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در دست اقدام
مایی یارتولید نمونه اولیه توسط موسسه سین-

میلیون تومان80: هزینه مورد نیاز -



:نمایشگاه پوستر حجاب 
این موسسه در نظر دارد، 

نمایشگاهی پوستر حجاب با یک سیر منطقی و اثرگذار در ذهن مجموعه 
مخاطب را 

کند که طبق قراردادی که با بعضی طراحان ممتاز بسته شده تولید 
.ی باشداولیه آن تولید شده و در بقیه این مجموعه نیز در دست تولید منمونه 



:نمایشگاه پوستر حجاب 



:نمایشگاه پوستر حجاب 



:نمایشگاه پوستر حجاب 



نسخه اندرویدی کتاب گلپوش 
( :مخصوص تلفن های همراه)

از آنجا که رسالت ما، در دسترس قرار دادن یک محتوای ارزشمند برای تمام اقشار
وستر، جامعه هست، پس از تولید کارگاه و چاپ کتاب و تولید انیمیشن و نمایشگاه پ
طراحی تصمیم بر این شد که این محتوای مفید و مستدل را برای تلفن های همراه نیز

.کنیم که موفق به تولید نرم افزار اندرویدی گلپوش شدیم
لود عالقه مندان می توانند با استفاده از نرم افزار بازار، این نسخه از گلپوش را دان

.  کنند و برای همیشه بر روی گوشی خود داشته باشند



نسخه اندرویدی کتاب گلپوش 
( :مخصوص تلفن های همراه)



جزوه نهی از منکر در موضوع 
:بدحجابی

ام خیلی وقت ها، افراد متدین و دلسوز برای امر بدحجابی اقدام خاصی انج
ا آنها هم که دست به اقدام می زنند، با کالمی زننده و خشن، ب. نمی دهند

. خانم های بدحجاب برخورد می کنند
: یک سوال

از اگر خود شما در محیط زندگی آن دختر بدحجاب بودید و تا کنون چیزی
حجاب و عفاف و ارزش های آن و فلسفه آن نشنیده بودید، با این تذکر
خشن و تکراری، چقدر متنبه می شدید و از صمیم دل به سمت عفاف 

گرایش پیدا می کردید؟ 
اب و این کتابچه و جزوه نهی از منکر، بصورت مختصر و مفید، فلسفه حج

مام مضرات بدحجابی را در نوشتاری دوستانه و صمیمی و با طراحی زیبا و ت
ار اندک رنگی به مخاطب عرضه می کند و این قابلیت را دارد تا با بهای بسی

. در تیراژ وسیع چاپ، و در سطح جامعه توزیع گردد



جزوه نهی از منکر در موضوع 
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جزوه نهی از منکر در موضوع 
:بدحجابی



ان دور گواهی برای پذیرفته شدگص
:دوره مربیگری



یتقدیر از سوی استاندار
در همایش و نمایشگاه 

دستاوردهای حوزه عفاف 
و حجاب



:زمان صرف شده برای تولید کارگاه و کتاب گلپوش 

ساعت در طی دو سال2000

:  هدف از تدوین طرح گلپوش

تولید محتوای قابل پذیرش برای همه مخاطبین. 1

تولید یک محتوای قابل گسترش در سراسر کشور. 2





:دسته سوم 
مردان ازدواج كرده وسست ايمان





نانوشتهقانون









:  نتیجه ای که از این کارگاه حاصل گردید

اعتقاد چادری ها تقویت . 1

جایگاه محجبه ها در کالس و مدرسه تقویت . 2

نگرش و رفتار بدحجابها تغییر . 3

ایجاد درگیری شدید ذهنی در بدحجابهاحداقل . 4



: اقدامات دیگر این مجموعه که الزم است در تمام قالبهای ذکر شده طراحی گردد•

«  راز عشق»ارگاه ک. 2•
موضوع نگاهی نو به رابط دختر و پسر با 

« چه کاره بشم»ارگاه ک. 3•
موضوع مدیریت اشتغال، تحصیل، ازدواج با 

«معنای زندگی»ارگاه ک. 4•
تحوالت می تواند سر منشاء مهمترینکه فردنگاه پایه ای و مبنایی برای زندگی با موضوع ایجاد یک

.  باشداو

ماهواره، شبکه های اجتماعی و اینترنت بررسیارگاه ک. 5•


