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فزاخوان جذب كارشناسان روابط عمومي
همكاران محتزم

ثب سالم ٍ احتشام ٍ تجشيك سبل جذيذ ٍ اعيبد ضعجبًيِ ثِ استحضبس هي سسبًذ؛ ايي دفتش دس ساستبي
اًجبم ٍظبيف سبصهبًي جْت ًيل ثِ اّذاف هشثَطِ ،دس ًظش داسد جْت تكويل چبست سبصهبًي خَد
اص ثيي كبسضٌبسبى (سسوي  ،حكوي ٍ هذت هعيي ) ٍ عضيضاى ادشاتَس ٍ ًگْجبى (قشاسداد كبس دائن) كِ
توبيل ثِ ّوكبسي ثب ايي دفتش سا داضتِ ٍ حبئض ضشايط ريل هي ثبضٌذ دعَت ثعول آٍسد.
شزايط كارشناس روابط عمومي در بخش گزافيگ:

هستعذ ٍ صبحت داًص ٍ تجشثِ دس اصَل طشاحي ،تئَسي سًگ ّب ٍ صيجبيي ضٌبسي دس حَصُ گشافيك
ٍ تصَيش سبصي.
تسلط ثش طشاحي دَستش ،ايٌفَگشافي ،كبتبلَگ ،ثشٍضَس ٍ سبيش اقالم تجليغبتي.
تسلط ثِ ًشم افضاس فتَضبح ٍ ًشم افضاس ّبي طشاحي...
آضٌبيي كبهل ثِ اصَل ٍ قَاعذ طشاحي دست ٍ ثٌش دس ايٌستبگشام.
تسلط ثِ جست ٍ جَ دس ايٌتشًت ٍ هٌبثع طشاحي.
آضٌبيي ثب اصَل خجشًَيسي ٍتْيِ گضاسش خجشي.
ٍظبيف هحَلِ ٍ هسئَليت ّب :
تَليذ ٍ اديت هَضي گشافيك ٍ ٍيذئَ ّبي كَتبُ جْت اًتطبس دس ضجكِ ّبي اجتوبعي.
جستجَي تصبٍيش ٍ هحتَاي ثصشي هتٌبست ثب هتي جْت اًتطبس دس ضجكِ ّبي اجتوبعي.
طشاحي تصبٍيش گشافيكي جزاة ثشاي هحتَاّبي هتٌي ٍ ديبم ّبي هطخص.
طشاحي دَستش ٍ تصَيشسبصي.
تَليذ تيضس ّبي هَضي گشافيك اص ايذُ ٍ استَسي ثَسد تب اًتْب.
طشاحي ٍ تَليذ هحتَاي ثصشي (ثٌش ،عكس ،گيف ٍ)...
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تسلط كبهل ثِ اهَس چبح ٍ سًگ ضٌبسي.
هسلط ثِ ًشم افضاسّبي ) ) Adobe ( illustrator, photoshop , ...
شزايط كارشناس روابط عمومي در بخش سمعي و بصزي:

آضٌب ثِ ثشًبهِ ّبي تذٍيي ضبهل :اديَس ،دشيويش ،ثِ طَس كبهل ٍ حشفِ اي ثشًبهِ ّبي جبًجي -
ًظيش افتشافكت ،فتَضبح ثِ طَس ًيوِ حشفِ اي.
تسلط ثِ ضجكِّبي اجتوبعي خصَصب ايٌستبگشام.
آضٌبيي كبهل ثِ تشًذّبي طشاحي دست ٍ استَسي دس ايٌستبگشام.
تسلط ٍ آضٌبيي ثِ ٌّش فيلوجشداسي تصَيش ثشداسي هستٌذ ٍ گضاسضي ٍ كبس ثب دٍسثيي ّبي ديجيتبل..
تسلط دس سبخت كليخ ٍ تيضس.
طشاحي گيف ّبي كَتبُ ثشاي صفحبت هختلف ٍثسبيت.
ٍيشايص فبيلّبي صَتي ٍ ٍيذيَيي.
آضٌبيي ثب اصَل خجشًَيسي ٍتْيِ گضاسش خجشي.
داساي سٍحيِ كبس تيوي.
سبثقِ كبس ثب تجشثِ هٌبست.

رسول رستخيس للـه مرزي
سرپرست دفتر روابط عمومي
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