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فهرست کنترل )چک لیست( فعالیت های تدارکاتی روابط عمومی برای رسانه ها

نداردداردفعالیت هامحورهای تدارکاتی

برگهدرخواسترسمیصدورکارتشناسايی
نظامتوزيعرسمی

طراحیوتهیهکارتاصلی
مکملهایاعتباری

تطبیقدرخواستهاباکارتها
نقشهنحوهاستقرارخبرنگارانجايگاهخبرنگاران

برچسبنامرسانهبرایجايگاهها
تلفن

پريزبرق
تلويزيون

دستگاهفاکس
دستگاهپرينتر

ارايهخدماتآماریواطالعاتی
پذيرايی

ارايهخدماتآماریواطالعاتیاتاقپذيرايی
تلفن

تلويزيون
پريزبرق

دستگاهفاکس
دستگاهپرينتر

پذيرايی
جالباسی

کمدهایاختصاصیلوازم
محوطهنزديکبهجايگاهپارکینگ

مجوزهایورودبهپارکینگ

این فهرست کنترل برای روابط عمومي های ورزش در هر مسابقه  مفید است. این فهرست مي تواند 
براي پیگیري تا اتمام مسابقات مهم به عالوه مسوولیت ها استفاده شود. 

پیوست 1



برگ ارزشیابی یک خبر تنظیم شده

خیربله سؤاالت مربوط به ویژگی های خبرردیف
آياهمهمطالبمهمرادرخبردرجکريدهايم؟۱
آياصحتوسقممطالبرابامنابعخودتطبیقدادهايم؟۲
آياصحتتاريخراباتقويمتطبیقدادهايم؟۳
آيامطالببهترتیباهمیتنگارششدهاست؟۴
آياخبراصلی)لید(تنظیمشدهمناسبتوجذابیتدارد؟۵
آيامطالبنوشتهشدهازسیرمنطقیبرخوردارند؟6
آيادرتنظیمعنوانخبردقتودرايتالزمبکارگرفتهشدهاست؟۷
آياهمهبندهایخبريکواقعیتجذابرادرخودجایدادهاند؟۸
آيادرهمهمطالبازدخالتنظراتنويسندهاجتنابشدهاست؟۹
آيامجموعهلغاتاستفادهشدهسادهوروانهستند؟۱۰
آيامطالبازوضوحوروشنیبرخورداراست؟۱۱
آياجمالتکوتاهوواضحهستند؟۱۲
آيااشتباهاتشیوهنگارشیخودرااصالحکردهايم؟۱۳
آيامطلبدارایمخاطباست؟۱۴
آياجزئیاتغیرضروریدرمطلبحذفشدهاند؟۱۵
آيامطلبوحدتدارد؟۱6
آيامطلبدرمتنخبرتکرارنشدهاست؟۱۷

به هر پاسخ بله یک نمره تعلق می گیرد: عالی )17- 15(، خوب )14- 13(، متوسط )12- 11( 
و خیلی ضعیف )10 و پایین تر( )حمیدی، 1387(

پیوست 2



آ
AwarePublicآگاهیعمومی
 Statistics                                      آمار

ا
 Chat room•••••••••••••••••••••••••اتاق••گفتگو

اتاق•پذيرايی•اعضای•رسانه•ها•
 Media Rooms•••••••••••••••••••••••••••••••••

  Concise•••••••••••••••••••••••••••••••••اختصار
  communications•••••••••••••••••••ارتباطات
 Telecommunication••••••ارتباط•از•راه•دور

ارتباط•از•طريق•تصوير•••••••••••
Pictorial communication ••••••••••••••••••

ارتباط•از•طريق•گفتار 
Speech communication                        

ارتباط•از•طريق•نوشتار
  Written communication•••••••••••••••••••

ارتباط•الكترونیكی•
Electronic communication                   

  Mass communication••••••ارتباط•جمعی
ارتباط•غیركالمی               

Nonlanguage communication             

فارسی- انگلیسی

ارتباط•غیرمستقیم•
 Indirect communication•••••••••••••••••••

  Group communication ••••ارتباط•گروهی
          Direct communication•••ارتباط•مستقیم
     Call-in shows•••••••ارتباط•مستقیم•تلفنی

ارتباط•میان•فردی
 Interpersonal communication

  News value                         ارزش•خبري
Newsworthiness••••••••••ارزش•های•خبری

          Evaluation                                  ارزيابي
Public                                      عمومی

       Sound bite•••••••••••••••••••••••كوتاه•و•موثر
 Information                              اطالعات

                                      ••Electronic••••••••••••••••••••••••••الكترونیك
E-News•••••••••••••••••••••اخبار•الكترونیكي

انستیتو•روابط•عمومی•
•(IPR)  Institute of public relations

  Size••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••اندازه
 E-Mail•••••••••••••ايمیل،•پست•الكترونیكی
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ب
Feedback ••••••••••••••••••••••••••••••بازخورد

  Business•••••••••••••••••••••••••••••••بازرگانی
 Latent                                 بالقوه

Media kits•••••••••••••••••••بسته•هاي•رسانه•اي
  Tag••••••••••••••••••••••••••••••••••••••برچسب
 Brochures•••••••••••••••••••••••••••بروشور•ها

برنامه•زنده•ورزشي•••••••••••••••
Live sport programming ••••••••••••••••••

برنامه•سازي•تلويزيوني•••••••••••
Television programming•••••••••••••••••••
Reprints                               بريده•جرايد

  Printed distribution•••••••به•صورت•چاپی
Interpersonal••••••••••••••••••••••بین•فردی

پ
پايان•و•خروجی•••••••••••••••••••••

Finishing and Outputting••••••••••••••••••
 Database•••••••••••••••••••••••••••پايگاه•داده
 Broadcast••••••••••••••••••••••••••••••••پخش
media coverage••••••••••••پوشش•رسانه•ای
پخش•تلويزيونی،••كابلی•و•ماهواره•ای           
   Broadcast, Cable, and Satellite••••••••••
 Behind-the- scenes•••••••••پشت•صحنه•ها
  Posters••••••••••••••••••••••••••••••••پوسترها
 Bridging••••••••••••••••••••••••••••••پل•زدن
Message•••••••••••••••••••••••••••••••••••پیام

ت
 Vignette                                          تار
 Flagging•••••••••••••••••••••••••••••••••تاكید
 Publicity••••••••••••••••••••••••••••••تبلیغات

تجارت•الكترونیك
 Electronic Commerce••••••••••••••••••••••
Editorial                     تحریر
 Press Box••••••••تدارک•جايگاه•خبرنگاران
 Workspace••••••••••••••تدارک•فضاي•كاري

تدوين•خط•مشی•رسانه•
Developing a Media Policy••••••••••••••
Equality••••••••••••••••••••••••••تساوی•گری
Head shot••••••••••••••••••••••تصوير•صورت
 Interaction••••••••••••••••••••••••••••••تعامل

سخنگوي•سازمانی
 Organizational Spokesperson••••••••••••
 Spray and pray••••••••••••توزيع•و•خواهش

تهیه•اخبارتصويری
  Video news releases (VNRs)

 Headline••••••••••••••••••••••••••••••••عنوان
  Circulation••••••••••••••••••••••••••••••تیراژ

ج
شبكه•جهانی

 GAN(Global Area Network)
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چ
 print•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••چاپی
 Multimedia••••••••••••••••••••چند•رسانه•ای

ح
 Supportiveness                    حمايت•گری

خ
 Wire Service•••••••••••••••••••••••خبرگزاری
 Newswire••••••••••••••••••••••••••خبرگزاری
  Newsletter••••••••••••••••••••••••••••خبرنامه

خبرنگار•اينترنتي 
  Internet-only journalists

طور• به• كه• )خبرنگاری• غیررسمی• خبرنگار•
منظم•گزارش•خبری•به•روزنامه•می•فرستد•اما•
Stringer•••••••••••••.)كارمند•رسمی•روزنامه•نیست
 News release                        خبرنويسی

 Hometown release   خبرنويسی•زادگاهی 
Straight News •••••••••خبرنويسی•مستقیم

د
 data•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••داده•ها
 Newsworthy••••••••••••داراي•ارزش•خبري
Knowledge                                  دانش
Action shot••••••••••••••••••••••در•حال•اجرا
Hooking•••••••••••••••••••••••••••••••دررفتن

 Intrapersonal•••••••••••)درون•فردی•)افكار

  Telephone fax••••••••••••••••دستگاه•فكس
 Modem•••••••••••••••••••••••••••دستگاه•مدم
Biweekly••••••••••••••••••••••دو•هفته•يكبار
E-Government••••••••••••دولت•الكترونیك

ر
 Public air-ways•••••راه•های•هوايي•عمومي
Instructional media•••رسانه•های•آموزشی
 Behavior••••••••••••••••••••••••••••••••••رفتار
 Code•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••رمز
Message code                           رمز•پیام

 Decoding •••••••••••••••••••••••••••رمزخوانی
 Encoding•••••••••••••••••••••••••••رمزگذاری
 Verbal codes•••••••••••••••••رمزهای•كالمی
Nonverbal codes ••••••رمزهای•غیركالمی
Paraverbal Codes•••••••رمزهای•فراكالمی
Tone and pace••••••••••••••••••••ريتم•و•گام

ز
Body language••••••••••••••••••••زبان•بدن
Time•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••زمان
Message structure •••••••••••ساختار•پیام

س
سبك•هرم•وارونه•

Inverted pyramid style ••••••••••••••••••••
 Header••••••••••••••••••••••••••••••سرصفحه
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 server•••••••••••••••••••••••••سرويس•دهنده
 Sports editor•••••••••دبیر•سرويس•ورزشي
 Visual literacy••••••••••••••••سواد•ديداری

ش
 Interne•••••••••••شبكه•ی•جهانی•يا•اينترنت

شهری 
  MAN(Metropolitan Area Network)

ص
Honest                                صداقت

 Home page••••••••••••••••••••••صفحه•اصلی
 Attribute••••••••••••••••••••••••••••••••صفت 

ض
  Connotative                               •ضمني

ع
Depth of Field ••••••••••••••••••عمق•میدان

غ
 Loose less•••••••••••••••••••••••••••غیرمخرب

ف
 Sender•••••••••••••••••••••••••••••••••فرستنده
  Active••••••••••••••••••••••••••••••••••••••فعال

فناوری•اطالعات• 
  Information technology(IT)

زير•ساخت•مخابراتی•و•ارتباطی فناوری 
   Communication infrastructure Tech   

فناوری•شبكه•سازی•برای•تسهیل•دسترسی•
 Networking Tech••••••••••••••••••••فراگیر

محاسبات•سطح•باال فناوری
  High Performance Computing Tech 

(HPC)

  Software tech••••••••••••••فناوری•نرم•افزار
فناوری•هوش•مصنوعی

  Artificial Intelligence Tech ••••••••
فناوری•واسط•انسان-سیستم

  Human system interface Tech

ک
Channel                                         كانال
E-Book ••••••••••••••••••••كتاب•الكترونیكی

گ
گزارش•پیش•مسابقه••

••Competition previews •••
 Actualities••••••••••••گزارش•های•سرصحنه
 Competition Stories••گزارش•های•مسابقه
 Openness••••••••••••••••••••••••••••گشودگی
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ل
  Organizational Logo••••••لوگوي•سازماني
  Lead paragraph•••••••••••••••••••••••••••لید

م
Body •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••متن
 Positiveness                       مثبت•گرايی
 Programs••••••••••••••••••مجموعه•برنامه•ها

شبكه•محلی•)يك•سازمان(
   LAN(Local Area Network) 

 Loosy••••••••••••••••••••••••••••••••••••مخرب
 Denotative meaning••••••••••معاني•اصلي
 Columnist •••••••مقاله•نويس،•ستون•نويس

Evaluation of impact•••••••••••••میزان•اثر

ن

•WAN(Wide Area Network)      ناحیه•ای
 Ratings and Shares•نرخ•استقبال•و•توزيع
 Symbol                                   نشانه
Electronic Publishing ••••نشر•الكترونیك
Extreme                    نماي•بسیار•نزديك
Medium shot •••••••••••••••••نمای•متوسط
Wide shot •••••••••••••••••••••••نمای•عريض
close up•••••••••••••نماي•نزديك•يا•كلوزآپ
 New media•••••••••••••••••••••••••••••••نوين

و
  Independence                            مستقل

واجد•شرايط•بودن•و•محدوديت•ها• 
  Eligibility and limits

       Virus                                          ويروس

ه
                 Purpose              هدف
 Empathy                                     همدلی

دوربین•های•خبری
 Electronic News Gathering(ENG) 



 انگلیسی-فارسی

A
Action shot••••••••••••••••••••••• در•حال•اجرا

 Active                                            فعال
Actualities••••••••••••••گزارش•های•سرصحنه

فناوری•هوش•مصنوعی
             Artificial Intelligence Tech                 

Attribute••••••••••••••••••••••••••••••••••••صفت
                                                          Aware Public آگاهی•عمومی••••••••••••

B
          Behavior•••••••••••••••••••••••••••••••••••••رفتار
                  Behind-the- scenes•••••••••••پشت•صحنه•ها
  Biweekly••••••••••••••••••••••••• دو•هفته•يكبار
Body••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••متن

    Body language••••••••••••••••••••••••زبان•بدن
                    Bridging•••••••••••••••••••••••••••••••••• پل•زدن

Broadcast••••••••••••••••••••••••••••••••••• پخش
پخش•تلويزيونی،كابلی•و•ماهواره•ای

  Broadcast, Cable, and Satellite

Brochures•••••••••••••••••••••••••••••••بروشورها
•Business•••••••••••••••••••••  •••••••••••بازرگانی

  •••••• • •

C
   Call-in shows••••••••• ارتباط•مستقیم•تلفنی

Channel••••••••••••••••••••••••••••••••••••••كانال
 Chat room••••••••••••••••••••••••••••اتاق••گفتگو
Circulation••••••••••••••••••••••••••••••••• تیراژ

    Close up•••••••••••••••••••نماي•نزديك•يا•كلوزآپ
Code••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••رمز
Columnist••••••••• مقاله•نويس،•ستون•نويس

زير•ساخت•مخابراتی•و•ارتباطی فناوری
•••Communication infrastructure Tech

  Communications•••••••••••••••••••••••ارتباطات
گزارش•پیش•مسابقه••••••

Competition previews•••••••••••••••••••••••
   Competition Stories•••گزارش•های•مسابقه

Connotative meaning••••••••معانی•ضمنی
Concise•••••••••••••••••••••••••••••••••••اختصار

D
 data••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••داده•ها
Database••••••••••••••••••••••••••••••پايگاه•داده
Decoding••••••••••••••••••••••••••••••••••رمزخوانی
Denotative meaning••••••••••••معاني•اصلي
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Depth of Field•••••••••••••••••••••عمق•میدان
تدوين•خط•مشی•رسانه•

••Developing a Media Oplicy

     Direct communication•••••ارتباط•مستقیم

E
E-Book••••••••••••••••••••••••كتاب•الكترونیكی
Editorial••••••••••••••••••••••••••••••••••تحريريه
E-Government••••••••••••• دولت•الكترونیك
Electronic•••••••••••••••••••••••••••••الكترونیك
Electronic Commerce••تجارت•الكترونیك

ارتباط•الكترونیكی
••Electronic communication

  Electronic News Gathering        ENG 

     ••Electronic Publishing•••••••نشر•الكترونیك
واجد•شرايط•بودن•و•محدوديت•ها•

••Eligibility and limits

  E-mail                            پست•الكترونیكی
Empathy•••••••••••••••••••••••••••••••••••همدلی

                                          Encoding••••••••••••••••••••••••••••••••••رمزگذاری
•E-News•••••••••••••••••••••••••••••••الكترونیكی
Equality•••••••••••••••••••••••••••••تساوی•گری
Evaluation••••••••••••••••••••••••••••••••ارزيابی

پوشش•رسانه•ای
••Evaluation of media coverage

Evaluation of impact••••••••••••••میزان•اثر
Extreme close up••••••••نماي•بسیار•نزديك

F
Feedback•••••••••••••••••••••••••••••••••بازخورد
Finishing and Outputting•پايان•و•خروجی
 Flagging•••••••••••••••••••••••••••••••••••••تاكید

G
شبكه•جهانی 

  GAN(Global Area Network)

Goal••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••هدف
Group communication••••• ارتباط•گروهی

H
Header•••••••••••••••••••••••••••••••••• سرصفحه
Headline••••••••••••••••••••••••••••••••••••عنوان

                 Head shot•••••••••••••••••••••••••تصوير•صورت
فناوری•محاسبات•سطح•باال 

••High Performance Computing Tech (HPC)

Home page•••••••••••••••••••••••••صفحه•اصلی
Hometown release•••• خبرنويسی•زادگاهی
 Honest••••••••• • • صداقت•
 Hooking••••••••••••••••••••••••••••••••••دررفتن

فناوری•واسط•انسان-سیستم
••Human system interface Tech
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I
Independence•••••••••••••••••••••••••• مستقل

ارتباط•غیرمستقیم•
• Indirect communication

Information•••••••••••••••••••••••••••••اطالعات
فناوری•اطالعات •

  Information technology(IT)

ارتباط•میان•فردی 
••Interpersonal communication

ارتباط•درون•فردی
••Intrapersonal communication

خبرنگاران•اينترنتي
••Internet-only journalists

Instructional media•••••رسانه•های•آموزشی
انستیتو•روابط•عمومی

• (IPR) Institute of public relations 

Interaction•••••••••••••••••••••••••••••••••تعامل
Internet•••••••••••••••• شبكهی•جهانی•يا•اينترنت

           ••   Intrapersonal•••••••••••••••••)درون•فردی•)افكار
Interpersonal•••••••••••••••••••••••• بین•فردی
Inverted pyramid style•••سبك•هرم•وارونه

K
Knowledge••••••••••••••••••••••••••••••••دانش

L
شبكه•محلی•)يك•سازمان(

••LAN(Local Area Network)

 Latent•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••بالقوه
Lead paragraph••••••••••••••••••••••••••••••لید

برنامه•زنده•ورزشي ••••
  Live sport programming••••••••••••••••••••
  Loose less••••••••••••••••••••••••••••غیر•مخرب

Loosy•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••مخرب

M
شهری 

   MAN(Metropolitan Area Network)

Mass communication        ارتباط•جمعی
      Media kits••••••••••••••••••بسته•هاي•رسانه•اي
   Media Rooms•اتاق•پذيرايی•اعضای•رسانه•ها

Medium shot••••••••••••••••••••نمای•متوسط
   Message••••••••••••••••••••••••••••••••••••••پیام
  Message code••••••••••••••••••••••••••••رمز•پیام
Message structure•••••••••••••••••ساختار•پیام

 Modem•                               دستگاه•مدم
Multimedia•                       چند•رسانه•ای

N
فناوری•شبكه•سازی•برای•تسهیل•دسترسی•

 Networking Tech•••••••••••••••••••••••فراگیر
New media••••••••••••••••••••••••••رسانه•نوين
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Newsletters•••••••••••••••••••••••••••••خبرنامه
News release••••••••••••••••••••••••خبرنويسی
News value••••••••••••••••••••••••ارزش•خبری
Newswire•••••••••••••••••••••••••••• خبرگزاری
Newsworthiness•           ارزش•های•خبری
 Newsworthy••••••••••••••داراي•ارزش•خبري

ارتباط•غیر•كالمی
   Nonlanguage communication

 Nonpublic•••••••••••••••••••••••••••غیر•مرتبط
Nonverbal codes•••••••••••رمزهای•غیركالمی

O
 Openness•••••••••••••••••••••••••••••••گشودگی
Organizational Logo•••••••لوگوي•سازماني

سخنگوي•سازمانی
•••Organizational Spokesperson

P
Paraverbal Codes••••••••رمزهای•فراكالمی

ارتباط•فراكالمی
•••Paraverbal Communication

ارتباط•از•طريق•تصوير
   Pictorial communication

Positiveness•••••••••••••••••••••••مثبت•گرايی
Posters•                                      پوسترها
Press Box••••••••••••تدارک•جايگاه•خبرنگاران
print•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••چاپی

Printed distribution•        به•صورت•چاپی
Programs•••••••••••••••••••••مجموعه•برنامه•ها
•Public••••••••••••••••••••••••••••••••••••• عمومی
Public air-ways• •••••راه•های•هوايي•عمومي
•Publicit•••••••••••••••••••••••••••••••••••تبلیغات
Purpose•                                        هدف

R
Ratings and Shares•••نرخ•استقبال•و•توزيع
Reprints••••••••••••••••••••••••••••••بريده•جرايد

S
Sender•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••فرستنده
server• ••••••••••••••••••••••••••سرويس•دهنده
Size••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••اندازه
Software tech•••••••••••••••فناوری•نرم•افزار
Sound bite•••••••••••••••••••••••• كوتاه•و•موثر

ارتباط•از•طريق•گفتار
•• Speech communication

  Sports editor••••••••••••دبیر•سرويس•ورزشي
Spray and pray               توزيع•و•خواهش
Statistics••••••••••••••••••••••••••••••••••••••آمار
Straight News•••••••••••خبرنويسی•مستقیم

 خبرنگار•غیررسمی )خبرنگاری که به طور منظم 

گزارش خبری به روزنامه می فرستد اما کارمند 
 Stringer•••••••••••••••  .)رسمی روزنامه نیست
Supportiveness• ••••••••••••••••حمايت•گری
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Symbol•••••••••••••••••••••••••••••••••••••نشانه

T
 Tag•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••برچسب
Telecommunication•••••••ارتباط•از•راه•دور

 Telephone fax•••••••••••••••••• دستگاه•فكس
برنامه•سازي•تلويزيوني

   Television programming    

Time•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••زمان
Tone and pace•                      ريتم•و•گام

V
Verbal codes••••••••••••••••••••رمزهای•كالمی

تهیه•اخبارتصويری•••••••••••••••
•••Video news releases(VNRs)

Vignette••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• تار
Virus•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ويروس
 Visual literacy• ••••••••••••••••سواد•ديداری

W
شبكه•ناحیه•ای

•••WAN(Wide Area Network)

Wide shot••••••••••••••••••••••••••نمای•عريض
Wire Services••••••••••••••••••••••خبرگزاری

ارتباط•از•طريق•نوشتار
    Written communication


