعداد 
برنامه

مدت هر 
برنامه 

)دقیقه(

مدت کل اختصاص 
با ( یافته به موضوع

احتساب تکرار 
)دقیقه)(برنامه

مجلس (نوع موضوع 
مجلس /اسالمیشوراي 

)هر دو/ خبرگان

نحوه 
پخش

 ( / تولید
(تأمین

تولیدهردو1739739کالمی پیامی آواییویژه)روز انتخابات(شکوه همدلی1

تامینهردو12828کالمی پیامیویژهانتخاب ما2

تولیدهردو45301350کالمی پیامیویژهبرگ هاي افتخار3

تولیدهردو30401200کالمی پیامیویژهبسوي انتخاب4

تامینهردو8540کالمیروتینحدیث والیت5

تامینهردو133کالمیویژه آن روزها6

تامینهردو23060کالمی پیامیروتینسبک زندگی7

تامینهردو1422کالمیویژهقابل توجه8

تامینهردو5731کالمیویژهپیام حقوقی9

تولیدمجلس خبرگان23053کالمیویژهتجلی بصیرت10

تامینهردو5420کالمیویژهدانستنیهاي انتخابات11

تولیدهردو460120کالمی پیامی روايروتیندر کوچه سار12

تولیدهردو160120کالمی پیامی آواییروتینکاشانه13

تامینهردو10550کالمیویژهگام دهم14

تامینهردو12525کالمی پیامیویژهمثبت ما15

تولیدهردو14242کالمی پیامیروتینمردم و مسئوالن16

تامینهردو425114کالمیویژهمیان برنامه17

تولیدمجلس شوراي اسالمی1075305ترکیبی نمایشیروتینعصربه خیرقم18

تولیدمجلس شوراي اسالمی74573پیامی-کالمیروتینهمه دوستان من19

تولیدهر دو1360373پیامی-کالمیروتینزندگیسالم20

تولیدهر دو79060روایی-پیامی-کالمیروتینصالي وصال 21



٤

جدول عملکرد پخش رادیو معارف مرکز قم

عنوان برنامهردیف 
ویژه یا 
روتین

ساختار
تعداد 
برنامه

مدت هر 
برنامه 

)دقیقه(

مدت کل اختصاص 
با ( یافته به موضوع

احتساب تکرار 
)دقیقه)(برنامه

مجلس (نوع موضوع 
مجلس /شوراي اسالمی

)هر دو/ خبرگان

نحوه 
پخش

 ( / تولید
(تأمین

تولیدهر دو 1800800آواییکالمی ، پیامی ،ویژه)روز انتخابات(ایران سربلند 1

تولیدهر دو 28401000میزگرديروتیننقد و نظر2

تولیدهر دو 48301440آواییکالمی ، پیامی ،ویژهایران سربلند 3

تولیدهر دو 1130270آواییکالمی ، پیامی ،روتینهمدلی4

تولیدهر دو 1120220آواییکالمی ، پیامی ،ویژهشاخص5

تولیدهر دو 3010300آواییکالمی ، پیامی ،روتینپیام والیت6

تولیدهر دو 1020220آواییکالمی ، پیامی ،روتینمیثاق ملی 7

تولیدهر دو31030سادهروتیناندیشه هاي ماندگار8

تولیدهر دو 1510150آواییکالمی ، پیامی ،روتینکالم امام 9

تولیدهر دو 440160آواییکالمی ، پیامی ،روتیندیدگاه10

تولیدهر دو 71070آواییکالمی ، پیامی ،روتین21گفتگوي 11

تولیدهر دو 6530پیامیکالمی،روتینمجله خبري12

تولیدهر دو 1230360،کالمی، پیامیروتینحدیث آفتاب13

تولیدهر دو 630180، پیامی ، کالمیروتینبیانات رهبري14

تولیدهر دو940280میزگردروتیندانشجو15

تولیدهر دو36030ترکیبیروتینصبح روشن16

تولیدهر دو36030ترکیبیروتینخانه مهر17

تولیدهر دو655120ترکیبیروتینباشیممهربان 18

تولیدهر دو630100سادهروتینبر بال سخن19

تولیدهر دو1370200کالمی پیامی آواییروتینبه رنگ خدا20

تولیدهر دو 652130پیامی کالمی،روتین10خبر21

تولیدهر دو 652130پیامی کالمی،روتین21خبر22



٥

جدول عملکرد پخش سیماي مرکز

عنوان برنامهردیف 
ویژه یا 
روتین

ساختارطبقه
تعداد 
برنامه

مدت هر 
برنامه 

)دقیقه(

مدت کل اختصاص 
با ( یافته به موضوع

احتساب تکرار 
)دقیقه)(برنامه

مجلس (نوع موضوع 
مجلس /شوراي اسالمی

)هر دو/ خبرگان

نحوه 
پخش

 ( / تولید
(تأمین

تولیدهر دو1744744گفتگوییجویژه)روز انتخابات(تجلی حضور1

تولیدهر دو45452025گفتگوییجویژهتجلی حضور2

تولیدمجلس شوراي اسالمی7310790گزارشیجویژهاف بگوشف3

تولیدهر دو251102مستندبویژهبازخوانی حکومت اسالمی4

تولیدمجلس خبرگان12020ترکیبی سادهدویژهتبلیغات خبرگان5

تولیدهر دو1010100سادهدروتینکالم ناب6

تولیدهر دو1010100سادهدروتینم امامکال7

تولیدهر دو975544ترکیبیجروتینصبح تازه8

تامینهر دو1715255مستندبویژهرلمانپا9

تأمینهر دو32472مستندبویژهمعیار10

تولیدهر دو1440200گفتگوییجویژهط روح اهللاخ11

تولیدهر دو430120گفتگوییجویژهجلی بصیرتت12

تولیدهر دو64554ترکیبی نمایشیجروتینالم به مهتابس13

تولیدهردو345135ترکیبی نمایشیجروتینماه من14

تأمینمجلس شوراي اسالمی830240مستندبویژهآواي سرزمین من15

جروتینمهربانو16
ترکیبی فاقد 

نمایشی
تولیدهر دو670433

تولیدهر دو825142مسابقهجروتینسابقه تلفنی هفت در هفتم17

تولیدهر دو850320ترکیبی نمایشیجروتینداد رنگیم18

تولیدهر دو820160میزگرددروتینفتگوي خبريگ19

تولیدهر دو1104گزارشیدروتیندر شهر20

تامینهر دو1930670مستندبویژهصل انتخابف21

تامینهر دو32396نماهنگجویژهنماهنگ انتخاباتی22

تأمینمجلس شوراي اسالمی6636میان برنامهجویژهکیه بر جاي مدرست23

مرکزخبرپخشعملکردجدول
)ارسالی به تهران(ها تعداد گزارش)ارسالی به تهران(هاي خبري تعداد بستههاتعداد گزارشهاي خبريتعداد بستهشاخص

تصویريصوتیخبر مکتوبتصویريصوتیتصویريصوتیخبر مکتوبتصویريصوتی

2323285121142242742095118تعداد

283262......493340245265......260230مدت



٦

مرکزتصویرموسیقیوموسیقیپخشعملکردجدول

در سایر شبکه هاي استانی، سراسري ملی و فراملی سیماسیماي مرکزمیزان حضور برنامه هاي  تولیدي
جمع شما العالمالکوثر قرآن خبر اقتصادپنج چهارسه دو یک نام شبکه 

221111211315تعداد ارتباط 

مجموع مدت 
)دقیقه(

2055911740
18

1024
67261

صدافراملیوملیسراسرياستانی،هايشبکهسایردرمرکزصدايتولیديهايبرنامهحضورمیزان

جمعگفتگوانقالباقتصادسالمتمعارفجوانایرانسایر مراکز استانیمیزان حضور 

22211111130تعداد ارتباط
مجموع مدت ارتباط 

1158565454152)دقیقه(

:عملکرد و فعالیت هاي ستاد و کمیته ها اخبار وانعکاس- 2

اختصاص بخشی از فضاي سایت استانداري  به موضوع انتخابات-

خبر مربوط به آغاز بکار رسمی ستاد انتخابات استانانعکاسو تهیه -

خبر مربوط به تشکیل هیات اجرایی شهرستانانعکاستهیه و -

ط به آغاز ثبت نام از کاندیداهامربوانعکاس خبرتهیه و -

تهیه خبر مربوط به تشکیل هیات بازرسی استان-

استان در جراید و خبرگزاري هاو هیات بازرسیستاد انتخاباترسمیانعکاس اطالعیه هاي-

درج  اسامی نهایی داوطلبین تایید صالحیت شده -

و موسیقی تصویر تولیدي مرکز) رادیو(تعداد موسیقی 

موسیقی تصویرموسیقی

36



٧

درج اخبار و قوانین و آیین نامه هاي مربوط به انتخابات مجلس شوراي اسالمی و خبرگان رهبري -

در سایت استانداري

تهیه اخبار از جلسات ستاد انتخابات استان و ارسال آن به رسانه ها-

اخذ رأي توسط  خبرنگاران و عکاسان رسانه روزاخبارپوششبرايالزمتمهیداتخاذهماهنگی و ات-

عدد 200هاي خبري داخلی و خارجی و صدور کارت خبرنگاري به تعداد 

درجمعیارتباطهايرسانهوقممرکزصداوسیمايظرفیتازاستفادهبرايمناسبریزيبرنامه-

انتخاباتینشاطوشورفضا سازي و ایجادبحث

تهیه بنر هاي مربوط به اسامی کمیته ها و نصب آن ها در باالي سر محل استقرار هر کمیته-

راه اندازي استودیوي ویژه رادیو و تلویزیونی در محل ستاد انتخابات استان براي پخش زنده اخبار و -

ادامه داشت23تا ساعت آغاز وصبح جمعه8اطالعیه هاي ضروري ستاد که از 



٨

داری  تا مان ا ضاسازی سا ی  ر و 



٩

ری  دا تا مان ا ر ورودی سا



١٠

عا  ح    ده   ب  ی  ر دد ٧٧و 

4*3عدد در ابعاد 20و 1.5*3عدد در ابعاد 57



١١

عا  ح    ده   ب  ی  ر دد ٧٧و 

4*3در ابعاد عدد20و 1.5*3عدد در ابعاد 57



١٢

عا  ح    ده   ب  ی  ر دد ٧٧و 

4*3عدد در ابعاد 20و 1.5*3عدد در ابعاد 57



١٣

عا  ح    ده   ب  ی  ر دد ٧٧و 

4*3عدد در ابعاد 20و 1.5*3عدد در ابعاد 57



١٤

ل  رودخا   ان  و   م  وبان  ده  ا ب  ی  ر و 

12*6ابعاد اتوبان قم تهران عدد در2

30*2در ابعاد رودخانهعدد1



١٥

ھاد  دم  ھای  ه با سازما ٥/١١/٩٤–ج



١٦

شاورزان  ه با  ١٤/١١/٩٤–ج



١٧

مایان  ان، کار ه با کار انج عاون ١٤/١١/٩٤- و 



١٨

گان  ه با  ١٤/١١/٩٤–ج



١٩

ی گان  ن و  ندا ر ه با  ٢٧/١١/٩٤- ج



٢٠

ی  یا ی  ل  اب و  ه با ا ٢٧/١١/٩٤–ج



٢١

ه  یج ی  ل  ناف و  ق ا ٣/١٢/٩٤- با ا



٢٢

ی یا ف  ک ی (ن  ٤/١٢/٩٤- )رأی او


