
انجمن علمى دانشجویى 
معارف اسالمى و فرهنگ و ارتباطات  محتواى دیجیتال 

پیامرسان و شبکه 
هاى اجتماعى : 
بله و تلگرام 

اطالع رسانى و تبلیغات: کانال انجمن علمى دانشجویى معارف اسالمى و 
فرهنگ و ارتباطات در پیامرسان هاى بله (با 210 عضو) و تلگرام (با 328 عضو) 
به انتشار تبلیغات و اطالع رسانى برنامه هاى انجمن علمى مى پرداز. این فعالیت 

به صورت انشار پوستر تبلیغاتى برنامه ها مى باشد  

شبکه اجتماعى 
اینستاگرام 

باتوجه به ظرفیت هاى شبکه اجتماعى اینستا گرام به منظور انتشار مطالب و 
همچنین دریافت بازخورد از مخاطبان، انجمن علمى اقدام به فعالیت در این شبکه 
نمود. صفحه انجمن علمى در این شبکه اجتماعى 2636 نفر دنبال کننده دارد 
اطالع رسانى و تبلیغات: از طریق انتشار پوستر و تبلیغات فعالیت ها به تبلیغ 

آنها پرداخت. 

برگزارى نشست هاى مجازى: انجمن علمى با توجه به قابلیت پخش زنده این 
شبکه اجتماعى، 3 نشست علمى به صورت را برگزار نمود 

برگزارى دوره مجازى دعوت: باتوجه به عدم امکان حضور دانشجویان، انجمن  باتوجه به عدم امکان حضور دانشجویان، انجمن 
علمى یازدهمین دوره علمى دعوت را به صورت مجازى و از طریق امکان پخش 
زنده، در شبکه اجتماعى اینستاگرام برگزار کرد. در برخى از جلسات دوره تعداد 

شرکت کنندگان به 300 نفر میرسید. 

انتشار محتواى علمى: همچنین انجمن به انتشار محتواى علمى تولید شده در 
دوره ها و نشست هاى علمى در این فضا پرداخت. این محتواى علمى شامل فیلم 3 

نشست برگزار شده و 11 جلسه مدرسه علمى دعوت مى باشد. 
همچنین انجمن علمى به انتشار یادداشت هاى علمى دانشجویان در قالب طرح همچنین انجمن علمى به انتشار یادداشت هاى علمى دانشجویان در قالب طرح 

یادداشت دانشجویى پرداخت. 

سرویس اشتراك 
گذارى ویدئو 
آپارات 

انجمن علمى به منظور انتشار کامل فیلم جلسات و نشست ها و همچنین آرشیو 
کردن فعالیت ها، از سرویس اشتراك ویدئو آپارات استفاده کرد. فیلم هاى 

منتشر شده در این سایت شامل فیلم کامل گفتگو هاى انجمن بود که به صورت 
مجازى برگزار شده بود. 

بازدید ویدئو هاى انجمن در آپارت به 1900 بازدید، مى رسد. 

انشار محتواى علمى: انجمن علمى از طریق ان دو کانال به انتشار محتواى 
علمى اعم از صوت و فیلم دوره ها و نشست هاى برگزار شده و گزارش هاى 

تصورى دوره ها مى پردازد. 
همچنین در قالب طرح یادداشت دانشجویى به انتشار یادداشت هاى علمى 

دانشجویان در حوزه مسائل روز فرهنگى ارتباطى مى پردازد 
همچنین به مناسبت روز دانشجو نسخه الکترونیک هشتمین شماره نشریه علمى 

دعوت نیز منتشر گردید 
بازدید از محتواى منتشر شده در کانال هاى انجمن علمى در بخى موارد به 500  

نفر مى رسید 

انتشار یادداشت هاى دانشجویى در پیامرسان هاى بله و تلگرام 

انتشار نسخه الکترونیک نشریه علمى 
 دعوت به مناسبت روز دانشجو 

تبلیغ فعالیت هاى انجمن 

صفحه مدرسه علمى دعوت در 
 شبکه اجتماعى اینستاگرام 

پخش زنده 11 نشست 
یازدهمین مدرسه علمى دعوت 

انتشار یادداشت هاى دانشجویى در شبکه اجتماعى اینستاگرام 

1900 بازدید از ویدئو هاى صفحه مدرسه علمى دعوت در آپارات 


