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 1400 روابط عمومي اجرايي و مناسبتي برنامه هاي

 کانون ايده برتر پارستهیه کننده: 



 پیشنهادی یهاتقسیم بندی برنامه

 ارتباطات

 شرکتیو برون شرکتیدرون ارتباطات ايجاد

 کارکنان شرکت به طرق مختلف ارتباط با

 گروهی هایرسانهارتباط مستمر با جرايد و 

 ارتباط مستقیم و مستمر با مسئولین

 مناسب باکیفیت مناسب زمان در غیردولتی و دولتی هایشرکت ساير با ارتباط برقراری

 م حوزه پیرامونیبا مردمناسب ارتباط 

 و تبادل اطالعات همکاری هاعمومیيجاد ارتباط و تشکیل جلسات مشترک با روابط ا

  هااجالس، جلسات و هاهمايشدر  شرکتو عملکرد  هاسیاستو ستادی و تشريح  گذاریسیاستشرکت در جلسات 

 رسانیسخنگو و مسئول اطالعانتخاب 

 با مديريت ارتباط و مشاورهو   و همراهی آنان در سفرهاشرکت ريزی سفر مديرعامل و مديران ارشد مشارکت در برنامه



 مراسم و هابرنامه

 هاگردهمائیشرکت در 

 هانمايشگاه و حضور در برپائی

 رسمی هایمیهمانی و سمینارها ،هاهمايش برگزاری جهت ريزیبرنامه و مشارکت

 مذهبي /اجتماعی فرهنگی/ هایمناسبت و مراسم اجرای

 جشن بازنشستگان

 جشن دانش آموزان ممتاز

 هاآنمعرفی کارکنان نمونه و تجلیل از 

 با هماهنگی با مديرعاملبرگزاری جلسات توديع و معارفه مديران مجموعه 

 

 

 

 



 پايش( و انتشار )تولید، الکترونیک: عمومي روابط

 دستگاه یهابرنامه و هاطرح اقدامات، ،هافعالیت به مربوط اخبار و اطالعات تمرکز و آوریجمع

 ایو منطقه ملی المللی،ها، دستاوردها و عملکرد شرکت در سطوح بینرسانی فعالیتاطالعانعکاس و 

 شرکتهای اطالعات مربوط به پروژه روزرسانیبهريزی، هدايت و برنامه

 های اجتماعی سايت و شبکهمديريت  و رسانینظارت بر پايگاه اطالع

 سال طول در شرکت تولیدی محتوای تدوين و تهیه

 الکترونیکانتشار نشريه داخلی 

 با مراکز خبری و مطبوعاتشرکت تنظیم ارتباطات خبری 

 هاآن آنالیز و مجازی فضای و هارسانه در منتشرشده تولیدی محتوای بر نظارت

 ایحرفه بانک اطالعاتو  تهیه آرشیو سمعی و بصری

 ديجیتال مطبوعاتی اطالعاتی، آرشیو و کتابخانه اداره، و يجادا

 تلويزيونی / جوابیه / نشست مطبوعاتی / مصاحبه / گزارش / خبر: ایرسانه ارتباطات

 ...های اجتماعی: اينستاگرام/ تلگرام/ واتساپ/ لینکدين و شبکه

 ... و مستند آموزشی، تبلیغاتی، یهافیلم و عکس رسانیاطالع آموزشی، تبلیغاتی، تیزرهای و هافیلم گزارش، اخبار، نشر و تولید برای الزم بسترسازی

 رسانیو طرح جامع اطالع خبری و ارتباطی هایدستورالعمل تهیه و شرکت خبری استراتژی تدوين

 

 



 تبلیغات و چاپ

 مطبوعاتی و رپرتاژ آگهی

 بروشور وکاتالوگ  

 شرکت یهابرنامه و جويیصرفه رعايت ضمن انتشاراتی هایفرآورده و محتوا تولید و ريزیبرنامه

 تابلوهای ايمنی، راهنما و معرف کاربری رسانی/های اطالع/ پرتابل بیلبورد

 نمايشگرهای تبلیغاتی

 های مختلفتبلیغات در رسانه

 هدايای تبلیغاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 امور پژوهشي و ايده پردازي

 هاآن اجرای حسن بر نظارت و مومیع روابط مشیخط تدوين و تهیه

 روابط عمومی ساالنه و جامع برنامه تهیه

 عمومی روابط درزمینه نو هایايده ارائه و مؤثر گیریارتباط جهت ريزیبرنامه

 هاسپاری فعالیتبرون

 بحران مديريت

 کارکنان و ذينفعان کلیدی شرکت سنجی افکار و پژوهش

 شناختیروان اجتماعی متغیرهای مطالعه و اجتماعی مسائل حیطه در پژوهشی نیازهای و موضوعات بندیاولويت و شناسايی

 شرکت یهابرنامه و اهداف به دادن پوشش روش بهترين خصوص در گیریتصمیم و پردازی سوژه

 شرکتهای مبتکران در درون از طريق بازشناسی استعدادها و خالقیتشرکت ريزی و اقدام در جهت ايجاد انگیزش در بین کارکنان برنامه

 در رسانه های داخلی و خارجیمندرج  تولیدی در رابطه با شرکتمحتوای رصد، مطالعه و بررسی منظم 

 رسانیاطالع نوين هایشیوه و فرهنگی جديد راهکارهای ارائه

 نوآوری و خالقیت

 جذب امکانات

 تقويت منابع انسانیآموزش و 



 :و اداريامور مالي 

 شرکتنظارت بر تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی روابط عمومی 

 عمومی روابط ازیموردن بازرگانی و تدارکاتی و خدماتی مالی، اداری، امور بر نظارت و رسیدگی

  گرددمیابالغ  شرکتضرورت از طريق باالترين مقام  برحسبانجام ساير اموری که 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ي اجراييهابرنامه

 ( فرهنگي 1

 عنوان برنامه رديف

ارتباط با همکاراجرای طرح 1

(چالشو  خوانی)کتاببرگزاری مسابقات فرهنگی 2

مجازیعکس  هاینمايشگاهبرپايی 3

مطالعه هایايستگاهايجاد 4

 (مناسبات ملی و مذهبی)و خريد پرچم  بندیآذين5

ايجاد اتاق فیلم و بازی برای آرامش کارکنان در محیط کار6

افزارنرمخريد کتاب و 7

مختلف سطوحدر  فرهنگی هایبسته8

 طرح افکار سنجی )پکیج کامل طراحی تا اجرا(9

 



 ( چاپ و تبلیغات2

 عنوان برنامه رديف

صورت محدودبه -دوزبانه() شرکتچاپ کاتالوگ معرفی  1

محدود - شرکتچاپ کتاب گزارش عملکرد ساالنه 2

محدود -آموزشی هایکتابچهتولید و انتشار 3

محدود -مناسبتی پوسترهایچاپ پوستر، بنر، 4

در ابعاد مختلف اداری هاینامه هایپاکتمکاتبات اداری و  چاپ سربرگ5

محدود -ها(مديريت )موردنیازيادداشت  هایدفترچهچاپ 6

تلويزيون شهری7

تلويزيون ال ای دی در سايزهای مختلف8

رسانیتابلوهای تبلیغاتی و اطالع9

 داخلیتابلوهای محیط  10

 تابلوهای معرف کاربری11

 سر درب اتاق ها و تابلو رومیری ها -تابلوهای راهنما 12

 



 ها( پاسداشت مناسبت و مراسم3

 عنوان برنامه رديف

ويزه خانواده ها (جشنواره نوروزی )1

 جشن روز کارگر2

 جشن میالد حضرت علی و مبعث پیامبر 3

 جشن نیمه شعبان 4

مراسم تجلیل از ايثارگران 5

بزرگداشت هفته دفاع مقدس6

ويژه برنامه های هفته دولت7

دهه کرامت میالد امام رضا )ع(8

میالد حضرت رسول )ص(9

آئین تجلیل از خبرنگاران )روز خبرنگار(10

افتتاح پااليشگاهسالروز 11

های انقالبجشن شکوفه 12

موردنظرسالروز ملی شدن صنعت  13

های دهه مبارک فجربرنامهويژه 14

زيستروز زمین پاک و روز محیط 15

نشانی و ايمنیروز آتش 16

های ملیمناسبت 17

های مذهبی )والدت و وفات(مناسبت 18



 ها( نمايشگاه، همايش، سمینار و جشن4

 عنوان برنامه رديف

)در حال حاضر به صورت مجازی( محصوالت فرهنگی کتاب و برپايی نمايشگاه1

مواد مخدرپیشگیری از برپايی نمايشگاه 2

...(هنری و  -مسئولیت اجتماعی -تولید -تأسیسات -)کارکناننمايشگاه عکس فصلی  يیبرپا3

مطرح کشور و منطقه هاینمايشگاهحضور در 4

 فرهنگی و هنری هایجشنواره5

 ی شرکتهامديريت هایجشنوارهو  هاهمايشمشارکت در 6

ها(مديريتبر اساس اعالم نیاز ) نشدهبینیپیشهمايش و سمینارهای  ،حضور و مشارکت در نمايشگاه7

 ها(خانواده ويژهجشنواره نوروزی )8

 هاپروژهو افتتاح  استقبالمراسم  9

 زيستهمايش محیط10

 سمینار مسئولیت اجتماعی 11

 



 و امور رسانه رسانياطالع(  5

 عنوان برنامه رديف

تهیه تقويم تولید و انتشار محتوا1

صدا و تصويری مجازی و هایعرصهرسانه در  هایفعالیت مستندسازی2

الکترونیکی نامهويژهانتشار 3

و محلی سراسری هارسانهديدار ماهانه مديرعامل با مديران مسئول 4

و فضای مجازیو محلی  سراسری هارسانهبازنشر اخبار سايت در 5

قرار خبرنگار يکی از نشريات معتبر و تخصصی در شرکتاست6

(لینکدين و ... -تلگرام -اينستاگراماجتماعی ) هایشبکه اندازیراه7

مديرعاملنشست خبری در آغاز سالروز انتصاب 8

ی تلويزيونیهاهبرناممديرعامل در  ایدورهحضور 9

خبرنگاران ملی و محلی ایرسانهتور 10

افزار ديجیتال ساينیجنرم11

 افزار ويژه ارتباط و خدمات به کارکناننرم 12

 افزار مخصوص مديريت فضای مجازینرم 13

 اچ اس ای و ...( -تولید و چاپ نشريات مختلف تخصصی و عمومی )کودک و نوجوان 14



 ( تولید محتوا6

 عنوان برنامه رديف

ساخت فیلم معرفی دوزبانه شرکت1

 ساخت کلیپ و موشن گرافی آموزشی 2

 ساخت کلیپ و موشن گرافی مسئولیت اجتماعی3

ساخت کلیپ و موشن گرافی گزارش عملکرد4

نیروی انسانی یساخت کلیپ و موشن گراف5

ساخت کلیپ و موشن گرافی برندينگ6

موشن گرافی نیروی انسانی ساخت کلیپ و7

ساخت کلیپ و موشن گرافی مناسبتی و متفرقه8

ایصورت حرفهاندازی سیستم آرشیو بهراه9

عکاسی صنعتی، تصويربرداری هوايی10

هامستندسازی پروژه11

 خريد و بروز رسانی تجهیزات تولید محتوا مانند دوربین، هارد ...12



 تقويم اکران مناسبت ها

 برنامه پیشنهادی مناسبت روز ايام هفته تاريخ ماه

تیزر ويژه مسافرين  -کتاب راهنماارايه و اجرای پکیج گردشگری شامل نقشه ، عکس و  جشن نوروز/جشن سال نو شنبهيک 1 فروردين

 نوروزی

  عیدنوروز دوشنبه 2

  عیدنوروز شنبهسه 3

  عیدنوروز چهارشنبه 4

 چاپ بنر مناسبتی علی اکبر علیه السالم و روز جوانوالدت  شنبهپنج 5

   جمعه 6

  روز جهانی تئاتر شنبه 7

   شنبهيک 8

 برپايی ايستگاه صلواتی -برگزاری مولودی خوانی -چاپ بنر مناسبتی والدت حضرت قائم عجل اهلل تعالی فرجه و جشن نیمه شعبان دوشنبه 9

   شنبهسه 10

   چهارشنبه 11

 چاپ بنر مناسبتی روز جمهوری اسالمی شنبهپنج 12

 برپايی جشن و ويژه برنامه های روز طبیعت ويژه پرسنل -چاپ بنر مناسبتی جشن سیزده به در جمعه 13

   شنبه 14

   شنبهيک 15

   دوشنبه 16

   شنبهسه 17



اجرا -برپايی ايستگاههای سنجش سالمت -کتابچه تصويریموشن گرافیک /  -چاپ بنر  روز جهانی بهداشت چهارشنبه 18

و برگزاری کنفرانس با موضوع شعار سال سازمان بهداشت جهانی+بنر +دفترچه های 

 راهنمای آموزشی شعار سال بهداشت

   شنبهپنج 19

   جمعه 20

   شنبه 21

   شنبهيک 22

  روز دندانپزشک دوشنبه 23

   شنبهسه 24

  روز بزرگداشت عطار نیشابوری چهارشنبه 25

   شنبهپنج 26

   جمعه 27

   شنبه 28

دعوت از تکاوران نیروی دريايی ارتش که دست خالی سی روز خرمشهر را از سقوط  روز ارتش جمهوری اسالمی ايران شنبهيک 29

 دعوت از خلبانان و اجرای مراسم-نجات دادند

  آزمايشگاهی، زاد روز حکیم سید اسماعیل جرجانیروز علوم  دوشنبه 30

   شنبهسه 31

  روز بزرگداشت سعدی چهارشنبه 1 ارديبهشت

برنامه پاکسازی -مراسم پاکسازی طبیعت و سواحل خلیج فارس –چاپ بنر  پاک  نیزم روز شنبهپنج 2

کوهستان،ساحل،جنگل با حضور کودکان انتشار کاتالوگ با موضوع گرم شدن کره زمین 

 و لزوم جلوگیری از آن

 برگزاری همايش کارآفرينان برتر روزبزرگداشت شیخ بهايی؛ روزملی کارآفرينی جمعه 3



   شنبه 4

   شنبهيک 5

   دوشنبه 6

   شنبهسه 7

 چاپ بنر مناسبتی والدت امام حسن مجتبی علیه السالم چهارشنبه 8

 برپايی غرفه های مشاوره -جلسه و تقدير با شورای شهرستان روز جهانی روانشناس و مشاور -روزشوراها  شنبهپنج 9

 -پوستر –تیزر  -اجرای برنامه در ساحل -تشکیل زنجیره انسانی در ساحل خلیج فارس روز ملی خلیج فارس جمعه 10

 چاپ بنر مناسبتی و برگزاری نمايشگاه عکس

چاپ بنر مناسبتی و مراسم و تقدير از کارگران نمونه روز  -ويژه برنامه های شب قدر روزجهانی کارگر -شب قدر  شنبه 11

 جهانی کارگر

ضربت خوردن  -استاد مرتضی مطهری، روزمعلم شهادت  شنبهيک 12

 حضرت علی علیه السالم

چاپ بنر مناسبتی و کمک به آموزش و پرورش جهت برگزاری مراسم و تقدير از معلمان 

 نمونه

   دوشنبه 13

 ويژه برنامه های شب قدر -بنر مناسبتی شهادت حضرت علی علیه السالم شنبهسه 14

 ويژه برنامه های شب قدر -مناسبتی بنر شب قدر چهارشنبه 15

   شنبهپنج 16

 فراخوان جهت گردآوری اسناد و آثار مکتوب مربوط به شرکت و اهدای جوايز روز اسناد ملی و میراث مکتوب جمعه 17

 جلسه با هالل احمر و تقدير از ايشان -همايش –بروشور  –موشن گرافیک  روز جهانی صلیب سرخ و هالل احمر شنبه 18

   شنبهيک 19

   دوشنبه 20

   شنبهسه 21



   چهارشنبه 22

 برگزاری مراسم جشن -چاپ بنر مناسبتی عید سعید فطر شنبهپنج 23

  عید سعید فطر جمعه 24

  روز بزرگداشت فردوسی شنبه 25

   شنبهيک 26

موشن گرافیک،جلسه با روابط عمومی های سطح منظقه و تقدير از همکاران روابط  ارتباطات و روابط عمومیروز  دوشنبه 27

همايش  -اجرای سمینار تخصصی –چاپ کاتالوگ توسط روابط عمومی -عمومی فعال

 بزرگداشت

روز جهانی موزه و میراث  -روز بزرگداشت حکیم عمر خیام  شنبهسه 28

 فرهنگی

 انیمراسم خیام خو

   چهارشنبه 29

   شنبهپنج 30

   جمعه 31

 چاپ بروشور -تیزر و موشن گرافیک آموزشی روز بهره وری و بهینه سازی مصرف -روز بزرگداشت مالصدرا  شنبه 1 خرداد

   شنبهيک 2

فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس و روز مقاومت، ايثار و  دوشنبه 3

 پیروزی

 چاپ بنر مناسبتی

  روز دزفول، روز مقاومت و پايداری شنبهسه 4

   چهارشنبه 5

   شنبهپنج 6

   جمعه 7



   شنبه 8

   شنبهيک 9

   دوشنبه 10

   شنبهسه 11

   چهارشنبه 12

   شنبهپنج 13

 اجرای مراسم گرامیداشت در مسجد سازمان -چاپ بنر مناسبتی رحلت حضرت امام خمینی جمعه 14

 –بروشور  –موشن گرافیک تیزر  –نمايشگاه عکس  –همايش  -چلپ بنر مناسبتی روز جهانی محیط زيست -خرداد  15قیام  شنبه 15

دعوت از انجمن  -انتشار فعالیت زيست محیطی -چاپ بنر،کاشت نهال -کتابچه تصويری

 هاتی مردمی برای برپايی نمايشگاه

 چاپ بنر مناسبتی علیه السالمشهادت امام جعفر صادق  شنبهيک 16

   دوشنبه 17

   شنبهسه 18
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 جدول برآورد تولید محتوا:

 نوع اطالعات شرح مدل های ارايه برآورد هزينه

  

 موشن گرافیک به نسبت

 استاپ موشن به نسبت

 اينفوگرافی به نسبت

، ارقام، پارامترها، که شامل مجموعه ای از اعدادمواردی 

ات، تجهیزات که به صورت موردی و يا مقايسه شاخص، امکان

 ای بیان می شود

اعم از خدمات رفاهی و درمانی به کارکنان، اعطای مزايا به 

 .آنان، تولید محصوالت شرکت و..

 

 

 آماري

 

 

 

 

 

 موشن گرافیک به نسبت

 تیزر رئال به نسبت

آموزش دانش های تولیدی شرکت، آموزش پرسنل شامل 

 مجموعه در حوزه های مختلف

 

 آموزشي

 

 

 

 موشن گرافیک به نسبت

 تیزر رئال به نسبت

طراحی پوستر و گیف به 

 نسبت

تولید محتوا در حوزه های مسئولیت اجتماعی، بهداشت، 

ايمنی، محیط زيست، اعتیاد و... و همچنین رويدادهای 

 شرکت و فراتر از شرکتمناسبتی در سطح 

 

 محتوايي

 جمع کل 

 

 پروژه استاپ موشن، پوستر و اينفوگرافی به تعداد مشخص 1پروژه رئال،  1پروژه موشن گرافیک ،  2 :از نظر مدت زمان ارايه در هر ماه 

 



 ايو خدمات دوره و تبلیغاتي رسانياطالعتعويض روکش تابلوهاي  بنديجدول اطالعات و زمان

 اصليخدمات 

 (ريال) نهيهز جنس متراژ در سال –تعداد  ابعاد -تعداد نوع تابلو رديف

1 
 رسانیاطالعتابلو 

 اسکرواليت

  
  

  

 تابلو تبلیغاتی 2
  

  
  

3 
بازديد دار کردن شناسنامه

 و تعمیر و نگهداری ایدوره
    

     خدمات طراحی 4

  جمع

 خدمات جانبي

1 
 جديدايجاد سازه 

 )توسعه(
    

     نقاشی ديواری 2

  اسپیسخدمات  3
 

  
 

4 
چاپ ديجیتال و پالت 

 لمینت
    

  جمع

  جمع کل

 



 جدول کل بودجه

 بودجه/ ريال تعداد عنوان سرفصل رديف

   فرهنگی 1

2 
تبلیغات و مديريت تابلوهای تبلیغاتی و چاپ و 

 معرف کاربری
  

   مراسمپاسداشت مناسبت و  3

   و سمینارها هاجشن، هاهمايش ،هانمايشگاهامور  4

   و امور رسانه رسانیاطالع 5

   تولید محتوا 6

   جمع کل 

 

 



 )پس از تايید و قبل از اجرا کار جدول کامل شود( هر بخش وبودجهبرنامهجدول 

 بودجه / ريال زمان حجم عنوان برنامه رديف

1

2

3

4

5

6

7

 



 پیشنهاد ايجاد زيرساخت هاي الکترونیک جهت همگام شدن با علم روز روابط عمومي در دنیا

 ديجیتال ساينیج

 چیست؟ ساينیج ديجیتال

ج بیابید. تفاوت نمی کند مخاطبان شما چه کسانی افزار اطالع رسانی ديجیتال ساين توانید در نرم هر آن چیزی را که می خواهید به مخاطبان خود منتقل کنید، می

شما و يا ارباب رجوع. مهم نیست شما می خواهید چه چیزی را به نمايش گذاشته و چه مطلبی را منتقل نمايید، از يک پیام آموزشی درون  شرکتهستند، کارکنان 

 .. همه اين ها صرفا با استفاده از يک نرم افزار و بصورت متمرکز از يک نقطه می تواند اتفاق بیفتدسازمانیای پیچیده و تبلیغات برون تا نمايش نموداره سازمانی

 در صورت نیاز پروپوزال کامل ازسال می گردد.

 

https://www.noavaran-eng.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AC/

