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 مقدمه

 

ش رود. نگارشمار میه بنیان روابط عمومی بر ارتباطات استوار است و ارتباط با رسانه از جمله محوری ترین حوزه های تخصصی روابط عمومی ب

رای ارتباط ها را بها مناسبترین فرصتد . رسانهشوها تلقی میها و روابط عمومیثر و متقابل بین رسانهؤم برقراری ارتباطو نویسندگی پیش نیاز 

رای ها بانتقال اطالعات ، اخبار و برنامهها باید از سایر امکانات برای هر چند که روابط عمومی ،سازندفراهم می بین روابط عمومی با افکار عمومی

 .تاس ل ارتباط جمعیها و وسایبیشترازسایرتکنیک های جمعیکارایی رسانهگذاری و و گروهی نیز بهره ببرند اما اثر باطات میان فردیارت

  

های دولتی ، تولید و تنظیم خبر و تالش در راستای بکار گیری از راهکارهای مهم در بخش ه ویژهها بیکی از مهمترین وظایف روابط عمومی

های خاص خود از قبیل  دلیل برخورداری از ویژگیه های جمعی ماهیتاً ب. رسانههاستثر آن در رسانهؤانتشار به موقع و م به منظور ارتباطی

ودن ین بی، نظم در انتشار، گستردگی حوزه انتشار، تداوم انتشار، فراوانی حوزه مخاطبان، در دسترس بودن و همچنین پارسرعت انتشار اخبا

ترین ابزار برای ارتباط روابط عمومی در تبادل عملکرد سازمان و دریافت بازخوردها و آگاهی از ترین و با صرفههمواره مفیدترین، سریع ها ،هزینه

گر یکدیها می توان از ها و رسانهخصوص رابطه بین روابط عمومیدیدگاه مهم در کلی دوطوره ب .روندهای خوانندگان به شمار میداوریها و ارزیابی

 .تفکیک و متمایز کرد

ها و ، نیازها و جایگاه خویشها با برخورداری از دانش تخصصی و پایبندی به اصول حرفه ای و اخالقی ضمن شناخت مسئولیتروابط عمومی

نامعقول و غیر منطقی سعی در  مطمح نظر قرار داده و با استفاده از راهکارهای مناسب ارتباطی و پرهیز از انتظارات رسانه ها با منافع متقابلی را

 ه اطالعات و اخبار شفاف و درست از سازمان به منظور فراهم سازی شرایط توسعه یافتگی و رشد یکدیگردارند.یارا

 

هنر و دانش تخصصی ، و ... همواره به عنوان یک فن عکاسیاز هنرهایی چون نویسندگی، طراحی،  دلیل بهره گیری و استفادهه روابط عمومی ب

. هنر نویسندگی در این میان از بیشترین کاربرد و کارایی در روابط عمومی برخوردار است و دائماً در تهیه گزارش ، خبر ، ناخته شده استش

 .گیردمقاله ، بیانیه ، آگهی ، مصاحبه ، سخنرانی ، تنظیم بروشور ، کاتالوگ و ... مورد استفاده قرار می

دون که خواننده بتواند ب یانهوه گت از بیان افکار و احساسات در قالب الفاظ و کلمات درست و دلنشین بنویسندگی در بیانی ساده عبارت اس

 اما تاس فطری و ذاتی قریحه نوعی داشتن نویسندگی اول شرطگرچه  و مقصود نویسنده را بخوبی بفهمد. کندزحمت و به سهولت آنرا درک 

 ارشناسک یک رو این از .شود پرورده تا است آموزش و تعلیم نیازمند استعدادی چنین و نیست کافی تنهایی به طبیعی استعداد داشتن فقط

 .  بیاراید نویسندگی هنر به های الزم و گسترش دامنه معلومات، خود رابا فراگیری آموزش بتواند که است کسی عمومی روابط موفق

ای از قواعد دستوری و انشایی و شیوه نوشتن صحیح رنویسی، برآن است با ذکر پارهای که در پیش رو دارید عالوه بر بیان اصول و فنون خبجزوه

کمیل تکلمات و عبارات، بر دانش نویسندگی خوانندگان بیفزاید باشد تا مقبول نظر شما خواننده گرامی قرار گیرد و نظرات و پیشنهادهای شما در 

 این نوشتار راهنمای اینجانب باشد. 

 با تشکر

 راویانسعید 
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 هاضرورت ارتباط با رسانه 

 دو وظیفه اصلی در روابط عمومی

 اطالع یابی-6اطالع رسانی        -0

مومی ط عرواب همانگونه که یک انسان اعضا و جوارحی دارد که به وسیله این اعضا با دیگران ارتباط برقرار می کند مانند چشم ، گوش ، زبان و...

 .ارتباطی مختلف می بایست با مخاطبان درون و برون سازمان خود ارتباط برقرار کندنیز با استفاده از ابزارهای 

ند؛ ناین ارتباط دوسویه است یعنی هم روابط عمومی و هم مخاطبان باید بتوانند در یک فضای آزاد دیدگاهها و نظرات خود را به یکدیگر منتقل ک

اطالع رسانی و اطالع یابی دوبالی است که استفاده از این دو بال موجب  هم ورودی. ید هم خروجی داشته باشدبه عبارت دیگر روابط عمومی با

سانی ربالندگی و پرواز در افق دید افکار عمومی می شود و اعتماد مخاطبان را جلب می کند. اگر روابط عمومی یکسویه عمل کند و تنها به اطالع 

 اع افکار عمومی نخواهد شد.آن هم از طریق انتشار اخبار اکتفا کند قادر به اقن

 سه وظیفه عمده روابط عمومی در قبال افکار عمومی 

عالوه بر اطالع رسانی، تبلیغ و اقناع افکار عمومی نیز باید مد نظر روابط رسانی، تبلیغ و اقناع سه وظیفه عمده در روابط عمومی است. اطالع

روابط عمومی خود به تنهایی قادر به ها با اطالع رسانی میسر نمی شود و افکار عمومی تنعمومی ها قرار بگیرد. از آنجا که اقناع و همراه کردن 

ان دیرانجام این کار نیست، بنابراین ضرورت دارد روابط عمومی با تعامل مثبت با مدیران رسانه ها و افراد ذی نفوذ در افکار عمومی از جمله م

 مان را با آنان در میان بگذارند تا از این طریق بتوانند بخشی از افکار عمومی را اقناع سازند.مشکالت و محدودیت های ساز ،ها و نخبگاندستگاه

 

 هاهایی برای روابط عمومی در ارتباط با رسانهتوصیه

 از مستمرنی ،رسانه قطعی و از روی اضطرار. اگر نیاز روابط عمومی بهروابط عمومی با رسانه ها می بایست ارتباط مستمر و دائمی باشد نه ارتباط م

 ارتباط نیز باید مستمر ودائمی باشد. بنابراین در نظر گرفتن موارد زیر برای روابط عمومی ها ضروری است: ،استو دائمی 

روابط عمومی باید در یک فضای همکاری و دوستانه رفتار و تعامل مثبت با رسانه ها داشته باشد و رسانه ها را مکمل  صمیمیت با رسانه ها:-1

 د نه رقیب خود. در یک چنین فضایی همکاری با رسانه بسیار سهل و آسان صورت می گیرد.ر خود در زمینه اطالع رسانی بدانکا

و نگاه رسانه را به روابط عمومی  سیب میزنداط آایجاد محدودیت برای رسانه به صمیمیت ارتب ها:ایجاد نکردن محدودیت برای رسانه -2

ه فراهم کند ن را تحقق این مصاحبه روابط عمومی باید زمینه تغییر می دهد به عنوان مثال اگر رسانه ای درخواست مصاحبه با مدیرسازمان دارد

 البته با ظرافت می توان حساسیت ها و محدودیت ها را به رسانه گوشزد کرد .و گزارش شود ایجاد مصاحبه اینکه به بهانه های مختلف مانع

به عنوان وسیله ای برای تامین منافع سازمان  و به خبرنگار صرفاً از خبرنگاران نباید استفاده ابزاری شودها: عدم استفاده ابزاری از رسانه-3

عمومی در مناسبت های خاص به خبرنگاران میدان دهد و راه را برای مصاحبه و تهیه گزارش باز خود نگریست به عنوان مثال هنگامی که روابط 

 این نوع رابطه نه به نفع روابط عمومی است نه به منفعت رسانه، نان را فراموش کندن دیگر سراغ خبرنگار را نگیرد و آکند ولی در زما
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به او خط می دهید. اینکه خبرنگار احساس کند که روابط عمومی بخواهد آنچه مورد احساس کند که  نباید خبرنگارحفظ استقالل رسانه: -4

برای منافع سازمان اقدام به این  و گرچه روابط عمومی از روی دلسوزیا ؛نظر اوست را در تهیه گزارش و خبر اعمال کند احساس خوبی نیست

 .اما این شیوه تعامل با رسانه پیامدهای منفی به دنبال دارد ،کار کند

که  از اطالعاتی ، انبوهیبلکه با مدیریت روابط عمومی ها نباید نقش حفاظت از اطالعات را بازی کنند اطالعات: بندیو اولویت مدیریت  -5

رار دهند زیرا این امکان برای رسانه ها وجود ندارد که  از همه اطالعات د و در اختیار رسانه ها قنمهمترین انها را انتخاب کن ،در سازمان وجود دارد

و اخبار روابط عمومی استفاده کند و ممکن است در این میان اخبار مهم حذف شود . پس با مدیریت و دسته بندی اطالعات می توان از رسانه 

 ها استفاده بهینه کرد.

کذب است و یا منطبق با خواسته  که در رسانه منتشر شود در ارتباط با سازمان اگر مطلبی د:ز ادبیات فاخر و به دور از تهدیاستفاده ا-6

ه آن را خوانند پاسخ منطقی به رسانه داد به نحوی که ،باید با ادبیات خوب و فاخر و به دور از عصبانیت و تهدید همراه با گالیه ،نیست سازمان

 پاسخ منطقی اگر توام با تهدید و تعابیر تند باشد اثر خود را از دست می دهد و خواننده حق را به رسانه می دهد.  تحسین کند.

 های مهم یک خبرنگارویژگی

 :پردازیم  می آن شرح به که باشد ها ویژگی سری یک دارای باید خوب نگار خبر یک

 هعرص وارد باید که کسی اساس این بر است خبرنگاری ذوق و عالقه و عشق شدن خبرنگار ویژگیهای مهمترین از یکی :استعداد و ذوق -1

 قدقی و موشکافانه نگاه ، خبری شم گزینی، واژه هنر از ذاتی استعداد این بودن دارا ضمن که شود نگار روزنامه مخاطره پر حال عین در و جذاب

 کنند. منتشر اند افتاده اتفاق که همانطور را رویدادها کند سعی احساسات از پرهیز با و باشد برخوردار

ها به طور غریزی خبر آدم رسد برخی از آید، اما به نظر می عموما با تمرین به دست می این که بفهمیم چه چیزی خبر است  :حس خبری -2

 کشند.را بو می 

 .بپرسندشان را بهتر توانند سئوال میکنجکاو باشند شخصا  اگرخبرنگارها :کنجکاوی-3

 مخاطبان نیاز رسانی اطالع کار حساسیت است نویسی خبر اساسی ویژگیهای دیگر از خبر سریع انتقال و گیری تصمیم در سرعت: سرعت -4

 سانیر خبر کار در سرعت ضرورت بر دیگر موارد از بسیاری و ها رسانه با رقابت چنین هم درست تصمیم اتخاذ برای اطالعات سریع دانستن به

 .باشد می

کسانی که به طور کلی از دقت کافی برخوردار نباشند نباید در خبر نویسی است. ترین عناصریکی از مهمترین و حساس عنصر دقت دقت: -5

فنون خبرنویسی از طریق آموزش و تمرین و ممارست قابل اکتساب است اما دقت، صفت ذاتی است که در بعضی وارد عرصه خبری شوند زیرا 

 ست اما در بعضی ضعیف است.  بسیار باال

ر های پشت س مخالفتها و هستید و پشت درهای کاغذبازی اداری، سرکار گذاشتن این که وقتی دنبال اطالعات  :استقامت و پشتکاری -6

  افتید تسلیم نشوید.هم گیر می 

 رنگارخب که معنی بدین است عینیت به توجه کند لحاظ خود کار در را آن باید خبرنگار حتماً که مهم خصوصیات دیگر ازگرایی: عینی  -7

 . بافتد اتفاق خواست می او خود که آنطور نه کند منتشر است افتاده اتفاق که همانطور رویدادها کند سعی باید
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د درجه باالیی از شک و تردیهای آنان و مسئوالن سر و کار دارند باید نسبت به گفته ها خبرنگارها وقتی با مقامات، شرکت  :شک و تردید -8

تان جمع باشد که این شک و باشد. البته باید حواسع خودشان دوست دارند اطالعاتی به شما بدهند که به نفداشته باشند. منابع اغلب 

  نشود.بدگمانیبهتبدیلتردید

گرایی هم جا هست درون نگاری برای آرام و ساکت بودن و  سازند. در روزنامهمی های خبری را مردم  بیشتر داستان  راحت بودن با مردم : -9

  .حقایق دارندشوند شانس بهترین برای پیدا کردن نوع آدمی اخت می اما خبرنگارهایی که راحت با هر 

 رد را او مانور قدرت و آسانتر خبر از را خبرنگار مهم فنی علمی پشتوانه و تلفمخ های زمینه در مستمر مطالعه :وسیع اطالعات داشتن -11

 یا فرهنگی سیاسی شخصیت با مصاحبه یا علمی همایش یک در خبرنگار که افتد می اتفاق بسیار:  مثالً کند می بیشتر خبر تنظیم و نگارش

 و فهمد نمی خوب کند می بیان شونده مصاحبه که اطالعاتی است کم بسیار خبر موضوع از او اطالعات اینکه بعلت اما کند می شرکت اقتصادی

 نمی اشدب نداشته کافی اطالعات خبر موضوع از اگر بنابراین کند طرح سوال شونده مصاحبه صحبتهای الی البه از تواند نمی است ممکن حتی

 . کند جسته بر را خبر آن مهم قسمت یا کند تنظیم جذابی و خوب خبر تواند

 قوقی،ح جمله از تخصصی نشریات خبرنگار شما اگر خبرهاست ساده نگارش موفق خبرنگار یک مهم ویژگیهای دیگراز یکی :نویسی ساده -11

 کنید تهیه ارشگز یا خبر تلویزیون و رادیو اقتصادی یا فرهنگی علمی، ، خبری بخشهای برای یا باشید دیگر تخصصی نشریات سایر یا پزشکی

 و عادی مردم کنید می کار آن در شما که ای رسانه مخاطبان است ممکن اما کنید استفاده رشته همان تخصصی عبارات و ها واژه از توانید می

 .باشند درک قابل جامعه افراد تمام برای که بنویسید را خبر طوری باید پس.باشند سواد باالترین تا سوادترین کم از مختلف اقشار

 برخوردار ای العاده فوق اهمیت از حرفه این که شده باعث مطبوعات افزون روز توسعه و ارتباطی فنون و علوم تحوالت :تخصص آموزش -12

 استعداد و ذوق داشتن مطبوعاتی های حرفه به اشتغال برای دارند اشتغال حرفه این به جهان سراسر در نفر هزار صدها ای کهبه گونه شود

 بیش تیح و اجتماعی های حرفه سایر داوطلبان مانند کنند خدمت مطبوعاتی امور در بخواهند که کسانی و نیست کافی تنهایی به نویسندگی

 .دارند تخصصی آموزش به احتیاج آنها از

 اطیارتب وسایل وجود و مجالت و ها روزنامه تیراژ افزایش علت به مطبوعاتی متخصصان و نگاران روزنامه مسئولیت :اجتماعی مسئولیت -13

 ای حرفه وظایف انجام صالحیت کنندگان تهیه و نویسندگان ، خبرنگاران اگر بنابراین است شده سنگین بسیار اینترنت رادیو، همچون دیگر

 ورط به مطالب و اخبار رود می دست از آنها به نسبت مردم اطمینان و اعتماد بگذارند مردم اختیار در را صحیح اخبار نتوانند و باشند نداشته

 با یا نبعم نام نکردن فاش اما شود آشکار افراد عموم بر حقیقت تا گردد منعکس باید هست که آنچه مطابق عیناً اجتماعی زندگی جریانات کلی

 .است خبرنگاران مهم وظایف از حق این که شود عنوان نباید نباشد بردن نام به مایل صورتیکه در افراد اسم

از شرایط مهم در خبر نویسی صداقت است. باید توجه داشت خبر امانتی است که در دست خبرنگار است باید آنرا با صداقت و صداقت:  -14

بی مورد جمالت به  از وارد کردن سالیق و اغراض شخصی یا جناحی و حذف و اضافه کردن برساند وبدور از حب و بغض به دست خوانندگان 

 د. ه که منظور گوینده بوده منتقل کنخبر را به ویژه در نقل سخنان آنگونو  پرهیز فع یا ضرر دیگرانن
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 خبر

هاست ولی هر واقعیتی را و نقش خبرسازان در دنیای امروز بسیار با اهمیت است. خبر گزارشی از واقعیتخبر پر ارزش ترین کاالی روز است 

ها قبل رخ داده، با نمایان شدن اطالعات تازه ای که سالجاری)تازه( نیست. ممکن است واقعهتوان خبر نامید، خبر الزاماً گزارش رویدادهای نمی

 ارزش خبری پیدا کنند. گاهی خبر رویدادی است که قرار است اتفاق بیافتد اما هنوز رخ نداده است.

ن جستجوی اطالعات و اخبار و انتقال آن به مخاطبان ها یکی از منابع تولید خبر در سازمان هستند. رسالت روابط عمومی در سازماروابط عمومی

که بدون شک وظیفه کارشناس روابط عمومی است و به مهارت فردی و ذاتی  است. مهمترین مرحله در فرآیند تهیه خبر شناخت خبر است

 شود.ای که چگونگی و شیوه نگارش خبر، یک نوع مهارت علمی و تجربی محسوب میگونهخبرنگار مربوط است به

 مفاهیم اساسی

باشد. آنچه مسلم است این که، خبر باید از « جامع» و « روشن»، «درست» رسد بایدبه اطالع مردم میخبری که از طریق وسایل ارتباط جمعی 

 تا مرحله ارایه، حاوی این مفاهیم باشد:مرحله گردآوری اطالعات 

 درستی خبر

 نگاری است.های خبری است و اطمینان از درستی مطالب از ضروریات حرفه روزنامهرسانهارایه اطالعات درست به مخاطبان از وظایف مهم 

 روشنی خبر

ن ساده، رسا و روشن بیان نشود و در جلب های مهم این حرفه است. اگر اطالعات به زباصراحت لهجه و روشنی نوشتاری خبرنگار، از ویژگی

باید طوری باشد که برای همگان قابل فهم و درک  کاربردن اصطالحات پزشکی، فنی و حقوقیمخاطب موفق نبوده و قابل درک نخواهد بود. به 

 باشد.

 جامعیت خبر

 ی و اشاره به سابقه خبر به جامعیتخبر در حین انتشار باید به سواالت به وجود آمده در ذهن مخاطب پاسخ دهد. استفاده از اطالعات آرشیو

 کند تا خبر جامع و کاملی بوجود اید.خبر کمک می

 های خبریارزش

اقتصادی و ... است که بدون شک امکان انتقال همه  -اجتماعی -جهان امروز با وسعت و شکل پیچیده خود هر روز شاهد هزاران جریان سیاسی

 این وقایع وجود نخواهد داشت.

 های خبری نامیدهآورند و در ماهیت خود رویداد وجود دارند، ارزشدیگر، یک رویداد را پدید مییی که به تنهایی یا گاه با ترکیب با یکمعیارها

 شوند.می

 گانه خبری عبارتند از: 7های ارزش
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 دربرگیری) فراگیری( .1

 شهرت .2

 هاها، منازعهها، درگیریبرخوردها، اختالف .3

 هاها، شگفتیاستثنا .4

 بزرگی و فراوانی تعداد و مقدار .5

 مجاورت .6

 زمان یا تازگی رویداد .7

زمانی که رویدادی تمام یا قسمت اعظم جامعه را تحت الشعاع قرار دهد و تاثیر مستقیم بر نفع و زیان مادی  :دربرگیری)فراگیری( -1

 و معنوی افراد جامعه داشته باشد و گروه بیشتری از مخاطبان خود را پوشش دهد.

درصد افزایش  11عوارض خروج از کشور  -از پرداخت مالیات منع شدندپزشکان  -شناسنامه کلیه اتباع کشور تعویض میشود

 اصناف بیمه اجباری می شوند -یافت

شوند. های مختلف حقیقی و حقوقی گاهی به خاطر فعالیت خاص ملی یا فرا ملی و جهانی دارای شهرت میاشخاص یا شخصیت: شهرت -2

 صاحب نقش در رویداد تکیه کرد تا به برجستگی خبری دست یافت.یت ت و شخصشهررای برجسته کردن رویدادی باید به گاهی ب

    برج ایفل  رو به انهدام است-رییس جمهور فردا به آلمان می رود

ها به طور عمده اخبار منعکس شده حاوی این ارزش هستندچراکه اغلب اخبار تهیه شده، پیرامون مسئولین سازمانی در روابط عمومی

 هستند.

رویدادهایی که حاوی یک نوع تضاد فکری، ملی و جهانی باشند جذابیت خاص خبری  :هاها و منازعهها، درگیریاختالفبرخوردها،  -3

اگیر و های ومیر عمومی و بیماریودارند. چه این تضاد فکری، فیزیکی باشد و یا ایدئولوژیکی. تمام خبرهایی که حاوی تصادف، سیل، مرگ

 گنجد.می ها باشد در این دستهاعتصاب

 کشت را نفر هزار 21 ترکیه در زلزله -گرفت بر در را ژاپن سراسر دانشجویی تظاهرات

 

 آید جزو این گروه هستند.رویدادهای خارق العاده و نادر که گاهی هرچند سال یک بار یا برای اولین بار پیش می: هااستثناءها، شگفتی -4

 کردند حمله نهاوند روستاهای به قورباغه هزاران -آورد دنیا به نوزادی ساله 91 زنی

 

رویدادهایی که در آن تعداد کثیری ذینفع باشند دارای ارزش بزرگی و فراوانی تعداد هستند. در واقع : بزرگی و فراوانی تعداد و مقدار -5

در آن تعداد کثیری دچار جذاب می کنند؛ مثل اخبار حوادثی که بزرگی اعداد و ارقام همواره ارزش خبری است که خبر را برجسته و 

 خسارت و مرگ و میر شوند.

 شدند خارج شهر از هفته اخر تعطیالت در تهرانی دومیلیون -شدند کشته دوقطار برخورد در نفر 711
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دهند که ابتدا از خبرهای مربوط به محله، شهر، کشور و کشورهای همجوار خود اطالعات کسب مخاطبان همواره ترجیح میمجاورت:  -6

 کنند.

 های مهم خبری است.مجاورت به دوشکل جغرافیایی و معنوی یکی از ازرش

 های فرهنگی، عقیدتی، قومی، اجتماعی و مانند آنهاست.مجاورت جغرافیایی مثل شهر، کشور و منطقه مجاور و مجاورت معنوی مثل مشابهت

 شد سال علمی مرد فرانسه در ایرانی دانشمند -شود می احداث کارون روی بر خاورمیانه سد بزرگترین 

 کرد  سقوط مبارک فرار با مصر حکومت -آورد در لرزه به را عراق جنوبی مناطق ریشتر 6 قدرت با ای لرزه زمین

 زمان و تازگی رویداد -7

سرعت منتشر باشد. خبر زمانی ارزش و اهمیت دارد که به عامل زمان همیشه مورد توجه بوده و در انعکاس یک خبر از مهمترین عوامل می

 بخشد.ای میشود در واقع، عنصر تازگی، به خبر ارزش ویژه

 هاست ولی ارزش زمان پیوسته جز تغییر ناپذیر خبر است.هر واقعه ترکیبی از ارزش

 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی امروز در اطالعیه ای شایعه شیوع بیماری وبا در کشور را تکذیب کرد 

 

 عناصر خبر

ی هاار خبری است که بدون شناخت ارکان آن، امکان پذیر نیست. ارکان خبر در واقع پاسخگویی به سوالکتنظیم خبر از مراحل سخت 

 مخاطب است. در صورت عدم استفاده صحیح از این عناصر، خبر دچار ابهام شده و جذابیت کافی نخواهد داشت.

 ز نظر اطالعاتی که باید به مخاطب بدهد، جذاب تر خواهد بود.تر باشند، خبر اهر اندازه که عناصر خبری کامل

 چه؟ چرا؟ و چگونه؟عناصر خبری عبارتند از: که؟ کجا؟ کی؟ 

 پاسخگویی به این سوال ارزش شهرت خبری را در بر دارد. که:

 رییس دانشگاه علوم پزشکی به پزشکان زیرمیزی بگیر هشدار داد

 مجاورت اشاره دارد. پاسخگویی به این سوال به ارزش کجا:

 بوشهر میزبان مسئوالن روابط عمومی استان بود

 پاسخگویی به این سوال، تاکیدی بر رازش زمان و تازگی رویداد دارد. کی:

 فردا کارگاه آموزشی خبر نویسی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار می شود
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 شود.شروع شود سبب جذابیت خبر می چه، از جمله عناصری است که اگر خبر با پاسخگویی به آن: چه

 عنصر چه به ماهیت رویداد مربوط است خواه فعلی صورت پذیرفته باشد یا انجام نشده باشد.

 نادیده گرفتن مردم از سوی روابط عمومی ها ، تدوین نظام نامه اخالقی را برای این نهادها ضروری ساخته است

 شود.رویداد با این دو عنصر پاسخ گفته میعلت، انگیزه و نحوه وقوع  :چرا؟ چگونه؟

پردازند و همه آنچه درباره بیطرفی خبری، عینی گرایی و پرهیز از جانبداری خبری در واقع این دو عنصر به تشریح و تعریف رویداد می

 گیرد.شود، از همین دو عنصر سر چشمه میگفته می

 ششم توسعه به اهداف خود می رسنداگر مشارکت روابط عمومی ها جدی گرفته شود برنامه  

در روابط عمومی ها این عنصر از جذابیت خاصی برای مخاطب برخوردار است و خبرنگار روابط عمومی زمان کافی برای جزئیات بیشتر خبر 

 .در اختیار دارد

 نکات ضروری در خبرنویسی

 . همیشه در هنگام نوشتن مخاطب را در نظر بگیرید0

 و فعل ماضی) گذشته( استفاده کنید. از ضمیر سوم شخص 6

 . لید خبرتان را کوتاه و مختصر بنویسید3

 . برای تنظیم خبر از سبک هرم وارونه استفاده کنید4

 . پیشینه خبر رار به خبر اضافه کنید5

 . کوتاه و ساده بنویسید1

 . اطالعات خبر را به منبع آن نسبت دهید7

 تفاده کنیداس« گفت». برای انتساب بیشتر از واژه 2

 . از افعال قوی استفاده کنید9

 های مستقیم استفاده کنیدنقل قول بیشتر از. 01

 . در خبر عقاید شخصی خودتان را دخالت ندهید00

 بیشتر نشان دهید و کمتر حرف بزنید 06
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 تهیه و تنظیم خبر

 خبر دارای سه جزء اصلی شامل تیتر، لید و متن است.

 نامند.در تنظیم خبر به سبک هرم وارونه را لید میپاراگراف و بند اول  :لید

 آن را به دو حرف مختصر خواهم کرد     از واقعه ای تو را خبر خواهم کرد  

( در اصطالح به معنی هدایت و راهنمایی است و در واقع خالصه مطالب مهم هر خبر است که خواننده را به مطالعه خبر اصلی Leadلید)

 کند.تشویق می

 واژه( است. 41تا حداکثر  31خبر معموالً شامل یک یا حداکثر دو جمله)لید 

 های زیر را باید مطرح کرد:هنگام تهیه لید پرسش

 کدامیک از نکات واقعه از دیگری مهم تر است؟ -

 های خبری واقعه کدام است؟ارزش -

 تغییرات جدید رویداد چه بوده است؟ -

 ید را نوشت؟ها، بهترین لتوان با حداقل واژهچگونه می -

 چگونه؟( تنظیم کرد. توان مطالب را با تاکید بر یکی از شش عنصر خبری) که؟ کجا؟ کی؟ چه؟ چرا وهنگام نگارش لید می

 

 انواع لید عبارت است از:

 پیش نیاز های یک روابط عمومی موفق چیست؟لید سوالی یا استفهامی:  .1

یک سوال آغاز می شود و در واقع دربردارنده ی ارزش است و در واقع سوال  که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با خرج  لید نقلی: .6

 مخاطبان است که در خبر به آن پاسخ داده می شود

 وزیر ارشاد: روابط عمومی باید از تعارف کم کند و بر کیفیت بیفزاید

امیدوارم اوباما اشتباه  :مهور: رییس جوقتی شخص حساس کلمات او باید بدون دستکاری بیان شود مانندنقل قول مستقیم: 

 خود را جبران کند

رییس جمهوری گفت: با سرمایه گذاری های جدید در صنعت برق تا   نقل قول دستکاری می شودنقل قول غیر مستقیم: 

 نیروگاه در کشور ساخته می شود 3سال آینده 
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 کند.سرشار از اطالعات برای درک بهتر خبر می این نوع لید در واقع به سابقه خبر اشاره دارد و مخاطب رالید تاریخی:  .3

 سال پیش همسرش را کشته بود دیروز توسط مأموران دستگیر شد 25مردی که 

 در پی انفجار ماه گذشته در پاریس، وزیر کشور فرانسه ناچار به استعفا شد

 کند.دالیل وقوع را نقادانه بررسی میرودکه ها به کار میدر اخبار سیاسی و اقتصادی و گزارشلید تشریحی و تحلیلی:  .4

 ضرب المثل و نکات ظریف ادبی در لید یکی از ترفندهای جذابیت در خبر است.استفاده از : لید ضرب المثل) تمثیلی( .5

این روزها که ارتفاع برف در برخی مناطق شهری به نیم متر رسیده هزینه پارو کردن  –هر که بامش بیش برفش بیشتر 

 ر شدهبرف جند براب

 18هره شهر را تازه کرده است، امروز در حالی که باران پاییزی چاین نوع لید در خبرهای هنری کاربرد دارد. لید توصیفی:  .6

 کنند مرحله دیگری از زندگی خود را آغاز می ،میلیون دانش آموز

خبر وجود دارد و خواننده را راهنمایی  آید که دراخبار به شکل بریده بریده و تیتر مانند بدون هیچ توضیحی میلید فهرستی:  .7

 ... -2....  -1هیأت دولت دو تصمیم مهم گرفت:  کند.می

 تا درک رویداد بهتر شود. کندای متناسب برقرار میبین دو واقعه که مرتبط هستند رابطه: ای(لید قیاسی) مقایسه .8

 هفت درجه زیر صفر به زمستان زودرس رسیدهدرجه باالی صفر رسیده، اردبیل با  17در حالی که دمای تهران به 

رین آخمانند:  لیدی است که خبر به صورت ساده و مستقیم و بدون ابهام می باشدلید ساده  لید ساده) مستقیم( و لید عمقی: .9

های برای خبرهای پیچیده به کار می رود مانند: خبر اما لید عمقی  گردهمایی انجمن روابط عمومی در سال جاری برگزار شد

 سیاسی واقتصادی برای روشن شدن مطالب

برای خبرهایی که حاوی چند موضوع مهم است و این موضوعات به نوعی به هم ارتباط د فشرده) متراکم( و لید چند خبری: لی .01

 دارند

 رود.گیرد و اغلب در اخبار ورزشی، هنری و حوادث به کار میاز ذوق و هنر خبرنگار سرچشمه میلید غیر متعارف:  .11

 

 

   .بهتر استه جیزی استفاده از عنصر چ تواند با یکی از عناصر یا با چند عنصر خبری همراه باشد. برای شروع هر خبرشروع خبر می

 توان خبر را آغاز کرد.دست کم با شش نوع لید می

 

 انجمن روابط عمومی منوط به حضور تمامی اعضای آن است تشکیل جلسات بر چه:لید مبتنی  -0

 به ابزار تبلیغات تبدیل نشوند ها خواستوزیر ارشاد از روابط عمومیلید مبتنی بر که:   -6

 های کشور بودبوشهر شاهد گردهمایی مدیران روابط عمومیلید مبتنی بر کجا:  -3

 شودفردا کارگاه خبر نویسی برگزار میلید مبتنی بر چه وقت:  -4

 ها، تدوین نظامنامه اخالقی را برای این نهاد ضروری ساخته استروابط عمومینادیده گرفتن مردم از سوی لید مبتنی بر چرا:  -5

 رسدتر به اهداف خود میجدی گرفته نشود برنامه پنج ساله توسعه سریعها اگر مشارکت روابط عمومیلید مبتنی بر چطور:  -1

و از عنصر  کنندای شروع خبر استفاده میرییس سازمان را بر ،ها به خاطر توجه بیش از حد به مدیرانمتأسفانه روابط عمومی

 استفاده شود. "چه"تر است از عنصر کنند؛ بهاستفاده می "که"
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 :متن خبر

 شود.ای مختلف نگارش میآید و خبر اصلی در آن به شیوهیقسمت اصلی خبر، متن آن خبر است که پس از تیتر و لید م 

  :تیتر

جمله یا عبارتی است که پیام خبری یا گزارش را به طور خالصه و فشرده و به منظور ترغیب تیتر، اصلی ترین قسمت یک خبر است. تیتر، 

 کند.خواننده به خواندن به خواندن لید و متن) خبر یا گزارش( بیان می

 یابد.دهد که کلیاتی از خبر را دره میدهد و در زمانی بسیار اندک این امکان را به خوانندتیتر به خبر هویت و اعتبار می

ارونه ویژه درسبک هرم وشود. تیتر همیشه در لید وجود دارد و این هماهنگی بین لید و تیتر بهتیتر پس از نوشتن لید و متن خبر نوشته می

 ضروری است.

 

 :ر باید رعایت شودتیت نکاتی که در نگارش

 خود داری از تکرار کلمه در تیتر -

 البته کوتاهی نباید به ابهام و گنگی بینجامد.تیتر هر اندازه که کوتاهتر باشد بهتر است.  -

 مند باشد.های رسا بهرهتیتر باید از واژه -

 تیتر باید تا حد امکان از لید استخراج شود. -

 ای از مطالب خبری باشد نه صرف یک عنوان.تیتر باید خالصه -

 در تیتر باید به مهمترین عناصر ششگانه اشاره کرد. -

 مگر در موارد ضروری پرهیز از نوشتن تیتر پرسشی، -

 پرهیز از نوشتن تیتر منفی، مگر در مواردی که هدف خاصی را دنبال کند -

 مثل به، برای و با در ابتدای تیتر هاپرهیز از کاربرد حروف اضافه و برخی واژه -

 سعی شود تیتر فعل داشته باشد. -

 .در پایان تیتر نباید نقطه گذاشت -

 خود داری شود مگر آنکه به طور روشن مطلب را برساند.از به کار بردن فعل در ابتدای تیتر  -

 های قوی و فعل معلوم استفاده شود.از فعل -

 در جایی از اصطالح مخفف استفاده شود که برای خوانندگان کامالً روشن باشد. -

 

 :اجزای تیتر

 آید.به بقیه مطالب میطور خالصه و فشرده و با حروف درشت نسبت ترین پیام خبر در این قسمت بهتیتر اصلی: مهم
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 گیرد.گیرد. با حروف کوچکتر، و نزدیک تیتر اصلی قرار میروتیتر: تیتری است که در باالی تیتر اصلی قرار می

 آید.گیرد. با حروف کوچکتر از تیتر اصلی و مستقل از آن میزیر تیتر: تیتر است که بعد از تیتر اصلی و زیر آن قرار می

 شود.در ابتدای جمله مشخص می (O: با عالئم )* یا خالصه تیتر) سو تیتر(

 کند.در واقع سو تیتر، تیتری است که به نوعی خواننده را به خواندن ادامه مطلب با مطالب تازه ترغیب می

 گیرد.استفاده قرار میبرای تفکیک مطالب مختلف مورد  میان تیتر: میان تیتر، عبارت یا جمله کوتاه است که معموالً در وسط خبرهای طوالنی

ازاین شیوه بهره گرفته است. در واقع، نمایی از ذوق و هنر خبرنگار است. در این  در جنگ نفت دوتیتری: در ایران برای اولین بار روزنامه ابرار

 شود.شیوه تیتر اول فعل ندارد و تیتر دوم به فعل ختم می

 زیر آتش است ندرخواست جهانی برای کمک به مردم عراق/ عراق همچنا

 الجزایر در آستانه جنگ جهانی/ جبهه نجات اسالمی زیر زمینی شد

 انواع تیتر:

 تیتر خبری: .0

 «مردم خواستار مهار تورم هستند» ترین بخش گزارش خبری بوده و دارای فعل است مانند: این تیتر حاوی مهم

 تیتر کلی: .6

 «کنگره بزرگداشت عالمه جعفری در تهران» کند مثل: بیان میتیتری که فاقد فعل بود و پیام خبر یا گزارش را ناقص 

 تیتر تفسیری یا استنباطی: .3

 این نوع تیتر سهل و ممتنع است. بار یا گزارش است.ای از مجموع اخچکیده این نوع تیتر در واقع نتیجه کلی و یا

 سخنان رییس جمهور در باره آینده کشور

 آلمان بیانیه شدید الحن وزیر امور خارجه به

 ای:تیتر استعاره .4

هران ت» یا « هاها و شادیها، غمبا همسفران اتوبوس، شهری در پیچ و خم گالیه» شود مانند: در این نوع تیتر از استعاره استفاده می

 «دیشب گریست
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 خبر نویسی:های انواع سبک

 سبک هرم وارونه: .1

ای درباره چگونگی و آوریم، سپس توضیح کوتاه و هنرمندانهحاصل از گزارش را میترین نتایج ای از مهمدر سبک هرم وارونه ابتدا خالصه

 آید.علت تهیه گزارش و اقدامات گزارشگر بیان شده و سپس تشریح و توصیف عناصر مختلف گزارش می

 گیرد:سبک هرم وارونه عمدتاً به دو منظور مورد استفاده قرار می

 کنند.ه مردم در خبردهی به یکدیگر نیز از همین شیوه پیروی میشیوه طبیعی نقل وقایع، چنان کالف( 

خواننده با متن. خواننده به محض خواندن پاراگراف نخست، اگر تمایلی به خواندن موضوع حس  مشخص شدن سریع تکلیف (ب

 کند، بقیه مطلب را خواهد خواند و به این ترتیب وقت او تلف نخواهد شد.

 : نویسی خبر سبک در وارونه هرم سبک از استفاده مزایای

 حس -4 کند نمی خسته را خواننده -3 است الزم مطلب دریافت برای کمتری زمان -6 گیرد می قرار مطلب ترین مهم خالصه ابتدا در -0

 .کند می ترغیب خبر خواندن به را خواننده -5 کند می تحریک را خواننده کنجکاوی

 : وارونه هرم سبک معایب

 در -3 .شود حذف متن از اطالعات از برخی است ممکن شدن خالصه علته ب -6 .دارد باز خبر بقیه خواندن از را خواننده دارد احتمال -0 

 این در خبرنگار نظر اعمال -4 گردد. می تکرار خبر متن در دوباره میشود گفته ابتدا در آنچه طوالنی خبرهای مورد در مخصوصاً موارد از بعضی

 .است زیاد سبک نوع

 

کند؛ تراکم مطالب وجود دارد؛ مطالب مهمتر خواننده را خسته می .شودمی بیان افتادهمطالب همانطور که اتفاق : سبک تاریخی .2

 گیرد.پایین قرار می

 ستا تاریخی سبک و وارونه هرم سبک دو از تلفیقی دهد، می گواهی آن نام که همانگونه ، سبک این :سبک تاریخی همراه با لید .3

در پاراگراف اول خبر قرار  'لید'صورت ترین مطلب بهابتدا چکیده مهم در این سبک شود.بیشتر در رویدادهای شهری استفاده می  و

ترتیب زمان وقوع رویداد، همانند سبک تاریخی، شرح داده که اتفاق افتاده است بهگیرد، سپس ماجرا یا رویداد به آن صورتىمى

 شود.مى

 شود سپس سابقه و پیشینه ماجرانقطه مقابل سبک تاریخی است. متن خبر با آخرین رویداد شروع می :قبسبک بازگشت به ع .4

 شود.در خبرهای کوتاه استفاده می شود. از این سبکبیان می

 کنیم و برای هر ربخش توضیحاتای را قسمت به قسمت گزارش میهای تفصیلی کاربرد دارد. واقعهبرای گزارش :سبک تشریحی .5

 ای میدهیم.کافی و حاشیه

یابد. از این سبک بیشتر در خبرهای تلویزیونی استفاده شود در همان نقطه پایان میخبر از همان نقطه که آغاز می :ایسبک دایره .1

 شود.می

کامل در این سبک ، لید کمی مشروح تر و  .ستا سبک تاریخی همراه با لید این سبک ، مدل گسترش یافته :سبک ساعت شنی .7

  د.تر آورده می شو

 



16 
 

 رعایت قوانین محتوایی، فنی و ادبی در نگارش

 به عبارت های زیر توجه کنید

 سردبیر این مقاله را خوانده و از آن خوشش آمده است. .0

 سردبیر این مقاله را خوانده و از آن خوشش آمده بود. .6

 ی اهدا شد.در جنب نمایشگاه مسابقات فرهنگی متعددی برگزار و به برندگان جوایز .3

« ودب»و « آمده است»، «است»در خوانده است، خوانده بود و برگزار شد، به ترتیب به قرینه لفظی « شد»و « بود»، «است»در سه جمله یاد شده 

 ها برای پرهیز از تکرار و چون قرینه دارد خالف قاعده نیست.حذف شده است. این حذف« اهدا شد»و « شد»، «آمده بود»در 

 

 های زیر توجه کنیدجمله اما به 

 . هدیه کردو به نویسندگان  خریدهسردبیر این کتاب را .0

 . کندهدیه می و به نویسندگان  خریدهسردبیر این کتاب را  .6

 . خواهد کردو به نویسندگان هدیه  خریدهسردبیر این کتاب را  .3

 .هدیه کندو به نویسندگان  خریدهقرار است سردبیر این کتاب را  .4

خرد، خواهد خرید و بخرد آمده است یعنی حذف به قرینه در میان نیست بلکه تبدیل به به ترتیب به جای خرید، می« خریده»ها جملهدر این 

 های ماضی، مضارع اخباری، مستقبل و مضارع التزامی در کار است که هیچ .جهی ندارد.صیغه

 رود زیرا صیغه فعل عالوه بر عمل فعل، شخص، زمان و وجه فعل را های فعلی به کار خالف قاعده است که خریده به جای همه صیغه

 ها را نخواهد کرد.  های گوناگون فعل بنشانیم هیچ یک از این داللتجای صیغهکند و اگر صفت مفعولی را بهنیز تعیین می

 شود فکر کنند.ننویسیم: منافع کوتاه مدت را نادیده گرفته و به مبالغ هنگفتی که هزینه می

 شود فکر کنند.بنویسیم: منافع کوتاه مدت را نادیده بگیرند و به مبالغ هنگفتی که هزینه می

 

 رسانند.زودی مرحله سوم طرح ساماندهی را شروع کرده و تا سه ماه آینده آن را به پایان میننویسیم: سامان دهان سازمان به

 رسانند.کنند و تا سه ماه آینده آن را به پایان میندهی را شروع میزودی مرحله سوم طرح سامابنویسیم: سامان دهان سازمان به
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 ساخت مجهول

 الف( سازمان فرهنگی جوانان این ویژه نامه را منتشر کرد. 

 ب( این ویژه نامه منتشر شد.

 الف( رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بیمارستان شهدای خلیج فارس را افتتاح کرد.

 یج فارس بوشهر افتتاح شد.ب( بیمارستان شهدای خل

 کند.شود و فعل تغییر میدر ساخت مجهول از فاعل ذکری نیست، مفعول جمله معلوم فاعل می

 اند.ساخت مجهول را به صورت دیگری نیز آورده

 مثال: 

 ها را منتشر کردند.این ویژه نامه -

 پایگاه اورژانس شهری بوشهر را افتتاح کردند. -

ه وسیله و از سوی استفادآثار مکتوب به تقلید از ساخت زبان انگلیسی در ساخت مجهول از کلماتی نظیر توسط، بهاما در برخی مطبوعات و 

 کنند.می

 مثال:

 وسیله موسسه فرهنگی جوانان منتشر شد.این ویژه نامه به -

 این بیمارستان توسط رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افتتاح شد. -

 

 در تالشند که عامل عمل را در ساخت مجهول ذکر کنند که نقض غرض است زیرا اگر قرار باشد عانل ها نویسندگان در این جمله

 شود. زیرا رییسعمل ذکر شود دیگر نیازی به تبدیل ساخت معلوم به مجهول نیست به عالوه عبارت از صورت منطقی نیز خارج می

 ده بیمارستان است.دانشگاه واسطه افتتاح بیمارستان نبوده بلکه خود افتتاح کنن

با »، «به همت» تعبیر « از سوی»و « توسط»،«وسیلهبه»جای نکته: اگر در ساخت مجهول با ذکر عامل عمل اصراری وجود داشته باشد باید به

 به کار رود.« کوششبه» یا « تالش

 

 حرف اضافه نامناسب

 دهده پیوند میای است که کلمه یا عبارتی را به یکی از اجزای جملحرف اضافه کلمه
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 حروف اضافه به دو صورت ساده و مرکب هستند.

 ساده مانند: از، با، به، برای، بی، تا، در.

 علت، پس از، نسبت به، درباره.مرکب مانند: باوجود، براثر، به

 روند.کار میحروف اضافه معموال متناسب با دیگر اجزای عبارت به

 مند بودن، بر چیزی واقف بودن و از کسی توقع داشتن.کسی عالقه مثال: با چیزی/ کسی آشنا بودن، به چیزی/

 های ذکر شده حروف اضافه دیگری اختیار شود ممکن است عبارت نا متعارف و نا مانوس و گاه درست جلوه کند.هرگاه برای هر یک از مثال

 مثال:

 مدیرعامل سازمان نسبت به امکان حصول توافق با کار فرمایان مطمئن است. -

 بارت اصالحی:  مدیرعامل سازمان از امکان حصول توافق با کار فرمایان مطمئن است.ع

 مثال:

 وضع رانندگان تاکسی امروز با مذاکرات نمایندگان انجمن صنفی حمل ونقل مشخص خواهد شد. -

 شد.عبارت اصالحی: وضع رانندگان تاکسی امروز در مذاکرات نمایندگان انجمن صنفی حمل ونقل مشخص خواهد 

 مثال:

 عالقه دولت و مسئوالن برای ارتقای کیفی خدمات درمانی ستودنی است. -

 عبارت اصالحی: عالقه دولت و مسئوالن به ارتقای کیفی خدمات درمانی ستودنی است.

 

 کاربرد را پس از فعل

 نشانه مفعول صریح( پس از فعل مطلقا خود داری کنید.« ) را»کار بردن حرف از به

 مثال: 

 یم: برادرم را که تازه از سفر آمده بود، دیدم.بنویس

 مده بود را دیدم.ننویسیم: برادرم که تازه از سفر آ
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 بنویسیم: کتابی را که تازه خریده بودم، گم کرد.

 ننویسیم: کتابی که تازه خریده بودم را گم کردم.

 

 زاید« را»کاربرد 

 به دو جمله زیر توجه کنید

 کتاب را خواندم. .0

 خواندم.کتابی را  .6

 اشاره جمله اول به کتابی است معلوم اما جمله دوم معلوم نیست کدام کتاب را خوانده است.

به کار رفته و این حرف عالوه بر این که نشانه مفعول صریح است نشانه معرفه نیز به حساب « را»این تفاوت به سبب آن است که در جمله اول 

 رفته است.  نکره به کار« ی»آید ولی در جمله دوم می

اده نکره قرار د« ی»شویم زیرا نشانه معرفه را در کنار اگر از تلفیق دو جمله ذکر شده این جمله را بسازیم ) کتابی را خواندم( دچار تناقض می

 )نشانه مفعول صریح( پس از اسم نکره پرهیز شود.« را»ایم. از این رو بهتراست از استعمال حرف 

 

 پژوهش تامین اجتماعی تحقیقات زیادی را در این زمینه انجام داده است.ننویسیم: مؤسسه عالی 

 بنویسیم: مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی تحقیقات زیادی در این زمینه انجام داده است.

 

 ننویسیم: خبرنگار روابط عمومی قدمی را هرچند کوتاه برداشته است.

 ه برداشته است.بنویسیم: خبرنگار روابط عمومی قدمی هرچند کوتا

 

 حذف فعل بدون قرینه

 رییس جمهوری بیمارستان هزار تختخوابی میالد را افتتاح و از مدیران و مسئوالن سازمان تامین اجتماعی قدردانی کرد.

ارات با وجودی که را در جمله اول حذف کرد. اما در برخی از عب« کرد»در جمله دوم « کرد»توان به قرینهدر این جمله برای پرهیز از تکرار می

 توان ازاین قاعده پیروی کرد.دو جمله همپایه داریم ولی فعل آنها متفاوت است نمی
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 مثال:

 طرح تحول نظام سالمت را تهیه و به تصویب رساندند.

 در این مورد اقدام و نتیجه را به اطالع برسانید.

 آورد.« دهندمی»به جای « کنندمی»و « یابد»جای به« شود»و « خواهد شد»جای به« شد»توان همچنین نمی

 مثال:

 طرح تحول نظام سالمت تهیه و به مجلس ارایه خواهد شد.

 ها کاهش یابد. ای تهیه و تنظیم شده که تعادل بین منابع و مصارف سازمان برقرار و هزینهبودجه دانشگاه علوم پزشکی به گونه

 دهند. روی مورد نیاز را تهیه و در اختیار متقاضیان قرار میای حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت دامراکز تک نسخه

 

 پرهیز از تکلف در بیان و دراز نویسی

تر تر و کوتاهپیرایهتر و تعبیرها هرچه بیها هرچه سادهها و جملهها مطلوب نیست و بهتر است عبارتهای گروهی کاربرد این نوع جملهدر رسانه

 باشد.

 نیدبه عبارات زیر توجه ک

 در این باره اقدامات الزم را معمول دارید.               در این باره اقدام کنید. .0

 متخلفان را مورد تنبیه قرار دادند.                        متخلفان را تنبیه کردند. .6

 ر به عمل آوردنیننویسیم: تقد

 بنویسیم: تقدیر کردن

 

 ه تحریر درآوردن تننویسیم: به رش

 نوشتنبنویسیم: 

 

 ننویسیم: حضور به هم رسانیدن

 بنویسیم: حاضر شدن
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 ننویسیم: در جریان قرار دادن

 بنویسیم: اطالع دادن

 

 ننویسیم: مورد آزمایش قرار دادن

 بنویسیم: آزمایش کردن

 

 هاها و جملهدر عبارت« انجام» کاربرد غیر منطقی

 به معنی پایان است نه به معنی اجرا. « انجام» 

 از کاربرد آن در غیر معنی فوق پرهیز شود. لذا باید

 ننویسیم: انجام این کار/ انجام امر/ انجام وظیفه

 بنویسیم: اجرای این کار/ اجرای امر/ ادای وظیفه

 ننویسیم: انجام مراسم به تعویق افتاد/ از انجام این مهم برامد/ برای انجام این آرزو کوشش بسیار کرد/ در حال انجام است

 برگزاری مراسم به تعویق افتاد/ از عهده این مهم برامد/ برای تحقق این آرزو کوشش کرد/ در حال اجراست بنویسیم:

 

 در معنای مجازی و استعاری یعنی برای بیان امری که وقوع آن نزدیک است پرهیز کنید« رفتن» از بکار بردن فعل  .1

 ننویسیم: نشت گاز می رفت که حادثه به بار آورد

 مانده بوده که نشت گاز حادثه به بار آورد بنویسیم: کم

 

 رفتیم که دومین گل را بخوریمننویسیم: ما می

 بنویسیم: نزدیک بود که دومین گل را بخوریم
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 رود که تمام شودننویسیم: وقتی بازی می

 بنویسیم: چیزی به پایان بازی نمانده است

 

 «احتمال داشتن» و « ممکن بودن» و از کاربرد آن به معنی تنها در معانی خاص آن استفاده کنید« توانستن» از فعل  .2

 بپرهیزید.

 تواند بارانی باشدننویسیم: هوای فردا می

 بنویسیم: هوای فردا احتماال بارانی خواهد بود

 

 ها ادامه یابد.تواند سالننویسیم: این بیماری می

 ها ادامه یابد بنویسیم: ممکن است که این بیماری سال

 

 : او بر اثر این بیماری بمیردننویسیم

 بنویسیم: ممکن بود که بر اثر این حادثه بمیرد

 

رود، اگر اصل ساده تنها در امور پسندیده و مطلوب به کار می« بهرمند بودن است» که به معنی « برخوردار بودن» فعل  .3

 تر خواهد بود.پسندیدهنیز صرفنظر کنیم، « برخوردار بودن از»نویسی را رعایت کنیم و از عبارت طوالنی 

 ننویسم: هوای تهران از آلودگی زیادی برخوردار است

 بنویسیم: هوای تهران آلودگی بسیار دارد/ هوای تهران بسیار آلوده است

 

 های زیادی برخوردار استننویسیم: تیم ما از ضعف

 های بسیاری داردبنویسیم: تیم ما ضعف

 خود داری کنید.« الزم به یادآوری» و « الزم به توضیح»، «الزم به ذکر» از استعمال عبارات  .4

 شود.ها اگر از آوردن این عبارات هم صرف نظر شوئد در معنی جمله خللی وارد نمیدر بسیاری از جمله
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 ننویسیم: الزم به ذکر است که

 شودبنویسیم: شایان ذکر است/ خاطر نشان می

 

 ننویسیم: الزم به توضیح است که

 شود کهضیح آنکه/ خاطر نشان میبنویسیم: تو

 ننویسیم: الزم به یادآوری است که

 شودشود که/ خاطر نشان میبنویسیم: یادآور می

 های فرنگی حتی المقدور پرهیز شوداز استعمال قالب .5

 ننویسیم: در رابطه با/ در ارتباط با

 بنویسیم: دربارۀ / در خصوص / در مورد

 

 ارتباطننویسیم: در این رابطه/ در این 

 بنویسیم: در این باره/ در این خصوص/ در این مورد

 

 برای ساختن متضاد پرهیز شود« عدم»از ترکیب با  .6

 ننویسیم: عدم وجود

 بنویسیم: نبود/ فقدان

 

 ننویسیم: عدم توانایی

 بنویسیم: ناتوانی

 

 ننویسیم: عدم دقت
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 بنویسیم: بی دقتی

 

 ننویسیم: عدم کفایت

 بنویسیم: بی لیاقتی

 

 ننویسیم: عدم جدیت

 بنویسیم: اهمال

 

 ننویسیم: عدم اطالع

 بنویسیم: بی اطالعی

 

 ننویسیم: عدم اعتنا

 بنویسیم: بی اعتنایی

 

 ننویسیم: عدم ثبات

 بنویسیم: بی ثباتی

 زاید پرهیز شود« یک»ز بکار بردن ا .7

 ننویسیم: در یک هفته اخیر

 بنویسیم: در هفته اخیر

 

 صلح دایم ننویسیم: با هدف برقراری یک

 بنویسیم: با هدف برقراری صلح دایم
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 ننویسیم: دولت ایران معتقد به یک راه حل سیاسی است

 بنویسیم: دولت ایران معتقد به راه حل سیاسی است

 

 

 

 «گذاردن» و « گزاردن» کاربرد صحیح مصدرهای 

جداگانه دارد روی همین اصل مورد استعمال هریک را به خوبی باید ای معنی این دو مصدر مشابه کامالً با هم متفاوت است و هر کدام ریشه

 بازشناخت.

به معنی به جا آوردن، پرداختن، اَدا کردن، رسانیدن، تبلیغ کردن، بیان کردن، شرح دادن، تفسیر کردن، تعبیر کردن و ترجمه « گزاردن»مصدر 

 نوشته شود.« ز»را داشته باشد باید با کردن است. بنابراین کلمات و ترکیب هایی که یکی از این معانی 

 مانند:

ج گزارش، گزاردن خواب، گزاردن فریضه، گزاردن قرض، گزاردن نماز، گزاردن وام، سپاس گزار، خدمت گزار، شکر گزار، حق گزار، امانت گزار، ح

 گزار، کارگزار، برگزار.

کردن، واگذاردن، رها کردن، گماشتن، اجازه دادن، عبور کردن و پیش به  معنی نهادن، قرار دادن، وضع کردن، هِشتن، ترک « گذاردن»مصدر 

 نوشته شود.« ذ»شود باید با هایی که یکی از این معانی از آن استنباط میکش کردن است بنابراین کلمات و ترکیب

بنیان گذاری، نقطه گذاری، عالمت گذاری، مانند: سرمایه گذاری، فروگذاری، قیمت گذاری، قانون گذاری، نرخ گذاری، نام گذاری، پایه گذاری، 

 شماره گذاری.

 خدای عز و جل جمله را بیامرزاد                     نظیر خویش بنگذاشتند و بگذشتند

 حافظ علیه الرحمه()حضرت 
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 های صحیح، ساده و روانهژاستفاده از وا

 به جای   بعضی اوقات   بنویسیم   برخی اوقات

 افراد   بنویسیم   برخی افرادبه جای   بعضی 

 به جای   بالغ بر یک میلیون   بنویسیم   بیش از یک میلیون

 به جای   جمعیتی بالغ بر   بنویسیم   جمعیتی بیش از

 به جای   حد اقل دو سوم مردم   بنویسیم   دست کم دو سوم مردم

 به جای   طی مراحل قانونی   بنویسیم   گذراندن مراحل قانونی

 جای   طی همایشی   بنویسیم   در همایشیبه 

 به جای   طی سخنانی   بنویسیم   در سخنانی

 به جای   در خصوص   بنویسیم   در باره 

 به جای   خصوصاً   بنویسیم   به ویژه

 به جای   بخصوص   بنویسیم   به ویژه

 به جای   در آخر اظهار داشت   بنویسیم   در پایان اظهار داشت

 غالباً    بنویسیم    بیشتربه جای   

 به جای   اجتناب از   بنویسیم   پرهیز از 

 به جای   بر همه واضح است   بنویسیم   بر همه آشکار است

 به جای   در اسرع وقت   بنویسیم   در کمترین زمان ممکن

 چنانچه   بنویسیم   چنانکه یا همان گونه که

 هنگام شناسایی به جای   در موقع شناسایی   بنویسیم   در

 به جای   به موقع   بنویسیم   به هنگام

 به جای   توجه نمایید   بنویسیم   توجه کنید
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 به جای   افتتاح نمود   بنویسیم   افتتاح کرد

 به جای    جهت برپایی نمایشگاه   بنویسیم   برای برپایی نمایشگاه

 به جای   جهت استحضار   بنویسیم   برای استحضار

 ای کهبه طوری که   بنویسیم   به گونهبه جای 

 به جای   از خصوصیات اوست   بنویسیم   از ویژگیهای اوست

 به جای   عدم وجود پزشک   بنویسیم   نبود پزشک

 به جای   شیوع بیماری   بنویسیم   همه گیری بیماری

 به جای   اعالم کرد   بنویسیم   اعالن کرد

 زیانی نداردبه جای   هیچ ضرری ندارد   هیچ 

 رسادرساند   بنویسیم   هیچ آسیبی نمیبه جای   هیچ ضرری نمی

 های انجام شدهبه جای   در تحقیقات انجام شده   بنویسیم   در پژوهش

 هابه جای   مرکز تحقیقات   بنویسیم   مرکز پژوهش

 به جای   در ارتقاء سالمت مردم   بنویسیم   در افزایش سالمت مردم

 ادارات ذیربط   بنویسیم   ادارات مرتبطبه جای   

 اکنونبه جای در حال حاضر   بنویسیم   هم

 شودشود   بنویسیم   گاهی مشاهده میبه جای   بعضاً مشاهده می

 رومروم   بنویسیم   گاهی میبه جای   گاهاً می

 به جای عالقمند   بنویسیم   عالقه مند

 شدهبه جای   فوق الذکر   بنویسیم   یاد 
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 به جای ائتالف بگوییم همایه

 به جای ابتدا بگوییم نخست

 به جای ابتدایی ترین بگوییم ساده ترین

 به جای ابتکار بگوییم نوآوری

 به جای ابدیت بگوییم همیشگی

 به جای اتباع بگوییم شهروندان

 به جای اتحاد بگوییم همبستگی

 به جای اتفاق بگوییم رخداد

 به جای اتفاقات بگوییم رویدادها

 به جای اتوماتیک بگوییم خودکار

 به جای اتومبیل بگوییم خودرو

 به جای اجتناب بگوییم دوری

 جای اجتناب ناپذیر بگوییم پیشگیری ناپذیربه 

 به جای اجرت بگوییم دستمزد

 به جای اجناس بگوییم کاالها

 به جای اجیر بگوییم مزدور

 به جای احترام بگوییم ارج

 به جای احتماالً بگوییم چه بسا

 به جای احتیاج بگوییم نیاز

 به جای احتیاط بگوییم پروا

 

 به جای احسان بگوییم نکویی

 به جای احضار بگوییم فراخواندن

 به جای احیاناً بگوییم شاید

 به جای اخاذی بگوییم زورگیری

 نوآوری به جای اختراع بگوییم

 به جای اختالط بگوییم دورهمی

 به جای اختناق بگوییم خفگی، فشار، تنگنا

 به جای اخذ بگوییم دریافت

 به جای اخطار بگوییم هشدار

 به جای اخالف بگوییم جانشینان

 به جای اخوت بگوییم برادری

 به جای جدیدالتاسیس  بگوییم نوبنیاد

 به جای اخیراً بگوییم به تازگی 

 وار بگوییم دوره هابه جای اد

 به جای اذیت بگوییم آزار

 به جای ارائه طریق بگوییم پیشنهاد

 به جای ارائه کرد بگوییم رو کرد

 هابه جای اراضی بگوییم زمین

 به جای ارامنه بگوییم ارمنیان

 به جای اربعین بگوییم چله

 پارسی بگوییم پارسی بنویسیم
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 به جای ارتجاع بگوییم واپسگرایی

 به جای ارتعاش بگوییم لرزش

 فاع بگوییم بلندیبه جای ارت

 به جای ارسال بگوییم فرستادن

 به جای ارشد بگوییم بزرگتر

 به جای ارفاق بگوییم آسانگیری

 هابه جای ارکان بگوییم پایه

 به جای ارکستر بگوییم همنوازی

 به جای اریکه بگوییم تخت

 به جای اوایل بگوییم آغاز

 به جای از این جهت بگوییم ازین رو

 بعد بگوییم از این پسبه جای از این به 

 به جای از بین بردن بگوییم از میان بردن

 به جای از جانب بگوییم از سوی

 به جای از حیث بگوییم از دید

 به جای از طرف بگوییم از سوی

 به جای از طریق بگوییم از راه

 به جای از قدیم بگوییم از دیرباز

 به جای ازدواج بگوییم زناشویی

 یادبه جای اساس بگوییم بن

 به جای اساسی بگوییم بنیادین

 به جای اسبق بگوییم پیشین

 به جای اسپری بگوییم افشانه

 به جای استبداد بگوییم خودکامگی

 به جای استحصال بگوییم برداشت

 به جای استحضار بگوییم آگاهی

 به جای استحقاق بگوییم شایستگی

 به جای استحمام بگوییم خودشویی

 هش می کنمبه جای استدعا بگوییم خوا

 به جای استراتژی بگوییم راهبرد

 به جای استراحت بگوییم آسودن

 به جای استراق سمع بگوییم شنود

 به جای استرداد بگوییم واپسدهی

 به جای استشمام بگوییم بوییدن

 به جای اسشتهاد بگوییم گواهی

 به جای استعفا بگوییم کناره گیری

 به جای استعمال بگوییم کاربرد

 استفاده بگوییم کاربردبه جای 

 به جای استفاده از بگوییم به کارگیری

 به جای استقامت بگوییم پایداری

 به جای استقبال بگوییم پیشواز

 به جای استقرار بگوییم برپایی
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 به جای استقالل بگوییم خودساالری

 به جای استمرار ادامه پیوستگی

 به جای استناد بگوییم گواهمندی

 یم برداشتبه جای استنباط بگوی

 به جای استهزاء بگوییم ریشخند

 به جای استهالک بگوییم فرسایش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایبه جای استیجاری بگوییم کرایه

 به جای استیضاح بگوییم بازخواست

 به جای استیالء بگوییم چیرگی

 به جای اسرار بگوییم رازها

 به جای اسراف بگوییم ریخت و پاش

 

 

 

 

 

 


