
  چک لیست انتشار خبرنامه ( نشریه درون سازمانی)

  شبیر دائمی عضو شوراي اطالع رسانی استان گلستان

  هدف

  کارکناننیاز  بر اساس هدفمند رسانیاطالع، سازمانی درون و ارتباطات جامانس تقویت

  رفاهی و اداري، در امور آموزشیکارکنان مسائل کاربردي مربوط به انتشار 

  سازمان هايو ارزش اهداف به و تعهد یمفهت براي تالش

  سازمان کلی اصر کار در فعالیتاز عن هر یک نقش تبیین از طریق مشارکت ارتقاي

  سطوح این بین ارتباطی مجراي یک تأمین از طریق و کارکنان مدیریت نبی و ایجاد ارتباط هماهنگی

  افکار و آرا تبادل خود از طریق سرنوشت در کارکنان کردن سهیم

  آنان هايپرسش به گوییو پاسخ آنان و خانواده کارکنان فراغت اوقات پر کردن

  نام

  است مشکل از کارهاي یکی ریهنش عنوان پیرامون گیريتصمیم

  شود رؤیت راحتی به بوده وبرخوردار  و تأثیرگذاري باید از شفافیت نشریه عنوان

  بهتر است عنوان نشریه متناسب با وظایف و ماموریت هاي سازمان باشد 

  بهتر آن است که نام نشریه را بین کارکنان به مسابقه گذاشت و مناسب ترین نام را برگزید

 باید توجه داشت که نام نشریه ، یک واژه و آن واژه آشنا و مانوس باشد

ازمان سازنده رایانه ، سنیز باید در ارتباط با فعالیت سازمان باشد. روابط عمومی یک طراحی یا خطاطی نام نشریه  

ر خطاطی یا دي سنتی را طراحی مدرنی براي نام نشریه در نظر می گیرد و یک کارخانه قالیبافی ، زمینه ها

  ه استفاده می کندطراحی لوح

  مخاطب
را نیز  هستند یا دیگران هایشانو خانواده کارمندان فقط آیا آنانخوانند؟ می را  سازمانی درون نشریه کسانی چه

  شود؟می شامل

  تصدي توزیعوم خبرنگار،گزارشگر،چین،صفحه بند،طراح وعکاس،حروفمدیراجرایی،ویراستار ،سردبیر،مدیرمسئول  تحریریه

  عالم شود.ت تحریریه) ااو اعضاي هی(مسئوالن در صفحه دو یا صفحه آخر شناسنامه اي شامل عوامل تولید   شناسنامه

  تعداد صفحات

فتگی نه آنقدر تعداد صفحات یک نشریه داخلی به دوره انتشار آن بستگی دارد ؛ به طور مثال در یک نشریه ه

کم که با ورق  باید تعداد صفحات زیاد باشد که در مدت یک هفته مجالی براي مطالعه آن نباشید و نه آنقدر

  دقیقه خوانده شود.زدنی در چند 

  انتشار ترتیب

انتشار  ترتیب که است بسیار مهم.متغیر است تا فصلنامه ماهانه از قالب طور عادي به انتشار نشریه دفعات ترتیب

 چنانچه. است سازمانی درون هر نشریه براي یموفقیت رمز انتشار نشریه ترتیبباشد  داشته منظم روال یک نشریه

  .دهند.می از دست آن به عالقه خود را نسبت نشود، بیشتر کارمندان انتشار حفظ ترتیب

  نحوه توزیع

  ؛همکاران الکترونیک پست آدرسبه  نشریه الکترونیکی ارسال

  ؛سازمان ترك هنگامدر   نشریه توزیع ؛کارکنان براي سازمان هايرساننامه وسیله به نشریه ارسال

  و...؛ مطالعه هايمانند ایستگاه کارکنان دسترس قابل هايدر محل نشریه توزیع



  محتوا

 بایستی آن و مطالب عناوین، پسمدیریت شود، نه منتشر می کارکنان برايداخلی  نشریه که داشت توجه بایستی

 جلوگیري مدیریت منافع أمینمنظور ت به خودکامگی و از اعمال شود تهیه کارکنان اطالعاتی نیازهاي بر اساس

   د.رک

واند همراه با یک نشریه داخلی خوب عضو خانواده کارکنان خواهد شد، به شرط آن که روابط عمومی سازمان بت

 داخلی نشریه ره رکنان ببرد.نشریه ، طراوت ، تازگی ، نشاط، مسوولیت و احساس خوش دلبستگی را به خانه کا

. گیرد قرار کنانکار خانواده سبد در ضروري مایحتاج یک عنوان به که کند فراهم خود براي را امکان این باید

و ا به احساس این و ردبب خانه به را آن که ببیند نشریه در را جذابیت این باید است سازمان کارمند خانه مرد اگر

  یا کودکانش نیز می توانند چون او از نشریه بهره ببرند.دست بدهد که همسر و کودك 

   )هاي اداريها، پیام، مناسبتهامشی (بیان خط و یادداشترمقاله س

  )فرهنگی، اجتماعی تخصصی،(آموزشی، گزارش  ه ومقال

   ، فرهنگی، اجتماعی)میزگرد، مصاحبه (اداري، آموزشی

  )کارکنان هاي پرسش به پاسخکارکنان ، ویژهتریبون آزاد ستون انتقادات و پیشنهادات (

  صفحه خانواده

  جدول، مسابقات، طنز، کاریکاتور)،مسابقه و سرگرمی (خاطره  

  تقدیر و تشکر، تبریک و تسلیت)، ها انتصاب، ، اتفاقات جدید نمونه کارکنان معرفیاخبار (

گی برجست

  شاخص

در حالی که ،ها هستیم ها و خبرگزاريسازمانی شاهد انتشار اخبار سوخته سایتدرون متاسفانه در اغلب نشریات 

  باید مشکل سازمان را مطرح کرد تا موجب تحول در سازمان شود

  وي جلد نشریهو گیرا به خصوص در رهاي بصري و طراحی مناسب جذابیتاز استفاده 

  قبول آگهی براي جبران هزینه نشریه

 


