
  

  

  برای ارسال خبر به روابط عمومی موارد الزامی

  

.باشد ۵/١فاصله خطوط  و )justify(با چینش از دوطرفباشد Tahoma 9فونت تیتر و متن اخبار فقط - ١

موقع تایپ حتمًا از زبان فارسی استفاده شود و دقت شود از زبان عربی استفاده نشود چرا که مثًال در تایپ کلمه - ٢

.نوشته می شود» ي«شکل به » ی«ھا؛ حرف 

.شود Boldتیتر - ٣

.در صورت عدم امکان، از رو تیتر یا زیر تیر استفاده شود. تیتر حداکثر در یک خط باشد- ۴

  :مثال             

  ین زھرایدرمان بو ـشبکه بھداشت توسط 

  کارگاه آسیب ھای کودک آزاری و  نشست ھای بازآموزی برای بھورزان برگزار شد

و به صورت پیوست پیام بوده و   Wordخبر فقط از طریق فایل ( عین تیتر در قسمت موضوع پیام اتوماسیون قید شود- ۵

. داخل کادر توضیحات اتوماسیون تایپ نشود

برای روزھای اول تا نھم ماه با حروف و برای ) رھمایش، نشست و موارد دیگ(تاریخ روز موضوع اشاره شده در خبر- ۶

.د و کلمه ھای ماه و سال ذکر نشودنوشته شو عدد با ٣١تا  ١٠روزھای 

١٣٩١اسفند  ١٠یا     ١٣٩١پنجم اسفند :مثال

پاراگراف ھای بعدی . با توضیح بیشتر بیان شود) لید خبر ( مطلبی که در تیتر ذکر می شود حتمًا در پاراگراف اول - ٧

.نیز طبعًا توضیح بیشتر آن موضوع می باشد

ھم باشد به این چ عنوان از اعداد و بالت برای ترتیب مطالب استفاده نشود بلکه موارد پشت سردر متن خبر به ھی- ٨

. صورت که مورد اول ذکر شده و بالفاصله ویرگول سپس فاصله و مورد بعدی

.واحدھای فعال شامل حسابداری، کتابداری، کارگزینی:مثال

القاب پروفسور، ( جای آن نام و نام خانوادگی فرد بیان شود در متن خبر به ھیچ عنوان آقا و خانم ذکر نشود و به- ٩

)دکتر و مھندس قابل ذکر است ولی مسوولیت اعالم موارد نادرست بر عھده رابط محترم است

.ھیچ کلمه و عبارتی نیز با رنگ یا خط زیر آن مشخص نشود. نشود Boldدر متن خبر ھیچ کلمه ای - ١٠

.و موارد مشابه» به«، »از«، »و«ویژه حروف  به. بین کلمه ھا حتمًا فاصله باشد- ١١

از آوردن کلمه محترم و موارد مشابه ( در متن خبر، برای افراد، ابتدا نام و نام خانوادگی ذکر شود سپس عنوان او - ١٢

)پرھیز شود 

. واژگان یا اصطالحات تخصصی ابتدا تا حد ممکن معنی یا تشریح شود سپس عنوان تخصصی بیان شود- ١٣

.دانشگاه» EOC« مرکز ھدایت عملیات بحران :مثال

بالفاصله پس از اتمام خبر فقط نام خانوادگی رابط بدون پیشوند و پسوند اضافی یا ھر گونه عالمت مانند پرانتز با - ١۴

.ھمان فونت اعالم شده ولی با رنگ قرمز تایپ شود

  .دسال شوارروز بعد صبح در ھمان روز اتفاق افتادن یا نھایت  ھای آن واحدخبر- ١۵

در ھمان روز و در سریع ترین زمان پاسخ الزم را ارسال ) برای تکمیل خبر( اگر خبری به شما بازگردانده شد- ١۶

.بفرمایید

  

  

  برای ارسال خبر به روابط عمومی موارد اختیاری

  

. استفاده شود» نشست « از کلمه » جلسه «به جای کلمه - ١

.جلسه کارگروه بشود نشست کارگروه:مثال



. استفاده شود» شد « از کلمه » گردید «به جای کلمه - ٢

.برگزار گردید بشود برگزار شد... ھمایش :مثال

.استفاده شود» برای « از کلمه » جھت «به جای کلمه - ٣

.جھت کارشناسان بشود برای کارشناسان:مثال

.نام واحدھا به طور کامل بیان شود- ۴

»بھداشت ـ درمان  شبکه« ذکر شود » شبکه « به جای :مثال

. عدد و حرف استفاده شودترکیب در نگارش اعداد بزرگ از روش - ۵

 ٩٨٧ھزار و  ۶۵٠به صورت  ٩٨٧/۶۵٠ھزار میلیارد ریال یا عدد  ١۵ریال به صورت  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١۵عدد :مثال

.نوشته شود

تمرکز خبر بر د مشابه به جای در نشست ھا، کنگره، سمینار، ھمایش، کارگاه، کنفرانس، کالس آموزشی و موار- ۶

برای ( برنامه آموزشی یا اطالع رسانی ه جنبهباردرزاویه دید خود به خبر را کمی تغییر داده و  ،برنامهروی خود 

. خبر بدھید) مردم، کارکنان، اعضای ھیئت علمی و دانشجویان

  

اطالع رسانی: مثال

  سال آينده طی سه تا پنج

  می یابد افزايشاستان قزوين يك سالامید به زندگي در شاخص 

برگزار شد، دکتر سعید اسکویی ١٣٩١اسفند ١٢که روز آموزشي توجیھي سري كارگاه ھاي عدالت در سالمت  در نشست

« امید به زندگيشاخص ،سال آينده سه تا پنجدر طي اعالم کرد که طبق برنامه ریزی این حوزه دانشگاه معاون بھداشتي 

می يك سال افزايش  در استان قزوین» ی که انتظار می رود فرد از لحظه تولد تا رسیدن به آن زنده بماند تعداد سال ھای

  ...یابد

آموزش: مثال

  

  استبھداشتی بزرگساالن بزرگ ھای مقاربتی مشکل بیماری

و استفاده از به خاطر آموزش در اروپای غربی است به طوری که ھای آمیزشی در نقاط مختلف دنیا متفاوت عفونتبروز 

در اروپای شرقی و آسیای مرکزی ولی  کاھش محسوسی داشته استاین عفونت ھا ، وسایل مناسب پیشگیری از بارداری

در بین  یمشکل بھداشتی بزرگھای مقاربتیبیماری ،حال توسعهدر کشورھای درمتأسفانه وبه افزایش است این آمار رو

  .باشدبزرگساالن می

بیان » بیماری ھای مقاربتی « مطالب فوق را ھادی باقری کارشناس بیماری ھای مرکز بھداشت آبیک در کالس آموزشی 

  ...بیماری ھای: کرد و اظھار داشت

 نکارشناسان و کارداناپزشکان، برای ١٣٩١روز ششم اسفند یادآور می شود، باقری سخنان خود را در نشست آموزشی

  .  آبیک بیان کرددر سالن اجتماعات مرکز بھداشت ھداشت ـ درمان آبیک تابعه شبکه بمراکز 

.به کلمه بعدی وصل نشود» به«حرف- ٧

»به سود « ذکر شود » بسود « به جای :مثال

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..

روابط عمومی دانشگاه به کارشناسان روابط عمومی ستاد، از این پس، تمامی مواردی که به ارتقاء دستور مدیر محترم طبق
کّمی و کیفی واحدھا و افراد، کسب مقام، افتخار و عنوان و به طور کلی کسب ھرگونه موفقیت توسط افراد و واحدھا در 

در خبر ارسالی رابط محترم درج شده باشد، باید  سطح دانشگاه، استان، کشور و عرصه بین المللی اشاره داشته باشد و
:دارای مستندات به یکی از دو شکل زیر باشد

  ) نامه الکترونیکی: نامه، تقدیرنامه و یا به صورت الکترونیک باشد مانند: مانند  به صورت چاپی باشد(تصویر سند.١
  ) اعالم کرده باشدمقام باالتریای،  برنامهبه طور مثال در(به نقل از باالترین مقام مسوول در آن واحد باشد.٢



توضیح اینکه، در صورت عدم رعایت ضابطه فوق و عدم پاسخگویی به مکاتبه روابط عمومی برای تکمیل خبر، خبر بدون اشاره 
  .ممنون. به موفقیت مندرج در آن کار خواھد شد

  اتشکرب

  احدحیدراوالد

  .روابط عمومی دانشکده بھداشت


