معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی
عنوان واژه :آگْي هطجَػبتي
تؼزيف :هتي يب تقَيز هؾخـ ٍ هجشا مِ در اساي پزداخت ٍجِ در ًؾزيِ ثِ چبح هي رعذ ٍ در آى مبال،
خذهت يب رٍػ ٍ اًذيؾِ اي هؼزفي ٍ تجليغ هي ؽَد مِ ثزاعبط عطح سيز چبح ،ففحِ چبح ،هحل
درج  ،تيزاص ٍ تزتيت اًتؾبر تؼييي هي ؽَد.

ػٌَاى ٍاصُ :ايغتگبُ هطجَػبتي
تؼزيف :هحلي عزپَؽيذُ يب ثبس ثزاي آٍيختي ٍ ثزپبيي تبثلَّبي ٍيضُ مِ ثزاي هطبلؼِ ػالقوٌذاى ايجبد هي
ؽَد.

ػٌَاى ٍاصُ :خجزًگبر
تؼزيف :ؽخقي حقيقي مِ در تْيِ خجز ،گشارػ ،هقبحجِ ٍ ػنظ در هَضَػبت ٍ رٍيذادّبي هختلف
ثزاي ًؾزيبت ٍ عبسهبًْبي خجزي فؼبليت هي مٌذ.

ػٌَاى ٍاصُ :خجزًگبر آساد
تؼزيف :خجزًگبري مِ ثب دريبفت هجَس اس ٍسارت فزٌّگ ٍ ارؽبد اعالهي ثِ فَرت غيز رعوي ثزاي يل
ًؾزيِ يب عبسهبى خجزي ،ثِ اساي دريبفت دعتوشد در تْيِ خجز ،گشارػ ،ػنظ ٍ هقبحجِ فؼبليت هي مٌذ.

ػٌَاى ٍاصُ :خجزًگبر افتخبري
تؼزيف :خجزًگبري مِ ثِ فَرت غيز حزفِ اي ٍ ثذٍى دريبفت دعتوشد ثزاعبط ػالقِ ؽخقي ثِ تْيِ
خجز ٍ ػنظ ثزاي ًؾزيبت يب عبسهبًْبي خجزي هي پزداسد.

ػٌَاى ٍاصُ :خجزًگبر رعوي
تؼزيف :خجزًگبري مِ ثب دريبفت هجَس اس ٍسارت فزٌّگ ٍارؽبد اعالهي ثِ فَرت رعوي ٍ ثبثت در يل
عبسهبى اعتخذام هي ؽَد ٍ هؾوَل هقزرات اعتخذاهي ٍ ثبسًؾغتگي اعت.

ػٌَاى ٍاصُ :خجزًگبر ػنبط
تؼزيف :خجزًگبري مِ ثِ ؽنل حزفِ اي درثبرُ رٍيذاد خجزي در تْيِ ػنظ ٍ تقَيز ثزاي ًؾزيبت ٍ
عبسهبًْبي خجزي فؼبليت هي مٌذ.

ػٌَاى ٍاصُ :دفتز هطجَػبتي
تؼزيف :دفتز ًوبيٌذگي هطجَػبت داخلي يب خبرجي مِ خبرج اس هزمش افلي يب دفبتز هزمشي هَعغِ در
هٌبطق هختلف يل ؽْز ،ؽْزّبي هختلف مؾَر ٍ يب خبرج اس مؾَر ٍجَد دارد ٍ ثِ فؼبليت ّبيي چَى
تَليذ اخجبر ٍ اطالػبت ،ثِ جذة آگْي يب تَسيغ ًؾزيِ هي پزداسد.

ػٌَاى ٍاصُ :دمِ فزٍػ هطجَػبت
تؼزيف :هنبًي مِ ثب دريبفت هجَس اس ٍسارت فزٌّگ ٍارؽبد اعالهي ثِ طَر رعوي ًغجت ثِ ػزضِ ٍ
فزٍػ ًؾزيبت اقذام هي مٌذ.

ػٌَاى ٍاصُ :رٍسًبهِ
تؼزيفً :ؾزيِ اي مِ ّوِ رٍسُ هٌتؾز هي ؽَد(هگز در ؽزايط اعتثٌبيي ٍ تؼطيالت رعوي) ٍ اخجبر ٍ
اطالػبت ػوَهي را در ػزفِ ّبي هختلف عيبعي ،اقتقبدي ،فزٌّگي ٍ ٍرسؽي  ...هٌتؾز هي مٌذ.

ػٌَاى ٍاصُ :رٍسًبهِ ًگبر
تؼزيف :ؽخـ حقيقي مِ هقبلِ ،يبداؽت ٍ گشارػ ثزاي ًؾزيبت تْيِ هي مٌذ.

ػٌَاى ٍاصُ :عزدثيز
تؼزيف :ؽخقي حقيقي مِ ػْذُ دار اًتخبة ،ثزرعي ،عفبرػ ،تبييذ هطبلت ٍ هغئَل رعيذگي ثِ اهَر
تحزيزي ًؾزيِ اعت.

ػٌَاى ٍاصُ :ؽوبرگبى(تيزاص)
تؼزيف :تؼذاد ًغخِ ّبي چبح يب تنثيز ؽذُ اس يل اثز در يل ًَثت چبح ٍ اًتؾبر اعت.

ػٌَاى ٍاصُ :فبحت اهتيبس ًؾزيِ
تؼزيف :ؽخـ حقيقي يب حقَقي مِ ٍسارت فزٌّگ ٍارؽبد اعالهي هجَس ًؾزيِ را ثِ ًبم اٍ فبدر هي
مٌذ.

ػٌَاى ٍاصُ :ػٌَاى ًؾزيِ
تؼزيفً :بم ًؾزيِ اعت مِ در عزلَحِ ّوِ ؽوبرُ ّبي ًؾزيِ ثب طزاحي خبؿ ،درج ٍ ًؾزيِ اس طزيق آى
ؽٌبختِ هي ؽَد.

ػٌَاى ٍاصُ :مبًَى آگْي ٍ تجليغبتي
تؼزيف :هَعغِ اي داراي هجَس اس ٍسارت فزٌّگ ٍ ارؽبد اعالهي مِ فؼبليت آى هؾبٍرُ ،تٌظين ٍ تْيِ
ثزًبهِ ّب ٍ هحقَالت تجليغبتي ٍ اًجبم خذهبت رٍاثط ػوَهي يب تحقيقبتي هزتجط ثزاي هؼزفي ٍ فزٍػ
مبال ٍ ارائِ عفبرػ اجزاي آگْي اس طزيق رعبًِ ّبي ارتجبط جوؼي اعت.

ػٌَاى ٍاصُ :مبًَى تجليغبتي
تؼزيف :رجَع ؽَد ثِ تؼزيف مبًَى آگْي ٍ تجليغبتي

ػٌَاى ٍاصُ :هذيز هغئَل
تؼزيف :ؽخـ حقيقي مِ ثزاعبط قبًَى ،هغئَليت مليِ هطبلت ٍ هحتَاي ًؾزيِ را ثزػْذُ دارد.

ػٌَاى ٍاصُ :هزمش تَسيغ هطجَػبت
تؼزيف :هزمشي مِ تَسيغ هطجَػبت را در حَسُ ّبي جغزافيبيي هؼيي ثِ ػْذُ دارد.

ػٌَاى ٍاصُ :هؾتزك هطجَػبت
تؼزيف :ؽخـ حقيقي يب حقَقي مِ (ثب پزداخت يب ثذٍى پزداخت ّشيٌِ)ثزاي دٍرُ اي هؼيي در فْزعت
هؾتزمبى قزار هي گيزد .ثِ گًَِ اي مِ هؾخقبتؼ ثجت ٍ ؽوبرُ اؽتزاك ثِ ٍي اختقبؿ دادُ هي ؽَد.

ػٌَاى ٍاصُ :هَعغِ تجليغبتي
تؼزيف :رجَع ؽَد ثِ تؼزيف مبًَى آگْي ٍ تجليغبتي

ػٌَاى ٍاصُ :هَعغِ هطجَػبتي
تؼزيف :هَعغِ اي مِ داراي هجَس اس ٍسارت فزٌّگ ٍ ارؽبد اعالهي اعت ٍثب هذيزيت ٍاحذ در سهيٌِ
تَليذ ،چبح ٍ تَسيغ هطجَػبت فؼبليت هي مٌذ.

ػٌَاى ٍاصًُ :ؾزيِ
تؼزيف :رجَع ؽَد ثِ تؼزيف هطجَػبت هقزر ؽذ آقبي ثْزاهي تؼزيف مبهلتزي ارائِ دٌّذ.
هطجَػبت
ًؾزيبتي مِ ثِ طَر هٌظن ثب ًبم ثبثت ،تبريخ ٍ ؽوبرُ رديف در سهيٌِ ّبي گًَبگَى خجزي ،اًتقبدي،
اجتوبػي ،عيبعي ،اقتقبدي ،ػلوي ،فزٌّگي ٍٍرسؽي ٍ ًظبيز ايي ّب چبح هي ؽَد.

ًؾزيِ غيز رٍساًِ
ًؾزيِ اي مِ پي در پي ٍ در فبفلِ سهبًي هٌظن ٍ ثبثت ثِ فَرت دٍ ؽوبرُ در ّفتِّ ،فتِ ًبهِ ،هبٌّبهِ ٍ
هبًٌذ آى مِ ثِ تزتيت اًتؾبر آًْب اس قجل هؼلَم اعت.
ًؾزيِ النتزًٍيني
ًؾزيِ اي مِ اطالػبت آى ثِ جبي چبح ثزرٍي مبغذ اس طزيق فٌبٍري ّبي ًَيي اطالػبتي در اختيبر
هخبطجبى قزار هي گيزد.
ًؾزيِ تخققي(ػلوي -تخققي)
ًؾزيِ اي مِ اطالػبت تخققي را در يني اس ؽبخِ ّبي ػلَم اًغبًي ،ػلَم پبيِ ،فٌي هٌْذعي ،پشؽني ٍ
 ...ثزاي هخبطجبى خبؿ هٌتؾز هي مٌذ.
ًؾزيِ عزاعزي
ًؾزيِ اي مِ ثب گغتزُ تَسيغ در عطح مؾَر هٌتؾز هي ؽَد.
ؽزيِ داخلي
ًؾزيِ اي مِ در هحذٍدُ داخلي عبسهبًْبي دٍلتي ٍ غيز دٍلتي ٍ ثب تَجِ ثِ حيطِ ٍظبيف ٍ هغَليت ّبي
عبسهبى ثِ فَرت خجزي يب غيز خجزي هٌتؾز هي ؽَد ٍ هؼوَال ثِ فَرت رايگبى ػزضِ هي ؽَد.
ًؾزيِ ػوَهي
ًؾزيِ اي مِ اخجبر ٍ اطالػبت ػوَهي را در سهيٌِ ّبي گًَبگَى پَؽؼ هي دّذ.
ًؾزيِ هحلي
ًؾزيِ اي مِ ثب گغتزُ تَسيغ در عطح اعتبى ٍ ؽْزعتبى هٌتؾز هي ؽَد.
ًؾزيِ هٌطقِ اي
ًؾزيِ اي مِ ثب گغتزُ تَسيغ ثيؾتز اس يل اعتبى ٍ در عطح يل هٌطقِ هٌتؾز هي ؽَد.
ًؾزيِ ثيي الوللي
ًؾزيِ اي مِ ثب گغتزُ تَسيغ ثيي الوللي هٌتؾز هي ؽَد.
رٍاديذ خجزًگبري

ايي ًَع رٍاديذ ثزاي خجزًگبراى خبرجي مِ ثِ هٌظَر اًجبم فؼبليت ّبي رعبًِ اي ققذ عفز ثِ مؾَر
ايزاى را دارًذ فبدر هي ؽَد.
ّيبت تحزيزيِ ًؾزيِ
گزٍّي هزمت اس عزدثيز ،ؽَراي عزدثيزي،دثيزاى عزٍيظ ،خجزًگبراى،گشارؽگزاىًَ ،يغٌذگبى ،هتزجوبى،
خجزًگبراى ػنبط مِ ٍظيفِ تْيِ ٍ تٌظين هطبلت ًؾزيِ را اس حيث ؽنلي ٍ هحتَايي ثز ػْذُ دارًذ ٍ
هؼوَال راثطِ آًْب ثب هَعغِ هطجَػبتي ،رعوي ٍ پبيذار اعت.
خجزگشاري
هَعغِ اي مِ ثب اخذ هجَس اس ٍسارت فزٌّگ ٍارؽبد اعالهي ثِ ٍعيلِ اؽخبؿ حقيقي ٍ حقَقي ثِ
هٌظَر جوغ آٍري ،پزداسػ اًتؾبر خجز ،تحليل ،هقبحجِ ٍ گشارػ در قبلت ًَؽتبر ،فذا ٍ تقَيز در
حَسُ ّبي داخلي ٍ يب خبرجي در سهيٌِ ّبي عيبعي ،اجتوبػي ،فزٌّگي ٍ اقتقبدي تبعيظ ؽذُ ٍ
فؼبليت هي مٌذ  .خجزگشاريْب ثب تَجِ ثِ ًَع عزهبيِ گذاري ثِ دٍلتي ٍ غيز دٍلتي تقغين هي ؽَد.

