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بسمه تعالی

شیوه نامه جذب و گزینش گزوه تبلیغ نوین
الف) کلیات
مقدمه

دفتش تجليغبت اسالهي حَصُ ػلويِ لن ،دس ساستبي هأهَسيتْبي خَد ،گشٍُ ّبي تجليغي سا ثشاي فؼبليت دس حَصُ
تجليغ ًَيي جزة،سبهبًذّي ٍ حوبيت هي ًوبيذ.
ثِ هٌظَس تؼييي ضَاثظ ولي جزة ٍ گضيٌص،سبهبًذّي ،آهَصش  ،حوبيتً،ظبست ٍ تصَيت عشح ّبي
پيطٌْبدي گشٍُ ّبي تجليغي دس ػشصِ ّبي ًَيي تجليغي ايي آئيي ًبهِ تذٍيي ضذُ است.
تعاریف

ماده .1هجلغ ًَيي :وليِ ثشادساى ٍ خَاّشاى علجِاي وِ دس يىي اص حَصُ ّبي تجليغ ًَيي فؼبل ثَدُ ٍ دس دفتش
داساي پشًٍذُ تجليغ ًَيي هيثبضٌذ.
ماده.2

گشٍُ تجليغ ًَيي :گشٍُ تجليغي اي وِ دس يىي اص حَصُ ّبي ًَيي تجليغي فؼبل ثَدُ ٍ داساي هجَص تجليغ

ًَييِ گشٍّي اص دفتش ثبضٌذ.
ب) ساماندهی و تشکیل گزوه های تبلیغ نوین

ماده .3اهَس هشثَط ثِ تطىيل ٍ سبهبًذّي گشٍُ ّبي تجليغ ًَيي ،تَسظ اداسُ فشٌّگي ٌّشي اًجبم هي ضَد.
ماده.4

فشايٌذ صذٍس هجَص گشٍُ ّبي تجليغ ًَيي دس دفتش ضبهل هشاحل ريل هيثبضذ:
 .1ثجت دسخَاست هسؤل گشٍُ دس سبهبًِ هشسالت
 .2اسائِ هذاسن هَسد ًيبص(فشم تؼْذ ّوىبسي دس گشٍُ ثِ اهضبي توبم اػضبي گشٍُ)
 .3ثشسسي تَاًوٌذي سشگشٍُ ٍ اػضب
 .4هؼشفي گشٍُ ثِ صٌذٍق جْت افتتبح حسبة حمَلي
 .5افتتبح حسبة حمَلي ثب اهضبي هطتشن سشگشٍُ ٍ جبًطيي
 .6صذٍس هجَص گشٍُ تجليغ ًَيي
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ماده .5دسخَاست گشٍُ ثبيذ ضبهل هَاسد صيش ثبضذ:
 .1هطخصبت سشگشٍُ،جبًطيي سشگشٍُ ٍاػضبء ضبهل :ضوبسُ پشًٍذُ تجليغ ًَيي
 .2حَصُ تخصصي فٌي فؼبليت گشٍُ
 .3حَصُ تخصص هحتَايي فؼبليت گشٍُ
ماده .6تَاًوٌذي سشگشٍُ ٍ اػضبء پيطٌْبدي اص عشيك ثشسسي هذاسن ٍ هصبحجِ ٍ آصهَى ػولي تَسظ
اداسُ هشثَعِ احشاص هي گشدد.
مادهّ .7ش گشٍُ تجليغ ًَيي اص حذالل ً 4فش ٍ حذاوثش ً 11فش تطىيل هي ضَد وِ يه ًفش اص آًْب ثِ ػٌَاى
سشگشٍُ ٍ يه ًفش ثِ ػٌَاى جبًطيي اًتخبة هي ضَد.
ماده .8ضشايظ اػضبء
 .1داضتي پشًٍذُ تجليغ ًَيي دس دفتش تجليغبت اسالهي
 .2حذالل يىي اص اػضبي گشٍُ هي ثبيست داساي تخصص ًسجي دس تخصص هحتَايي گشٍُ ثبضذ.
ماده .9ضشايظ سش گشٍُ ٍ جبًطيي گشٍُ
 .1سبثمِ وبس دس ػشصِ تجليغ ًَيي دس هَضَع گشٍُ تجليغي هشثَعِ
 .2تَاًوٌذي هذيشيتي ٍ استجبط ثب اػضبء گشٍُ ثب تأييذ وويتِ تجليغ ًَيي
 .3داساي ضخصيت همجَل دس گشٍُ
ماده.11

ٍظبيف سش گشٍُ
 .1هذيشيت اهَس گشٍُ تجليغي اػن اص هٌبثغ اًسبًي ،اهَس هبلي ٍ پطتيجبًيً ،ظبست ٍ اسصيبثي
 .2ضٌبسبيي هْبستْبي اػضبي گشٍُ
 .3ايجبد ّوبٌّگي ،حفظ اًسجبم ٍ پَيبيي گشٍُ ٍ تمسين وبس دس ثيي اػضبي گشٍُ.
 .4تجبدل ًيشٍ(هجلغ) ثيي گشٍُ ّبي فؼبل ثب ّوبٌّگي دفتش
 .5ضٌبسبيي هؼضالت فشٌّگي ،اجتوبػي ٍ ديٌي دس هَضَع هأهَسيت گشٍُ هشثَعِ
 .6اسصيبثي هستوش اػضبي گشٍُ ثب تَجِ ثِ آييي ًبهِ ّب ٍ دستَس الؼول ّبي هشثَعِ ٍ گضاسش
آى ثِ دفتش
 .7ضٌبسبيي ًيبصّبي آهَصضي اػضبء گشٍُ ٍ اسائِ آى ثِ دفتش
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 .8پيگيشي ٍ ثشگضاسي دٍسُ ّبي آهَصضي هَسد ًيبص اػضبي گشٍُ
 .9ثشًبهِ سيضي ثشاي استمبء داًص افضايي ٍ هْبست افضايي اػضبء گشٍُ
 .11آسيت ضٌبسي ٍ ثشسسي ًمبط ضؼف ٍ لَت ٍ فشصتّب ٍ تْذيذّبي گشٍُ دس حَصُ
تجليغي هَثَعِ
 .11تطىيل جلسبت هستوش گشٍُ تجليغي
ماده.11

ٍظبيف هسئَل سٍاثظ ػوَهي

دس ّش گشٍُ يه ًفش(تشجيحب جبًطيي سشگشٍُ)ثِ ػٌَاى هسئَل سٍاثظ ػوَهي گشٍُ اًتخبة ٍ
ٍظبيف ريل سا ثشػْذُ داسد:
 .1اسائِ عشح ٍ ثشًبهِ ّبي فشٌّگي ٍ تجليغي گشٍُ ثِ دفتش
 .2ثِ سٍص سسبًي اعالػبت پشًٍذُ تجليغي اػضبء گشٍُ
 .3اسائِ گضاسش فؼبليتْبي گشٍُ ثِ دفتش
 .4تؼبهل ٍ استجبط هستوش ثب اداسُ ول
ّ .5وبٌّگي ٍ استجبط هستوش ثب سبيش سشگشٍُ ّبي تجليغ ًَيي فؼبل ٍ ّوسَ.
 .6تؼبهل ٍ استجبط هستوش ثب ًْبدّبي فشٌّگي ٍ تجليغي استبى ٍ وطَس
ماده.12

ٍظبيف اػضبء
 .1پبيجٌذي ثِ همشسات تجليغ ًَيي گشٍّي ٍ گشٍُ تجليغي.
 .2اجشاي ثشًبهِّبي فشٌّگي ٍ تجليغي هصَة گشٍُ ثب ّوبٌّگي گشٍُ
 .3پبسخگَيي ثِ سشگشٍُ ًسجت ثِ ٍظبيف ٍ هأهَسيتْب
 .4اسائِ گضاسش ػولىشد ٍ فؼبليتْب ثِ سش گشٍُ
 .5ضٌبسبيي هطىالت ٍ هَاًغ تجليغي ٍ گضاسش آًْب ثِ سش گشٍُ
 .6ضشوت دس آهَصضْب ٍ جلسبت گشٍُ

ماده .13تطىيل گشٍُ تجليغ ًَيي تَسظ خَاّشاى هجلغِ ثالهبًغ هي ثبضذ.
ماده .14ػضَيت خَاّشاى هجلغِ دس گشٍُ ّبي تجليغي ثشادساى ،هطشٍط ثِ ٍجَد هحشم دس گشٍُ است.
تجصشُ :حذاوثش يه سَم اػضبء ّشگشٍُ تجليغي ثشادساى هي تَاًٌذ اص خَاّشاى هجلغِ ثبضٌذ.
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ماده.15

افشاد غيش علجِ هي تَاًٌذ ثِ ػٌَاى اػضبي غيش اصلي ثب گشٍُ ّبي تجليغي ّوىبسي ًوبيٌذ.

ماده .16وبسهٌذاى سسوي دفتش تجليغبت ًوي تَاًٌذ ثِ ػٌَاى سشگشٍُ تجليغي فؼبليت ًوبيٌذ.
ماده .17تؼذاد گشٍُ ّبي تجليغي ثش حست ضشٍست ٍ ثب تطخيص "وويتِ تجليغ ًَيي" تؼييي هي گشدد.
ماده .18گشٍُ تجليغ ًَيي هَظف است دس يىي اص سِ گشايص لبلجي ريل فؼبليت ًوبيذ:
 .1سسبًِ
 .2فضبي هجبصي
ٌّ .3شي:

 ادثيبت(ضؼش ٍ داستبىً ،وبيطٌبهِ  ،فيلوٌبهِ ٍ ًثش)
ٌّ شّبي تشسيوي(ًمبضي ،خغبعي)...ٍ ،
ٌّ شّبي ًوبيطي(سيٌوب ،تئبتش)...ٍ ،

ٌّ شّبي دستي(هجسوِ سبصي ،ضيطِ گشي)...ٍ ،
 هَسيمي(سشٍدّ،وخَاًيً،غوبت،هشثيِ ٍ)...
ماده.19

ثب تَجِ ثِ هسألِ هحَس ثَدى فؼبليت ّبي دفتشتجليغبت،هجلغ هَظف است ٌّگبم ثجت ًبم،دس ساستبي

حل يىي اص هسبئل ريل،گشايص هَضَػي خَد سا اًتخبة ًوبيذ.
 .1لشآى
 .2خبًَادُ ٍ سجه صًذگي
ٍ .3اليت فميِ ٍ ًظبم سيبسي اسالم
 .4فشق ٍ جشيبًبت اًحشافي
ماده.21

تجصشُ:پزيشش گشايص هَضَػي غيش اص چْبس هَسد فَق،هٌَط ثِ تأييذ "وويتِ تجليغ ًَيي" هي

ثبضذ.
ماده.21

ّش هجلغ ًَيي هي تَاًذ دس دٍ گشٍُ تجليغ ًَيي ػضَ گشدد ٍ ّش هجلغ ًَيي فمظ دس يه گشٍُ تجليغ

ًَيي ثِ ػٌَاى سشگشٍُ پزيشفتِ هي ضَد.
ماده .22ايي آئييًبهِ فمظ ثِ هٌظَس جزة ٍ گضيٌص گشٍّْبي تجليغ ًَيي ٍ ٌّشي هيثبضذ ٍ تؼْذي ثشاي
دفتش دس صهيٌِ ثىبسگيشي گشٍّْب ثَجَد ًويآٍسد.
ماده .23آييي ًبهِ آهَصش،حوبيت،تصَيت ٍ ًظبست ثش عشح ّبي تجليغ ًَيي ،ستجِ ثٌذي ٍ استمبء
گشٍّْبي تجليغ ًَيي ثِ صَست هجضا ثِ صَست هجضا تذٍيي خَاّذ گشديذ.
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