




پیام چیست و چرا در انتخابات مهم است؟•

آشنایی با ابزارها و فن آوری ارتباطی و چگونگی استفاده از آنها•

چگونگی طرح عالئق، برنامه ها و اهداف•

نامه یک نامزد انتخاباتی و اهمیت آنزندگی•

خلق یک تصویر ذهنی مناسب و زمینه ساز موفقیت•

سرفصلها



پیامانتخاباتی

.  پیام یک نامزد محصول نهایی  است

، و تهیهراهبردانتخاباتی، برنامهریزیاین پیام حاصل 

.  استتعریفاولویتهایمدیریتیوشهری



؟پیامچیستوچرامهماست



؟پیامچیست

گیریهر انتخاباتی زمانی است برای تصمیم•

. دی دهندگان احتمالی هستنأمخاطب تمام  پیا   م ها و شعارهای شما ر•

هاااای پیاااام انتخاااابی باااا تویااام بااام شااارایط زماااان و م اااان و وی گااای•

. ی دهندگان انتخاب می شودأمخاطبان و ر



پیام

ر واحاد یاا پیام معموال ترکیبی از کلمات مختصر و مفید اسات کام یاک تصاوی•

. برداشت کلی را درباره نامزد انتخابی ارائم می دهند

.پیام نامزد انتخاباتی بسیار ت رار می شود•

. باید باشدپیام نامزد انتخاباتی متناسب با ارزش ها و خاستگاه نامزد انتخاباتی•

. باید ریشم در واقعیت داشتم باشد•

. نباید شامل یمالت منفی و حملم بم رقبا باشد•



کارکردهاییکپیامشخصی

:  پیام پنج کارکرد حیاتی دارد

معرفی و تعریف هویت نامزد انتخاباتی•

متمایز کردن نامزد انتخاباتی از سایر نامزدها•

کنترل بحث و گفتمان انتخابات•

ی دهندگانأیذب مخاطب و ر•

ی دهندگان احتمالیأتضمین ارتباط پیوستم با ر•

. پیام زیربنا و چهارچوب تالش انتخاباتی تمام نامزدهاست



:ی بایدپیام شخصی عالوه بر متناسب بودن با وی گی های فردی یک نامزد انتخابات

.بم طرح مسئلم یا مش الت مویود و نیاز بم ارائم راه حلی برای آنها بپردازد•

. چرا این مسئلم مهم است و این نامزد برای حل آن مناسب است•

نامزد انتخاباتی چ ار خواهد کرد؟•

. دعوت بم تالش یمعی را در برداشتم است•

پیامومحیط



خیلی کوتاه 

اطالعات زیادی دربرندارد 

کوتاه

محتوای غنی

طوالنی

محتوای کامل و پیچیده

برناممشعار پیام

را نمی خوانندهمم آنمخاطب خاصبرای مخاطب عام

شعار،پیاموبرنامه



درشوراهاانتخاباتچهارمدورهنامزدهاییملمازمرادیسیاهکالینینامهندس

اولعلی البدلعضوبم عنوانیأر۴۱۶وهزار۹کسبباکمبودقزوینشهر

 هایی،گروهاعتراضپیدرصالحیتشولییافتراهشهرشورایبمقزوینشهر

معماریارشدکارشناسیمدرککماو.شدردانتخاباتازبعدروز۵۰

اندیشم»پیامازداشتسال۲۷انتخاباتزماندروداشتکامپیوتریسیستم های

وکاریزندگیواوبامتناسبهمکمکرداستفاده«یوانانآیندهبراییوان

تانتخابادراوموفقیت.بودیذابقزوینشهریوانانبرایهموبوداشعلمی

.بودآراءیذبدراوموفقیتبدلیلکم،تبلیغاتعلیرغم

نمونههایپیامهایموفق



آشنننننناییبننننناابزارهننننناو

فنآوریهنننایارتبننناطیو

هاچگونگیاستفادهازآن



آیننادرحننوزهانتخابنناتی

شننماروزنامننهینناهفتننه

نامهمحلنیوونوددارد؟

چننننننددرصننننندازمنننننردم

یشهرایننشریاتمحل

رامیخوانند؟

چننهدرصنندیازومعیننت

شهردارایتلفنهمنراه

هستند؟

مننننردمشننننهربیشننننترین

اوقاتفراغترادرکوا

میگذرانننننننننند؟پننننننننار ،

خیابنننننننان،بنننننننازارینننننننا

مسنناود؟دراینننمحلهننا

چنهچینزیتوونهایشنان

راولبمیکند؟

چننهدرصنندیازومعیننت

شنننننننهربنننننننهپیامهنننننننای

سنتپیامک،پ)دیویتالی

الکترونیکنننننی،پیننننناماز

هنننننننایطرینننننننقشنننننننبکه

واکنشنشنان( اوتماعی

میدهند؟

داولبپرسیدویادبگیری



پیامک  تلگرام توئیتر اماینستاگر فیس بوک

Telegram InstagramTwitterSMS Facebook

هایاوتماعیمووودشبکه



.استفیلتررسمیبطورایراندر•

ییادابرایآنازبسیاریایتماعیوسیاسیشخصیت هایحالاینبا•

.دبرنمیبهرهخودمخاطبهایگروهبمرسانیپیاموهوادارانصفحم

حضوراعالمبرایآنظرفیت هایازمی توانندانتخاباتینامزدهای•

.ببرندبهرهتالش های شاندربارهخبررسانیوانتخاباتی

وهگربمآنطریقازپیوستمپیا م رسانیومنظمارتباطبرقراری•

.نیستمم ناحتمالیدهندگانیأرازوسیعی فیس بوک

Facebook



.می دهدراهایشانع سگذاشتناشتراکبمام انکاربرانبم•

.نیستفیلترایراندرشب ماین•

کمبودهوشمندهمراهتلفنیکبممیهزبایدشب ماینازاستفادهبرای•

.باشداشتمدرااینترنتیهانیشب مواطالعاتیشب مبماتصالتوانایی

شهریمناطقدرشهرشوراهاینامزدهایبرایشب ماینازاستفاده•

اینبا.می آیدمناسببنظرهمراههایتلفنگستردهکاربریبامعیتیپر

.نیستمم نشب مبهترینلزومایمعیتکممناطقدرحال اینستاگرام

Instagram



.شب م توئیتر بیشتر کاربری خبری دارد تا پیام رسانی•

.برای خبررسانی درباره برنامم ها و رویدادهای دوران انتخابات استفاده می شود•

. در ایران فیلتر است•

توئیتر

Twitter



نقشیوشدبازارواردپیامکارسالافزارنرمیکعنوانمبتلگرام•
.کردپیداایتماعیشب میکمعادل

.ChannelکانالوGroupگروهاییادهایظرفیت•

وتصویریفایل هایتواندمیپیامکارسالبرعالوهافزارنرماین•
.کندارسالنیزصوتی

تادسفعاالنباهمتوانندمیانتخاباتینامزدهایتلگرامازاستفادهبا•
.باشندتماسدربالقوهدهندگانیأرباهموخودانتخاباتی

همراهتلفن هایرویبرتنهاکماستایندرافزارنرماینمحدودیت•
.استاستفادهقابل(دیتا)اطالعاتشب مبماتصالظرفیتباهوشمند

تلگرام

Telegram



.استتمنداشایتماعیشب منامهرگزکماستایتماعیشب مترینقدیمی•

باتماسبرقراریروش هایتریندسترسدرازی یتلفنیپیامک های•

.هستندمخاطبگروه های

هروتنیسنیازهوشمندهمراهتلفنیکبمپیامک هااینکردنبازبرای•

.باشدپیام هااینکنندهدریافتمی تواندهمراهیتلفن

.ارددایراندرراارتباطاتیپوششگسترده ترینوبیشترینپیامک•
پیامک 

SMS



ارتباط منظم و پیوستم با گروه مخاطب•

نظرسنیی پیام ی•

اطالع از ائتالف ها یا کناره گیری های احتمالی کاندیدا•

اخبار لحظم بم لحظم انتخابات با پیامک•

های مهم با ارسال پیامکاطالعیم•

قابلیت استفاده از پیام های مشابم در فضای تلگرام•

مزایایپیامک



. نیاددر استفاده از هر شب م ایتماعی استفاده از هشتگ ها را فراموش ن •

می توانید کلیدوا ه های مورد نظر را بام هشاتگ های# شما با قرار دادن 

.قابل یستیو تبدیل کنید

ی ولاا. شاااید اولااین  هشااتگی کاام بخواهیااد اییاااد کنیااد نااام خودتااان باشااد•

ی فرامااوش ن نیااد باارای گسااترش میاازان نشاار پیام هااا بایااد از هشااتگ ها

. دیگری هم استفاده کنید هشتگ 

Hashtag



فعاالن% 1

عالقمندان% 11

افراد مطلع% 15

مخاطب عام% 73

هرممخاطبان



برایکدامینگروه؟

اهدافبرعالوهانتخاباتینامزدیک.دارداهدافیودارددوستراچیزهاییزندگیدرفردیهر•

.داردهمبرناممعالئقو

دهپانزوعالقمنددرصدیازدهفعال،درصدیکداشتننگمراضی.استاعدادبازیانتخابات•

.می دهندتش یلرادهندگانرایدرصد۲۷تنهاگروهسماینولیاستخوبمطلعدرصد

رایشانابایدابتداپیامیهرطراحیدر.هستندبالقوهدهندگانرایگروهبزرگترینعاممخاطبین•

.کردارزیابیوشناختراایشانعالئقوگرفتنظردر

هاواهدافچگونگیطرحعالئق،برنامه



.کسانی کم بم شما باور دارند و از شما در هر شرایطی حمایت می کنند: پایگاهاوتماعیشما•

. ناددانافرادی کم با شما کامال مخالفند و باورهای شما را ماردود مای:  پایگاهاوتماعیرقیبمخالف•

. ی نخواهند دادأهدف ایشان ش ست شماست و تحت هیچ شرایطی بم شما ر

پینامشنما. دکام یاا نسابت بام شاما بای تفااوت هساتند یاا هناوز تصامیمی نگرفتام اناکساانی: گروهمیانه•

. یدهندگاناستأخطاببهاینگروهازر

. خوبیبشناسیدهگروهمیانهراب•

پیامهدفمند



نقش ارتباط عالقه

ماااارا بااااا محاااادودیت های و فقاااادان  تسااااهیالت و تاسیسااااات 

در. اساتورزشی در شهر برای یوانان و زناان آشانا کارده

خاااواهم ایااان صاااورت انتخااااب شااادن بااام شاااورای شاااهر مااای

.بخشمتاسیسات را گسترش بدهم و مدیریت آنها را بهبود ب

باعااااث شااااده اساااات تااااا بخااااواهم باااام فراگیااااری 

ورزش هاااای رزمااای بپاااردازم و عضاااو هیاااات 

.  ورزش های رزمی در شهر هستم

ورزش

عالئقشماوبرنامههایشما



هاار نااامزد انتخابااات شااوراها بااا مااردم شااهر ارزش هااای مشااترکی دارد، مشااخص : ارزشهننایمشننتر •
.کردن این ارزش ها گام اول در طراحی یک شعار انتخاباتی یذاب است

یابد؟شان چگونم بهبود میبرند و زندگیی های شما سود ممردم چگونم از برنامم: منافعوفواید•

.ایی آن استسادگی شعار زیب. یک شعار باید از زبان مناسب بهره ببرد: اززبانمناسباستفادهکنید•

.از شب م های ایتماعی برای آزمودن شعارتان استفاده کنید: شعاررابیازمایید•

درتنظیمشعار



شماکیهستید؟

.  ی دهنده فقط این مهم نیست کم امروز کم هستیدأبرای ر•

. دهدداستان زندگی افراد است کم تالش های آنها را نشان می•

یربم درست است کم عنوان ها و ت. نامم شما در سوابق و عناوینی کم داشتم اید نیستاهمیت زندگی•

.  تر استکاری هم مهم هستند، اما داستان زندگی شما مهم

هد کم ددهد و نشان میهایتان گواهی میکند، بم تواناییی دهندگان معرفی میأنامم شما را بم رزندگی•

.آماده هستید نماینده آنها باشید

نامهیکنامزدانتخاباتیواهمیتآنزندگی



. صادق باشید و با دقت زندگی خود را مرور کنید•

. یدان را از دیدگاه خودتان ولی در چهارچوب یامعم بیان کنیتهاچالش•

کنند؟چرا سوابق شما مهم هستند و چطور شما را تعریف می•

اناد باودهآن تیربم یا تیربیاتی کم ش ل دهنده شخصیت شما در زنادگی•

د چام دهند کم امروز وارد رقابت های انتخابااتی بشاویبم شما انگیزه می

هستند؟ 

؟چطورزندگینامهخودراآمادهکنید



آخرینردکماستاهوازشهرشوارینمایندهترینسابقمباصالح پورزیبا

.استکردهکسبراآراءبیشترینشهرایندرشوراهاانتخابات

هایتفرصگسترشلزومبرپیوستمطورمباهوازشهراولبانویاین

شهرکالندرزنانبرایفضاسازیگذاری،سرمایمیذباقتصادی،

.استکردهتاکیداهواز

بشودتمگرفیدیاوپیامتااستشدهباعثاوفرهنگیومدیریتیسوابق

.باشدسوابقشبامتناسبو

.دبو«هممبرایشهر»شعارباامیدشهرائتالفعضواوانتخاباتدر

نمونهپیامموفقانتخاباتی



ست کم یاک مخاطابایزهایچتصویر ذهنی آن چیزی یا •

.بخاطر می سپارد

هااار مخاطاااب عاااام یاااک تصاااویر ذهنااای از یاااک ناااامزد •

اباار انتخاباااتی دارد کاام مبنااای قضاااوت و واکاانش او در بر

. آن نامزد انتخاباتی است

ت تصویر ذهنی مثبت معماوال ریشام در پیونادها،  خااطرا•

در نتییاام می توانااد زمیناام ساااز . و احساسااات خااوب دارد

تعبیرهاااای وسااایع تری باشاااد کااام بااام رای دهناااده شاااهامت 

.انتخاب این نامزد را می دهد

تصویرذهنی






