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 تهران کتاب المللیبين نمايشگاه ایرسانه ارتباطات دستورالعمل

 
 مقدمه

 از يکي. گيرد قرار صحيح و دقيق شناسايي مورد فرصت اين آنکه شرطبه شوند؛مي محسوب فرصت هارسانه ارتباطات، عصر در
 رسانياطالع صحيح مسير در مجموعه راهبري و ايرسانه هايفرصت درست شناسايي ها،سازمان در ايرسانه امور مديران وظايف

 .است
 و ايهرسان راهبري اساس، اين بر کشوراست؛ فرهنگ حوزة در رويداد ترينبزرگ و ترينمهم تهران، کتاب الملليبين نمايشگاه

 بعد حتي و برگزاري پايان تا را نمايشگاه مديران تواندمي اشتباه ترينکوچک و است حساس و مهم بسيار نمايشگاه، اين رسانياطالع
 .کند مواجه چالش با آن از
 :دشومي ابالغ زير شرح به تهران، کتاب الملليبين نمايشگاه ايرسانه دستورالعمل اساس، اين بر
 

 ايرسانه رسانياطالع تعريف. 1
 زارش،گ خبر، قالب در نمايشگاه مختلف هايبخش و هاکميته هايفعاليت مورد در اطالعات ارائة اي،رسانه رسانياطالع از منظور

 .است ايرسانه ديگر قالب هرگونه و فيلم عکس، يادداشت، مصاحبه،

 رسانياطالع منابع. 2
 نمايشگاه، مقاممقائ نمايشگاه، رئيس نمايشگاه، ايرسانه و خبري ستاد: باشد موارد اين از خارج نبايد هارسانه به اطالعات ارائه منابع

 .هابخش و هاکميته مديران اجرايي، معاون
 .شوديم محسوب تخلف اين، از غير و شود منتقل هارسانه به گفتهپيش منابع طريق از صرفاً رسانياطالع هرگونه است الزم

 ايرسانه امور و خبري ستاد ايرسانه وظايف. 3
 تا مستقل يهاو بخش هاکميته فعاليت آغاز از تهران، کتاب الملليبين نمايشگاه مورد در ايرسانه رسانياطالع و اخبار توليد. 1-3

 ؛(است نمايشگاه دائمي دبيرخانه عهدة بر زمان، اين از خارج در ايرسانه رسانياطالع) نمايشگاه، پايان از بعد هفته يک
 به ارسال از قبل و تنظيم از بعد ها،بخش و هاکميته هايفعاليت با مرتبط اخبار خصوص در مربوط کميتة مدير تائيديه اخذ. 2-3

 ها؛رسانه

 کميتة با خبر، اهميت تشخيص. است ضروري نمايشگاه مقامقائم تائيديه اخذ نمايشگاه، به مربوط مهم اخبار مورد در :تبصره

 .است عمومي روابط
 اخبار انتشار نمايشگاه، خبري پوشش براي هاآن تشويق و هاخبرگزاري و مطبوعات صداوسيما، ازجمله هارسانه کليه با تعامل. 3-3

 و اهنمايشگ خبري مرکز مديريت و اندازيراه تجهيز، ها،خبرگزاري به مکان اختصاص تخصصي، و خبري هاينامهويژه و هاگزارش
 ؛(پشتيباني و اجرايي هايبخش هماهنگي با) بخش اين براي الزم امکانات تأمين

 و( عکاس و بردارفيلم خبرنگار، از اعم) خبري هايگروه و افراد به فعاليت مجوز صدور و خارجي و داخلي خبرنگاران از دعوت. 4-3
 رسانه؛ اصحاب با کاري هاينشست و جلسات برگزاري شاخص، هايفعاليت از رسانه اصحاب بازديد تور برگزاري ايشان، هويت احراز

 ؛نآ انتشار و توليد براي هارسانه ساير با هماهنگي يا ويا خبرنامه  هنامويژه توليد. 5-3
 نمايشگاه؛ عمومي هايمحيط در خبري ةنامويژه و خبرنامه هرگونه توزيع براي مجوز ةارائ. 6-3
 ردازشپ نمايشگاه، ارشد مديران به هارسانه بازتاب منظم ةارائ و توليد ها،رسانه خبري ةروزان هايگزارش و اخبار مستمر رصد. 7-3

 .توصيفي و تحليلي هايگزارش تهية و نمايشگاه ايرسانه هايداده و اطالعات
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 ايرسانه اختيارات حوزة. 4
 :است ذيل شرح به دارند، رسانياطالع و اظهارنظر امکان آن درباره نمايشگاه مديران از يک هر که موضوعاتي دامنة

 نمايشگاه؛ مسائل و هاحوزه مةه در: نمايشگاهو سخنگوي  رئيس. 1-4
 نمايشگاه؛ مسائل و هاحوزه مةه در: نمايشگاه رئيس مقامقائم. 2-4
 ها؛بخش و هاکميته همة اطالعات و اخبار: نمايشگاه ايرسانه و خبري ستاد مسئول. 3-4
 .خود کاري حوزة در صرفاً: هاو بخش هاکميته مديران. 4-4

 توانندمي هابخش و هاکميته مديران ليکن شود، ارائه ايرسانه و خبري ستاد طريق از بايد نمايشگاه اطالعات و اخبار :1 تبصره

 هايبهمصاح. کنند مصاحبه هارسانه با خود مديريت تحت يا بخش کميته هايفعاليت حوزة در منتشرشده اطالعات و اخبار دربارة
  .شود انجام ايرسانه و خبري ستاد هماهنگي با بايد تفصيلي

کارگروه  در نهايي تصويب مراحل طي از قبل هابرنامه دربارة رسانياطالع از ،هاو بخش هاکميته مديران است الزم :2 تبصره

 .نمايند اجتناب نمايشگاه، معامالت کميسيون و هابررسي برنامه

 ايرسانه عدالت. 5
 اطالعات و اخبار و نمايد مراعات را هافعاليت اطالعات و اخبار ارائة در عدالت نمايشگاه، ايرسانه و خبري ستاد است الزم

 .شود ارائه ميزانيک به و زمانهم هارسانه همة به نمايشگاه،

 رسانياطالع سرعت. 6
 اب را هافعاليت مورد در رسانياطالع اخبار، بودن صحيح و ارزيابي در دقت بر عالوه است موظف اي،رسانه امور و خبري ستاد

 .دهد انجام وقت اسرع در و سرعت

 ايرسانه هاينشست. 7
 برپايي از بعد و حين قبل، زماني فواصل در خبري عمومي نشست 3 حداقل برگزاري به نسبت است موظف نمايشگاه، خبري ستاد

 يا نمايشگاه رئيس هماهنگي با ايرسانه و خبري ستاد توسط صرفاً نمايشگاه ايرسانه و خبري هاينشست. نمايد اقدام نمايشگاه
 نمايشگاه رئيس هماهنگي با ايرسانه و خبري ستاد توسط نشست در شوندهمصاحبه و پاسخگو افراد. شودمي برگزار مقامقائم

 .شد خواهند تعيين
 خشب يا کميته مدير درخواست با ضرورت حسب مختلف، هايبخش و هاکميته براي تخصصي خبري هاينشست برگزاري

 .است بالمانع ،نمايشگاه مقامقائم يا رئيس تأييد و مربوط

 توضيح و تکذيبيه و جوابيه. 8
 با و ايسانهر و خبري ستاد توسط فقط ها،رسانه در منتشرشده هايگزارش و هامصاحبه اخبار، مورد در توضيح و تکذيبيه جوابيه،

 .شودمي ارائه نمايشگاه مقامقائم يا رئيس توسط متن تائيد
 گزارش و اراخب به واکنش در اي،رسانه و خبري ستاد هماهنگي با صالحديد به بنا توانندمي ي مستقلهاو بخش هاکميته مديران

 .نمايند اقدام مشابه قالب در توضيح و پاسخ ارائه به نسبت ها،رسانه در منتشرشده هايمصاحبه و

 تخلفات. 9
 وسطت گزارش ةارائ با حوزه اين تخلفات به رسيدگي و شودمي محسوب تخلف دستورالعمل، اين مفاد از يک هر به توجه عدم
 مايشگاهن هيئت رسيدگي به تخلفات توسط ،نظارتي منابع ساير از واصله هايگزارش يا نمايشگاه ايرسانه امور و خبري ستاد
 .شد خواهد انجام


