
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 طرح اولیه کانال تلگرام شفافیت برای ایران

 مقدمه .  1

داطاا   باشفف ی بای با توجه به اینکه کانال تلگرام گروه شفففات ب براا ایرا ی یکا ام یرفف رااا اطتبا  با یاا با  یا 

 یطالبا یف   و امچن ن جذاب براا انواع قشر یاا با  باش .

 ج ی  براا کانال تلگرام اتتادیم.بنابراین به تکر  رحا 

 های کلینامهشیوه .  2

 دوره زمانی .  2-1

ااا میانا اسب که برنایه قراط داد  ا العات دط کانال تلگرام با توجه به این دوطه میانای به ینظوط ام دوطه میانای بامه

 شود.صوطت یتناوب تکراط یا

 باش .بامه میانا ی نظر براا کانال تلگرامی یک افته یا

 داد پیام در هر روزتع .  2-2

 باش .پ ام یا 4تا  2گ ردی ب ن اایا که ار طوم بر طوا این کانال قراط یابا توجه به ظرت ب کانال تلگرامی تع اد پ ام

 انواع پیام .  2-3

 شود:دسته یا 3گ رن ی به  وط کلا شایل اایا که بر طوا کانال تلگرام قراط یاپ ام

 وی یو .1

a. یوشن 

b. یرتن  کوتاه 

c. ... 

 عکس .2

a. ترپوس 

b. کاطیکاتوط 

c. اینفوگرات ک 

d. ... 



 یتن .3

a. خبر 

b. ااا وبالگپرب 

c. سانرانا و نقل قول 

d. طسانا گروه شفات ب براا ایرا ا الع 

e. ... 

 نحوه انتشار .  2-4

 شود.ااا وبالگ قراط داده یابه صوطت پ شفرضی ار طوم یک پرب ام پرب 

 شود.ااا انگل را قراط داده یاشنبهی یک خبر ام خبرنایهطومااا شنبه و سه 

 شود.ااا سمن دکتر توکلا قراط داده یاطومااا یکشنبه و چهاطشنبهی یک پرب ام پرب 

      رب رب ام پ شنبه و جمعه ن ز یک پ شنبه و پنج  رب پ شفرض(قراط داده    طومااا دو ااا وبالگ)عالوه بر پ

 شود.یا

    رب دط قالب عکس قراط داده یا شنبهی یک پ شر  اینکه تول   طومااا جمعه و دو    یحتوا دط  شود.)البته به 

و ... وجود  Khamenei.irاا دو عکس وجود داشته باش ؛ البته اگر عکس یرتبطا دط ینابعا یانن  ح  افته

 شود(ش ه و ینتشر یا داشبی شایل این نوع پرب

 شود.دط طوم سه شنبهی یک پرب دط قالب ت لم ینتشر یا 

              ش رئول  شا ص ی سبی به ت ش ه ا ستفاده ن رتا که ا شاط پ رب بکهظرت ب انت ا ام اایااا اجتماعا به پ

 یاب .ذکر ش ی تعلق یا "انواع پ ام"جنس آنچه دط 

 بن ا انتشاط یطالبج ول میان

 ت لم عکس سمن خبر انگل را پرب وبالگ پ شفرض 

       شنبه

       یکشنبه

       دوشنبه

       سه شنبه

       چهاطشنبه

       پنج شنبه

       جمعه

 

 



 نامه فنی انتشارشیوه .  3

 پستهای متنی .  3-1

 ان اخته ش ه . سپس یک خط جاگ ردقراط یا ||اای ابت ا عنوا  یتن ب ن دو پرب وبالگ: دط این نوع پرب .1

شود. سپس دط خط بع  ل نک پرب قراط داده اا توض ح داده یاو دط خط بع ی یاتصرا دطباطه این پرب

قراط  transparency4iran@به نشانا  تلگرام کانالآدطس ی سپس یک خط جا اتتاده و دط خط بع ش ه و 

 شود.داده یا

 

یک  . سپسگ ردقراط یا ||اای ابت ا عنوا  یتن ب ن دو اخباطی پرب سمن شفات ب و ع الب: دط این نوع پرب .2

شود. سپس دط خط بع  اا توض ح داده یاان اخته ش ه و دط خط بع ی یاتصرا دطباطه این پرب خط جا

ل نک پرب قراط داده ش ه و سپس یک خط جا اتتاده و دط خط بع ی جمله ام سایب یا بامدی  تریای   نوشته 

قراط داده خواا  ش .  http://www.transparency4iran.irش ه و دط خط بع ی آدطس وبالگ به نشانا 

 شود.قراط داده یا transparency4iran@سپس دط خط بع ی آدطس کانال تلگرام به نشانا 

http://www.transparency4iran.ir/


 

 

گ رد. سپس دط قراط یا»« اای ابت ا عنوا  سانرانا دط ب ن کروشهسانرانا و نقل قول: دط این نوع پرب .3

شود. سپس اگر ل نک وجود داشبی ط خط بع ای سانرانا و یا نقل قولی ذکر یایک خط جا اتتاده و د

ام سایب یا " جا اتتاده و دط خط بع ی جمله ام ل نک شود. خط بع ذکر یا دط خط بع  ل نک یطلب ن ز

 آدطس وبالگ به نشانا  و سپس دط خط بع ی ذکر ش ه" بامدی  تریای  

 http://www.transparency4iran.ir و دط خط آخری آدطس کانال تلگرام به نشانا

@transparency4iran شود.قراط داده یا 

 

 

http://www.transparency4iran.ir/


 

 

 در قالب عکس پستهای .  3-2

اای  اای به دل ل اینکه دط پای ن عکساا و پوسفففترااا تول   شففف ه دط ی موعه: دط این نوع پرفففبنقل قول .1

 transparency4iran@ا العات گروه قراط داده ش ه اسبی صرتا دط ذیل آ  عکسی آدطس کانال به نشانا     

 شود.قراط داده یا

 

 

ام سایب یا بامدی    "ی جمله اای دط ذیل عکسنوع پرب اا و پوسترااا یأخوذ ام ینابع دیگر: دط این  نقل قول .2

دط  و  http://www.transparency4iran.irآدطس وبالگ به نشففانا  ذکر شفف ه و دط خط بع ای" تریای  

 شود.قراط داده یا transparency4iran@آدطس کانال تلگرام به نشانا خط بع ای 

http://www.transparency4iran.ir/


 

 

اای دط صففوطت لزومی توضفف ح چن    اایا غ ر ام نقل قول و سففانرانا: دط این نوع پرففب کاطیکاتوط و عکس .3

سپس یک خط جا اتتاده و دط خط بع ای جمله     )عنوا  و ...(ااکلمه ش .  سایب یا بامدی    "داده خواا   ام 

ش . دط خط بع ای   "تریای   شانا  ذکر خواا    و http://www.transparency4iran.irآدطس وبالگ به ن

 شود.قراط داده یا transparency4iran@آدطس کانال تلگرام به نشانا  دط خط آخری

http://www.transparency4iran.ir/


 
 

 . پستهای در قالب فیلم 3-3

این رد. گ دط پ ایا ج اگانهی توض حات یاتصرا دط یوطد ت لم قراط یا قبل ام انتشاط ت لم. شودت لم باطگزاطا یا

 توض حات به شرح میر اسب:

ذکر خواا  ش . سپس یک خط جا اتتاده و دط خط بع ی توض حات یاتصرا دط یوطد ت لمی || ابت ا عنوا  ت لم ب ن دو 

 ذکر ش ه و دط خط بع  "بامدی  تریای  سایب یا "جمله ام  یدط خط بع یک خط جا اتتاده و سپس شود. ذکر یا

و دط خط آخری آدطس کانال تلگرام به نشانا  www.transparency4iran.irآدطس وبالگ به نشانا 

@transparency4iran شود.قراط داده یا 

http://www.transparency4iran.ir/


 
 

 نکات پایانی .  4

  صالح شبکه   بنابر  رئول  ش وه ااا اجتمدی  ی ستثناپذیر یا اا نایهاعای ار یک ام  صوطت لزوم    ا شن  و دط  با

ش وه توا  ام طوشیا رب ااا دیگرا به غ ر ام  رئول ن   نایهی پ شر کرد. البته ی ه  یاتاطن  ک یاتوق اا طا ینت

 ااا اجتماعا جویا شون .علب این ایر طا ام یرئول شبکه

 ف ارففتن  که به نوببی دط افته دو خبر انگل رففا با ااا انگل رففای دوسففتا  ی موعه یوظبراا ته ه خبر

ضم مه عنوا  خبری چک  ه خبر و ل نک خبر براا انتشاط دط کانال ته ه کنن . دط این صوطتی ته ه یحتواا    

دط  ) باش  ااا اجتماعا یانایهی بر عه ه یرئول شبکه  پ ام بر عه ه دوستا  بوده و انتشاط آ  دط قالب ش وه   

 باش (.ر نفری افب افته دط ی ا  یااین صوطتی نوبب ا

 شففود که توسففط یرففئول ن ایری تراین ا تعب ه شففود تا با توجه به حومه تعال ب دوسففتا ی اک  ا توصفف ه یا

ستا  دط ار حومه  شبکه ااا اجتماعای تراام کنن .     کنن ی خروجااا تعال ب یادو شاط دط  اایا طا براا انت

 ه تول   یحتوا به صوطت ت طی ا و پ وسته صوطت بگ رد.اا باش  کاین تراین ی بای  به گونه

 و ین اهلل توت ق


