www.inickala.ir

نرم افزار انتخاباتي "رقابت"

از كاربردي ترين مجموعه انتخاباتي ايران

بسم اهلل الرّحمن الرّحيم

نسخه الكترونيكي كتاب

" شما و پيروزي در

انتخابات "

ويژه انتخابات شوراي اسالمي شهر و روستا

نويسنده  :كيانوش جمال منش

كاربردي ترين راههاي پيروزي
در انتخابات شوراي اسالمي شهر و روستا

1
كتاب كاربردي انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا " شما و پيروزي در انتخابات "

www.inickala.ir

نرم افزار انتخاباتي "رقابت"

از كاربردي ترين مجموعه انتخاباتي ايران

شماره صفحه

فهرست

 -1مقدمه 4 .....................................................................................................
 -2زمان سرمايه اصلي هر فعاليتي 6 .......................................................
 مراحل مهم زماني فرآيند يك رقابت انتخاباتي
 نوع فعاليت ها در هر بخش از هرم زماني انتخابات
............. 
 -3برنامه ريزي13 ...........................................................................................
 پرسش سئواالت اساسي و بنيادي ،زير بناي برنامه ريزي
 تهيه چك ليست هاي انتخاباتي
 چرا مردم بايد به من راي دهند؟
 هزينه هاي مالي رقابت انتخاباتي
........... 
 -4پنچ گام اصلي تا پيروزي16 ..............................................................

 گام اول  :برنامه ريزي و ساختار ستاد16 ........................................
 هسته اوليه ستاد
 تعداد آراي مورد نياز
 ستاد بانوان
.............. 

 گام دوم  :بسيج نيروها و سازماندهي22 .......................................
 تقسيم وظايف در ستاد
 استفاده از نرم افزارها در مديريت ستاد و برنامه ريزي ها
 آموزش نيروها
.......... 

 گام سوم  :تقسيم بندي جغرافياي حوزه انتخابيه31 ......................
 تقسيم شهر و روستا به مناطق مختلف با هدف مديريت بهتر
2
كتاب كاربردي انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا " شما و پيروزي در انتخابات "

www.inickala.ir

از كاربردي ترين مجموعه انتخاباتي ايران

نرم افزار انتخاباتي "رقابت"

 افزايش سطح تماس با جامعه
 ارزيابي عملكرد جذب هوادار در مناطق مختلف
.......... 

 گام چهارم  :ايجاد شبكه هاي جذب هوادار34 ............................
 نقش هواداران اوليه ستاد
 برنامه ريزي مالقات ها كه اساس پيروزي است
 ضريب تبديل راي هواداران
......... 

 گام پنجم  :راز مالقات ها

فوق العاده مهم32 ........................

 برنامه ريزي هدفمند و تكرار هوشمند براي هر مالقات
 ويژگي بسيار مهم مالقات اول و دوم
 مدت زمان مالقات ها
 تكنيك يك استكان چايي
 روز و شب قبل از انتخابات و روز انتخابات ،نقطه عطف همه تالش ها ،استراحت ممنوع
 تلفن و پيامك
 مالقات هاي ائتالفي
.......... 
 -5مروري بر تبليغات46 .................................................................
 زمانهاي تبليغات
 راه هاي تبليغات
 اينترنت و دنياي مجازي در انتخابات
 كمپين انتخاباتي44 ..................................................................
........... 

3
كتاب كاربردي انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا " شما و پيروزي در انتخابات "

www.inickala.ir

از كاربردي ترين مجموعه انتخاباتي ايران

نرم افزار انتخاباتي "رقابت"

مقدمه :
هريك از انسانها بصورت فردي از اينكه سرنوشت خويش را خود رقم بزنند احساس آزادي و شعف
مي كنند.
جوامع بشري به تبعيت از اعضا خود ،از اين قاعده مستثني نبوده و به همين دليل دموكراسي
همواره به عنوان يك پديده جذاب سياسي ،شعار بسياري از آزادي خواهان جهان بوده است .در
دموكراسي مردم خود حاكمان خود را انتخاب مي كنند.
در نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران ،وجود دو كلمه جمهوريت و اسالمي در كنار هم نشان
مي دهد كه ايران بزرگ يك گام به جلوتر رفته و دموكراسي ديني يا مردم ساالري ديني را مطرح
مي سازد .وجود انتخابات متعدد در ايران پس از انقالب ،نشان از زنده شدن روح آزادي و عالقه
ملت به تعيين سرنوشت خود دارد.
شوراهاي اسالمي شهر و روستا به علت فلسفه وجودي و ماهوي خود ،به زندگي مردم بسيار نزديك
بوده و خواستگاه رزمايش ملي انتخاباتي در سطح كل كشور مي باشد .اين حماسه آفريني ها ي
روزهاي انتخابات ،به ايجاد يك قدرت بزرگ براي كشور در سطح بين الملل منجر مي شود .اين
قدرت حضور در سايه الطاف الهي و رهبري هاي خردمندانه رهبر فرزانه ،كشور را از هرگزندي
مصون نگه مي دارد.
اكنون شوراها در سطوح مختلف جامعه نقش و جايگاه واقعي خود را بازيافته اند .عالقه مردم به
شوراها همواره اين انتخابات را پرشور كرده است .تاثير مستقيم شورا بر جغرافياي زندگي مردم از
داليل اصلي اين توجه مي باشد
شما اگر كانديداي شورا هستيد و يا از مشاوران انتخاباتي و يا از عالقمندان به مباحث انتخابات ،
خواندن اين كتاب را به شما توصيه مي كنم.
اين كتاب شما را به صورت كاربردي با ماهيت انتخابات در سطح شوراها آشنا مي سازد .شما در اين
كتاب خود رايك نامزد انتخاباتي مي بينيد كه چگونه با مديريتي هدفمند براي پيروزي در صندوق
راي فعاليت مي كند .مفاهيمي بسيار مهم ،چون هرم زماني فعاليت هاي انتخاباتي و سطح تماس با
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جامعه ،مديريت زمان ،ضريب تبديل راي ،هوادار عادي و روش هاي ارتقا به هوادار فعال كه تنها
شانس پيروزي هر كانديداي انتخاباتي است و بسياري ديگر از مباحث قوي انتخاباتي و مديريت
انتخابات و  ......مطرح مي شود .در اين كتاب تكنيك ها و شگردهاي كامال منطقي جذب حداكثري
آرا در مالقات ها بصورت كاربردي گفته شده است .بخش راز مالقات هاي اين كتاب را از دست
ندهيد .اين بخش را حتما مطالعه نماييد.
خواندن اين كتاب را مجددا پيشنهاد مي كنم.
"با تشكر و احترام"
كيانوش جمال منش
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