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پيام كمپين

ر جوانان و نوجوانان که مخاطبین اصلی کمپین هستند، د. می شود جشن گرفت و در خطر نبود
حالتی تصویر آتش نشانی را می بینند که چهارشنبه سوری را جشن می گیرد، با شیوه ای ساده و

.آرام

.پشت سرش شهر نمایان است، او به شهر و اتفاقاتش احاطه دارد

ک اضافه شدن ی. ما هم جشن میگیریم. ایمن هم می شود جشن گرفت و شاد بود: پیامش این است
ر چون آسیب ها و عواقبش تا آخر عم. نفر هم به آسیب دیدگان چهارشنبه سوری عدد زیادی است

.همراه فرد است

ز زبان این تصویر اصلی کمپین هست که کل پیام در مصاحبه ها و مانور آتش نشانی و برنامه ها، ا
دام آسیب دیدگان، روان پزشکان و آتش نشانان با تجربیات و تخصص شان مطرح می شود و هر ک

.می گویند که چرا به نظرشان یک نفر هم عدد زیادی است



تهيه ، تدوين و انتشار كليپ 
موزيكال  و هشدار دهنده 

چهارشنبه سوري  و خطرات آن



خالصه اي از فعاليت هاي مرتبط با چهارشنبه سوري

 توليد و پخش پوستر

توليد و نشر كليپ و تيزر هاي آموزشی و هشدار دهنده

اجراي مانور با همكاري سازمان آتشنشانی

مصاحبه با افرادي كه در چهارشنبه سوزي دچار حادثه شده بودند

پخش گزارش و سخنرانی آموزشی از تلويزيون رسانه ملی

همكاري با وزارت بهداشت و درمان، سازمان آتش نشانی، صدا و سيما و اورژانس كشور

همكاري آقاي پرويز پرستويی به عنوان سفير ققنوس در پخش  پيام  چهارشنبه سوري ايمن

توليد و پخش پيامهاي ايمنی و هشدار  چهارشنبه سوري به صورت بروشور



تهيه ، تدوين و انتشار 
كليپ آتش بس



تهيه ، تدوين و انتشار كليپ
موزيكال چهارشنبه سوري 

شاد و بی خطر



چاپ و پخش پيام هاي هشدار ايمنی چهارشنبه سوري



چهارشنبه سوري ايمن
!يک نفر هم زياده



اجراي مانور خاموش كردن آتش با همكاري سازمان 
آتش نشانی



تهيه و تدوين گزارش از  حادثه ديدگان در چهارشنبه 
سوري



آموزش  و سخنرانی با نوجوانان و جوانان و هشدار در 
مورد خطرات ناشی از حوادث چهارشنبه سوري  



آموزش  و سخنرانی با نوجوانان و جوانان و هشدار در 
مورد خطرات ناشی از حوادث چهارشنبه سوري 



همكاري ارگانها و سازمان هاي مرتبط در تهيه و پخش 
تيزر آموزشی  


