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 انتخاباتی کمپین ریزیطرح مرحلھ لحظھ آن گرفتید، از انتخابات در شدن نامزد بھ تصمیم شما کھ ھنگامی

 و اصرعن جزئیات، اقدامات، تمام از مدون و راھبردی کمپین، سندی طرح از منظور. شودمی آغاز شما

 ھایبخش در. شود رو، پیروز پیش انتخابات در تا کرد خواھد کمک انتخاباتی نامزد بھ کھ است اھدافی

منابع،  جملھ از محوری ھایجنبھ از و پرداختھ انتخاباتی کمپین یک ابعاد بھ کامل طور بھ سند این مختلف

 . کنیدمی ریزیطرح را آن ھامحدودیت و زمان

 . است مھم طرح خود اندازه بھ ریزیطرح انتخاباتی، فرایند ھایکمپین در

 و موجود منابع اساس بر را خود مدت کوتاه و مدت مدت، میان بلند اقدامات سند، شما این تھیھ فرآیند طی

 خواھید پیش گیریرای روز بھ منتھی ھایماه طی را خود راه آن، نقشھ اساس بر و کنیدمی تدوین بالقوه

 ھمچنین. شودمی گرفتھ نظر در اقدام ھر برای نیاز مورد زمان و آنھا اقدامات، منابع ،مسیر این در. برد

 .کنیممی ریزیبرنامھ آنھا از یک ھر برای و کرده شناسایی را آن پیرامون ھایچالش

 غیر ایشیوه بھ محلی ھایانتخابات در انتخاباتی ھایکمپین مدیریت شیوه ھنوز اینکھ بھ توجھ با ،ایران در

 منابع سردرگمی و امور و ھامسئولیت منابع، تداخل رفت ھدر رود، میزانمی پیش غیرمنظم و شده تدوین

 و حدود گذاری، ترسیم راه، ھدف نقشھ ترسیم با تا کندمی کمک شما بھ درس این. باالست بسیار انسانی

 . بگیرید را منابع رفت ھدر از زیادی بسیار بخش الزم، جلوی تحقیقات انجام نیز و انسانی منابع ھایمسئولیت
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شود، می گفتھ در کھ آنطور

 مقدورانتخاباتی،  جامع سند یک تھیھ منابع، بدون مدیریت این است؛ و آن تامین از منابع، مھمتر مدیریت

 . نیست

 

 درس، شیوه این در. شود تعدیل و کرده انتخابیھ، تغییر حوزه ابعاد یا و انتخابات نوع بھ بنا تواندمی سند این

 منابع بھ نگاھی با شما. شودمی داده آموزش شما برای انتخاباتی کمپین راھبردی تدوین و سازی آماده کلی

 بومی کلیاتی بھ را کلیات منطقھ، این بومی شرایط ھمچنین و انتخاباتی حوزه جغرافیایی خود، ابعاد موجود

 گرفتھ نظر در امور پیگیری برای مختلفی ھایمسئولیت و ھاانتخاباتی، سمت ستاد یک در. کنید تبدیل شده

 ممکن یا و نباشد نیاز کوچک، مورد روستای یک برای است ممکن لزوما ھاسمت این تمام شود، امامی

 پازل این خود، ساختار مدیریتی تفکر از استفاده با لذا. شود دارعھده را مسئولیت چندین بتواند نفر یک است

سند 
راھبردی

منابع

زمان

چالش ھا

فرصت ھا
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 زمان و ھزینھ کمترین صرف منابع، با از استفاده حداکثر کھ کنید طراحی باز طوری را آن و دھید تغییر را

  .۱ باشید داشتھ را

 

 : از عبارتند درس این در بحث مورد موضوعات

  کمپین ریزیطرح 

 گزینیھدف 

  مالی منابع مدیریت و بودجھ 

  زمان مدیریت و بندیزمان 

  ھافھرست و ھاداده مدیریت 

  انسانی منابع مدیریت و نیرو جذب 

  داوطلب افراد مدیریت و کارگیری بھ 

 

 

  

                                                                 
 سپس و تھگرف جزوه رو، از پیش درس کلی ساختار کھ است ضروری نکتھ این ذکر ۱

 .است شده اضافھ آن بھ مختلف ھای بخش و سازی، تدوین ایران، بومی در محلی ھای انتخابات برای

https://www.ndi.org/campaign-skills-trainers-guide
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 را اھداف این بھ یابیدست چگونگی و انتخاباتی کمپین اھداف کھ جامع و کتبی است سندی کمپین طرح

 و پرمشغلھ روزھای مسیر در را تان گروه و شما کھ است راھی نقشھ واقع در طرح این. کندمی مشخص

 مورد اقدامات و رو پیش ھایچالش برای تا کندمی کمک شما بھ و کندمی راھنمایی انتخابات و کمپین دشوار

  . باشید داشتھ را مشخصی مشی خط و انتخابات، راھنما روزھای طی نیاز

 و بروزرسانی آن، در شده دیده تغییرات بھ توجھ با و منظم صورت بھ کنید، بایدمی تھیھ کھ طرحی طبعا

انتخابات،  روزھای طی است مثال، ممکن طور بھ. است طرحی ھر مھم نکات پویایی، از. شود ارزیابی

 از دیرتر یا شما، زودتر نظر مورد بودجھ یا و ماند ، بازانتخاباتی ھایرقابت ادامھ از شما رقیب مھمترین

 را انتخاباتی تجربھ اولین کھ نامزدھایی و نوپا ھایکمپین در بروزرسانی این. شود محقق شده بینیپیش مدت

 . است طبیعی کنند، امریمی تجربھ
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 راھبردی، حتی سند بودن پذیرانعطاف بھ توجھ با فراوانند؛ و شده بینیپیش غیر انتخابات، رخدادھای ھر در

 . باشید نداشتھ ھراسانتخابات،  میانھ در خود راه نقشھ بنیادین تغییر از

 فقط کمپین طرح: شود گذاشتھ پا زیر نباید کھ دارد وجود قانون کمپین، یک طرح تدوین در :کلیدی نکتھ

 واقع باشد، در ھااندیشھ و افکار در فقط کھ طرحی کھ چرا. باشد مکتوب کھ شودمی محسوب طرح زمانی

 اعضای دیگر با طرح این اگر. رسید نخواھد اجرا نیاید، بھ در مکتوب شکل بھ طرح این اگر. ندارد وجود
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 در طرح این بھ مراجعھ امکان اگر. داشت نخواھد وجود آن سازیپیاده نشود، امکان گذاشتھ میان در گروه

 . گرفت بھره ھافعالیت بھ دھیجھت برای طرح این از توانباشد، نمی نداشتھ وجود بحران زمان

 : از عبارتند کھ دارد اختیار در اصلی منبع کمپین، پنج ھر کلی طور بھ

 

 

 

 کمپین اختیار در کھ منابعی میزان از فارغ تا شودمی مربوط منابع این مؤثر مدیریت بھ کمپین ریزیطرح

 کامل شناخت دیگر، با بیانی بھ. برسانید حداکثر بھ را خود پیروزی احتمال و تأثیرگذاری دارند، بتوانید قرار

 راندمان منابع، حداکثر از کدام ھر صرف و استفاده برای کارآمد و دقیق ریزیبرنامھ ھمچنین منبع، و ھر از

 . باشید داشتھ را

منابع 
انسانی

منابع 
مادی

منابع غیر 
مادی

زمان

اطالعات
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 حوزه آن در خود حضور زوایای پیرامون را الزم تحقیقات و کرده تھیھ را یکلید و میدانی اطالعات ابتدا

 . باشید مالی منابع آوری جمع پیگیر و مشخص را کمپین برای خود انسانی منابع کنید، نیاز بررسی انتخابیھ

  

 و شھر مشکالت«: گویدمی ھمدان شھر شورای اسکندری، عضو مینا اطالعات اھمیت میزان تاکید در

 ھم رای و...  گفتممی آنھا بھ کھ بود مردم نیازھای این و...  دانستممی را مشکالت آن کردن حل ھایراه

 ».آوردم

 ۱۳۹۵تابستان  – یلدا با مصاحبھ  

 

 بسیار منابع روستاھا، این و کوچک شھرھای در کھ بگیرید، چرا نظر در غیرمادی منابع برای بزرگی سھم

 تعیین را مشخصی و مدون زمانی برنامھ خود مسیر تمام برای نھایت در و. مالی منابع تا است تردسترس در

 بھ کھ باشید داشتھ نظر در. چرخاند خواھد را شما کمپین چرخ و داشت خواھد ادامھ دایم چرخھ این. کنید

 بھ بخش ھر برای لذا. گذاشت خواھد تاثیر نیز ھابخش سایر اطالعات، روی بخش در مثال، نقص طور

 .  دھید خرج بھ سنجی نکتھ و زمان، دقت، خالقیت الزم میزان

 نیازھا باید زمینھ این در استفاده مورد عملی روش دارد، و وجود کمپین ریزیطرح برای متنوعی ھایروش

حال،  این با. دھد انعکاس را انتخابات قوانین تحت مجاز ھایفعالیت رو، و پیش انتخابات ھا، نوعداشتھ و
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 بھ یابیدست یکدیگر کنار در اجزا این کھ کرد، چرا لحاظ و گرفت نظر در را زیر اجزاء باید زمینھ این در

 : سازندمی ممکن را ھدف

 

 

 ھدف. دھدمی نشان را کمپین ھایخواستھ کھ است روشن و واضح ایگزاره کمپین ھدف :ھدف 

 برای. دھدمی نشان را شما بینانھواقع ھایخواستھ کھ باشد مشخص و کوتاه ایگزاره باید کمپین

. است دھنده رای و ھدف جامعھ از آگاھی نیز و خود اقبال و توانایی از شناخت ھدف، نیازمند تعیین

 : مثال طور بھ



سازی مبانی راهربدی کمپین انتخاباتیآماده | 12  
 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  

 بیشتر دیگر نامزدھای ھمھ از شما رأی خواھیدمی ھستید؟ و رأی بیشترین کسب دنبال بھ آیا 

 باشد؟ 

 شوید؟ کرسی صاحب بعدی انتخابات در شوید، و شناختھ بیشتر خواھیدمی آیا 

 خود، صندلی مقتدر رقبای کنار رای، در حداقل آن با تا ھستید آراء از مشخصی رقم دنبال آیا 

  کنید؟  تصاحب را روستا یا و شھر شورای از

 از کھ است ایھکمپین، مقول در ھدف»شد،  گفتھ شعار عنوان بھ و درس عنوان در کھ ھمانطور

کمپین،  اعضای ھمکاری و حمایت و نظر مورد جامعھ و مردم رضایت میزان بیشترین جلب طریق

 اعضای و مردم( اول بخش دو تحقق عدم صورت در «.است شده محقق انتخاباتی نامزد برای

 . شد نخواھد حاصل شما برای نھایت در رضایتی طبعا) کمپین

 و ماھانھ، ھفتگی شکل بھ را آتی اقدامات عملیاتی طرح و بندیزمان :عملیاتی طرح و بندیزمان 

. کنندمی تعیین کمپین اجزای و ھافعالیت ھمھ اجرای برای را الزم زمان و کرده مشخص روزانھ

 . ھستید نیز تجربھ اطالعات، نیازمند از آگاھی کنار زمانبندی، در برنامھ این تعیین برای

 کمپین اجزاء و اجرا برای را الزم مادی منابع سایر و پول میزان بودجھ :مالی منابع تأمین و بودجھ 

 . شودمی ترسیم منابع این بھ یابیدست چگونگی مالی منابع تأمین بخش در. کندمی مشخص

 با را شما تفاوت و ماھیت، موضع و کرده مشخص را شما ھدف کھ است ایگزاره پیام :پیام 

 کرده تعریف را گزاره این کمپین طرح در پیام بخش .کندمی منتقل دھندگانرأی بھ دیگر نامزدھای
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 دیدگاه و افکار بر منطبق نوعی بھ باید پیام این. کندمی مشخص را پیام انتقال چگونگی و زمان و

 .باشد شما انتخابیھ حوزه و ھدف جامعھ ھایخواست و نیازھا کنندهتامین نیز و شما

 از استفاده چگونگی کھ کندمی مشخص را شما بیرونی ارتباطی راھبرد بخش این :ارتباط و رسانھ 

 . کندمی تعریف بیشتر شدن شناختھ و دھندگانرأی با ارتباط برای را نوین و سنتی ھایرسانھ

 را حقوق پرداخت توانایی بود؟ آیا خواھد چھ افراد این دارید؟ نقش نیاز نفر چند بھ :کمپین اعضای 

 فرد ھر کھ شود؟ زمانی شامل را نفر چند باید گروه کنید؟ این استفاده داوطلب افراد از باید یا دارید

 سؤاالتی بھ دادن پاسخ برای کمپین طرح از بخش است؟ این میزان چھ کرد خواھد فعالیت کمپین در

 . کنندمی کمک راھبرد مؤثر اجرای جھت مناسب انسانی منابع یافتن بھ کھ است

 رسیدن برای را نیاز مورد دھندگانرأی تعداد دھندگانرأی با ارتباط راھبرد :دھندگانرأی با تماس 

 مشخص را بالفعل و بالقوه حامیان با مستقیم ارتباط چگونگی افراد، و این بھ دسترسی ھدف، محل بھ

 .دارد دنبال بھ را انتخابات روز در افراد این دادن رأی از اطمینان و کرده

 

 سایر مالی، در منابع تأمین و دھندگانرأی با ارتباطات، تماس و پیام، رسانھ جملھ ھا، ازبخش این از تعدادی

 ھایطرح و بندیزمان جملھ ازریزی، طرح فرایند اجزای سایر بھ درس این در. اندشده تشریح ھادرس

 . پرداخت خواھیم نیرو جذب و بندیعملیاتی، بودجھ
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 انتخاباتی کمپین ھر دارد، و را خود خاص ھایویژگی نامزد است، ھر متفاوت دیگر انتخابات با انتخابات ھر

 خود تالش حداکثر رو، باید پیش موانع از نامزد، فارغ ھر. است روبرو خاصی ھایفرصت و ھاچالش با

 . گیرد کار بھ انتخابات در شدن پیروز و دھندگانرأی با مؤثر ارتباط برای را

 ترگسترده ارتباط یا بیشتر شدن شناختھ برای باید گاه. دارد وجود پیروزی از فراتر چیزی انتخابات در گاه اما

 کردن مطرح برای گاه و کنید جلب را جدید دھندگانرأی یا ھااولیرأی حمایت باید گاه. کنید تالش جامعھ در

 ھایفعالیت در زنان مشارکت میزان افزایش مثال طور شوید، بھمی نامزد خاص موضوعاتی یا موضوع

 »مردم بھ خدمت« را انتخابات در حضور از اشھدف زیرآب شھر شورای کمالی، عضو نرگس. سیاسی

 پدرم از کھ بود مردم بھ خدمت شد، ایده} انتخابات بھ{ من ورود عامل کھ ایمسئلھ«: گویدمی و کرده عنوان

 مردم از باید کھ بود این اخالقشان کال و بودند خیری آدم شھرستان سطح در پدرم. کرد پیدا انتقال من بھ

 مردم از مشکلی کھ جایی ھر و کرد پیدا انتقال ھم من بھ موضوع این و باشند مردم کمک و بکنند دستگیری

 ۲».کنم اقدام آمدبرمی دستم از کھ آنجایی تا کردممی سعی بود

                                                                 
 ۱۳۹۵تابستان  –مصاحبھ با یلدا  ۲
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. کندمی مشخص آرا شمارش و انتخابات پایان از پس را کمپین اعضای و شما مطلوب نتیجھ کمپین ھدف

 کنید؟  پیدا دست چیزی چھ بھ سخت کار و تالش میزان این با خواھیدمی

 

 

 

 : کرد اشاره کمپین در زیر اھداف بھ توانمی نمونھ عنوان بھ

 دھندگانرأی و ھااولیرأی آرای درصد باالترین کسب طریق از منطقھ در نمایندگی کرسی کسب 

  مردد

 انتخاباتی نامزد عنوان بھ رأی تعداد باالترین کسب 
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 عنوان بھ شدن انتخاب جھت بیشتر شدن شناختھ و سال این در روستا یا و شھر شورای بھ ورود 

۳آن عکس یا و مجلس انتخابات آینده ی دوره در مجلس نماینده
F 

٤ شھردار عنوان بھ شھر شورای اعضای توسط انتخاب ھدف با شدن شناختھ 
F 

 اقتصادی اھداف با شدن شناختھ 

 

 شھر شورای آوجیان، عضو زھرا. است اجتماعی و فردی نیازھای و ھاارزش تبیین نتیجھ کمپین اھداف

 ٥.است کرده ذکر »شھرداری ساختار اصالح« جھت در شھر شورای کرسی کسب را اشھدف سنندج

  گزینیھدف: تمرین

اند؟ رسیده ھدف آن بھ باشند؟ آیا شده انتخابات نامزد خاص ھدفی با کھ دارید سراغ را افرادی آیا 

 بوده؟ چھ ھدفشان

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

                                                                 
با توجھ بھ تعداد کم نامزدھا در انتخابات نمایندگی مجلس، برخی افراد با آگاھی از عدم پیروزی خود، از این فرصت برای معرفی خود در  ۳

 .برندانتخابات شورای شھر آینده بھره می

اند، گزینھ خود کھ بھ شورا راه نیافتھاند حداکثر کرسی شورای شھر را بھ دست آورند، از میان افراد ائتالف ھا کھ توانستھبرخی ائتالف ٤
 .کنندشھرداری را انتخاب می

 ۱۳۹۵تابستان  –مصاحبھ با یلدا  ٥
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 نامزد عنوان بھ شما. اندشده اعالم انتخابات نتایج. بگیرید نظر در را انتخابات از پس روز چند 

 رسید؟  اھیدخو نتایجی چھ بھ کمپین اعضای کنار در

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

 خود مطلوب نتیجھ و بنویسید بعدی انتخابات برای را خود ھدف ذھنی تصویر این از استفاده با 

 . کنید تعریف را

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

 نامزد انتخابات در اھداف و معیارھا ھمان با دیگری اتفاق، فرد حسب بر کنید نھایت، تصور در 

 کنید؟ یامی دریافت ناامیدی از حسی دھید؟ آیامی تغییر را خود اھداف آیا. شماست رقیب و شده

 روید؟می پیش تراید، مصممکرده تعیین کھ آنچھ مبنای بر

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 
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 اگر. ھستند مواجھ منابع شدید محدودیت با دیگر گروھی. دارند اختیار در زیادی بسیار منابع ھاکمپین برخی

ھستید، ) اعتنا قابل رقبای( قبل دوره منتخبین با مبارزه دنبال بھ و ایدشده انتخابات نامزد بار اولین برای

  . گیریدمی قرار دوم دستھ در معموال

 آن برای ایشده بندیزمان برنامھ و داشتھ کمپین ھایھزینھ برای تخمینی تا کندمی کمک شما بھ بندیبودجھ

 و تدوین خود مالی منابع مدیریت برای روشی توانیدمی شما کھ است بندیبودجھ این براساس. کنید تعریف

 .کنید ترسیم
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 مجبور تا کرد تحقیق بودجھ درباره توانمی کھ جایی تا باید. باشد دقیق باید باشد، اما پیچیده نباید لزوما بودجھ

 است ایھزینھ برابر چند کار این واقعی ھزینھ ببینید عمل در بعد و بزنید حدس را چاپ ھزینھ مثال نشوید

 قیمت و گرفتھ تماس چاپ مرکز یا و تبلیغاتی شرکت چند با است کافی تحقیق برای گاه. ایدکرده برآورد کھ

 از ھاسایت بھ مراجعھ با است شوند، کافیمی اعالم ھم اینترنتی شکل بھ ھاقیمت کھ مناطقی در بگیرید، یا

 داشتھ را زمان و ھزینھ از دقیق خود، تخمینی ھزینھ ھر برای. شوید مطلع خود نظر مورد خدمات نرخ

 بھ توجھی قابل باشید، رقم داشتھ اختیار در کوتاه زمانی طی را سفارشی خواھیدمی شما ھنگامی گاھا. باشید

 . شودمی اضافھ آن

 نشده پیشبینی احتمالی ھایھزینھ یا و رفت ھدر برای را درصد ده بودجھ، ھمیشھ کلی بینیپیش در ھمچنین

 . بگیرید نظر در

 تدوین را آن مالی حجم و تامین برای نیاز مورد زمان مدت و تاریخ تامین، بندی، محلبودجھ از استفاده با

 داشت خواھد نیاز ھمیشھ کمپین. کنیدمی ریزیبرنامھ را آن ھزینھ و صرف ھایزمان آن اساس بر و کرده

 رخ کمپین مسیر در زیادی شده بینیغیرپیش رخدادھای کھ چرا. باشد درآمد، مثبت و ھزینھ باالنس در تا

 میدانی تبلیغات بھ مربوط کھ آخر ھفتھ در نیز و قوی اندازیراه راه، برای ابتدای در شما کمپین . داد خواھد

 دھدمی را امکان این شما بھ بندیبودجھ این. دارد نیاز ھازمان سایر بھ نسبت زیادتری بسیار است، بودجھ

 تامین مختلف منابع محل از را خود جاری ھایھزینھ و داشتھ دقیق ریزیبرنامھ زمانی، بازه دو این برای کھ

  . نمایید

 ورودی نقدی جریان. دھدمی نشان را محلی انتخاباتی کمپین یک در بندیبودجھ از اینمونھ زیر ساده مثال

 . باشید داشتھ توجھ عمده مبالغ دارای قبوض و مخارج بھ و کرده کنترل را کمپین خروجی و
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  کمپین بودجھ نمونھ 

 )انتخابات ماه( چھارم ماه سوم ماه دوم ماه اول ماه مخارج

     دفتری ھایھزینھ

 ۱۰۰۰ ۸۰۰ ۴۰۰ ۵۰۰٦ تلفنی ھایتماس

 ۲۰۰ ۱۰۰ ۵۰ ۱۰۰ )غیره کاغذ، خودکار، و( لوازم

 )تبلیغات ھفتھ(  ۴۰۰ ۰ ۰ ۰  پستی ھایھزینھ

 ۵۰۰ ۳۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰ داوطلب افراد مخارج

 ۳۰۰۰ ۱۵۰۰ ۱۲۰۰ ۸۰۰ پذیرایی ھزینھ

 ۰ ۰ ۰ ۲۰۰۰ آقایان اصلی ستاد تجھیز ھزینھ

 ۰ ۰ ۰ ۲۰۰۰ بانوان اصلی ستاد تجھیز ھزینھ

 ۵۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۳۰۰ نقل و حمل ھزینھ

     

     فتوکپی/چاپ

 ۳۰۰۰ ۲۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ بروشور

 برچسب، آرم، نشان، و( متفرقھ لوازم
 )غیره

۱۰۰ ۵۰ ۵۰ ۵۰۰ 

 ۱۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰ تبلیغاتی بنرھای چاپ

     

 ۸۰۰۰ ۰ ۰ ۰ پوستر

                                                                 
 . ارقام فوق فرضی انتخاب شده است ٦
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 ۵۰۰ ۳۰۰ ۱۰۰ ۳۰۰ عکس تھیھ

     

     مالی منابع تأمین

 ۱۰۰۰ ۲۰۰ ۸۰۰ ۱۵۰۰  ھا مراسم

 ۶۰۰ ۴۰۰ ۲۰۰ ۵۰۰  جلسات

 ۶۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰ خصوصی میھمانی

     

     دھندگانرأی با تماس

 ۴۰۰ ۰ ۰ ۰  دھندگانرأی فھرست

 ۲۰۰۰ ۰ ۰ ۰  خانھ بھ خانھ مراجعھ

 ۶۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰  محلی جلسات

 ۴۰۰۰ ۰ ۰ ۰ گروھی اس ام اس ارسال

     

     ارتباطات و رسانھ

 ۱۰۰۰ ۰ ۰ ۰  بیلبورد

 ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۵۰۰  سابتوب

 ۱۰۰۰ ۰ ۰ ۰  مطبوعاتی تبلیغات

     

     درآمد

     نقدی ھایکمک
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 ۱۰۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۱۰۰۰۰  نامزدھا

 ۱۲۰۰۰ ۸۰۰۰ ۰ ۰  بزرگ مالی ھایکمک

 ۵۰۰۰ ۴۰۰۰ ۰ ۰ متوسط مالی ھایکمک

 ۱۰۰۰ ۵۰۰ ۲۵۰ ۲۵۰  کوچک مالی ھایکمک

     

 ۳۰۰۵۰ ۵۰۵۰ ۴۳۰۰ ۹۷۵۰  مخارج جمع

 ۲۸۰۰۰ ۱۴۵۰۰ ۲۲۵۰ ۱۰۲۵۰  درآمد جمع

 -۲۰۵۰ ۹۴۵۰ -۲۰۵۰ ۵۰۰   مانده

 

 کمی شرایط این. است شده داده قرار ماه دو در منفی صورت بھ مانده باال، عمدا نمونھ بندیبودجھ در

 ھستید مواجھ کمبود با کھ ھاییماه بھ را مثبت ھایماه بحرانی، مانده شرایط این در. بود خواھد بحرانی

 خوب نیازھای جبران برای غیرمادی منابع محل از االمکان منفی، حتی ھایماه در ھمچنین. کنید تزریق

 برای قرارداد تنظیم ھنگام توانیدمی مثال طور بھ. ھاستپرداخت انداختن تعویق بھ دیگر راه. ببرید بھره

 . کنید موکول انتخابات از پس بھ را خود پرداخت موعد از چاپی، بخشی امور
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 بندیبودجھ: تمرین

 ھر بررسی با. دھدمی نشان ماھھشش کمپین برای را بودجھ اصلی اقالم بعد صفحھ بودجھ نمونھ 

 تجربھ و ایمنطقھ کمپین مدارس طرح مبنای بر خود راھبردی ریزی طرح بھ توجھ با و مورد

 شودنمی مربوط شما کمپین بھ کھ اقالمی. کنید مشخص مورد ھر در را خود کمپین خود، نیازھای

 . کنید اضافھ آن بھ را نیاز مورد اقالم و کرده حذف را

 )انتخابات ماه( چھارم ماه سوم ماه دوم ماه اول ماه مخارج

     دفتری ھایھزینھ

     تلفنی ھایتماس

     )غیره کاغذ، خودکار، و( لوازم

      پستی ھایھزینھ

     داوطلب افراد مخارج

     پذیرایی ھزینھ

     آقایان اصلی ستاد تجھیز ھزینھ

     بانوان اصلی ستاد تجھیز ھزینھ

     نقل و حمل ھزینھ

     

     فتوکپی/چاپ
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     بروشور

 برچسب، آرم، نشان، و( متفرقھ لوازم
 )غیره

    

     تبلیغاتی بنرھای چاپ

     

     پوستر

     عکس تھیھ

     

     مالی منابع تأمین

      ھا مراسم

      جلسات

     خصوصی میھمانی

     

     دھندگانرأی با تماس

      دھندگانرأی فھرست

      خانھ بھ خانھ مراجعھ

      محلی جلسات

     گروھی اس ام اس ارسال

     

     ارتباطات و رسانھ
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      بیلبورد

      سابتوب

      مطبوعاتی تبلیغات

     

     درآمد

     نقدی ھایکمک

      نامزدھا

      بزرگ مالی ھایکمک

     متوسط مالی ھایکمک

      کوچک مالی ھایکمک

     

      مخارج جمع

      درآمد جمع

       مانده

 

 در نسبی حداقل یک درآمدھا برای و نسبی حداکثر ھا، یکھزینھ فوق، برای جدول تکمیل ھنگام 

 بھ. کنید لحاظ درآمدھا در را پایین دس����ت و ھاھزینھ در را باال دس����ت کھ معنا بدین. بگیرید نظر

متر،  سانتی ۲۰در  ۱۵سایز  با رنگی پوستر عدد ۲۰۰۰چاپ  پیرامون تحقیق ھنگام مثال طور
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عدد  کردند، شما ارائھ را تومان ھزار ۲۵۰تا  ۲۰۰مابین  عددی شما بھ تبلیغاتی ھایشرکت اگر

 شما برای را ممکن حالت ترینبحرانی روش این. کنید درج خود جدول در را تومان ھزار ۲۵۰

 . کشدمی تصویر بھ

 دارد داوطلبانھ یا و غیرمادی منابع محل از تامین کھ را فوق، مواردی ایھزینھ عناوین میان از 

 فردی یا باشد شما تبلیغات رایگان چاپ بھ حاضر شما حامی نشریھ مثال طور بھ. کنید تعیین را

 . کند براورده را شما عکاسی نیازھای خبره، و داوطلب

 را کنید موکول انتخابات از پس بھ را آن ھایھزینھ پرداخت توانیدمی کھ را مواردی ھمچنین 

 .کنید لیست جداگانھ
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 طیف با شما. کندمی طلب را بسیاری زمان و وقت کھ است ھاییپروژه جملھ انتخابات، از کمپین مدیریت

 ھایزمان. دارند متفاوتی ھایساعت و ھاآزاد، زمان ھایوقت نظر از کھ ھستید روبرو جامعھ از ایگسترده

پروژه سایر در معمول رویھ بخواھید اگر و …  و بازاریان و اصناف با است متفاوت دولت کارمندان آزاد

 اثربخشی میزان یا و شد خواھید روبرو زیادی مشکالت با یا ببرید، قطعا پیش کمپین کار برای را مرسوم ھای

 . ایدآورده پایین را خود کمپین کارکرد و
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 زمانی دوره سھ طی نیاز مورد امور ھمھ تعیین و بررسی برای دقیق بندیزمان بھ کمپین موفق مدیریت

 :شودمی بندیتقسیم

 

 ھدف با نامرتبط ھایآن، فعالیت اساس بر و داشتھ ایجداگانھ بندیزمان باید دوره سھ این از یک ھر برای

 کندمی کمک شما بھ بندیزمان برنامھ این. کنید صرف شیوه بھترین بھ را کمپین منابع و حداقل بھ را کمپین

 . آورید عمل بھ منابع، جلوگیری دیگر و انسانی و مالی منابع رفع ھدر از تا

کمپین،  مسیر ابتدای بھ راه پایان از زمانی ھدف، جدول اساس بر بندیزمان و انتخابات قانون بھ توجھ با

 قانون در تاریخی و تقویمی منظر از کھ ملزوماتی و زمانی، حدود ھایدوره این تنظیم طی. شودمی ترسیم

دوره قبل از کمپین دوره رسمی کمپیندوره پایانی
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 را ھاییمجموعھ زیر ھا،بخش از کدام ھر برای آن از پس. بود خواھد ما جداول ترسیم مبنای شده، ذکر

  . ببریم باال را راه مسیر ایم، شفافیتکرده ذکر خود برنامھ در کھ جزئیاتی اساس بر تا کنیممی تعریف

 توانیدمی زیر نمودار در. شود تعریف آن برای باید المان کمپین، چند در اقدام ھر انجام برای کلی طور بھ

 . کنید مشاھده را شود گرفتھ نظر در باید اقدام ھر برای کھ مواردی

 

 

 

 و بندیانتخابات، زمان قانون تقویم و آن اساس بر و تھیھ را اقدامات از لیستی ابتدا زمان مدیریت برای لذا

 . است اقدامات این از کدام ھر بھ منابع نیز، تخصیص مرحلھ آخرین. کنیممی ترسیم را زمان مدیریت

اقدام

زمان 
مورد نیاز

بازه 
زمانی

منبع 
مادی

منبع غیر 
مادی
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 :ھستید زیر موارد پیرامون کامل آگاھی داشتن نیازمند شما موارد، این ھمھ تھیھ برای

 

 

 ھر کلی طور بھ اما. کرد تعیین را بیشتری ھایمجموعھ باال، زیر لیست برای توانمی ترجزئی صورت بھ

کند،  روشن شما برای را ھدف بھ رسیدن برای رو پیش نقشھ و کمپین ابعاد از بیشتری زوایای کھ چیزی

 . شود ثبت و تھیھ باید

 و ھاگام این از استفاده با. کنیممی تعریف آن اولیھ اقدامات و بندیزمان لیست تھیھ برای ھایی ادامھ، گام در

 محلی ھایانتخابات برای آن جزئی، از تغییراتی ایجاد و سازیبومی با توانیدشده، می ذکر جداول نمونھ

 ابعاد تمام بھ نسبت را خود آگاھی و اطالعات دامنھ کھ کنید توجھ نکتھ این بھ باید تنھا. کنید مختلف، استفاده

 و مردم ھایخواستھ و قوانین، شرایط، روحیات. دارید نگھ روز بھ را آن و برده باال آن اندازیراه و کمپین

زمانبندی قانون انتخابات•
..).تبلیغات، فعالیت ها و (حدود تعریف شده برای اقدامات هر نامزد • قانون
مادی•
...)انسانی و (غیر مادی •
محدودیت ها•

منابع

تبیین مسیر راه برای تعریف اقدامات• اهداف

رای دهندگان•
...)نیاز ها و توا�ندی ها و (شناخت حوزه انتخابیه • بسرت اجرایی

تبلیغات•
مدیریت کمپین• اقدامات
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 کمتری منابع و زمان تا کرد خواھد کمک شما بھ بیشتر چھ ھر آگاھی پس. است تغییر حال در روز ھر… 

 .کنید خود، صرف ھدف ھر بھ رسیدن برای را

  

 کلیدی ھایتاریخ لیست: نخست گام

 ھایانتخابات، تاریخ ھر آستانھ در کشور انتخابات ستاد ھایاطالعیھ ھمچنین و انتخابات قانون بھ رجوع با

 . کنید لیست را آنھا مابین کلی اقدامات آوری، وجمع را انتخابات ھر کلیدی

 انتخابات گذارقانون و مجری، ناظر توسط کھ است ھاییرنگ، تاریخ نارنجی زیر، نقاط نمودار مطابق

 صورت بھ ھا، مواردیتاریخ این بین ما. باشد ھاتاریخ این اساس بر باید شما بندیزمان مالک. اندشده تعریف

 . است شده ذکر نمونھ
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 :نخست گام تمرین

 روز تا شروع ھنگام از کلیدی ھایتاریخ مابین و کرده تھیھ را گذشتھ انتخابات بھ مربوط کلیدی ھایتاریخ

 .کنید ذکر را مھم و کلی اقدام گیری، پنجرای

 

 

 اقدامات لیست تھیھ: دوم گام

 تعیین و گذاریزمان بتوانید تا کندمی کمک شما بھ زمانی بازه ھر مابین الزم اقدامات از کامل لیست تھیھ

منابع،  اطالعات، تامین آوریجمع بھ مربوط اقدامات این. کنید لیست را اقدام ھر انجام برای الزم زمان

 . است دست این از مواردی نامزد، و ھر فردی اقدامات

 تھیھ اند، درداشتھ را انتخابات قبلی ھایدوره در) غیرداوطلبانھ یا و داوطلبانھ( حضور تجربھ کھ افرادی

 کمپین مدیریت قصد اگر لذا. دھندمی انجام را زمانی تری، محاسباتدقیق تخمین با کمپین اقدامات لیست

 . کنید تجربھ آن از پیش را نامزدھا انتخاباتی ستادھای در حضور است بھتر دارید، حتما را انتخاباتی

 ارایھ کلی دیدی شما بھ جدول این. بگیرید کمک زیر مانند جدولی اقدامات، از لیست تھیھ و دوم گام برای

 مورد صدھا تواندمی جزئیات این. کنید کم یا و اضافھ آن بھ بیشتری جزئیات توانیدمی خود شما و دھدمی

 . بود خواھد تردقیق شما زمانبندی برنامھ بگیرید، نظر در را بیشتری جزئیات ھرچھ. باشد
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 منبع نوع الزم زمان مدت زمانی بازه ۷عنوان زیر کلی عنوان

 انسانی نیروی روز دو نام ثبت از پیش دوره گذار تاثیر ھای چھره لیست تھیھ تحقیقات

 نقاط پیرامون محلی تحقیقات تحقیقات
 انتخابیھ حوزه ضعف و قوت

 انسانی نیروی روز دو نام ثبت از پیش دوره

 انسانی نیروی روز چھار ھا صالحیت تایید تا نام ثبت کمپین محل کمپین

 مالی منابع

 مالی منابع ھفتھ یک ھا صالحیت تایید تا نام ثبت کمپین تجھیز کمپین

 انسانی نیروی روز یک نام ثبت روز تا شروع )تبلیغاتی ھای محدودیت( قانون تبلیغات

 انسانی نیروی روز سھ نام ثبت روز تا شروع ھا روش تبلیغات

 ھای شرکت با مذاکره و تحقیق تبلیغات
 تبلیغات و چاپ

 انسانی نیروی روز ده ھا صالحیت تایید تا نام ثبت

... ...    

     

 ھر وظایف از بندیکمپین، تقسیم در فعال افراد اساس بر و تھیھ توانیدمی را الزم زمانی ھایمدت مجموع

 امور پیگیر ھمزمان طور بھ تواندمی حتی فرد یک کوچک انتخابیھ ھایحوزه در. باشید داشتھ شخص

 . باشد مختلف

 ھم بھ باالیی ھمپوشانی و سوییسپارید، ھممی فرد ھر بھ کھ متنوعی اقدامات و ھامسئولیت تا کنید تالش

 پیگیر ھمزمان است شماست، بھتر انتخاباتی ستاد محل یافتن پیگیر کھ فردیمثال،  طور بھ. باشد داشتھ

                                                                 
عنوان محل کمپین دو  توانید برای زیربھ طور مثال درباره محل کمپین، می. ھایی را بھ ھمین منوال تھیھ کنیدبرای ھر زیر عنوان بخش ۷
 .ورد محل کمپین آقایان و محل کمپین بانوان را تعریف کنید و اطالعات مربوط بھ ھر کدام را درج کنیدم
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 شده محول امور روی بیشتری تمرکز تا کرد خواھد کمک شما انسانی نیروی بھ کار این. باشد نیز آن تجھیز

 . کنید جلوگیری زمان رفت ھدر از و باشند داشتھ خود بھ

 :دوم گام تمرین

 عنوان زیر ۵آنھا،  از کدام ھر برای و کرده ذکر بخش ۵کلی،  عنوان بخش برای و تھیھ را فوق جدول

 .کنید کامل را جدول و کرده تعریف

 

 

 زمان بھ اقدام محوریت تبدیل: سوم گام

 در را ماھھ چند تاریخ کھ معنی بدین. کنید زمان، تنظیم اساس بر را برنامھ محوریت بعدی، باید مرحلھ در

 را فوق جدول اقدامات) آخر ماه برای( روز ھر و) اول ھایماه در( ھفتھ ھر برای و کرده درج جدولی

 . کنید لیست

 با دھد، امامی نشان انتخابات بھ مانده روز چند در را ایپرمشغلھ بسیار نمونھ، روزھای زمانی جدول

 موقع بھ انجام در کمپین گروه اعضای دیگر و کمپین مدیر بھ توانمی اصلی طرح در ھافعالیت دھیسازمان

 .کرد کمک کارھا ھمھ
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 گیریرای از بعد روز تا تبلیغات پایان دوره

 نیاز مورد منابع مسئول اشخاص یا شخص فعالیت تاریخ

 بع��د روز
 از

 انتخابات

 اجرایی اقدامات کردن نھایی 

 

 کمپین مدیر 
 دفتر مسئول 
 مالی مدیر 

 پول 

 پول  مالی مدیر  کارکنان دستمزد پرداخت 

   پول  اجرایی مدیر  انتخاباتی ستاد تخلیھ 
 انسانی نیروی 
 ترابری 

کارکنان،  از قدردانی میھمانی 
 حامیان داوطلب، و افراد

 برگزاری محل  کمپین اعضای 
 پذیرایی 
 کوچک ھدایای 

 

 نیاز مورد منابع مسئول اشخاص یا شخص فعالیت تاریخ

 روز
 انتخابات

 مراجعین با گفتگو و حض���ور 
 ستاد بھ

 انتخاباتی نامزد 
 کمپین مدیر 
 داوطلب افراد ھماھنگی مسئول 
 انسانی منابع مدیر 
 ستاد در فعال داوطلب اعضای 

 انسانی نیروی 
 پذیرایی 
 ترابری 

 کمپین مدیر  ھا صندوق ناظرین با تماس 
 داوطلب افراد ھماھنگی مسئول 

 ش����ماره فھرس����ت 
 ھاتلفن

 انسانی نیروی 

 ھ����ایح����وزه در ن����ظ����ارت 
 رأی شمارش و گیریرأی

 مس��������ئ��ول و ک��م��پ��ی��ن م���دی��ر 
 شناسایی – میدانی دھیسازمان
 م���راک���ز و م���ھ���م ھ���ایح���وزه

 آرا شمارش
 داوطلب افراد ھماھنگی مسئول 

 اف����راد آم����وزش و ج����ذب –
 ھایمھارت زمینھ در داوطلب
 نظارتی

 ل����یس����������تچ����ک 
 نظارتی

 انسانی نیروی 



سازی مبانی راهربدی کمپین انتخاباتیآماده | 36  
 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  

 انتخاباتی بیانیھ دو کردن آماده 
 شکست و پیروزی برای

 مطبوعاتی مدیر و کمپین مدیر 
 مطبوع���اتی راھبرد تعریف –

 ھماھنگ و انتخابات روز برای
 مطبوعاتی رویدادھای کردن

 نامزد 

 رس����انھ فھرس����ت 
 جمعی ھای

 تحریریھ 

 

 نیاز مورد منابع مسئول اشخاص یا شخص فعالیت تاریخ

 روز ۱
 از پیش

 و انتخابات
 شب آخرین

 تبلیغات
 انتخابات

 دھندگانرأی با تماس 
 در خ��ان��ھ ب��ھ خ��ان��ھ مراجع��ھ 

 و ب نواحی نھایی س�����ومیک
۸پ

F 

 و میدانی دھیس��ازمان مس��ئول 
 داوطلب افراد ھماھنگی مسئول

قن���اع بروش�������ور   ا
 دھندگانرأی

 ن���������ف���������ر ۱۵۰ 
 ۹داوطلب

 با دیدار – نامزد بازدیدھای 
 برای محلی برجستھ رھبران
 و ب��یش��������ت��ر ت���أی��ی���د ج��ل���ب

 جھ��ت آنھ��ا از درخواس��������ت
 رأی برای خود حامیان بسیج
 دادن

 ترابری  کمپین مدیر و نامزد 

 مح��ل در ن��امزد س������خنرانی 
 تم��ام از اس������تف��اده و س������ت��اد
 ایجاد برای انس�������انی نیروی

 ستاد محل در روانی جو

 نامزد 
 مطبوعاتی مدیر 
 کمپین اعضای و مدیر 
 داوطلب نیروھای 

 پذیرایی 
 انسانی نیروی 

 

 نیاز مورد منابع مسئول اشخاص یا شخص فعالیت تاریخ

 روز ۲
 از پیش

 انتخابات

 –دھ��ن���دگ���انرأی ب���ا ت��م���اس 
 در خ��ان��ھ ب��ھ خ��ان��ھ مراجع��ھ

 پ و ب نواحی میانی سومیک

 مس��������ئ��ول و ک��م��پ��ی��ن م���دی��ر 
 میدانی دھیسازمان

 ھدف نواحی شناسایی 
 فھرست تھیھ – داده پایگاه مدیر 

 ھدف دھندگانرأی

 مراجعھ بروش�����ور 
 خانھ بھ خانھ

 ھ���ایح��رف م��ت��ن 
 داوطلب افراد

 یا نواحی فھرس����ت 
 ھدف دھندگانرأی

                                                                 
 .بندی صورت گرفتھ است در این جدول بھ صورت مثال این تقسیم. بندی کنیدنقشھ حوزه انتخابیھ خود را با توجھ بھ تراکم جمعیتی، تقسیم ۸

خانھ مراجعھ و مکالمھ  ۱۲تا  ۸تواند در ھر ساعت بھ طور متوسط بھ  طور متوسط، ھر فرد میبھ . این ارقام بھ صورت نمونھ است ۹
درصد عدم پاسخگویی و یا  ۲۰بندی کرده در حوزه انتخابیھ، و لحاظ نمودن عدد لذا بر اساس تعداد منازل نواحی تقسیم. کوتاھی داشتھ باشد

 .اد داوطلب خود را مشخص کنیدبودن فرد واجد شرایط رای دادن در منزل، تعداد افر
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 داوطلب افراد ھماھنگی مسئول 
 جھ��ت داوطل��ب افراد ج��ذب –

 خانھ بھ خانھ مراجعھ

 ن���واح���ی ن���قش���������ھ 
 مراجعھ بھ مربوط

 خانھ بھ خانھ
 برچس���ب یا نش���انھ 

 ل�����وگ�����وی دارای
 کمپین

 ن���������ف���������ر ۱۰۰ 
 ۱۰داوطلب

 مرکز در پیم���اییراه و تجمع 
 برای بزرگ رویداد – ش�����ھر
 حامیان و دھندگانرأی بس������ج
 چھ ھر معرفی و الف ۱۱گروه
 قب��ل روزھ�ای در ن�امزد بھتر

 انتخابات از

 کمپین مدیر 
 میدانی دھیسازمان مسئول 
 داوطلب افراد ھماھنگی مسئول 
 مطبوعاتی مدیر 
 نامزد 

نامدعوت/اطالعیھ 
 ح���ام��ی���ان ب��رای ه
 ۱۰ از ارس���������ال(

 )قبل روز
 برای ت���ابلو و بنر 

 مح��ل در نص��������ب
 سخنرانی

 پرچم 
 شدهضبط موسیقی 

 و ملی س������رود و
 میھنی

 ۱۲س������خنرانی متن 
 بر تأکید با( نامزد
 ان��گ��ی��زش و پ��ی���ام

 )حامیان
 ترابری 

 – اعض�������ا جذب ھایجایگاه 
 از دعوت و ج��ایگ��اه برپ��ایی

 با دیدار برای محلی س������اکنان
 پذیرایی ھمراه بھ نامزد

 میدانی دھیسازمان مسئول 
 داوطلب افراد ھماھنگی مسئول 
 نامزد 

 سیار جایگاه 
 کمپین منتشرات 
 پذیرایی 
 داوطلب نفر ۱۰ 

                                                                 
برای ھر ناحیھ یک مسئول، زیرمجموعھ مسئول، برای . بندی و زیرمجموعھ وار تعریف کنیدنیروی انسانی خود را بھ مانند نواحی تقسیم ۱۰

این . شوندبندی مییمھای دو تا سھ نفره تعیین کھ زیر نظر متولی فعالیت و تقسھر محلھ یک متولی و زیرمجموعھ ھر محلھ نیز تعدادی گروه
 .کندتر میگیری و مدیریت منابع انسانی را تسھیلبندی، گزارششیوه تقسیم

بھ شما این اجازه را خواھد داد تا بتوانید برای ھر کدام از آنھا، مسئولی از خودشان را تعیین کنید تا رابط میان اھداف  بندی حامیان،گروه ۱۱
 … .بندی از جملھ اصناف، دانشجویان و تقسیم. شما و نیازھای آنان باشند

رمز “گوید کھ نرگس کمالی، عضو شورای شھر زیرآب می. تالش کنید تا پیام انگیزشی شما در عین طرح عمیق مسائل، ساده نیز باشد ۱۲
 ) ۱۳۹۵تابستان  –مصاحبھ با یلدا (” .موفقیت من بیان خوب مسائل بود
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 برای الزم ھ���ای ھم���اھنگی 
 و ناظرین و گیری رای روز

 ھا صندوق

 کمپین مدیر 
 داوطلب افراد ھماھنگی مسئول 

 نظارتی لیستچک 
 انسانی نیروی 

 و ع����م����وم����ی دی����دارھ����ای 
 نامزد سخنرانی و خصوصی

 چ محلھ در

 مطبوعاتی مدیر 
 نامزد 
 ش������ناختھ ھای چھره از تن چند 

 ستاد شده

 یا س������خنرانی متن 
 نامزد مھم نکات

 ترابری 
 پذیرایی 

 

 نیاز مورد منابع مسئول اشخاص یا شخص فعالیت تاریخ

 روز ۳
 از پیش

 انتخابات

 – دھن���دگ���انرأی ب���ا تم���اس 
 در خ��ان��ھ ب��ھ خ��ان��ھ مراجع��ھ

 ت و ث نواحی آخر سومیک

 مس��������ئ��ول و ک��م��پ��ی��ن م���دی��ر 
 شناسایی – میدانی دھیسازمان
 ھدف نواحی

 فھرست تھیھ – داده پایگاه مدیر 
 ھدف دھندگانرأی

 جذب – داوطلب افراد ھماھنگی مس���ئول
 ب��ھ خ��ان��ھ مراجع��ھ جھ��ت داوطل��ب افراد
 خانھ

 مراجع��ھ بروش������ور 
 خانھ بھ خانھ

 افراد ھایحرف متن 
 داوطلب

 یا نواحی فھرس������ت 
 ھدف دھندگانرأی

 مربوط نواحی نقش��ھ 
 بھ خانھ مراجعھ بھ

 خانھ
 برچس�����ب یا نش�����انھ 

 کمپین لوگوی دارای
 داوطلب نفر ۱۰۰ 

 – اعض�������ا جذب ھایجایگاه 
 کلیدی نقاط در جایگاه برپایی

 محلی س�������اکن��ان از دعوت و
 ھمراه بھ نامزد با دیدار برای

 پذیرایی

 میدانی دھیسازمان مسئول 
ئول   - افراد ھم���اھنگی مس�������

 داوطلب���ان ج���ذب – داوطل���ب
 ھمکاری برای

 نامزد 

 سیار جایگاه 
 کمپین منتشرات 
 پذیرایی 
 داوطلب نفر ۱۰ 

 

 و ع����م����وم����ی دی����دارھ����ای 
 نامزد سخنرانی و خصوصی

۱۳ج محلھ در
F 

 مطبوعاتی مدیر 
 نامزد 
 ش�����ناختھ ھای چھره از تن چند 

 ستاد شده

 ی���ا س������خنرانی متن 
 نامزد مھم نکات

 ترابری 
 پذیرایی 

                                                                 
. منطقھ حوزه انتخابیھ داشتھ باشد ۷سخنرانی جامع در  ۷بتواند  شب تبلیغات، ۷انتخابیھ، باید در طی بستھ بھ حجم حوزه  نامزد انتخاباتی، ۱۳

 البتھ این حجم و این تعداد، در روستاھای کوچک، می تواند بھ حضور در منزل خانواده ھای سرشناس ھر روستا و سخنرانی در جمع اعضا،
 .ریزی و ھماھنگی شودبرنامھ زم است از دو ھفتھ قبل برای انجام این امور،ال. فامیل و دوستان آن خانواده انجام شود
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 نیاز مورد منابع مسئول اشخاص یا شخص فعالیت تاریخ

 روز ۴
 از پیش

 انتخابات

 – ھ���اروزن���ام���ھ در تبلیغ���ات 
 در نھ���ایی ھ���ایآگھی چ���اپ

 روز از ق��ب���ل ھ���اروزن���ام���ھ
 گرفتن ھ��دف برای انتخ��اب��ات

 پ و ب گروه دھندگانرأی

 ت��دوین – ن��امزد و کمپین م��دیر 
 تبلیغات برای پیام

 ب��ھ کم��ک – مطبوع��اتی م��دیر 
 دھیس������ازمان و پیام نوش������تن

 ھاآگھی

 پول 

 از اس������تفاده – اینترنتی کمپین 
نھ ماعی ھایرس�������ا  برای اجت

 دادن رأی جھت حامیان بسیج

 و خبری ھایرس�����انھ مس�����ئول 
 مطبوعاتی مدیر

 رایانھ 
 انسانی نیروی 

 – اعض�������ا جذب ھایجایگاه 
 کلیدی نقاط در جایگاه برپایی

 محلی س�������اکن��ان از دعوت و
 ھمراه بھ نامزد با دیدار برای

 پذیرایی

 مس��������ئ��ول و ک��م��پ��ی��ن م���دی��ر 
 ش�ناس�ایی -میدانی دھیس�ازمان

 جایگاه برپایی برای مھم نقاط
ئول   - افراد ھم���اھنگی مس�������

 داوطلب���ان ج���ذب – داوطل���ب
 ھمکاری برای

 نامزد 

 سیار جایگاه 
 کمپین منتشرات 
 پذیرایی 
 داوطلب نفر ۱۰ 

 و ع����م����وم����ی دی����دارھ����ای 
 نامزد سخنرانی و خصوصی

 ث محلھ در

 مطبوعاتی مدیر 
 نامزد 
 ش�����ناختھ ھای چھره از تن چند 

 ستاد شده

 ی���ا س������خنرانی متن 
 نامزد مھم نکات

 ترابری 
 پذیرایی 

 – دھن���دگ���انرأی ب���ا تم���اس 
 در خ��ان��ھ ب��ھ خ��ان��ھ مراجع��ھ

 پ و ب نواحی اول سومیک

 مس��������ئ��ول و ک��م��پ��ی��ن م���دی��ر 
 شناسایی – میدانی دھیسازمان
 ھدف نواحی

 فھرست تھیھ – داده پایگاه مدیر 
 ھدف دھندگانرأی

 داوطلب افراد ھماھنگی مسئول 
 جھ��ت داوطل��ب افراد ج��ذب –

 خانھ بھ خانھ مراجعھ

 مراجع��ھ بروش������ور 
 خانھ بھ خانھ

 افراد ھایحرف متن 
۱٤داوطلب

F 
 یا نواحی فھرس������ت 

 ھدف دھندگانرأی
 مربوط نواحی نقش��ھ 

 بھ خانھ مراجعھ بھ
 خانھ

 برچس�����ب یا نش�����انھ 
 کمپین لوگوی دارای

 داوطلب نفر ۱۰۰ 

                                                                 
آنھا باید بھ طور کامل بھ . برای آنھا پیرامون شیوه سخن گفتن با مردم و جامعھ ھدف گفتگو کنید. افراد داوطلب نیازمند آموزش ھستند ۱٤

ھایی کھ باید این افراد در لذا تھیھ محور متن حرف. ھدف را داشتھ باشنداھداف و شعارھا و نیازھای مردم آگاه بوده و قدرت اقناع جامعھ 
 .گفتگو با مردم باید مورد توجھ قرار دھند را تھیھ و در اختیار آنان قرار دھید
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 نیاز مورد منابع مسئول اشخاص یا شخص فعالیت تاریخ

 پیش روز ۵
 انتخابات از

 سطح و پوستر و تراکت پخش 
 ھای محل در و روستا و شھر
 شده تعیین

 تبلیغات مدیر 
 نیروھای و انس���انی منابع مدیر 

 داوطلب

 کمپین منتشرات 
 ترابری 
 انسانی نیروی 
 از( پ������ذی������رای������ی 

 از پ��س داوط��ل��ب���ان
 )کار انجام

 از اس�����تفاده – اینترنتی کمپین 
نھ ماعی ھایرس�������ا  برای اجت

 دادن رأی جھت حامیان بسیج

 و خبری ھایرس�����انھ مس�����ئول 
 مطبوعاتی مدیر

 رایانھ 
 انسانی نیروی 

 – اعض�������ا جذب ھایجایگاه 
 کلیدی نقاط در جایگاه برپایی

 محلی س�������اکن��ان از دعوت و
 ھمراه بھ نامزد با دیدار برای

 پذیرایی

 مس��������ئ��ول و ک��م��پ��ی��ن م���دی��ر 
 ش�ناس�ایی -میدانی دھیس�ازمان

 جایگاه برپایی برای مھم نقاط
ئول   - افراد ھم���اھنگی مس�������

 داوطلب���ان ج���ذب – داوطل���ب
 ھمکاری برای

 نامزد 

 سیار جایگاه 
 کمپین منتشرات 
 پذیرایی 
 داوطلب نفر ۱۰ 

 

 و ع����م����وم����ی دی����دارھ����ای 
 نامزد سخنرانی و خصوصی

 ت محلھ در

 مطبوعاتی مدیر 
 نامزد 
 ش�����ناختھ ھای چھره از تن چند 

 ستاد شده

 ی���ا س������خنرانی متن 
 نامزد مھم نکات

 ترابری 
 پذیرایی 

 – دھن���دگ���انرأی ب���ا تم���اس 
 در خ��ان��ھ ب��ھ خ��ان��ھ مراجع��ھ

 پ و ب نواحی میانی سومیک

 مس��������ئ��ول و ک��م��پ��ی��ن م���دی��ر 
 شناسایی – میدانی دھیسازمان
 ھدف نواحی

 فھرست تھیھ – داده پایگاه مدیر 
 ھدف دھندگانرأی

 داوطلب افراد ھماھنگی مسئول 
 جھ��ت داوطل��ب افراد ج��ذب –

 خانھ بھ خانھ مراجعھ

 مراجع��ھ بروش������ور 
 خانھ بھ خانھ

 افراد ھایحرف متن 
 داوطلب

 یا نواحی فھرس������ت 
 ھدف دھندگانرأی

 مربوط نواحی نقش��ھ 
 بھ خانھ مراجعھ بھ

 خانھ
 برچس�����ب یا نش�����انھ 

 کمپین لوگوی دارای
 داوطلب نفر ۱۰۰ 
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 نیاز مورد منابع مسئول اشخاص یا شخص فعالیت تاریخ

 پ�ی��ش روز ۶
 انتخابات از

 سطح و پوستر و تراکت پخش 
 ھای محل در و روستا و شھر
 شده تعیین

 تبلیغات مدیر 
 نیروھای و انس���انی منابع مدیر 

 داوطلب

 کمپین منتشرات 
 ترابری 
 انسانی نیروی 
 از( پ������ذی������رای������ی 

 از پ��س داوط��ل��ب���ان
 )کار انجام

 از اس������تفاده – اینترنتی کمپین 
نھ ماعی ھایرس�������ا  برای اجت

 حامیان بسیج

 و خبری ھایرس�����انھ مس�����ئول 
 مطبوعاتی مدیر

 رایانھ 
 انسانی نیروی 

 و اص��لی مس��جد در س��خنرانی 
۱٥روستا و شھر میدان

F 
 مس��������ئ��ول و ک��م��پ��ی��ن م���دی��ر 

 مس����ئول -میدانی دھیس����ازمان
 – داوطل���ب - افراد ھم���اھنگی

 تبلیغات کمپین مدیر
 نامزد 

 کمپین منتشرات 
 اعض���������ای تم���امی 

 کمپین
 داوطلب اعضای و 

 و خص������وص������ی و دیدارھای 
 ت محلھ در نامزد سخنرانی

 مطبوعاتی مدیر 
 نامزد 
 ش�����ناختھ ھای چھره از تن چند 

 ستاد شده

 ی���ا س������خنرانی متن 
 نامزد مھم نکات

 ترابری 
 پذیرایی 

 – دھن���دگ���انرأی ب���ا تم���اس 
 در خ��ان��ھ ب��ھ خ��ان��ھ مراجع��ھ

 و ب نواحی پایانی س������ومیک
 پ

 مس��������ئ��ول و ک��م��پ��ی��ن م���دی��ر 
 شناسایی – میدانی دھیسازمان
 ھدف نواحی

 فھرست تھیھ – داده پایگاه مدیر 
 ھدف دھندگانرأی

 داوطلب افراد ھماھنگی مسئول 
 جھ��ت داوطل��ب افراد ج��ذب –

 خانھ بھ خانھ مراجعھ

 مراجع��ھ بروش������ور 
 خانھ بھ خانھ

 افراد ھایحرف متن 
 داوطلب

 یا نواحی فھرس������ت 
 ھدف دھندگانرأی

 مربوط نواحی نقش��ھ 
 بھ خانھ مراجعھ بھ

 خانھ
 برچس�����ب یا نش�����انھ 

 کمپین لوگوی دارای
 داوطلب نفر ۱۰۰ 

 

                                                                 
ون برنامھھا در شھرھای کوچک و و روستاھا، ھر روز از ایام منتھی بھ انتخابات، یک نامزد بھ صورت رسمی پیراممعموال در انتخابات ۱٥

 .گویدھای خود سخن می
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 نیاز مورد منابع مسئول اشخاص یا شخص فعالیت تاریخ

 پ�ی��ش روز ۷
 انتخابات از

 سطح و پوستر و تراکت پخش 
 ھای محل در و روستا و شھر
 شده تعیین

 تبلیغات مدیر 
 نیروھای و انس���انی منابع مدیر 

 داوطلب

 کمپین منتشرات 
 ترابری 
 انسانی نیروی 
 از( پ������ذی������رای������ی 

 از پ��س داوط��ل��ب���ان
 )کار انجام

 از اس������تفاده – اینترنتی کمپین 
نھ ماعی ھایرس�������ا  برای اجت

 حامیان بسیج

 و خبری ھایرس�����انھ مس�����ئول 
 مطبوعاتی مدیر

 رایانھ 
 انسانی نیروی 

 تبلیغات کمپین مدیر  گروھی پیامک ارسال 
 مالی مدیر 

 کامپیوتر 
 پول 

 و خص������وص������ی و دیدارھای 
 پ محلھ در نامزد سخنرانی

 مطبوعاتی مدیر 
 نامزد 
 ش�����ناختھ ھای چھره از تن چند 

 ستاد شده

 ی���ا س������خنرانی متن 
 نامزد مھم نکات

 ترابری 
 پذیرایی 

 – دھن���دگ���انرأی ب���ا تم���اس 
 در خ��ان��ھ ب��ھ خ��ان��ھ مراجع��ھ

 الف نواحی

 مس��������ئ��ول و ک��م��پ��ی��ن م���دی��ر 
 شناسایی – میدانی دھیسازمان
 ھدف نواحی

 فھرست تھیھ – داده پایگاه مدیر 
 ھدف دھندگانرأی

 داوطلب افراد ھماھنگی مسئول 
 جھ��ت داوطل��ب افراد ج��ذب –

 خانھ بھ خانھ مراجعھ

 مراجع��ھ بروش������ور 
 خانھ بھ خانھ

 افراد ھایحرف متن 
 داوطلب

 یا نواحی فھرس������ت 
 ھدف دھندگانرأی

 مربوط نواحی نقش��ھ 
 بھ خانھ مراجعھ بھ

 خانھ
 برچس�����ب یا نش�����انھ 

 کمپین لوگوی دارای
 داوطلب نفر ۱۰۰ 

 

 نیاز مورد منابع مسئول اشخاص یا شخص فعالیت تاریخ

 پ�ی��ش روز ۸
 و انتخابات از

 – دھن���دگ���انرأی ب���ا تم���اس 
 برای مطالب پس�����تی ارس�����ال

 پ و ب گروه دھن���دگ���انرأی
 سیستم در اختالل صورت در(

 مس��������ئ��ول و ک��م��پ��ی��ن م���دی��ر 
 ش�ناس�ایی -میدانی دھیس�ازمان

 ھدف دھندگانرأی یا نواحی

 نامھ، بروش������ور، و 
 مطالب سایر

ماس فھرس�������ت   با ت
 دھندگانرأی
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 روز آغ�������از
 تبلیغات

 ھفتھ، منتش��رات این در پس��تی
 توزیع ھ��اخ��ان��ھ در را کمپین

 )کنید

 فھرست تھیھ – داده پایگاه مدیر 
 دھن��دگ��انرأی ی��ا نواحی تم��اس
 ھدف

 داوطلب افراد ھماھنگی مسئول 
 ب����رای داوط����ل����ب����ان ج����ذب –

 ھاایمیل سازیآماده

 تمبر و پاکت 
 داوطلب نفر  ۵۰ 

 ض������یافت – مالی منابع تأمین 
 از یکی خ�ان�ھ در عص������ران�ھ

 پروپاقرص حامیان

 – م���ال��ی ت���أم��ی��ن مس��������ئ��ول 
 جذب و رویداد دھیس�������ازمان

 بالقوه مالی حامیان
 نامزد 

 کمپین منتشرات 

 

 سطح و پوستر و تراکت پخش 
 ھای محل در و روستا و شھر
 شده تعیین

 تبلیغات مدیر 
 نیروھای و انس���انی منابع مدیر 

 داوطلب

 کمپین منتشرات 
 ترابری 
 انسانی نیروی 
 از( پ������ذی������رای������ی 

 از پ��س داوط��ل��ب���ان
 )کار انجام

 

 زیادی ھایبخش طبیعی طور بھ. دھدمی نشان را کمپین مشغلھ پر و پایانی روزھای نمونھ زمانی جدول این

 آن مانند پایھ طرح اساس بر ھافعالیت دھیسازمان. شود اضافھ روزانھ امور لیست برای جدول ھر بھ باید

 . کندمی کمک کارھا موقع بھ و دردسربی انجام در اعضا دیگر و کمپین مدیر بھ آمده فوق جدول در چھ

 :سوم گام تمرین

 کمپین شروع از پیش ھفتھ ۱۰ھمراه  بھ روزه ۱۵انتخاباتی  کمپین برای خالی بعد، جدولی صفحات در

 است الزم. کنید ریزیطرح را خود کمپین ھایفعالیت توانیدمی نمونھ این از استفاده با. است شده ارائھ

 کمپین، تنظیم شروع از پیش مناسب زمان نیز و خود کمپین قانونی دقیق زمان اساس بر را جدول این

 دوره عنوان بھ را بیشتری زمان دارید، باید شرکت آن در کھ است انتخاباتی اولین این مثال، اگر. کنید
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انتخابیھ،  حوزه حجم و انتخابات نوع بھ بنا حتی کھ بگیرید نظر در کامل آمادگی جھت کمپین شروع از پیش

 . برسد ھم سال یک بھ تواندمی

 این در بھتر جدول تا شده محدود حدی تا فعالیت ھر انجام زمان بھ مربوط نمونھ، فضای زمانی جدول در

 را ایجداگانھ بیشتر، صفحات ھایفعالیت و جزییات کردن اضافھ بھ نیاز صورت در. بگیرد جای راھنما

 بیشتر کمپین اعضای و شما باشد، آمادگی بیشتر جزییات این میزان چھ ھر. کنید اضافھ جدول این بھ

 . بود خواھد

 

  کمپین زمانی جدول نمونھ

 داوطلب افراد تعداد مسئول فرد فعالیت تاریخ
 نیاز مورد

منابع، پول، بروشور،  سایر
 ... بنر، غذا، و

     انتخابات روز

     ۱۵روز  /رسمی کمپین

    

 ۱۴روز  /رسمی کمپین

 

    

    

 ۱۳روز  /رسمی کمپین

 

    

    

 ۱۲روز  /رسمی کمپین
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 ۱۱روز  /رسمی کمپین

 

    

    

 ۱۰روز  /رسمی کمپین

 

    

    

 ۹روز  /رسمی کمپین

 

    

    

 ۸روز  /رسمی کمپین

 

    

    

 ۷روز  /رسمی کمپین

 

    

    

 ۶روز  /رسمی کمپین

 

    

    

 ۵روز  /رسمی کمپین

 

    

    

 ۴روز  /رسمی کمپین

 

    

    

 ۳روز  /رسمی کمپین
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 ۲روز  /رسمی کمپین

 

    

 ۱روز  /رسمی کمپین

 

    

    

     کمپین از قبل ھفتھ یک

 و ھا صالحیت نتایج اعالم
 کمپین از قبل ھفتھ دو

    

     کمپین از قبل ھفتھ سھ

     کمپین از قبل ھفتھ چھار

     کمپین از قبل ھفتھ پنج

     کمپین از قبل ھفتھ شش

     کمپین از قبل ھفتھ ھفت

 و انتخابات در نام ثبت روز
 کمپین از قبل ھفتھ ھشت

    

     کمپین از قبل ھفتھ نھ

     کمپین از قبل ھفتھ ده
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 :تدوین و زمانی پیگیری و نظارت

 جوابگو کوچک انتخابیھ ھایحوزه برای است ممکن قبلی جداول ھایداده تمام نظارت و مدیریت، گردآوری

 . بود خواھد بزرگتر، مشکل انتخابیھ ھایحوزه در باشد، اما

 . کنید استفاده منظور این برای پروژه مدیریت ساده ھایسیستم از بتوانید باید

 ھم با و نداده رخ یکدیگر با اجرایی عناوین ھمھ پایان و پروژه، شروع مدیریت اولیھ مبانی مطابق ھمچنین

 خطوط آن اساس بر تا کرد سازیپیاده زمانی خطوط صورت بھ را آنھا باید لذا. پذیرفت نخواھد پایان نیز

 را خود غیرمادی و مادی و انسانی منابع و تعیین را کدام ھر اجرایی فواصل یا و ھمپوشانی زمانی، میزان

 .  دھید اختصاص

 توزیع برنامھ شیوه از ایشده، نمونھ استفاده پروژه مدیریت افزارنرم از کھ زیر شکل در نمونھ طور بھ

 . کنیدمی مشاھده را زمانی ھایچھارچوب در عناوین
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 فھرست: ستا ھافھرست مجموعھ کمپین ھر ابزارھای میان در استفاده مورد ابزارھای ترینرایج از یکی

 محلی، فھرست جوامع رھبران داوطلب، فھرست افراد بالقوه، فھرست مالی حامیان حامیان، فھرست

 ھایفھرست فکری، و رھبران پذیر، فھرستاقناع ندگانھدرأی رسانھ، فھرست اصحاب با تماس اطالعات

 . است شده ذکر مواردی پیشنھادی ھایفھرست پیرامون جزوه این فصول از برخی در. دیگر

 افزایش چگونگی و مکان درباره را حیاتی اطالعات و ھستند کمپین ھایرگ در خون ھمچون ھافھرست

 گسترده دسترسی حس کمپین در شاید متعدد و بلندباال ھایفھرست چھ اگر. دارند خود در کمپین از حمایت

 . است آن در مندرج ھایداده نظم و کیفیت بھ فھرست ھر فایده کنند، اما ایجاد را اطالعات بھ

 مسیر شفافیت میزان بردن باال طریق از تا کندمی کمک شما بھمفید،  ھافھرست تھیھ و ھاداده درست مدیریت

 بتوانید آن نتیجھ در و داشتھ کمپین یک نیاز مورد جوانب تمام بھ تریکامل ھدف، اِشراف تا خود کمپین راه

 . باشید داشتھ انتخاباتی امور از واقعی بندیزمان و منابع پیرامون دقیق ریزیبرنامھ
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 ھایدوره آمار توانیدمی کشور وزارت سایت بھ مراجعھ با. کرد تھیھ مختلف منابع از توانمی را ھافھرست

 حوزه بھ مربوط ھایلیست بتوانید تا کرد خواھد کمک شما بھ محلی تحقیقات. کنید تھیھ را انتخابات قبلی

 جمعی، دسترسی تبلیغات یا و انتخابات حوزه در فعال تبلیغاتی ھایشرکت ھمچنین. کنید تھیھ را خود انتخابیھ

 .دارند انتخابیھ حوزه ھر در دھندگانرای تماس ھایشماره بھ مندیقانون

 :اندشده لیست ادامھ در خواھند بھتر، کمک ریزیبرنامھ برای شما بھ کھ ھاییفھرست برخی

 

  

برنامه ریزی

اِرشاف

شفافیت
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 دھندگانرأی کلی آمار 

) غیره جنسیت، سن، و( جمعیتی اطالعات برخی و نام بھ دھندگانرأی کلی آمار از استفاده با کمپین

 تبلیغات نیاز، حجم مورد آرای میزان از دیدی تا کرد خواھد کمک آمار این. کندمی پیدا دسترسی

 و عمومی دیدار حداکثر برای ریزیبرنامھ نیز و دھندگانرای کامل پوشش برای نیاز مورد

 حوزه در ۱۳۹۴سال  مجلس انتخابات نمونھ، برای طور بھ. کنید ریزیبرنامھ را آنان با خصوصی

 را مفید اما کلی آماری تواندمی زیر ۱٦خوزستان، جدول استان در سلیمان مسجد شھرستان انتخابیھ

 :دھد ارایھ

 رأی آمار

 دھندگان

 دھنده رأی

 مرد

 دھنده رأی

 زن

 رأی کل

 دھندگان

 ۸۵۳۴۶ ۴۲۸۰۶ ۴۲۵۴۰ مسجدسلیمان

 ۱۶۶۰۷ ۸۳۴۶ ۸۲۶۱ ھفتکل

 ۲۶۲۷۴ ۱۲۹۳۱ ۱۳۳۴۳ اللی

 ۳۶۲۶۷ ۱۸۳۳۲ ۱۸۹۳۵ اندیکا

 ۱۶۴۴۹۴ ۸۱۴۱۵ ۸۳۰۷۹ جمع

                                                                 
 /view/1712http://asemarinews.ir/more/news: منبع ۱٦
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 اولی دھندگان رأی

 ۵۰۵۵ مسجدسلیمان

 ۵۱۰ ھفتکل

 ۱۰۲۶ اللی

 ۱۸۵۹ اندیکا

 ۸۴۵۰ جمع

 

 :شد حاصل انتخابات آن در ذیل نھایت، نتیجھ در

 ۲۵۴۶۲    وند  عبده ظاھری عسکرعلی 

 ۲۳۳۰۲                ورناصری  علیرضا 

 ۱۸۰۵۶                   ھزاریان  هللاصفی 
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 توانستمی کھ صورتی در سوم نفر. یافتند راه دوم دور اول، بھ منتخب نتایج، دو بودن نزدیک بھ توجھ با

 رقم این. بود شده دوم نفر کند، جایگزین جذب خود بھ را دھندگانرای آراء از درصد ۲از  بیشتر کمی تنھا

 . یافت…  و خاص تفکرات با ھا، افراد اصناف، اقلیت میان در توانمی را درصد دو

 

 

 

 آنھا از کدام ھر برای و کرده لیست را کوچک ھایدرصد دو این بتوانید تا کنندمی کمک شما بھ ھافھرست

   . کنید ریزیبرنامھ جداگانھ صورت بھ
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  نامزدھا آشنایان و دوستان فھرست 

 از استفاده. دارد دست در شغلی ھمکاران خانواده، و دوستان، اعضای از ایشبکھ خود دفتر در نامزد ھر

 موفقیت بھ معموال افراد این کھ چرا دارد زیادی اھمیت افراد جذب و دسترسی برای کمپین در فھرست این

 رویدادھا از عمومی، میزبانی تأیید جلب بھ گوناگون ھایشیوه بھ بتوانند شاید و دارند عالقھ کمپین یا نامزد

 . کنند کمک خود زندگی محل در حمایت جلب جھت خانھ بھ خانھ مراجعھ مالی، یا منابع تأمین جھت

 . است شده برده نام منابع اولیھ تامین برای نامزد شخصی حوزه نام با فھرست این منابع، از مدیریت درس در

 

 

 

فامیل

همکاران

خانواده

دوستان
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  حامیان آشنایان و دوستان فھرست  

 کمپین و دھند ارائھ خود شغلی و شخصی دوستان از فھرستی بتوانند شاید نیز سیاسی حزب یا نامزد حامیان

 استفاده جمعی ھایبرنامھ برگزاری و دھندگانرأی با مالی، تماس منابع تأمین برای فھرست این از تواندمی

 تعریف را ایمجموعھ مجموعھ، زیر ھر برای. کنید استفاده مراتبی سلسلھ یا ۱۷درختی مدل از توانیدمی .کند

 . کند ھدایت و معرفی کمپین بھ را کمپین، چندتن عضو ھر. کنید

 

 

                                                                 
 .معروف است Network Marketingدر ایران این روش بھ  ۱۷

 

 



سازی مبانی راهربدی کمپین انتخاباتیآماده | 55  
 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  

  تماس مدیریت ھایشرکت یا افزارینرم ھایبستھ 

 این از برخی مبنای. دھندمی ارائھ تماس مدیریت برای افزارھایینرم و ھاھا، سیستمداده ھاشرکت برخی

 بازاریابی ھایکمپین مثل تجاری ھایشرکت اطالعات دیگر برخی مبنای و دھندگانرأی فھرست افزارھانرم

 زیادی ھزینھ شاید دیگر سوی از باشند، اما مفید بسیار کمپین برای توانندمی خدمات و محصوالت این. است

 ھایتوانایی روی ھایی، برفھرست چنین روی بر گذاریسرمایھ برای گیریتصمیم صورت در. باشند داشتھ

 کمپین با شرکت ھمکاری و پشتیبانی نوع و کمپین نیاز مورد محصول نوع ارائھ جھت در نظر مورد شرکت

 داشتن نیازمند حتما فعالیت برای ھاشرکت این. کنید بررسی و تحقیق محصول مناسب عملکرد راستای در

 اطمینان ھاشرکت این مجوز داشتن از توانیدمی لذا. ھستند ھمراه تلفن اپراتور ھای شرکت سوی از مجوز

 . کنید حاصل

 

 

 

۱۸ 

  

                                                                 
و بھ کار ای را ایجاد ھای تازهایده. انگیز استتبریک و تسلیت برای ایام مختلف، کاری عادی و غیر ھیجان. ھا را متنوع انتخاب کنیدپیام ۱۸

 .گیرید
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 ھاکمپین مستقل کار 

 اطالعات آوریجمع با) دارند اختیار در را کافی داوطلب افراد و زمان کھ ھاییکمپین ویژه بھ( ھاکمپین برخی

 لیست بھ تواندمی مثال طور بھ جستجوھا این. کنندمی ایجاد را خود خاص داده ھایپایگاه جستجو طریق از

 تربیتی فرھنگی پایگاه یا باشگاه یک اعضای یا و مجازی فضای در انتخابیھ حوزه آن در فعال ھایگروه

 . گردد منتھی روستا یا محلھ در مسجد یک

 انتخاباتی، ستادھای در معموال. داوطلب افراد برای مگر. نیست مرسوم ایران در شخصی داده آوریجمع

ھستند،  انتخاباتی کمپین با ھمکاری بھ مایل کھ افرادی. شودمی داده قرار داوطلب افراد جذب جھت ھاییفرم

 انتخابیھ حوزه چھ ھر. کنندمی اعالم کمپین با داوطلبانھ ھمکاری برای را خود آمادگی ھا،فرم این تکمیل با

 . یابندمی بیشتری اھمیت ھافرم باشد، این بزرگتر

 از یکی. بگیرید کمک افراد اطالعات آوریجمع برای خالقانھ ھایروش از توانیدمی نیز ھاوقت گاھی

 خواستھ افراد از بزرگی کشیقرعھ برگزاری با کردمی سپری را سیاسی گذاردوره کھ کشوری در ھاکمپین

 . دھند ارائھ کمپین بھ را خود تماس اطالعات کشیقرعھ در شرکت قبال در است

 از. دارد مھمی بسیار نقش اطالعات کیفیت حفظ در ھاداده مدیریت ھا، روشفھرست تھیھ شیوه از فارغ

 ھا، مخصوصافھرست از استفاده ھنگام. آنھاست بودن روز بھ اطالعات، کیفت حفظ در مھم موارد جملھ

 . کنید حاصل اطمینان آنھا بودن روز بھ ازھا، شرکت ارائھ مورد ھایفھرست

. کند فراھم مختلف معیارھای اساس بر را ھاداده بررسی امکان کھ است سیستمی بھ رسیدن نھایی ھدف

 : است زیر ھایبخش شامل معموال کمپین داده پایگاه
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  خانوادگی نام

  نام

 بردن نام نحوه/عنوان/سمت
 شخص از

 کنند؟ استفاده عنوانی یا نام چھ از باید شخص این با تماس ھنگام در کمپین اعضای نامزد، یا

 زن؟ یا مرد جنسیت

 ھمراه، یا کار، تلفن منزل، محل مثال، شماره( دارد وجود تلفن شماره چند کھ مواردی در تماس تلفن
 بر را ھاشماره این و گرفتھ نظر در جداگانھ بخش یک شماره ھر برای) ھمراه تلفن چند

 . کنید مرتب نظر مورد فرد بھ دسترسی اساس

 گیرد، اینمی قرار استفاده مورد کمی عده توسط فقط و است جدید نسبتا ایمیل اگر حتی )ایمیل( الکترونیک پست
 . شود بیشتر ایمیل از استفاده آینده در کھ دارد وجود احتمال این. کنید آوریجمع را اطالعات

 تماس در دھندگانرأی با مستقیم و حضوری صورت بھ توانیدمی اطالعات این از استفاده با نشانی
 نظر مورد ناحیھ اگر. بفرستید نامھ آنھا برای پستی سیستم وجود صورت در و باشید
 کردن پیدا کھ کنید مشخص طوری را افراد کار یا سکونت است، محل نشده گذارینشانی

 .باشد آسان داوطلب افراد برای آن

 مدیریت و دھیسازمان برای پستی کد آوریکارآمد، جمع پستی سیستم وجود صورت در کدپستی
 .بود خواھد مفید بسیار جغرافیایی مناطق در دھندگانرأی

 مفید بسیار انتخابات در افراد شرکت عدم یا شرکت بررسی برای بلندمدت در کار این دادن رأی سابقھ
 احتمال کھ کرد خواھید متمرکز افرادی بر را خود آتی ھایاساس، تالش این بر. بود خواھد

 . است بیشتر آنھا دادن رأی

اند؟ کرده کمک دیگر اشکال یا مالی شکل بھ دیگر ھایکمپین یا شما کمپین بھ دھندگانرأی آیا مالی کمک سابقھ
 دارند؟ را مالی کمک قابلیت آیا

درخواست،  صورت در آیا و اندکرده کمک دیگر ھایکمپین یا شما کمپین بھ افراد این آیا داوطلبانھ کار سابقھ
 دارد؟ وجود آنھا داوطلبانھ کار احتمال

 نامزدھای با ھمکاری
 گذشتھ انتخاباتی

 ھرچند. یابید آگاھی فرد سیاسی و جناحی احتماال دیدگاه بھ تا کند می کمک شما بھ بخش این
 .نیست دقیقی معیار زیادکوچک، روستاھای و شھرھا در معیار این
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 دارند؟ بیشتری اھمیت دھندگانرأی برای موضوعات کدام ھااولویت

  سنی گروه یا تولد تاریخ

 بدانید تا کندمی کمک شما بھ است؟ شده آشنا انتخاباتی نامزد یا و شما کمپین با طریق چھ از کمپین با آشنایی شیوه
 . است داوطلب، موثرتر افراد جلب برای ھاییروش چھ

 و صنف یا گروه ھر با ارتباط برای شما. بود خواھد مفید صنف ھر در افراد یافتن برای شغلی و کاری صنف
 .ھستید موثر و قوی رابطی داشتن طیف، نیازمند

 

 این بھ بخرید، باید جان بھ خود کمپین برای قدرتمند داده پایگاه ایجاد برای را دردسرھا ھمھ دارید قصد اگر

 کیفیت بھ داده پایگاه خوبی کھ باشید داشتھ خاطر بھ. کنید مراقبت خوبی بھ آن از و داشتھ توجھ داده پایگاه

 .کنیممی اشاره داده پایگاه مناسب مدیریت قواعد برخی بھ ادامھ در. است آن ھایداده
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   ھاداده پایگاه مناسب مدیریت قواعد

 

 

  واحد نقطھ در سازیذخیره 

 آن بھ نفر یک از بیش زمان ھر در و کنید ذخیره رایانھ یک از بیش در را خود داده پایگاه اگر

 نقطھ یک در را داده پایگاه. بود خواھد زیاد بسیار ھاداده ریختن ھم بھ باشد، احتمال داشتھ دسترسی

 تغییر یا کردن اضافھ اجازه مشخصی افراد بھ فقط بگذارید، و عبور رمز آن کنید، برای ذخیره

 . باشد برخوردار سازگاری و انسجام از ھاداده کردن وارد شیوه تا بدھید را ھاداده

ذخیره سازی در نقطه واحد

حفظ نظم داده ها

انعطاف پذیری

تهیه نسخه پشتیبان

حفظ و محرمانه بودن اطالعات



سازی مبانی راهربدی کمپین انتخاباتیآماده | 60  
 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  

 توانیدیگوگل، م اکانت اندازیراه مثال، با طور بھ. کنید استفاده نیز آنالین ھای روش از توانید می

 استفاده Google Forms یا Google Sheets مانند Google Drive داده مدیریت ابزارھای از

 تا دھدمی را قابلیت این شما بھ ھمزمان، بروزرسانی نیز و دسترسی سطح میزان دادن امکان. کنید

 . باشید داشتھ میزان ھر بھ و نقطھ ھر ھمزمان، از بروزرسانی و نظارت
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  ھاداده نظم حفظ 

 باید سیستم در موجود ھایداده و است زندگی در معمول رخدادی شد، تغییر گفتھ قبال کھ گونھ ھمان

 . کنند پیدا تغییر مردم زندگی تغییر با ھمگام

 و شده قبلی، فوت دوره در انتخابیھ حوزه تاثیرگذار ھای چھره لیست از افرادی ممکن مثال طور بھ

 . شود روز بھ ھالیست کھ باشد آن نیازمند اکنون

 . کنید حاصل اطمینان آنھا بودن روز بھ ھا، ازلیست از استفاده از پیش لذا

 

  پذیریانعطاف 

 کنندگانکمک فھرست: داشت خواھید نیاز فھرست نوع یک فقط کنید فکر کمپین، شاید کار شروع در

 اطالعات بھ کھ دید خواھید ناگھان کمپین کار رفتن پیش با اما. مالی کمک گرفتن و اقناع جھت مالی

انتخاباتی،  شعارھای تنظیم برای. دارید نیاز آنھا ھایاولویت یا افراد دادن رأی سابقھ درباره بیشتری

 کھ شود تنظیم ایگونھ بھ باید داده پایگاه ...  و ھاسخنرانی متن تدوین ھنگام مردم نیازھای دانستن

 پذیریانعطاف این ایجاد برای. باشد داشتھ مختلف ھایگزارش تھیھ برای را الزم پذیریانعطاف

 بھ را اطالعات بتوان تا داد افزایش امکان حد تا داده پایگاه در را مجزا ھایبخش تعداد باید معموال

 . کرد بررسی مختلف اشکال
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  پشتیبان نسخھ تھیھ  

 نسخھ تھیھ مثل – کارھا برخی تکمیل شلوغی این میان در گاه و ھستند شلوغ ھاییمکان ھاکمپین

 نسخھ کنید، تھیھمی استفاده آنالین غیر سیستم از اگر. کنیممی فراموش را – داده پایگاه از پشتیبان

. است اینترنتی سرور اکسترنال، یا دی، ھاردسی روی بر داده پایگاه از گرفتن کپی معنی بھ پشتیبان

 گیریپشتیبان بھ مربوط تنظیمات توانیدشبکھ، می تحت و آنالین افزارھاینرم از استفاده صورت در

 بین از مھم اطالعات تا شود تھیھ روزانھ شکل بھ پشتیبان نسخھ است بھتر. کنید فعال را خودکار

 شکل بھ را کار این توانپشتیبان، می نسخھ تھیھ فرایند پیچیدگی و فایل بودن حجیم صورت در. نرود

 . داد انجام میان در روز یا ھفتگی

 

 اطالعات بودن محرمانھ و حفظ 

 اطالعات و ھاداده حفظ در دقت عدم. اندکرده اطمینان شما کمپین خود، بھ اطالعات دادن برای افراد

 این بھ دسترسی حق افرادی بھ. بود خواھد شما بھ افراد اعتماد بھ بزرگ ایافراد، ضربھ شخصی

 . باشند برخوردار شما باالی اعتماد و وفاداری میزان از کھ بدھید را ھاداده
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 :تمرین

 کنند مراجعھ شما ستاد بھ خواھندمی کھ افرادی برای فردی اطالعات فرم فوق، یک اطالعات اساس بر

 حامیانش از کمپین شناخت بھ کھ کنیدمی اضافھ فرم این در درج برای دیگری ھایگزینھ چھ. کنید طراحی

 کند؟ کمک
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 کمپین بھ افراد کھ است این دارد اھمیت مادی منابع و زمان مدیریت اندازه بھ کھ موضوعاتی از یکی

 افراد این. بیاورند ھمراه بھ خود با را تمرکز داوطلب، انرژی، توانایی، و افراد آن و شده جذب انتخاباتی

 افراد و بگیرحقوق کارکنان شامل کمپین اھداف و مالی توانایی بھ بستھ کھ دھندمی تشکیل را کمپین اعضای

 . است داوطلب

 مثال، کمپین برای. کنندمی تغییر محلی سیاسی اندازچشم و نامزد انتخاباتی ھایآرمان بھ بستھ کمپین اعضای

 عنوان بھ پشتکار دارای میدانی، فردی دھیسازمان مسئول عنوان بھ استعداد با فردی بھ روستایی مناطق در

 بزرگ نواحی در دھندگانرأی با ارتباط برای متعدد داوطلبان ھمچنین داوطلب، و افراد ھماھنگی مسئول

 و الکترونیک ارتباطات از بیشتر دھندگانرأی با ارتباط شھری، برای نواحی در. دارد نیاز جغرافیایی

 ترپررنگ شھری ھایکمپین در ارتباطات مسئول نقش شاید دلیل ھمین بھ و شودمی استفاده چاپی مطالب

 . باشد

 شھرھای در و است استوار میدانی اعضای بر کمپین روستاھا، بنای و کوچک شھرھای دیگر، در بیانی بھ

 . ستادی اعضای بر بزرگ،
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 افراد این گرفت، و نظر در را فردی کلیدی وظایف ھمھ برای کمپین، باید اعضای ترکیب و نوع از فارغ

 مطلع شانھایمسئولیت از و شوند آشنا خود وظایف شرح با خوبی باشند، بھ داشتھ پذیریمسئولیت حس باید

 : دھدمی نشان را کمپین اعضای دھیسازمان در معمول مراحل زیر شکل. باشند

 

 

 

 :کنندمی کمک کمپین اعضای بھتر دھیسازمان بھ زیر ھایدستورالعمل و ھاپرسش

 دستورالعمل پرسش

 را ھاییبرنامھ و ھافعالیت چھ کمپین
 شود؟ می شامل

خود،  زمانی جدول دھندگان، ورأی با تماس ارتباطی ، طرح طرح مرور با
 .کنید مشخص را نیاز مورد ھایفعالیت

 ھاییمھارت چھ ھافعالیت این انجام برای
 است؟ نیاز مورد

 کمپین ریزیطرح در مندرج اھداف بھ یابیدست برای را الزم ھایمھارت
 . کنید مشخص
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 کمپین موفقیت برای الزم کارکردھای
 کدامند؟

 سمت ھر با را ھامسئولیت و ھامھارت رابطھ مناسب وظایف شرح نوشتن با
 . کنید مشخص کمپین در

 کمپین بھ را مناسب افراد توانممی کجا از
 کنم؟  جذب

 وظایف شرح و نیاز مورد ھایمھارت اساس بر را داوطلب افراد و کارکنان
 . کنید جذب کمپین بھ شدهنوشتھ

 نظر در مشخص وظایفی داوطلب افراد و کمپین اعضای از یک ھر برای بود؟  خواھد کاری چھ مسئول فرد ھر
 . بگیرید

 

 

  کمپین اعضای وظایف شرح

 انتخاباتی ھایکمپین در اھمیت این دارد، اما توجھی قابل اھمیت کاری شرایط نوع ھر در وظایف دقیق شرح

 تمرکز حفظ بھ وظایف شرح دقیق تدوین و است آشفتھ و شلوغ محیطی گاه ھاکمپین محیط. شودمی دوچندان

 . کندمی مشخص روشن و واضح شکل بھ را فرد ھر مسئولیت و کرده کمک اھداف و نیازھا بر افراد

. دارد بستگی کارکنان بھ حقوق پرداخت برای موجود منابع و کمپین اھداف بھ کمپین در نیاز مورد افراد نوع

 را فھرست این. شد خواھد ارائھ کمپین اعضای میان در معمول ھایمسئولیت و ھانقش از فھرستی ادامھ در

 مشخص را خود نیاز مورد اید، اعضایداده انجام خود کمپین برای کھ ریزیطرح بھ توجھ با و کرده بررسی

 افراد از ھاسمت این از یک ھر در توانکمپین، می در موجود منابع بھ بستھ کھ باشید داشتھ خاطر بھ. کنید

 . کرد استفاده بگیرحقوق کارکنان یا داوطلب
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 پیگیری را امور روزانھ و دردسربی اجرای کند،می نظارت کمپین طرح اجرای بر کمپین مدیر -کمپین مدیر

 یا نامزد مناسب وضعیت از ھمچنین کمپین کند؛ مدیرمی حاصل اطمینان کمپین اھداف تحقق از کند، ومی

 گزارشات روزه ھر ھمچنین او. کندمی حاصل اطمینان کمپین نیازھای تحت و فشار تحت شرایط در نامزدھا

 و اھداف در یا گرفتھ را جدید تصمیمات آن اساس بر و کرده رصد را آنھا بازدھی و منابع پیرامون مختلف

 .کندمی نظر آینده، تجدید اقدامات

 

 ارتباط بھ مربوط ھایفعالیت میدانی دھیسازمان مسئول -میدانی دھیسازمان و انسانی منابع کمیتھ مسئول

ریزی، طرح خانھ، را بھ خانھ مراجعھ تا گرفتھ راھپیمایی و تجمع اعضا، از جذب و دھندگانرأی با

 . کندمی اجرا و دھیسازمان
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 از و کندمی مدیریت و جذب را افراد این داوطلب افراد ھماھنگی مسئول -داوطلب افراد ھماھنگی مدیر

. کندمی حاصل اطمینان گروه بھ آنھا تعلق حس و کار مناسب انجام برای نیاز مورد اطالعات بھ آنھا دسترسی

 .ندکمی فعالیت انسانی منابع کمیتھ نظر زیر بخش این

 دفتری لوازم جملھ از( کمپین برای منابع دیگر و مالی منابع تأمین فرد این -مالی منابع تأمین کمیتھ مسئول

 و مقررات و کمپین مالی منابع محدوده در را) غیره و کار اتاق ای، فضایرایانھ اھدایی، غذا، تجھیزات

 .دارد عھده بر منابع این کردھزینھ بھ مربوط قوانین

 معموال( کندمی تدوین را کمپین ایرسانھ مطبوعاتی، راھبرد و عمومی روابط مدیر -عمومی روابط مدیر

 دھیسازمان را مطبوعاتی کند، رویدادھایمی رسیدگی ھارسانھ با روابط ، بھ)کمپین مدیر ھمکاری با

 فرد این. کندمی ایجاد رابطھ نگارانروزنامھ کمپین، با ایرسانھ پوشش افزایش بھ کمک برای کند، ومی

 . کندمی ایفا را رنگی پر نقشکمپین، ھای بیانیھ نیز و ھا سخنرانی محتوای تنظیم در ھمچنین

 جملھ مطالب، از و راھبرد زمینھ در ھاکمپین استفاده مورد اطالعات آوریجمع بھ گرانپژوھش - پژوھش

لیست تھیھ. کنندمی کمک دھندگانرأی ھایاولویت بھ مربوط ھایداده یا سیاسی مسائل بھ مربوط اطالعات

 . است پژوھشگران این عھده بر نیز ھاداده و ھا

کمپین،  طرح اجرای برای نیاز مورد فناوری انواع بھ کمپین دسترسی از فناوری مسئوالن - فناوری مسئول

  . کنندمی حاصل اطمینان  غیره و داده پایگاه افزارھایاینترنت، نرمھمراه، رایانھ،  تلفن جملھ از
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 تبلیغاتی موثر ھایروش و تبلیغاتی امور اجراء و ریزیبرنامھ وظیفھ تبلیغات مدیر  - تبلیغات کمیتھ مدیر

 و چاپی امور در ھماھنگی برای الزم ھایھماھنگی فرد این ھمچنین. دارد عھده بر را انتخابیھ حوزه در

 . بود خواھد تبلیغات کمیتھ ھایمجموعھ زیر جملھ دیجیتال، از ھایرسانھ بخش. دارد عھده بر نیز را غیره

 توئیتر، مثل جدید ھایرسانھ بھ دسترسی دیجیتال ھایرسانھ مسئول - دیجیتال ھایرسانھ بخش مسئول

 اشکال ھمچنین و کرده دھیسازمان را غیره و اینترنتی تصویری ھایپیام و فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام

 این. کندمی مدیریت را موارد سایر و مربوط ھایسایتپیامک، ایمیل، وب مثل الکترونیک ارتباط مختلف

 . داشت خواھد فناوری بخش با تنگاتنگی ارتباط و کرد خواھد فعالیت تبلیغات بخش نظر زیر بخش

 جلسات، دسترسی تلفنی، برگزاری ھایتماس بھ گوییپاسخ مثل مواردی و کمپین دفتر فرد این - دفتر مسئول

 . کندمی مدیریت را موارد سایر و تقویم در جدید ھایبرنامھ نیاز، درج مورد لوازم بھ

 منظم درج مانند اموری و کندمی تنظیم را کمپین دھندگانرأی فھرست داده پایگاه مدیر - داده پایگاه مدیر

 اخذ و احتمالی حامیان گیریھدف برای میدانی دھیسازمان مسئول با دھندگان، ھمکاریرأی با تماس نتایج

 . دارد عھده بر را دھندگانرأی این با تماس جھت کمپین داوطلب افراد از ھدف دھندگانرأی فھرست

می ملزومات این. است کمپین نیاز مورد ملزومات تامین و تدارکات، تجھیز مدیر وظیفھ - تدارکات مدیر

 . باشد غیره و پذیرایی بھ مربوط موارد یا و کمپین مصرفی اقالم شامل تواند

 بخش دارند، این حضور متعددی مذھبی ھایاقلیت و اقوام شما، انتخابیھ حوزه در اگر - ھااقلیت بخش مدیر

 داشتھ را تریمتفاوت و تردقیق ریزیھدف، برنامھ جامعھ از گروه این برای تا کند کمک شما بھ تواندمی

 . شود انتخاب مذھبی یا و قومی اقلیت جامعھ ھمین میان از بخش این مدیر. باشید
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 تفکر محرک موتور عنوان بھ دانشجویان نیز و ھا اولی رای آرای جذب - دانشجویان و جوانان کمیتھ مدیر

 .است حیاتی جامعھ، بسیار

 انتخاباتی نامزد اینکھ از فارغ. دھندمی تشکیل زنان را شما دھندگانرای جامعھ از نیمی - بانوان کمیتھ مدیر

. است ضرروی آنھا آرای جلب زنان، و جامعھ بر تمرکز برای ستاد در بخشی چنین مرد؛ ایجاد یا باشد زن

. بوده فراھم کمتر زنان حضور برای سیاست، فضا در مردان بیشتر حضور و ایران جامعھ شرایط خاطر بھ

 ھایگیری تصمیم و ھافعالیت در حضور و کمپین ھایفعالیت با بیشتر تا کرد خواھد کمک آنان بھ بخش این

 و سیاسی آینده در خود مشارکت میزان بھبود برای را فضا نھایت در و شوند اجتماعی، آشنا و سیاسی

 . آورند کشور، فراھم اجتماعی

 

 و نیازھا یا و انتخابیھ حوزه حجم بھ توجھ با. بود خواھد شما انتخاباتی ستاد چارت از اینمونھ زیر چارت

 بگیرید نظر در نھاد مردم ھایسازمان برای را بخشی توانیدمی نمونھ طور بھ. دھید تغییر را ھا، آنفرصت

 تفاوت حجم و نیاز. دھید اختصاص مشاوران یا و اصناف و جانبازان و ایثارگران برای را ایکمیتھ یا و

کمیتھ لذا. است متفاوت روستاھا و کوچک شھرھای با بزرگ شھرھای انتخابیھ ھایحوزه در دھندگانرای

 . کنید سازیبومی را ھابخش و ھا
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 دھد، امامی جلوه دردسر پر و بزرگ ظاھر در را شما کمپین منظر، ابعاد یک از اگرچھ ھاکمیتھ تعدد این

 افراد و ھابخش تمامی روی بر تریدقیق و ترساده بھتر، نظارت بتوانید تا کندمی کمک شما بھ واقع در

 فردی مدیریت صورت بھ را اقدامات تمام تواندکمپین، نمی مدیر یا و نامزد یک. باشید داشتھ انتخابیھ حوزه

 دادن مشارکت لذا. یابدمی معنی و مفھوم افراد مشارکت در انتخابات، تنھا و کمپین دیگر سوی از. ببرد پیش

بخش و کمیتھ طریق از مشخص چھارچوب ایجاد ضمن و نداده خرج بھ خود، خصاصت کمپین در افراد

 .افراد، بردارید ھمھ مشارکت برای را ھابندی، محدودیت
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 نیرو جذب: تمرین

 با تماس و ارتباطی ھایطرح اگر. کنید مرور را درس این قبلی بخش در شدهتنظیم زمانی جدول

 ھایفعالیت بھ توجھ با. کنید مرور نیز را ھاطرح اید، اینکرده تکمیل قبلی ھایدرس در نیز را دھندگانرأی

 باشند؟  داشتھ ھاییمھارت چھ باید کمپین ریزی، اعضایطرح بخش در مندرج

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

 این از مورد چند بھ کمپین اعضای مجموعھ تکمیل یبرا. کنید مرور را کمپین اعضای وظایف شرح

 مواردی شود؟ چھ ایجاد وظایف شرح در باید تغییراتی کمپین، چھ محیط بھ توجھ دارید؟ با نیاز وظایف

 خود کمپین در نیاز مورد ھایسؤاالت، سمت این داشتن نظر در کنید؟ با اضافھ وظایف شرح بھ باید را

 .بنویسید زیر قسمت در را

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 
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 . کنید تکمیل کردید تعریف قبل تمرین در کھ وظایفی اساس بر خود کمپین برای را زیر خالی چارت
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 شاید کھ دھندمی قرار کمپین اختیار در را منابعی افراد این. دارند توجھی قابل ھایتوانایی داوطلب افراد

 بھ را پویایی و شادابی افراد این. باشد نداشتھ وجود آنھا بھ دسترسی برای پرداخت یا خرید امکان گاهھیچ

 کمپین بھ مردم عموم حمایت دادن نشان با افراد ھمچنین، این. کنندمی ایجاد تعھد حس کار در و آورده کمپین

 . برندمی پیش بھ را آن ھایفعالیت و بخشیده مشروعیت

 خواھد بیشتر دھندگانرأی برای کمپین مقبولیت و باشد، جذابیت بیشتر کمپین در داوطلب افراد تعداد چھ ھر

 . بود

 : کرد تعریف زیر اھداف با فعالیتی عنوان بھ توانمی را داوطلبانھ کار
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 : دارد ویژگی دو داوطلبانھ کار

 

 

 را نیازھایی دیگر سوی از دھند، امامی قرار کمپین اختیار در را رایگان کار نیروی داوطلب افراد چھ اگر

ھدفمند،  حمایت، کارھایدھی، جھت بھ داوطلب افراد. کنندمی ایجاد کمپین اجرایی و مدیریتی ساختارھای در

 استفاده داوطلب افراد از گسترده شکل بھ کھ ھاییکمپین. دارند نیاز دھیپاداش برای ساختاری و انگیزه

 . بدانند کمپین پیچیده و مھم ھایدارایی جزء را افراد این باید کنندمی

 : از عبارتند آنھا از برخی کھ آورندمی روی داوطلبانھ کار بھ مختلف دالیل بھ بنا افراد

  ھااندیشھ این با نزدیکی احساس یا نامزد ھایاندیشھ و مسائل بھ باور 

  کاری تجربھ کسب یا جدید ھایمھارت یادگیری انگیزه 

  داوطلبانھ کار انجام نتیجھ در حقوق با استخدام 
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 بخشلذت و ھدفمند کار انجام اجتماع، و با بیشتر ارتباط جدید، حس افراد با آشنایی – اجتماعی دالیل 

 نفس بھ اعتماد میزان افزایش و شخصی ھایتوانایی یافتن 

  خود ھایتوانایی معرفی و شدن شناختھ 

 وقت در گذاریسرمایھ طریق از قدرت بھ شدن نزدیک 

 

 داشتھ نظر در را دالیل این داوطلبان، باید ورود از حاصل ھایفرصت افزایش برای تالش ھنگام در کمپین

 آنان ھایانگیزه حدود از کنید، زیرا تھیھ را خود داوطلبان چارت توانیدمی دالیل، بھتر این بر بنا. باشد

 کندمی ایجاد دوطرفھ ایرابطھ داوطلبانھ دھند، کارمی نشان فوق دالیل کھ گونھھمان. داشت خواھید آگاھی

 بھ این دھند، اما قرار کمپین اختیار در رایگان صورت بھ را خود توان و کار نیروی شاید داوطلب افراد –

 تجربھ این از خواھندمی نیز داوطلب افراد. نیست دیگر اشکال بھ افراد این بھ دھیپاداش بھ نیاز عدم معنی

 ۱۹.اندشده اند، تقدیر کرده صرف کھ انرژی و وقت مقابل در تا کنند حس طرفی از و بیاورند دست بھ چیزی

 از مواردی و شھرداری در شھر شورای عضو نفوذ نیز و ادارات سطح در مجلس نماینده قدرت بھ توجھ با

 و تجربیات سطح با افراد یا و ادارات در شاغل متخصص و کارمند افراد تا آیدمی پیش دست، بسیار این

انتخاباتی،  نامزد پیروزی از پس شاید تا شوند انتخاباتی ھایکمپین مطلوب، جذب حتی و متفاوت تحصیالت

 با کارکشتھ ھایداوطلب، چھره افراد میان در ھمیشھ لذا. شوند استخدام یا و گرفتھ پست ارتقاء بتوانند

 . بگیرید کار ممکن، بھ شیوه بھترین بھ را آنھا شما تا اند آمده آنھا. شودمی یافت متخلف ھایتوانمندی

                                                                 
 .کنیماز این روی است کھ بر برگزاری مراسم تقدیر و تشکر از فعالین ستادی در روزھای پس از انتخابات، تاکید می ۱۹
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  داوطلب افراد بھترین یافتن

 برخی در گاه اگرچھ. دارند مداوم و بلندمدت تعھدی کمپین بھ نسبت کھ ھستند کسانی داوطلب افراد بھترین

 و باشد ترمنسجم داوطلب افراد کار چھ داشت، ھر خواھید نیاز مدت کوتاه داوطلبان بھ خاص ھایپروژه

 این. شد خواھد بیشتر کمپین برای آنھا با رابطھ ارزش و ترقوی آنھا ھایباشد، مھارت داشتھ بیشتری تداوم

 نامزد کھ متعددی ھایدوره یا باشد کمپین یک کامل چھارماھھ تا سھ دوره یک برای تواندمی مدت بلند تعھد

 . شودمی انتخابات انتخاباتی، کاندیدای

 : کرد جستجو زیر موارد در توانمی داوطلب افراد یافتن برای

  دوستان و خانواده 

 محلی ھایدانشگاه و مدارس 

  فرھنگی ھایپاتوق و محلی نشریات 

  محلی مذھبی و نھاد مردم ھایسازمان 

 ندارند مالی کمک توانایی کھ حامیانی 

 مستقل مدنی فعالین  

 

 بھ خود پیرامون انسانی نیروی ظرفیت از توانستھ ساوه شھر شورای چھاردوره گو، عضومسئلھ فاطمھ

 شانخانواده شخصی فضاھای خودشان بودند من شاگردان کھ محّصل ھایبچھ«: کند استفاده شکل بھترین

 »۲۰ .گذاشتندمی} من انتخاباتی ستاد{ اختیار در را

                                                                 
 ۱۳۹۵تابستان  –مصاحبھ با یلدا  ۲۰
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 را کوچک کارتی. کنید استفاده داوطلب افراد جذب برای فرصتی عنوان بھ کمپین مراسمات و ھابرنامھ از

 وقتی. ببرید خود ھمراه جا ھمھ را کارت این و کنید طراحی افراد با تماس بھ مربوط اطالعات درج برای

 پیگیری سریعا و کرده یادداشت را آنھا تماس است، اطالعات مشارکت بھ مایل کھ شویدمی روبرو کسی با

 و مدیریت بھ مربوط بخش. بیایند شما انتخاباتی ستاد بھ مشخصی روز در تا بخواھید آنان از یا و. کنید

 ھمچنین. باشد شده داوطلب تازه افراد میزبان شما ستاد در باید انسانی، ھمیشھ منابع و داوطلبان ھماھنگی

 بالقوه داوطلبان جذب برای توانمی نیز تلگرام و بوکفیس جملھ از اجتماعی ھایشبکھ و کمپین سایتوب از

 . کرد استفاده

 

 گاه نھادھا این. کرد ھمکاری محلی مذھبی و دانشگاھی، مدنی و علمی نھادھای با تواننیاز، می صورت در

 تجربھ کسب یا خاص مھارتی یادگیری قبال در حاضرند و ھستند مندعالقھ سیاست بھ کھ دارند اعضایی

 . بگیرند نظر در داوطلبانھ کار برای را مشخص فردی، زمانی
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 اعضای باشد، ھمھ داشتھ داوطلب افراد ھماھنگی مسئول عنوان بھ را نفر یک کمپین اگر حتی اینکھ مھم نکتھ

 بھ بالقوه داوطلبان بھ مربوط اطالعات انتقال و داوطلب افراد جذب برای مختلف ھایفرصت از باید کمپین

 .کنند استفاده ھماھنگی مسئول

 وارد تازه افراد. بگیرید نظر دارید، در اختیار در کھ فضایی تناسب بھ خود کمپین در را اتاقی یا و بخش یک

 و آنھا جذب برای خود توان از و کنید میزبانی آنجا در را آنھا. کنندمی مراجعھ ستادھا بھ ھمیشھ داوطلب و

 . کنید استفاده »۲۱مشارکت ھای پلھ«بھ شدن وارد

 

  

                                                                 
 H)5https://goo.gl/cVtY( ۱۳۹۵ -یلدا  - ۱۱صفحھ  -بسیج منابع  ۲۱
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  داوطلب افراد مدیریت

 ھر. کرد برخورد افراد این با دیدگاه ھمین اساس بر باید و باشند مھم ھایدارایی از توانندمی داوطلب افراد

 رابطھ این مزایای و بھتر افراد این با باشد، رابطھ بیشتر داوطلب افراد مدیریت و حمایت در کمپین تعھد چھ

 . شد خواھد بیشتر داوطلبان برای ھم و کمپین برای ھم

 تصویر بھ را دھید قرار نظر مد داوطلبان خصوص در باید کھ کلی نکات جنسیت؛ از زیر، فارغ نمودار

 . کنید استفاده انسانی منابع مدیریت حوزه در تجربھ با افراد از توانیدمی بخش این تدوین برای. کشیده
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 ھفتھ در کار روزھای یا ساعات لحاظ از را تعھد حداقل سطح. داوطلبانھ کار برای معیارھایی تعیین 

 ایجاد طرف دو نیازھای اساس بر را کاری توافقی. کنید مشخص سازمان برای داوطلبان کار جھت

 . باشند پایبند توافق این بھ باید طرف دو ھر. کنید

 مشخص را کنند فعالیت شما کمپین در توانندمی کھ ھاییساعت و روزھا تا بخواھید آنھا از .الف

 . کنند

 تا کنند آمده، آگاه پیش آنھا برای شده بینیغیرپیش رخدادی کھ ھنگامی را شما بخواھید آنھا از .ب

 . بگیرید نظر در مسئولیت آن برای جایگزین فردی بتوانید

 مشارکت آن در دارند دوست کھ اید، فعالیتیکرده تھیھ قبل از کھ لیستی و شما نیازھای اساس بر .ج

 .دھند پیشنھاد را باشند داشتھ

 اجازه آنان بھ مشخص، اما را کمپین ھایبخش دیگر در فرد ھر دخالت میزان و اختیارات حوزه .د

 . بگیرند عھده بر را بیشتری ھایمسئولیت خالقیت، بتوانند و پشتکار داشتن صورت در تا دھید

 

 کسی چھ بھ بدانند باید داوطلب افراد .داوطلب افراد از حمایت برای کمپین در ساختارھایی ایجاد 

 در و بگیرند کسی چھ از را خود وظایف ھستند، شرح پاسخگو کسی چھ برابر در و دھند گزارش

 مسئول عنوان بھ را کسی توانمی یا کار این برای. کنند مراجعھ کسی چھ بھ مشکل بروز صورت

 مدیر عنوان بھ را فردی داوطلب ھر برای یا و کرد تعیین سازمان درون در داوطلب افراد ھماھنگی

 ستادی، ھایبخش و ھاآن، کمیتھ در کھ کنید ایجاد خود ستاد درون در را ساختاری. گرفت نظر در

 کرده منتقل انسانی منابع مدیریت و داوطلب افراد ھماھنگی مسئول بھ را خود انسانی منابع نیازھای

 . شود مرتفع طریق این از ھابخش صورت، نیاز بدین تا
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 دارد اشتیاق کار انجام برای داوطلبی اگر .لزوم صورت در ھاسمت تغییر و پیشرفت میزان پایش 

 بیشتر شاید کھ کرد منتقل دیگر ایپروژه بھ را فرد این توانندارد، می پیشرفت خود کار در اما

 ھدر از جلوگیری برای. باشد داشتھ بیشتری مطابقت فرد ھایمھارت با یا بوده فرد آن عالقھ مورد

 و بپرسید سوال اش مندیعالقھ درباره فرد از ابتدا ھمان در است بخش، بھتر این در منابع رفت

 . دھید پیشنھاد فعالیت برای اون بھ را بخش دو حداقل

 قبول آنان بودن داوطلبانھ دلیل بھ صرفا را دھندمی انجام داوطلبان کھ کیفیتیکم کارھای. باال کیفیت 

 باید آنھا و شودمی اعمال گروه کل برای کمپین ایحرفھ استانداردھای کھ بدانند باید داوطلبان. نکنید

 از سازمان و شوندمی منتفع جدید ھایمھارت یادگیری از داوطلبان. کنند رعایت را استانداردھا این

 کنار در را او است، میزان ھمان بھ داوطلب آن توانایی اگر یا. کندمی برداریبھره آنھا مشارکت

 این. کند دریافت را الزم ھای کمک، آموزش کنار در تا دھید قرار ای حرفھ استانداردھای با افراد

 . باشند خوبی انتخابات، خبرگان بعدی ھایدوره برای توانندمی شده تربیت انسانی منابع

 آموزشی و ندارند سابقھ آن در کھ دھند انجام را کاری نخواھید داوطلبان از .پشتیبانی و آموزش 

 شرایط کسب در داوطلبان بھ و کرده فراھم جدید ھایمھارت یادگیری برای را ھاییفرصت. اندندیده

 . کنید کمک نیازشان مورد تجربھ و مطلوب

 برای را ایویژه ھایفرصت منظم، باید زمانی فواصل در داوطلبان از تشکر بر عالوه .قدردانی 

 نسبت و بگذارید زمان داوطلب افراد شناختن برای. گرفت نظر در جمع در آنھا از تشکر و قدردانی

 مفید این و یابند آگاھی خود بودن مفید از خواھندمی داوطلبان. کنید پیدا آگاھی آنھا مشارکت دالیل بھ

 . شودمی سنجیده قدردانی داوطلبانھ، با کار در بودن
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 بھ دست ایپروژه ھر در تقریبا توانندمیاند، گرفتھ نظر در کمپین در کار برای کھ زمانی بھ بستھ داوطلبان

 . کنیممی اشاره ھافعالیت این از ھایینمونھ بھ ادامھ در ، کھشوند کار

 

 

 مدتکوتاه ھایپروژه

 

 تلفن شماره گردآوری ●

 اینترنت در پژوھش و جستجو ●

 منازل بھ بروشور تحویل یا پستی ارسال ●

 سایتوب روزرسانیبھ ●

 مالی منابع تأمین ●

 ھامراسم برگزاری و دھیسازمان ●

 ھاداده کردن وارد ●

 کمپین کارکنان از پذیرایی و غذا تھیھ ●

پروژه های 
کوتاه 
مدت

پروژه های 
منظم یا 
هفتگی

فعالیت 
های دامئی
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 ۲۲انتخاباتی پوسترھای نصب و تراکت توزیع ●

 

 یا منظم ھایپروژه

 ھفتگی

 

 کمپین مسئوالن یا نامزدھا برای زمانی ریزیبرنامھ ●

 ھاوبالگ پایش و تبلیغاتی ھایکلیپ تھیھ ●

 اجتماعی ھایشبکھ در ھا برنامھ و ھاسایت روزرسانیبھ ●

 برای ھافعالیت دیگر خانھ، و بھ خانھ محلی، مراجعھ ھاینشست برای ھماھنگی ●

 دھندگانرأی با ارتباط

 ھا مراسم برگزاری و دھیسازمان ●

 مکاتبات دیگر و تشکر نامھ ارسال ●

 ھاداده کردن وارد ●

 

 دائمی ھایفعالیت

 

 کمپین اعضای از عضوی عنوان بھ مدیریتی حتی و کلیدی نقش ایفای ●

 طریق از رسانیاطالع یا خبرنامھ کمپین، مثل از بیرون ارتباط برای مطالب تھیھ ●

 ایمیل

 پژوھشی ھایپروژه ●

 داده پایگاه مدیریت ●

 

 

  داوطلب افراد ھایناگفتھ و مشارکت عدم دالیل

 انجام قبال در ارزشمند چیزی کسب نتیجھ معموال کمپین با ھمکاری برای داوطلب افراد اشتیاق و تعھد

 خارج کمپین از نشود، داوطلبان انجام مطلوب شکل بھ منافع تبادل این اگر. است کمپین در دشوار کارھای

                                                                 
 .ریزی کنیداین گروه از افراد را برای ھفتھ آخر انتخابات از پیش برنامھ ۲۲
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 خود چھ آن برای کند، بایدمی تعیین داوطلبان مشارکت برای را معیارھایی کمپین وقتی. گردندبرنمی و شده

 خواھیدمی آنھا از کھ گونھتر، ھمانساده بیانی بھ. بگیرید نظر در معیارھایی نیز دھدمی ارائھ داوطلبان بھ

 صورت بھ کرده مجاب را فرد کھ ھاییانگیزه بھ نیز بگذارند، شما احترام شما مسیر و اھداف، چھارچوب بھ

 . بگذارید کند، احترام فعالیت شما کمپین در داوطلبانھ

 : کنیممی اشاره داوطلب افراد ناگفتھ دالیل برخی بھ ادامھ در

 اصلی نیازھای پوشش عدم داوطلب افراد خروج مھم دالیل از یکی .نظافت عدم یا امکانات نبود 

 ساده امکانات گاه. ھستند کثیف ھادستشویی یا ندارد وجود دستشویی کمپین دفتر در گاه. است انسانی

 . گذارندمی تأثیر کار ادامھ برای داوطلبان تمایل متبوع، بر تھویھ سیستم یا چای فنجان یک مثل

 کمپین کال سپس آیند، ومی کمپین بھ روز شوند، یکمی داوطلب کار برای افرادی گاه .پیگیری عدم 

 شما درباره ناخوشایندی چیزھای افراد این و شودنمی ختم جاھمین بھ موضوع گاه. کنندمی ترک را

 بسیار اھمیت داوطلب افراد با ارتباط حفظ و پیگیری. گویندمی خود خانواده اعضای و دوستان بھ

  . بخواھید داوطلب فرد از را ارتباطی ھایورود، راه بدو ھمان در لذا. دارد زیادی

 شود، بھ گرفتھ نادیده کارش ندارد دوست کسھیچ .داوطلب افراد کار بھ کافی توجھ یا قدردانی عدم 

 تشکر خوبشان کار قبال در داوطلب افراد از حتما. نکند دریافت پولی کار این قبال در اگر ویژه

کنند، می مراجعھ شما کمپین دفتر بھ کنجکاوی روی از حتی کھ افرادی اول، از روز ھمان در. کنید

 حس آنان و کنیدمی القاء آنان بھ را ارزش از حسی. کنید تشکر آنان اند، ازگذاشتھ کھ وقتی برای

 ھایھفتھ انتخاباتی، طی نامزد عنوان بھ. بود خواھید آنان رای حتی و وقت قدردان شما کنندمی
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 خبر با خود داوطلب اعضای از پرسیاحوال یک حتی حد در کنید کمپین، سعی محل در مختلف

 . باشید

 خارج شانھایمھارت حوزه از کھ دھند انجام را کاری بخواھید داوطلب افراد از اگر .شکست حس 

 است، افراد نکرده استفاده رایانھ از گاهھیچ کھ کسی از سایتوب مدیریت درخواست است، مثال

 ترک را کمپین معموال سمتی چنین در گرفتن قرار صورت در و کرد خواھند شکست احساس

 . نکنید مجبورشان اما بدھید کمپین، پیشنھاد در خالی کارھای برای آنان بھ. کنندمی

 ویژه نیست، بھ بخشلذت کھ دھد انجام را کاری ندارد دوست کسھیچ .بخشلذت کار و تفریح نبود 

 از باشد، ولی جشنواره ھمانند کمپین در کار نیست الزم. نکند دریافت پولی کار این قبال در اگر

 . باشد لذت فاقد و ناخوشایند نباید کار این دیگر سوی

 تصور است، نامزدھا مخفیانھ صورت بھ دھیرای سیستم کھ انتخابات فضای در .اعتماد حس نبود 

 بیشتر داوطلب فضا، افراد این در .اندگرفتھ کار بھ آنان ستادھای در را رقبایشان، افرادی کھ کنندمی

 .بگیرید کار بھ میدانی و ستادی مھم کارھای در را آنھا. دارند اعتماد انتظار دیگران از

 ھنگامی. ببینند را خود تاثیرگذاری حاصل و باشند تاثیرگذار تا اندآمده داوطلب افراد .تاثیرگذاری عدم 

 ترک را است، کمپین مواجھ خطر با شانتاثیرگذاری یا ندارند تاثیری کھ برسند نتیجھ این بھ کھ

 کھ بزرگ شھرھای در خصوصا(انتخابات،  دوران طی افراد کھ است جھت ھمین بھ. کرد خواھند

 دیگر کمپین بھ کمپین یک انتخابات، از میانھ در افراد) دارد وجود کمتری آشنایی و قومی مناسبات

 . بکشید رخشان بھ را آنان تاثیرگذاری. کنندمی کوچ اصطالح بھ
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 داوطلب افراد جذب: تمرین

 در مندرج ھایفعالیت بھ توجھ با. کنید مرور ایدکرده تکمیل قبلی بخش در کھ را کمپین زمانی جدول. ۱

  داشت؟ خواھید نیاز کمپین در داوطلب نفر چند جدول، بھ این

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

 داشت؟  خواھند نیاز ھاییمھارت چھ بھ ھند؟ ود انجام ھاییفعالیت چھ باید داوطلبان. ۲

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

 پیدا دسترسی داوطلب افراد بھ توانیدمی کجا نظرتان خود، بھ فردی شبکھ و محلی جامعھ بھ توجھ با. ۳

 کنید؟ 

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 
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 این بھ نسبت و کرده ھمکاری شما کمپین با باید افراد این دارید؟ چرا پیامی چھ بالقوه داوطلبان برای. ۴

 باشند؟ داشتھ تعھد کار

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

 

 فعالیت تخصیص: تمرین

 متفاوت نقش پنج خود کمپین در افراد دائمی، برای فعالیت و منظم ھایپروژه/  مدت کوتاه مدل اساس بر

 .کنید بخش، تعیین این جدول در شده ذکر ھای نقش از

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 
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