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 ِبسِم اللِه الّرحمِن الّرحیم 

 . بحث را با دعای فرج آغاز می کنیم .همه شماخدمت   کنم  یعرض م  سالم

 ِبسِم اللِه الّرحمِن الّرحیم 
ِة ْبِن اْلَحَسِن َصَلواُتَك َعَلْیِه َو َعلى آباِئِه في هِذِه    َك اْلُحَجّ الّساَعِة َو في ُكِلّ ساَعٍة َوِلّیًا َو  َالّلُهَمّ ُكْن ِلَوِلِیّ

َعُه فیها َطويالً  ْرَضَك َطْوعًا َو ُتَمِتّ
َ
ِبَرحَمِتَک يا َارَحَم   .حاِفظًا َو قاِئدًا َو ناِصرًا َو َدلیاًل َو َعْینًا َحّتى ُتْسِكَنُه أ

 الّراِحمین 
 انواع جشن اینترنتی 

در دسته   . نیآفال   ینترنتیا  ی هستند و دسته دوم جشن ها  نیآنال   ینترنت یا  یجشن هادسته اول    .هستند  دسته  ۲  ی نترنتیا  یجشن ها

 ، است  ی دیگرجا  هر  و  هینیحس  یا  خانه  کیدر محل جشن خود که حاال مثالً  که عمالً همان لحظه که    میدار  یا  زنده  یبرنامه ها  ،اول

هم مخاطب ساعت  همان    م،یکن  یشروع م شب که    ۸مثالً  و    کند  یم  ی ما را همراهواقعاً  همان لحظه  مخاطب    ، میده  یپخش زنده انجام م

   . مییگو یم  نیآنالجشن  به آن که ند یب یم

 یسر  کیشده تر باشد و    یزیبرنامه ر  یمقدارهمه استرس و اضطراب نباشد و    نیکه الزاماً با ا دیشود تدارک د  یرا هم م  ییجشن هااما  

  .هستند  نیجشن ها اصطالحاً آفال نیها از قبل ضبط شده و ا لمیاز ف

آن از قبل ضبط   یبخش ها یکه بعض میداشته باش یجشن میتوان یما م   یعنی .دو است نیاز ا یبیهم وجود دارد و آن ترک یسوم لتحا

شده،    ط آن از قبل ضب  یکه سخنران  یمثالً جشن  . شود  ی به تعامل مخاطب زنده دارد، به صورت زنده اجرا م  از یبخش ها که ن  ی شده و بعض

 . آن از قبل ضبط شده یدعا

که مخاطب   ییجشن ها  یکه برا  رم هستندپلتف  ۲  اینرم افزار    ۲توان گفت    یم  یحاال به نوع   ،دسته  ۲در واقع    ؛نیآنال  یاما جشن ها  و

مناسب   ی بسترها  .مناسبند نفر است،    ۱۰۰۰  ای نفر است    ۵۰۰  ا ی  ۲۰۰  ای   ۱۰۰مثال    ؛ باالست  تینفر است و جمع  ۳۰  ا ی  ۲۰از    ش یشما ب

افت   چیشوند و ه نیهزار نفر هم آنال  ۱۰دهند تا  یامکان را به ما م  نیو آپارات هست که کامالً ا نستاگرامیبستر ا ۲کار در کشور ما  نیا

  . تواند انجام شود یمراحت  یلیخپخش زنده  OBS نرم افزار قیآپارات از طربا  . مینداشته باش یسرعت

قبالً خودتان   که یا  نستاگرامیا   liveاز طریق  کار را  نیامی توانیم    یهم پخش زنده دارد و همه به راحت  نستاگرامیا  گر، یاز طرف د  اما

   .ید، انجام دهیدتجربه کن یبه راحت دیتوان یم  ا ی دیتجربه کرد

  .است مناسب نفر ۲۰ ریز یجمع ها یبرا ، نرم افزارها دارد نیکه ا یبا توجه به امکانات که  روم هستند ی و اسکا پیاسکا  ،یبستر بعد ۲ و

به   .کمتر است  یلیکه استرس آنها خ  ییجشن ها  . هستند  نیآفال  ی جشن ها  ، مدسته دو  ای  ینترنتیا  یدوم در مورد جشن ها  موضوع

   .میکن  یم  پخشها را  آن یخاص  یو فقط در زمان ها م یکرد یو طراح  مید یاز قبل تدارک د باًیبرنامه ها را تقر نیما ا نکهیجهت ا

  .شود  یبله م ؟  هم جشن گرفت  یشود اس ام اس  یکه مگر م  دیبخند  دیشا  .است  یجشن اس ام اس  شکل جشن،  نیساده ترو  نکته آخر  

 نک یل مرحله بعد  در   بعد   د،یمخاطبتان بفرست  یبرا یرا به صورت اس ام اس  یمجر  یو اجرا دیرا در آپارات بگذار  یی دئوی و  دیتوان یشما م 

 .دیمخاطبتان بفرست یرا برا یمسابقه را باز به صورت اس ام اس

 اول : دعوت   سرفصل

 . است «دعوت»سرفصل  شود،  یاول که در عموم جشن ها معموالً استفاده م سرفصل

 میکن  یرا دعوت م  خود  نیمخاطب .میکن  یبه عنوان دعوت نامه آماده م  یمجاز  یپست فضا  کی  ایکارت    کیمعموالً    ،یدر جشن حضور  

 . حضور داشته باشند ما که در مراسم 

 ن یمخاطب  یبرا  میکن  یسع  ینترنتیجشن ا  یخودمان برا  یدر دعوت مجاز  ، میتوانی  م که    ییکه تا جااست    نیبحث اول ما در دعوت ا

 ی برا م ینیبی م  ارکتد میدارما   .شومی گل نرگس مزاحم شما م  الدی : سالم من از جشن مد ییبگو د، یبرو یبه خصوص . میخود وقت بگذار
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 ای دیحضور داشته باش دیتوانی م ؟دیوقت دار ،میکه ما جشن دار یمطمئن شوم شما در آن ساعت خواستمی م .میرا بفرست یشما بسته ا 

   .رمیمن بسته را خدمتتان بفرستم و از شما آدرس بگ ،حضور داریداگر نه؟ 

  ییرای: پذسرفصل دوم

 کرد؟   ی رائیپذ شود یچطور م ینترنتیدر جشن ا .می دار ییرایپذ یما در جشن حضور

آن   هم داخل  ییرایپک پذ   کی،  میفرست  ی م   مخاطبمان  یبراکه    یبسته ا   و   م یکن  یساز  هیشب  میتوان  یم   ینترنتیرا در جشن ا  یی رایپذ

 . رار دهیمق

اندازه مختلف بسته به    که ما با ابعاد و   یپک تواند در    ی شام م   چه در قالب  چه شروع برنامه و  ،برنامه  ان یه در قالب مچما    ییرایپذ   پس

 . شد ، بامیکن  یارسال ممان نیمخاطب یبرا مانیبودجه وتوانائ

 سرفصل سوم: سخنرانی اینترنتی

مخاطب  وبایستم  ها    هیاول  نیدر همباید   جلو بروم و  یلیخ  د ینبا  ،مشکل دارد  تیمباحث و موضوعات مهدو  یها  هیاگر مخاطب من در اول

  ی مخب    ،خواهد  یرا از من م  شتریب  نکات  اطالعات و   حل شده است وها    هیاول  یکسریخاطب  م  یبرا  اگر  .با خودم همراه کنم  شتریرا ب

 ن یمن ا  هیشدت توص  هکند که ب  یمخاطب و استاد برقرار م  نیب  ینترنتیرا در جشن ا  یطرفه خوب  ارتباط دو  کی  نیپس ا  .جلو بروم  توانم

  یا شماره  ی د  یآ  کی  حتماً  ،دیتلگرام هستدر  اگر    مثال  د، یکن  یها استفاده م فضا   هیگرام و بق  نستایا  ،مثل آپارات  یی هااگر از بستراست که  

   . با شما در ارتباط باشند  بک بدهند ودی به شما ف نیکه مخاطب  دیرا اعالم کن لیموبا

 سرفصل چهارم: مسابقه و جایزه 

 که چند   م یدار  را  یمسابقات مجر  در   . ندمتنوع هست  یلیشود و خ  یشعبان برگزار م   مهین  یمختلف در جشن ها  یمسابقات به شکل ها

گرام نستایا  ویال  کی  برای مثال  .هم داشت  نیتوان در جشن آنال  یرا م  مورد  نیاکند که    ینها مسابقه اجرا مآبا    آورد و  یسن م  ینفر را رو

و آن   کنند  ینفر را انتخاب م  کی  ؟تواند با من همراه شود  ی م  یه کسچ  میگو  ی م  .اجرا کنم  ای  مسابقهخواهم  ی  مکه    دیریرا در نظر بگ

   .رمیگ یخودم را م جهینت  آورم و ی به اجرا در م شانیمسابقه را با ا  ،کنم ینفره م  را دو  ویال .آورم ی م وینفر را در واقع در ال  کی

 سرفصل پنجم: هدیه پایانی

و    میارگذبداخل همان بسته    می توانیم  را هم   مان  یان یپا   ه یهدبسته بفرستد،    که  ها ب خانه  در  میرا بفرست  یموتور  کیپ اگر قرار باشد   

   .است یخوب یلیخاتفاق  ، اتفاق  نیا

 سرفصل ششم: نمایشگاه کتاب 

  میرسانی  مخاطب م  تیشعبان را به رو  مهیاز کتب ن  عنوانپنجاه   ای  ستیب ،ده .میدهی  م  لیرا تشک  یشگاهینما یگاه  ،یدر جشن حضور

را تهیه می کنند  کتاب   ،ند یآ ی در مراسم خانم ها که م مخصوصاً  .شودی هم استقبال م  ی لیکه خ  کندی  آنها انتخاب م نیو مخاطب از ب

   .دخوانن یو بعد در خانه م

واحد    کیکه آنها    رمیگ  یکمک م  خدمتگزاران که دوباره از گروه    میبکن   میتوان  یکه م   ی؟ کارمیبکن  میتوان  یچکار م  ینترنتیجشن ا  در

 . دارند اریس شگاه ینما

 یو مولود  یمداح  : فصل هفتم  سر

ا نوع   . سخت است که همه بخواهند کف بزنند  ینترنتیارتباط در جشن ا  نیمداح ها معموال دوست دارند مخاطبشان دست بزنند که 

 . ثیرگذار باشدأ و ت  با یز ی، شعرهامدح دی با شتریب .شود تخابان د یبا یاز مداح یگرید
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 سرفصل هشتم: گروه سرود 

   .میداشته باش میتوانی بحث م دو  ،در بحث گروه سرود 

  ثیرگذار باشد و حتی میأ شان و همه چیزشان دیده شود و ت  اشند و هماهنگی روی صحنه اجرای زنده داشته بتوانند    اوال گروه سرود می 

تصویر پشت سرشان عوض شود و یک سری کار   که  کروماکی سبز باشد  پشت سرشان یک پرده  ای تر باشد و زمینه  تواند کمی حرفه

جمالت کلیدی از   ،خوانند  عباراتی را میان که  شود همزم  می  .توان انجام داد که اثرگذاری آن سرود را بیشتر کند  ای تر هم می  حرفه

   .تر کند  های کلیدی همراه این سرود زیر تصویر نوشته شود و مخاطب را با آن عبارت

 سرفصل نهم: تئاتر 

 که  هم هست   البته یک مدل  .بهترین حالتش این است  . بعداً پخش کنیم  ،با چند دوربین ضبط کنیم   ، تئاتر را اجرا کنیم  توانیم  کال می 

 توان در یک تصویر اجرا کرد و مخاطب با آن ارتباط بگیرد و حتی بعد از تئاتر می  به هر حال این تئاترها را می  .شود چند نفره اجرا می 

گاهی اوقات ما  .ند خود بازیگر بیاید و ارتباط برقرار کند و از همین فرصت استفاده ک  .آن داشته باشیم   باره گفت و گوی کوتاهی درتوانیم  

   .هایی را به مخاطب القا کنیم  حستوانیم  آنالین می  در برنامه

 :پرسش و پاسخ دهم  سرفصل

به چالش    ،شود  یمطرح م  یبحث  نند،ینش  یم  زیصورت که ده نفر پشت م  نیبه ا  .میگفتگو دار  زیدر جشن ها مراسم ماز اوقات    یاریبس  در

 . کنند  یشود و افراد در مورد آن بحث باهم گفتگو م  یم  دهیکش

افراد گروه را ده   ،ستیارزتلگرام در حال برگ  قیمثال اگر جشن ما از طر  یبرا  .هم قابل اجراست  ینترنتیا  ینوع مراسم در جشن ها  نیا

 ن یا  انیهمزمان با ب  هر گروه   نکیهست و ل   ت یؤاستاد در گروه قابل ر  یدیآاستاد دارد که    کیهر گروه ده نفره    . دیکن میده نفر تقس  ،نفر

   .شود می شود و بحث مورد نظر مطرحمی هر شخص وارد گروه خودش   .شود یارسال م امکیپ  قیاز طر فرادا یصحبت ها برا

 دعا و قرآن   قرائت سرفصل یازدهم:  

ی  به همراه ترجمه فارس  ،که قرار است در اول مراسم خوانده شود  یدعائکتابچه    دیتوان یم  ، دیکن  یمخاطب ارسال م  یکه برا  یبسته ا  در

فرستاده شود تا افراد  ... و  عهدو  نی اسیآل   مانند ،معمول  یهانسبت به دعا  یتردیجد  متفاوت تر و یهاشود که دعا  ی سع .قرار داده شود

   .آشنا شوند  مورد امام زماندر  یشتریب  یهابا دعا 

 جشن یساز  فضا سرفصل دوازدهم:  

 . شود ی استفاده م بهیخود مراسم از کتو  مراسم یدر ورود ،یحضور یمراسم ها یفضا یبرا معموال

 به چه صورت خواهد بود؟   ینترنتیمراسم ا یفضاساز

   .کند کیشعبان نزد مهین یشود تا مخاطب را به حال و هوا یقبل از برنامه گذاشته م  ییهاگروه خدمتگزاران بنر نستاگرامیا جیپ  در

 feedback و یسنج  نظرسرفصل سیزدهم:  

در خروج دارند و فرصت   لیافراد تعج  ،یسنجبرگه نظر  عیبه طور مثال پس از توز  .افتد   یسخت اتفاق م   ی حضور  یدر جشن ها  ینظرسنج

 ، دیداشته باش  یان یپا   هیبه دادن هد  میبود و اگر شما تصم  خواهدکار راحت تر    نیآنال  یکنند اما در نظر سنج  ینم  دایپرکردن برگه را پ 

  تانیشما را برا  هیتا هد   دیما بفرست  یآدرس خود را برا  ،یبرگه نظرسنج  لیکه لطفا پس از تکم  دیصورت مطرح کن  نیبه ا  دیتوان  یم

  میارسال کن

 ی گروه  مسابقه سرفصل چهاردهم:  

هر    ندهیو نما  میکرد  مینفره تقس  ۱۰گروه    ۵نفر را در    ۵۰مثال ما    .برگزار شود   یتواند به صورت گروه  یم  ،میکه گفت  یمسابقه ا  همان

   . خواهد گرفت یشتریب  ازیامت ،زودتر مطرح کند یگروه  هر  .کند  یچت پاسخ مسابقه را مطرح م یگروه در فضا
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 از مهمان  استقبال سرفصل پانزدهم:  

با او تماس گرفته شود و گفته شود من از جشن فالن خدمتتان تماس گرفتم   ، است  نیشخص وارد گروه شد و آنال  که   نیا  دن یبه محض د 

  یرا همراه  ر برنامه ما هلل تا آخاءان شا  .میخوشحال شد  اریبس  جشناین  ما از حضور شما در    .میمقدم بگو  ریخواستم خدمتتان خ  یو م

 .است رگذاریثأ ت  اریکار بس نی ا .و خدانگهدار متشکرم . دییبفرما

 : قرعه کشی شانزدهم  سرفصل

هست   دوازده است و قرار  شماره شما مثالً  :دگوین  یم  آنها  جشن به  در  یا  دهند  یپک ها به فرد م  درشماره    کیاز جشن ها    یبعضدر  مثال  

مسابقه شرکت در  که   یکس  گرید .شود  یهمه انجام م  نیب  یقرعه کش نیا  .میمشهد داشته باش  یارتیسفر ز  ای   کربالسفر    مثالً یقرعه کش

جشن در  بود و    نیالآن  میده  امیاگر همان لحظه پ   .باشد   نیالآن  ن موقعباید آ  مییگو  یفقط م   .دنمشارکت دار  در آنهمه  .  ستین  ،نه  ایکند  

 . م یده ی را انجام م یوگرنه دوباره قرعه کش گیرد، جایزه تعلق می  بود مراهبا ما ه

 سرفصل هفدهم: کیک بری 

  یهست و باز م  ی متبرک  بسیار  کیک ، شود  یفوت م جا  آن  کیک  شمعشده و   ده یتدارک د  تولد امام زمان  یکه برا یک یک  از آنجایی که

از طرف   تبرکاً  و  مین بفرستاشیبرارا    کیک  نیکه دوست دارند ا  نیکه کسا  نیا  ای و    انجام دهیمشماره ها    نیبهم    یقرعه کش  کی  میتوان

 . صورت بگیرد یقرعه کش هک  دهند ام یپ  یدآی  نیلطف کنند به ا ،رسدب ناشیدست ا کیک هیبق

 سرفصل هجدهم: پخش سرود و وکال 

 ی م  ،میدار  یمجالس حضور  در  باًیکه تقر  یکار  .میباشداشته    وکالو  سرود    میتوان  یم  ،مختلف  یو کارها  توسل  نیح  ؛خوده  برنام  نیب

 ...خرآ  ی و ال  م یپخش کن  او   زمان با هم هم سرود را    میتوان یم   ، کند یاجرا م   یهمزمان که مجرو   میهم داشته باش  ن یالآنجشن    در  میتوان

 : تعامل مخاطبیننوزدهم  سرفصل

 ی برنامه حضور   اما در  میداشته باش  یبه صورت جد  میتوان  یم  ار  نا نمیمخاطبتعامل    یامکیهم فرمودند که بصورت پ   نیاز مخاطب  یکی

  یهمه تعامل م   یحضور  ریغ   یبرنامه هادر  ن کم تر است اما  اخجالتشقدار  م  کی  و  کنند که رو دارند   یتعامل م   شتریب  ینیمعموال مخاطب

را   ی تعامل   یشود بحث ها  ی م  پس  .شوند   ی م  ر یبا شما درگند و  هد   ی همه نظر م  ، کنند  ی م   پ یهمه تا  ،ستیمطرح ن  یلیچون خ  ، کنند

 .مطرح کرد

 سرفصل بیست: مشارکت مالی 

  نیفقط ا وخرج کنند  و از جیبشان از پول  حضرت  یاست که برا نی ا ،کند یم  جادیا وندیپ  افراد و امام زمان نیکه ب ییزایاز چ یکی

   .نکند تیکفا  دی شا ، شرکت کنند و در جشن امام زمان  یند ایکه ب

 کتاب  ی معرف  :یک   و  ستی سر فصل ب  

ن اشیبرا  او کتاب ر  میاز کتاب را ورق بزن  یصفحات  و   میکن  یفقط معرف  .م یکن  یرا معرف  کتاب  کی  میتوان  یم  نیالآنجشن    درراحت    یلیخ 

  .میبخوان

 دکور جشندو:  سرفصل بیست و  

 در مربع شکل است که مخاطب    ری تصو  کیامروز فقط    .میکار کن  ی آنرو  میتوان  یم  یلیخ  .میباش  شتهدا  یگذارریثأ دکور ت  میتوانی  م

گذار ریثأ مخاطب ت   یتواند رو  ی م یلیخ،  باشد  یماندن   اد ی گذار و بریثأ تصحنه   ای   م یکن  جاد یا  میرا بتوان  یصحنه خوباگر    . ندیب  ی م   لش یباوم

   . باشد
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 باره جشن های اینترنتی همه چیز در

  یسازمستند  : و سه  ستیب  سرفصل

 یاز عکس ها  یاگر بعض   ی حت  .کند  یبرقرار م   ی حس خوب  بعداً   .شودضبط    یبردار  لم یکل برنامه ف  ،عوامل  ،از پشت صحنه  لم یو ف  کسع 

  د یتواند مف  یم  ،با جشن داشته باشند  یتر  کیحس نزد  مقدار  کتا یشود  منتشر    رهیل و غ اکان  یو تو  جیپ   یافراد برا  یپشت صحنه برا

 . بود گذارریثأ منتشر کرد و تاً  توان بعد یم  مها را ه  لم یف . شدبا

 : توسل پایانی بیست و چهارم  سرفصل

 یکارها   . باشدمی تواند    یمحزون تر  یمداح  یا   شعر  ی، متن ادب   .اجرا کرد  توان  ی م  نیالآن   کامالً  که  است  یان یتوسل پا   یسر فصل بعد 

 .شود پخش کرد یرا م یخوب یلیخ


