برناهه های پیشنهادی
تزگ ٍیژُ خثز  ،هیْواًی هطثَػاتی  ،ارسال تیاًیِ  ،ارسال جَاتیِ  ،کٌفزاًس خثزی  ،هصاحثِ
اختصاصی  ،تَر خثزی  ،اًتطار خثزًاهِ ٍیژُ رساًِ ّا  ،ارسال تزیذُ جزایذ  ،هقالِ ًَیسی تزای
رساًِ ّا  ،اتاق خثزًگاراى  ،اًتخاب خثزًگاراى ٍ رساًِ تزتز  ،تزگ ٍیژُ خثز
هوچنین در تهیه و ارسال اطالعیه خبری به هر روزناهه  3عاهل را باید درنظر داشت:
 -1اطالػیِ تایذ درقلوزٍ سیاست خثزی آى رٍسًاهِ ،دارای ارسش خثزی تاضذ.
 -2تِ سزدتیز ،دتیز ضْزی یا دتیز قسوتی کِ تزای آى سزٍیس تْیِ ضذُ تسلین ضَد.
 -3اس ًظز سهاًی در ٍقت هٌاسة تِ هسَل هزتَط تزسذ تا فزصت تٌظین ٍ چاج هَجَد تاضذ.
 هْوتزیي فصل هطتزک رٍاتط ػوَهی ٍ رساًِ ّا ػثارست است اس اطالع رساًی،تاثیزگذاری تز افکار ػوَهی ،هخاطثاى یکساى ٍ استفادُ اس فٌَى ٍ اتشارّای هطتزک
ٍ-یژگی ّای هْن هصاحثِ ضاهل ارتثاط ضفاّی ،تزًاهِ ریشی قثلی ،کسة اطالػات دارای

سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

ارتباطات رسانه ای

ارسش خثزی ،طزح پزسص ٍ پاسخ ٍ ٍجَد دٍ طزف هصاحثِ کٌٌذُ ٍ هصاحثِ ضًَذُ ّستٌذ.

روابط عمومی  ،هنرهشتم

 تزگشاری جلسات تا ًوایٌذگاى رساًِ ّا تَسط رٍاتط ػوَهی هی تَاًذ درجلة ًظز خثزًگارتِ تْیِ خثز ٍ گشارش ٍ تَسؼِ رٍاتط فیواتیي هَثز ٍاقغ ضَد.

نتیجه گیری
ّذف ّز کٌص ارتثاطی ،رساًذى پیام است ٍ ّز کلوِ ّز جولِ یا ّز پارگزاف ٍ یا
هتٌی هفَْم را تِ گًَِ ای هختص تِ خَد تِ گیزًذُ هی رساًذ .درهَرد رٍسًاهِ ّا
ًیش ،کارگشاراى رٍاتط ػوَهی تایذ تِ ً 3کتِ سیز تَجِ کٌٌذ تا تذاًٌذ چِ خثز ٍ هطلثی
را ،در چِ سهاًی ،تِ چِ کسی در رٍسًاهِ تحَیل دٌّذ.
 -1خط هطی رٍسًاهِ
 -2ساسهاى رٍسًاهِ

 72اردیبهشت ماه روز ملی ارتباطات و روابط عمىمی گرامی باد.

 -3هسٍَالى ّز تخص اس ساسهاى رٍسًاهِ
تهيه و تنظيم  :اداره روابط عمومی
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روابط عووهی از دیدگاه هقام هعظن رهبری

رٍاتط ػوَهی ّای تخص ّای هختلف دٍلت تا یذ فؼال ضًَذ ٍ تا استفادُ اس رساًِ
هلی ٍ رٍسًاهِ ّا ،اقذاهات هختلف را تا ستاًی تاثیزگذار ٍ قاتل فْن تِ اطالع هزدم
تزساًٌذ.

هقدهه :

ُ :دٍرُ اًتطبرً :طریبت ثر اسبس دٍرُ اًتطبر یؼٌی رٍزاًِ ،هبّبًِ ٍ  ...هغبلبت اببظ پببح

اًسبى در ػػر اًقالة ارتجبعبت ٍ اًفجبر اعالػبت زًذگی هی کٌذ ،ػػری کِ هػذاق ػیبٌبی

هی کٌٌذ.

دّکذُ جْبًی هبرضبل هک لَّبى ثَدُ ٍ ثطر ثرای زیستي ثِ حذاقل اعالػبت کِ اٍ را یببری

ٍ :هٌبسجتْب :رٍزّبی ٍیژُ هرتجظ ثب ػولکرد سبزهبى هَقؼیت اًؼکبس هغبلت را ثیطتر هی کٌذ.

هی ًوبیذ ًیبز دارد.
ثْرُ گیری هٌبست رٍاثظ ػوَهی ّب از ظرفیت ّب ٍ تَاًوٌذی ّبی رسبًِ ّبی جوؼی ثبرای

هوانع ارتباط هطلوب

اعالع رسبًی ٍ اثر ثخطی از هَضَػبت هْوی است کِ ّوَارُ در الَیت ثرًبهِ رسببًبِ ای

تؼبرؼ ّبیی کِ ثِ آى ّب اضبرُ ضذ ،هَضَػبتی ػوَهی ّستٌذ کِ در اغلت جَاهغ هی تَاى

رٍاثظ ػوَهی ّبی کبرآهذ قرار هی گیرد.

آى ّب را هطبّذُ کردٍ ،لی هَاًؼی ًیس ٍجَد دارًذ کِ هبًغ از ثرقراری ارتجبط هغلَة ثیي

رٍاثظ ػوَهی در دًیبی اهرٍز ّذفص ایجبد کبًبل ّبی ارتجبعی در درٍى ٍ ثیرٍى سبزهبًبی

رٍاثظ ػوَهی ّب ٍ رسبًِ ّبی هی ضًَذ کِ در زیر ثِ هْوتریي آًْب اضبرُ هی ضَد:

هجوَػِ ّبست ٍ در راستبی تَسؼِ فضبی ارتجبعبت اجتوبػی فؼبلیت ّبی ًظبهٌبذ ابَد را

*ػذم آضٌبیی از هحذٍدیت ّبی ّوذیگر:

ثرًبهِ ریسی ٍ اجراء هی کٌذ .

از ػَاهل هْن در ضکل گیری ارتجبط ًبهغلَة ثیي رٍاثظ ػوَهی ّب ٍ رسبًِ ّب ،آضٌب ًجَدى
آى ّب ثِ هحذٍدیتْبی ّوذیگر است .از یک عرف ،رٍاثظ ػوَهی ّب گوبى هی کٌٌذ

ارتباطات روابط عووهی و رسانه ها
 رسبًِ ّرٍسیلِ ای کِ پیبم را از فرستٌذُ ثِ دست گیرًذُ ثب ّذف ثرًبهِ ریسی ضبذُ هبی

ػوَهی هٌؼکس کٌٌذ .از عرف دیگر ،از هحذٍدیتْبی سبزهبًی ٍ هطکالت درٍى سبزهبًی رٍاثظ

دّذ رسبًِ ًبم دارد  .رسبًِ ّب ثِ ػٌَاى یک اهکبى ثبلقَُ ،هٌبست تریي فرغت ثرای ارتجببط

ػوَهی اعالع کبفی ًذارًذ ٍ گوبى هی کٌٌذ رٍاثظ ػوَهی ثِ راحتی ٍ آسَدُ ابعری هی

رٍاثظ ػوَهی ٍ افکبر ػوَهی را فراّن هی سبزد.

تَاًذ اعالػبت الزم را در ااتیبر آًْب قرار دّذ.

هغجَػبت ٍ رادیَ ٍ تلَیسیَى هی تَاًٌذ ٍ ثبیذ کلیِ هغبلت آى ّب را ثِ ضکل دلخَاُ رٍاثظ

 به طور کلی دو نگرش عمده در زمینه ارتباط با روابط عمومی و رسانه ها وجود دارد:

*ضؼف آهَزش حرفِ ای:

الف :رٍاثظ ػوَهی ّب هقبثل رسبًِ ّب  :رسبًِ ّب هذافغ هٌبفغ هردم ٍ رٍاثظ ػوَهی ّب هذافغ

ایي هسئلِ ًیس ثیي رٍاثظ ػوَهی ّب ٍ رسبًِ ّب هطترک است ،ثِ گًَِ ای کِ از یک عرف ،در

هٌبفغ سبزهبى

رسبًِ ّب ٍ ثِ ٍیژُ هغجَػبت ،هسئلِ کوجَد ًیرٍی اًسبًی آهَزش دیذُ ٍجَد دارد ٍ از عرف

ة :رٍاثظ ػوَهی ّب ٍ رسبًِ ّب دٍ ضباِ تٌَهٌذ درات ارتجبعبت ٍ هکول ّوذیگر ّستٌذ ٍ

دیگر ایي هسئلِ در رٍاثظ ػوَهی ّب ًیس هطَْد است .،ثٌبثرایي یکی از هَاًغ اغبلبی در راُ

ّر دٍ هٌبفؼی یکسبى را از ایي ارتجبط هتقبثل جستجَ هی کٌٌذ.

ثرقراری ارتجبط هغلَة ثیي رسبًِ ّب ٍ رٍاثظ ػوَهی ّب ،هسئلِ کوجَد ًیرٍی اًسبًی هتخػع

 -رٍاثظ ػوَهی در جست ٍ جَی زهبى ٍ فضبی الزم ثرای اعالع رسبًی در رسبًِ ّبست.

در ایي دٍ کبًَى ارتجبعی است ٍثبیذ آى را یک هسئلِ هطترک ًبم داد.

 -رسبًِ در جستجَی افکبر ٍ اعالػبت سْل الَغَل ٍ تبزُ است.

* گرایص هغجَػبت ثِ هػبحجِ ثب افراد ثبالی ّرم قذرت در سبزهبًْب:

ػَاهل هَثر ثر ارتجبط رٍاثظ ػوَهی ّب ٍ رسبًِ ّب ػجبرتٌذ از:

اکثر اجرًگبراى رسبًِ ّب هی کَضٌذ اعالػبت هَرد ًیبز اَد را از هقبهبت ثبالی یک سبزهبى

الف :هذیریت ٍ هبلکیت رسبًِ ّب :دٍلتی ثَدى ،اػَغی ثَدى ٍ یب تؼبًٍی ثَدى هببلبکبیبت

کست کٌٌذ ،در حبلی کِ ثؼضب هذیراى اجرایی اضراف ثیطتری ًسجت ثِ اهَر دارًذ.

رسبًِ در اًؼکبس ااجبر ٍ هغبلت ًقص دارد.

*کوجَد اجرًگبراى هتخػع ٍ ػذم ثجبت اجرًگبراى در حَزُ ّبی کبری:

ة :سیبست ّب ٍ اظ هطی ّب :تؼلقبت سیبسی ،اقتػبدی ٍ  ...در اًؼکبس هغبلت هَثر است.

یکی از هَاًغ هَجَد در تحکین رٍاثظ رسبًِ ّب ٍ رٍاثظ ػوَهی ّب ،کوجَد اجرًگبراى

ج :زهیٌِ اًتطبرّ :ر پِ هَضَع ًطریِ ثِ ػول کرد سبزهبى ًسدیک ثبضذ احتبوببل اًبؼبکببس

تخػػی است ،ثِ ػجبرت دیگر ،ػذم تسلظ ػلوی اجرًگبر ثِ هَضَػبت هرثَط ثِ حَزُ کبری

هغبلت ثیطتر است.

اَد ،ثؼضب ثبػث عرح هَضَع ّبیی از عرف ٍی هی ضَد کِ در ثْجَد رٍاثظ اٍ ثب رٍاثظ

د :ضرایظ سیبسی – اجتوبػی :تراکن اجری ثِ ػلت رٍیذادّب ٍ ٍقبیغ سیبسی ثِ ػذم پبح یبب

ػوَهی  ،ایجبد اضکبل هی کٌذ.

