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  مقدمه :

واحد روابط عمومي بهزيستي خراسان رضوي در حوزه خبر چند اقدام اساسي را مدنظر دارد؛ توليد خبر از حوزه هاي ستادي، توليد خبر از 

نه ها، رصد بازتاب اخبار در رسانه ها، انتشار اخبار در فضاي مجازي.  اين گزارش به صورت حوزه شهرستانها، ارسال اخبار گزيده به رسا

  آماري و تحليلي به تبيين نتايج اين اقدامات مي پردازد. 

سال مي ار  به رسانه ها را  ، بخشي از اخباركه قابليت انتشار در رسانه ها دارديواحد روابط عمومي پس از توليد خبر از حوزه هاي ستاد

لذا تفاوتي كه در تعداد آمار اخبار كلي توليدي و  .الزامات خود نسبت به بازانتشار اخبار اقدام مي كنند كند و رسانه ها بنا به شرايط و

  آمار بازتاب خبري در رسانه ها مشاهده مي شود، ناشي از همين مساله است.

صفحه اينستاگرام و  ،با اندك گزينشي در پورتال بهزيستي كشور و سپس در پورتال بهزيستي استان ،كل اخبار توليدي روابط عمومي

  تلگرام ستاد بارگذاري مي شود.

  در اين گزارش ما به چند سوال پاسخ مي دهيم؛

  ظرفيت خبري كدام يك از حوزه هاي ستادي بيشتر از ساير حوزه ها بوده است و چرا؟   •

  را  در رسانه ها دارد و چرا؟اخبار كدام معاونت ستادي بيشترين بازتاب خبري  •

  و  بيشترين تعداد اخبار را بازتاب داده اند؟ كدام رسانه بيشتر از ساير رسانه ها با مجموعه بهزيستي همكاري دارند •

بيشترين اخبار منتشر شده دررسانه ها، اخبار توليدي روابط عمومي بوده است يا اخبار توليدي رسانه ها ؟ عالقه مندي و توجه  •

  ها به كدام يك از موضوعات و حوزه ها معطوف بوده است؟ رسانه

  ؟عملكرد خبري روسا و رابطان خبري روابط عمومي شهرستان ها چگونه است  •
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  1400تعداد كل اخبار توليدي روابط عمومي در ماه خرداد  بخش اول؛

 مربوط بهخبر  45حوزه هاي ستادي و  بهمربوط خبر  52توليد كرده است كه خبر  97،ماه  خردادواحد روابط عمومي در 

  حوزه شهرستان ها بوده است.

شهرستان استان هر  15به عبارتي به طور متوسط  .داشته اندشهرستان استان در اين ماه توليد خبر  31شهرستان از  15فقط 

عملكرد پاييني محسوب مي  خبر در اين ماه توليد كرده اند كه با توجه به ظرفيت باالي خبري برخي شهرستان ها، 3كدام 

  شود.

  

  

  1400) عملكرد خبري شهرستان ها در خرداد ماه1جدول

  آمار اخبار  نام شهرستان  رتبه  آمار اخبار  نام شهرستان  رتبه

  9  خواف  1

5  

  2  فيروزه

  2  صالح آباد  7  مشهد  2

3  

  2  زاوه  4  باخرز

  4  چناران

6  

  1  سرخس

  1  كالت  4  نيشابور

  1  شانديزطرقبه   3  بردسكن  4

5  
  1  زبرخان  2  كاشمر

  خبر 45  جمع كل  2  قوچان
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  تعداد اخبار توليدي رسانه هابخش دوم؛  
  

خبر در  9خبر از حوزه هاي مختلف بهزيستي استان تهيه كرده اند. خبرگزاري ايسنا با توليد  29رسانه ها در اين ماه بيش از 

، توليد گزارش هاي اجتماعي و و مستند از مراحل واكسيناسيون مراكز تابعهصدر رسانه ها قرار دارد. توليد گزارش تصويري 

   از اقدامات شاخص اين خبرگزاري است. موضوعات دست اول

تيتر خبر ،  120تيتر خبر، اخبار توليدي رسانه ها بوده است و  29تيتر خبر منتشر شده در رسانه ها در اين ماه فقط  149از 

  ي بهزيستي استان بوده است. اخبار توليدي روابط عموم

اخبار توليدي روابط عمومي نياز خبري رسانه ها را تا حد ممكن تامين كرده است و از اين تفاوت قابل توجه نشان مي دهد كه 

اين ظرفيت مي توان براي جهت دهي جريان خبري رسانه ها و ارتقاي سطح آگاهي عموم از عملكرد، نوع و سطح خدمات 

   ي استفاده كرد.بهزيستي به خوب

  

  ها) تعداد اخبار توليدي رسانه 2جدول

  

  رتبه
    خبر توليدي  رسانه

تعداد بازنشر در ساير 

  رسانه ها 

  8    9  خبرگزاري ايسنا  1

  0    2  روزنامه خراسان   2

  0    2  روزنامه شهرارا  3

  0    1  روزنامه قدس  4

  0    1  باشگاه خبرنگاران   5

  1    1  پايگاه خبري صبح توس  6

  0    1  برگزاري فارسخ  7

  0    1  خبرگزاري تسنيم  8

  0    1  خبرگزاري ايرنا  9

  0    1  اختر شرق پايگاه خبري   10

  9    29  كل  جمع  
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  در رسانه ها 1400بازتاب اخبار خرداد ماه بخش سوم؛  
  

كه در بخش قبل  در اين بخش گزارش آماري و تحليلي بازتاب اخبار بهزيستي استان در رسانه ها ارايه مي شود. همانطور

خبر، اخبار  29خبر، اخبار توليدي و ارسالي واحد روابط عمومي و  120تيتر خبر منتشر شده در رسانه ها،  149اشاره شد از 

  مستقل توليدي رسانه ها بوده است.

  ؟ اخبار كدام حوزه ستادي بيشترين بازتاب را در رسانه ها داشته است و چرا 

 خبر 149نشان مي دهد كه از بين بيش از  1400ماه خردادرسانه ها در  خراسان رضوي دررصد بازتاب اخبار بهزيستي 

توانبخشي بيشترين بازتاب را در رسانه ها داشته است و حوزه پيشگيري و موضوعي ، اخبار حوزه منتشر شده در رسانه ها

  . ، در رتبه دوم و سوم قرار دارنداجتماعي

توانبخشي،   روزيشبانه مراكز مددجويان غربال و پايش طرح آغازر استانداري، برگزاري جلسه كميته مناسب سازي د

همكاري حوزه توانبخشي با واحد روابط عمومي در اعالم به موقع طرح ها و برنامه ها جهت تهيه اخبار را مي توان از عوامل 

  كسب اين رتبه عنوان كرد.

  ان توليد و در رسانه ها نقل قول شده است؟اخبار بيشتر به نقل از كدام يك از مديران و معاون

  توليد و نقل قول شده است.همچنين بيشترين اخبار به نقل از مديركل، معاون توانبخشي و معاون پيشگيري 

  كدام رسانه ها بيشترين اخبار ماهانه را بازتاب داده اند؟

 خبرگزاري باشگاه خبرنگاران جوان،و ...  ري، روزنامهاعم از خبرگزاري، پايگاه و سايت خب رصد شده رسانه 35از بين بيش از  

روزنامه رويداد امروز و سايت خبري وابسته رويداد ايران، روزنامه شهرآرا و پايگاه خبري وابسته شهرآرا نيوز، (به طور 

  داده اند.بازتاب اخبار را در اين ماه بيشترين  به ترتيب مشترك دوم) و پايگاه خبري قدس آنالين و روزنامه قدس،

مي توان مشاهده كرد تيتر خبر ارسالي روابط عمومي به رسانه ها، در قالب تيتر خبرهاي متفاوتي  6همانطور كه در جدول 

تيتر خبر از خبر ارسالي روابط  6به طوري كه گاهي بنا به ساليق و جهت گيري خبرنگاران و رسانه، بيش از بازنشر مي شود. 

   تغييري ايجاد نمي شود.به جز تلخيص، شود ولي در محتواي اصلي خبر،  عمومي، استخراج و منعكس مي
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درصد تيتر  80از آنجا كه بيش از  به چه سمتي گرايش دارد؟ مثبت يا منفي ؟ جريان خبري حاكم بر اين ماه

تيتر خبر  29ل تيترخبر در مقاب 120( خبرهاي بازنشر شده در رسانه ها، اخبار توليدي و ارسالي روابط عمومي مي باشد،

جرياني مثبت و حاوي معرفي عملكرد و خدمات بخش هاي مختلف بهزيستي و  تبيين مشكالت و  ،جريان حاكمرسانه) 

  . نيازهاي موجود است

و اندك جهت گيري منفي، ناشي عدم آشنايي رسانه ها با اخبار توليدي رسانه ها نيز بيشتر به همين سمت گرايش دارد 

كه است ، (موضوع شهرك جذاميان مشهد) و يا گزارش هاي اجتماعي از زندگي گروه هاي هدف حوزه وظايف بهزيستي

  متاثر از شرايط اقتصادي جامعه سخت تر از گذشته شده است و يا مطالبات به حق اين گروه ها مي باشد.   

  

  

  ) رتبه حوزه ها 3جدول 

  تعداد اخبار  موضوعي حوزه  رتبه

  65  توانبخشي  1

  37  پيشگيري  2

  20  اجتماعي  3

  13  شهرستان ها  4

  11  حوزه مديركل*  5

  3  مشاركت ها  6

  149  كل اخبار
  

واحد آموزش، واحد پژوهش، (اداره فناوري اطالعات،ارتباطات و تحول اداري، واحد روابط عموميحوزه مدير كل شامل توضيحات: *

به شكايات مي باشد.واحد اطالعات و آمار)، اداره حراست، مديريت عملكرد و پاسخگويي   
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  ) نقل قول اخبار....4جدول

  

  تعداد اخبار  نقل خبر از ...  رتبه

  32  يرضو خراسان يستيبهز مديركل ،يروزيف مسعود  1

  28  يرضو خراسان يستيبهز يتوانخبش معاون ،حميدرضا عليزاده  2

  27  يرضو خراسان يستيبهز يريشگيپ ،معاونغالمحسين دلبري  3

  16  *رسانه  4

  14  يرضو خراسان يستيبهز ياجتماع معاون ،يشاهرودهره ش  5

  12  مشهد دادستان معاون زادهنيعابد رهين  6

  7  كارشناس معاونت پيشگيري عابد، انيژ نرگس  7

  6  يرضو خراسان يستيبهز يتوانخبش معاون نيجانش آرام،محمدعارف   8

  4  مشهد يستيبهز ريمد ،ينخع يمهد  9

  3   يمردم يها مشاركت معاون نيجانش ،يشنيباغ هنوشم  10

  2  يرضو خراسان يستيبهز يعمومروابط ريمد ،ياسالممجيد   11

  2  يرضو خراسان يستيبهز يمردم يها مشاركت معاون محدث،حميده   12

  2  شابورين شهرستان يستيبهز سيرئ صدر، علي   13
  2  آباد صالح شهرستان يستيبهز ، رييسيصادق يزر  14
  1  اطالعات يفناور اداره مسؤول ،جو عدالتمنوچهر  15
  1  يرضو خراسانبهزيستي  cbr ،كارشناسيفردوسزهرا   16
  1  رشتخوار يستيبهز اداره سيرئ ، يراسخعلي   17
  1    قوچان شهرستان يستيبهز سيرئ ،يآبادليخل ربابه  18

  1  چناران يستيبهز سيرئ آزاد، فاطمه  19

  1  يرضو خراسان معلوالن جامعه رهيمد اتيه سيرئ،پوريعباسعل يمحمدتق  20

  **149  جمع  

   

                                     ري است كه در آنها از هيچ كدام از مديران بهزيستي نقل قول نشده است.اخبا "رسانه"از منظور *توضيحات: 

  نقل قول مشترك) كسر 14خبر است كه از اخبار مشترك كه در  آنها  از بيش از يك نفر نقل قول شده است ( 163جمع ستون ** 

  مي شود.
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  رسانه اول در انتشار اخبار 10) 5جدول

  

  تعداد خبر  رسانه  رتبه

  14  جوان خبرگزاري باشگاه خبرنگاران  1

2  
  13  روزنامه شهرآرا(شهرارا آنالين)

  13 روزنامه رويداد امروز( رويداد ايران)
  12  پايگاه خبري قدس آنالينو روزنامه قدس   3

4  
  10  خبرگزاري ايسنا

  10  لناخبرگزاري اي

  8  مشهد افق يخبر گاهيپا  5

6  

  6  خبرگزاري فارس

  6  روزنامه اسكناس

  6  رانپايگاه خبري سايه خاو

  5  خبرگزاري صداوسيما  7

8  

  4  روزنامه خراسان/ خراسان رضوي

  4  پايگاه خبري صبح مشهد

  4  روزنامه عصر ايرانيان

9  

  3 روزنامه همشهري و همشهري انالين

  3  پايگاه خبري ركنا

  3  پايگاه خبري صبح توس

10  

  2  خبرگزاري ايرنا

  2  روزنامه بشارت نو

  2  خبرگزاري موج

  17  ساير ...  11

  149  جمع
  

  جدول اخبار ؛  چهارمبخش 

، اخبار توليدي رسانه ها، بازنشر در بر اساس تاريخ انتشار( ابتداي ماه تا پايان ماه) در اين بخش اخبار توليدي روابط عمومي

  .در قالب يك جدول ارايه مي شودرسانه ها، 
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  بازنشر ) تيتر اخبار توليدي روابط عمومي و رسانه ها  و 6جدول

  تيتر خبر  رديف
  رسانه/ 

  روابط عمومي
  بازنشر در ....

  پايگاه خبري شهرآرا نيوز  روابط عمومي  آغاز واكسيناسيون معلوالن در خراسان رضوي  1

  پايگاه خبري اختر شرق  اخترشرق  پرس غذاي گرم بين جامعه هدف بهزيستي در شهرستان رشتخوار 800توزيع تعداد   2

3  

هزار خدمت پزشكي و  2ي اردوي جهادي در شهرستان صالح آباد و ارائه گزارشي از برگزار

  گزاري به محرومانويزيت رايگان؛ يك هفته با عاشقان خدمت

 خراسان

  
  روزنامه خراسان

 پورتال بهزيستي كشور روابط عمومي )1عكس منتخب ماه (  4

عمومي روابط رضوي خراسان بهزيستي گزيده اخبار ارديبهشت ماه |فتونيوز   5  پورتال بهزيستي كشور 

6  

ميليون توماني ستاد اجرايي فرامين امام به  300كمك 

 رضوي خراسان  بهزيستي ددجويانم
 روابط عمومي

  پورتال بهزيستي استان

 بهزيستي كشور 

 روابط عمومي عقد و نكاح غير رسمي در زبرخان ممنوع شد |زبرخان   7
  پورتال بهزيستي استان

 بهزيستي كشور 

 روابط عمومي كودك همسري و طالق؛ آسيب عمده بخش سيدآباد چناران |چناران   8
  پورتال بهزيستي استان

 بهزيستي كشور 

9  

ي هاي جامعهتأكيد نماينده مردم مشهد در مجلس بر حمايت از بهزيستي در تحقق خواسته

 هدف
 روابط عمومي

  پورتال بهزيستي استان 

 بهزيستي كشور

10  
رضوي خ بهزيستي توماني ستاد اجرايي فرامين امام به مددجويانميليون  450مك ك  

 روابط عمومي
  خبرگزاري ايكنا

  خبرگزاري صداوسيما

11  

  هزار خانواده در انتظار اخذ فرزندخواندگي در خراسان رضوي/  2*

خانواده هاي جايگزين از حمايت بهزيستي خراسان رضوي  كودك در 2300بيش از *

 برخوردارند

  

 روابط عمومي

 پايگاه خبري اخترشرق

  خاوران سايهپايگاه خبري 

  پايگاه خبري صبح مشهد

  پايگاه خبري افق مشهد

 باشگاه خبرنگاران جوان

  پايگاه خبري قدس آنالين

  پرتال بهزيستي خراسان رضوي

  پرتال بهزيستي كشور

 روابط عمومي ي سالروز آزادي خرمشهربه انگيزه | ادنامهي  12
  پورتال بهزيستي استان 

 بهزيستي كشور

 پورتال بهزيستي استان روابط عمومي بازديد دبير شوراي مبارزه با مواد مخدر از كمپ ترك اعتياد اجباري نيشابور  13

عموميروابط   هزار دوز واكسن مورد نياز معلولين خراسان رضوي 105  14  جوان آنالين 

 خبرگزاري صداوسيما روابط عمومي  مركز مثبت زندگي 193هزار پرونده فعال بهزيستي به  80واگذاري موفق   15

16  

ميليارد تومان خدمات رايگان داوطلبانه پزشكي و معيشتي براي مددجويان بهزيستي  4

  آبادصالح
 روابط عمومي

  پورتال بهزيستي استان

 خبرگزاري صداوسيما

17  

درصد معابر  90سرپرست كشور در خراسان رضوي/ شناسايي يك چهارم آمار كودكان بي

  سازي نشده استتوانان مناسبمشهد براي كم

 صبح توس

  

  شبكه اطالع رساني دانا

  پايگاه خبري صبح توس

 پرتال بهزيستي كشور
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  تيتر خبر  رديف
  رسانه/ 

  روابط عمومي
  بازنشر در ....

18  

براي مشاركت فعال در رفع  رضوي خراسان ، معدن و تجارتخانه صنعتاعالم آمادگي 

 بهزيستي نيازهاي مددجويان
 روابط عمومي

  پورتال بهزيستي استان 

 بهزيستي كشور

 روابط عمومي بهزيستي ميليارد توماني نيكوكاران خراساني به مددجويان 20كمك   19
  پورتال بهزيستي استان

 بهزيستي كشور 

 روابط عمومي داردي هدف را از آسيب مصون ميفرايندي، سازمان و جامعهشنظارت پي  20
  پورتال بهزيستي استان

 بهزيستي كشور 

21  

  درصد مواليد خراسان رضوي، غربالگري شنوايي شدند 87*

  هزار نوزاد در خراسان رضوي93*غربالگري شنوايي حدود 

  ش داشته استدرصد كاه 7*تعداد مواليد خراسان رضوي در سال گذشته 

  *خراسان رضوي، رتبه اول پوشش غربالگري شنوايي نوزادان كشور را بدست آورد

  هزار نوزاد خراسان رضوي از نظر شنوايي غربال شدند 100نزديك به *

 رضوي اسانخر در ييشنوا اختالالت به نوزاد 239 يابتال*

 روابط عمومي

 باشگاه خبرنگاران جوان

  پايگاه خبري قدس آنالين

  خبرگزاري ايلنا

 خبرگزاري فارس         

 پايگاه خبري ركنا         

 خبرگزاري موج         

 ديتا نيوز   

 اورانخپايگاه خبري سايه        

  پرتال بهزيستي خراسان رضوي

  پرتال بهزيستي كشور

22  
 در خراسان رضوي بيناييكودك از كم 250نجات 

 

 روابط عمومي

 باشگاه خبرنگاران جوان

  پايگاه خبري قدس آنالين

  پايگاه خبري ركنا

  روزنامه شهرآرا

  پرتال بهزيستي خراسان رضوي

 پرتال بهزيستي كشور

 روابط عمومي هاي حاشيه شهرمشهد در حوزه ساماندهي آسيب بهزيستي همكاري شهرداري و |مشهد   23
  ستان پورتال بهزيستي ا

  بهزيستي كشور

 روابط عمومي شوندخانه مينيشابور تا شهريور صاحب بهزيستي مددجوي 28 |نيشابور   24

  پايگاه خبري صبح توس

 پايگاه خبري اخترشرق

  پورتال بهزيستي استان 

 بهزيستي كشور

 روابط عمومي هاي آموزشي ويژه پرسنل مراكز مثبت زندگيبرگزاري دوره |مشهد   25
  بهزيستي استان پورتال 

  بهزيستي كشور

 پورتال بهزيستي استان روابط عمومي بازديد فرماندار فيروزه از مراكز مثبت زندگي در اين شهرستان  26

 روابط عمومي رضوي خراسان بهزيستي ي معاون توانبخشي جديدمعارفه  27
  پورتال بهزيستي استان 

  بهزيستي كشور

 پورتال بهزيستي استان روابط عمومي هاي اجتماعي در زاوهز آسيبآغاز فاز اجرايي طرح پيشگيري ا  28

 پورتال بهزيستي استان روابط عمومي واكسيناسيون در مركز توانبخشي معلولين ذهني خواف  29

 پورتال بهزيستي استان روابط عمومي هاي مشهد نياز به يك متولي جسور داردكنترل و كاهش آسيب  30

31  

يص زمين براي تأمين مسكن معلولين و مددجويان بهزيستي در اختصاص مسكن و تخص

  خراسان رضوي
 فارس

  

  خبرگزاري فارس
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  تيتر خبر  رديف
  رسانه/ 

  روابط عمومي
  بازنشر در ....

32  

 يتوانبخش و هيتغذ مسكن، شت،يمع رفاه، درمان، يبرا نهيهز تومان ارديليم هاده

  رضوي خراسان يستبهزي انيمددجو
  روابط عمومي

  باشگاه خبرنگاران جوان

  پايگاه خبري قدس آنالين

  خبرگزاري موج

  خاوران سايهپايگاه خبري 

  پرتال بهزيستي خراسان رضوي

  پرتال بهزيستي كشور

 روابط عمومي شهرستان درگز برگزار شد بهزيستي مراسم توديع و معارفه رؤساي قديم و جديد  33

 پورتال بهزيستي استان

بهزيستي كشور   

خبر نيرآخ تيسا  

 روابط عمومي انتظاري نداريم بهزيستي فرماندار درگز: خارج از قانون و ضوابط، از  34
 پورتال بهزيستي استان

بهزيستي كشور   

  كشور پورتال بهزيستي روابط عمومي  استان بهزيستي از سرپرست اداره كل رضوي خراسان تقدير استاندار  35

36  

هاي آنان صورت نگهداري در منزل، به خانواده *كمك هزينه نگهداري از مددجويان در

  شودپرداخت مي

 كمك پرداخت /شوند يم صيترخ مراكز از يرضو خراسان در انيمددجو درصد 30 تا*

  انيمددجو يهاخانواده به ينگهدار نهيهز

  ابدييم شيافزا خانه در يستيبهز انيمددجو ينگهدار نهيهز*

 روابط عمومي

  خبرگزاري فارس

  هرآراروزنامه ش

  خبرگزاري ايلنا

  پرتال بهزيستي خراسان رضوي

  پرتال بهزيستي كشور

  خبرگزاري ايسنا ايسنا  زندگي  دوباره /گزارشي از يك مركز اقامتي ترك اعتياد بانوان در مشهد  37

 ايسنا  جزئياتي از واكسيناسيون مددجويان مراكز اعصاب و روان خراسان رضوي  38
  خبرگزاري ايسنا

  قدس آنالين پايگاه خبري

 ايسنا  مشهد -واكسيناسيون بيماران رواني مزمن  |گزارش تصويري   39

  سايت خبري تابناك

  پايگاه خبري ركنا

  خبرگزاري ايسنا

  وزين برخط تيسا

  پورتال بهزيستي استان

  بهزيستي كشور 

 ايسنا  ويدئو / واكسيناسيون كروناي بيماران روان در مشهد  40

  خبر پژوهان تيسا

  وزين طبرخ تيسا

  پورتال بهزيستي استان

  بهزيستي كشور 

 پورتال بهزيستي استان روابط عمومي كننده استهاي اجتماعي در مشهد نگرانوضعيت آسيب  41

 روابط عمومي شوداطلس اجتماعي شهرستان گلبهار تدوين مي |گلبهار   42
  پورتال بهزيستي استان

 بهزيستي كشور 

 روابط عمومي باخرز  بهزيستي ه استان از رئيستقدير مدير كل رفا |باخرز   43
  پورتال بهزيستي استان

 بهزيستي كشور 

 پورتال بهزيستي كشور روابط عمومي 18و17رسم عاشقي؛ قسمت |ببينيم   44

 شهرستان درگز منصوب شد بهزيستي سرپرست اداره  45
 روابط عمومي

 

  پورتال بهزيستي كشور
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  تيتر خبر  رديف
  رسانه/ 

  روابط عمومي
  بازنشر در ....

 پورتال بهزيستي كشور روابط عمومي منصوب شد رضوي خراسان بهزيستي مسئول مديريت عملكرد  46

 پورتال بهزيستي كشور روابط عمومي منصوب شد رضوي خراسان  بهزيستي معاون امور توانبخشي  47

48  

  باري مشخص شدهاي ترك اعتياد اجهاي اجرايي در اداره كمپتكاليف دستگاه*

 وريشهر انيپا تا يرضو خراسان ماندهيباق متجاهر معتاد 4000 يسامانده*
 روابط عمومي

  خبرگزاري فارس

  پايگاه خبري قدس آنالين

  خاوران سايهپايگاه خبري 

  پايگاه خبري صبح مشهد

  پايگاه خبري افق مشهد

  باشگاه خبرنگاران جوان

  نيانال جوان يخبر تيسا

 خبرگزاري ايلنا

  ال بهزيستي خراسان رضويپرت

 پرتال بهزيستي كشور

49  

  شد ياتيعمل فاز وارد آنان يهاخانواده و ابانيخ و كار كودكان يتوانمندساز*

  !ممنوع كار كودكان از يكشبهره*
 روابط عمومي

  پايگاه خبري قدس آنالين

  پايگاه خبري افق مشهد

  باشگاه خبرنگاران جوان

  پرتال بهزيستي خراسان رضوي

 بهزيستي كشور پرتال

 پورتال بهزيستي استان روابط عمومي  سنجي آنها و كار مددكاري پرداخت شودتسهيالت اشتغال مددجويان بايد بر اساس توان  50

 پرتال بهزيستي كشور روابط عمومي با شهروندان رضوي خراسان بهزيستي پرسش و پاسخ راديويي سرپرست |بشنويم   51

52  

در سفر به قوچان؛بهزيستي ناظر بر حسن اجراي   رضوي خراسان  بهزيستي سرپرست

 است 16هاي ماده قانون در كمپ
  پرتال بهزيستي خراسان رضوي روابط عمومي

 روابط عمومي آبادصالح بهزيستي ميليارد ريال براي گازكشي منازل مددجويان4اختصاص |صالح آباد   53
 پرتال بهزيستي كشور

 پورتال بهزيستي استان

 جان!ما فقط براي مرگ خوبيم، خاله |ش گزار  54
 رسانه/شهرارا

 

 پرتال بهزيستي كشور

 وزين شهرآرا يخبر گاهيپا

 ايسنا ايستاده با ويلچر |گزارش  55

 خبرگزاري ايسنا

 پرتال بهزيستي كشور

  پرتال بهزيستي خراسان رضوي

 ايسنا ايستاده با ويلچر |ببينيم   56
 خبرگزاري ايسنا

  رپرتال بهزيستي كشو

 پورتال بهزيستي استان روابط عمومي درخواست فرزند خواندگي در شهرستان خواف 35ثبت بيش از   57

  پورتال بهزيستي استان روابط عمومي بهزيستي در بخش سنگان خواف  افزايش ميزان مشاركت هاي مردمي  58

 زيستي استانپورتال به روابط عمومي مددجوي بهزيستي فيروزه 15كمك بالعوض اشتغالي به   59

 پورتال بهزيستي استان روابط عمومي هاي فرزندان خضراء قوچان با دستور استاندار خراسان رضويرفع نيازهاي خانه  60

 روابط عمومي و اعتياد براي فرزندان يك راهكار تضميني پيشگيري از آسيب |يادداشت   61
  پورتال بهزيستي استان

 بهزيستي كشور 

62  

به مراكز مثبت زندگي واگذار شده  رضوي خ بهزيستي هاي مددجوياندرصد پرونده 60

 است
 روابط عمومي

 مايصداوس يخبرگزار

  پورتال بهزيستي استان 

 بهزيستي كشور

  پورتال بهزيستي كشور قدس ياب در مشهدخانواده توان 480خاموشي براي  هايپس لرزه  63
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  تيتر خبر  رديف
  رسانه/ 

  روابط عمومي
  بازنشر در ....

 روابط عمومي با اعضاي تيم ملي بسكتبال با ويلچر رضوي خراسان بهزيستي ديدار معاون توانبخشي  64
  پورتال بهزيستي استان

 بهزيستي كشور 

 روابط عمومي قوچان پشت نوبت مسكن حمايتي قرار دارند بهزيستي خانواده تحت پوشش 23 |قوچان   65
  پورتال بهزيستي استان 

 بهزيستي كشور

 روابط عمومي رضوي خراسان هاي فرزندان خضراء قوچان با دستور استانداررفع نيازهاي خانه |قوچان   66
  پورتال بهزيستي استان

 بهزيستي كشور 

 پورتال بهزيستي استان روابط عمومي آباد و كاريون خوافهاي اجتماعي در روستاهاي مژنري از آسيبنشست پيشگي  67

 پورتال بهزيستي استان روابط عمومي اهداي هفت دستگاه تبلت به دانش آموزان تحت پوشش بهزيستي خواف  68

ط عموميرواب  مركز توانبخشي به مددجويان بهزيستي خراسان رضوي 200خدمت رساني   69  

  پايگاه خبري قدس آنالين

  باشگاه خبرنگاران جوان

 مايصداوس يخبرگزار

 رانيا داديرو تيسا

  روزنامه اسكناس

  پرتال بهزيستي خراسان رضوي

 پرتال بهزيستي كشور

 ايسنا  ستندهسرپناهند؛ مجذومين داراي معلوليت تحت مراقبت بهزيستي ساكنان اين شهرك بي  70

  باشگاه خبرنگاران جوان

 خبرگزاري ايسنا

  پرتال بهزيستي كشور

71  

  ي درمان و بازنشستگيرضوي از بيمه خهزار زن سرپرست خانوار  10مندي بيش ازبهره*

  هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستي خراسان رضوي 15*

وابط عمومير  

  خاوران سايهپايگاه خبري 

  پايگاه خبري افق مشهد

  باشگاه خبرنگاران جوان

  ايلناخبرگزاري 

 وزين شهرآرا يخبر گاهيپا

  پرتال بهزيستي خراسان رضوي

 پرتال بهزيستي كشور

72  

» زندگيشوق«هاي خرده روايتي از حضور در مجتمع شناسايي و كاهش آسيب |در رسانه 

 در مشهد
 پورتال بهزيستي كشور شهرارا

73  

 15و  14م ا ... به مناسبت بزرگداشت ايا رضوي خراسان بهزيستي يادداشت سرپرست

 خرداد؛ روزهاي به يادماندني
 روابط عمومي

  پورتال بهزيستي استان 

 بهزيستي كشور

 روابط عمومي در همايش ياران خراساني واليت رضوي خراسان  بهزيستي شركت فعال بسيجيان  74
 پورتال بهزيستي استان

بهزيستي كشور   

 روابط عمومي رضوي خراسان  بهزيستي  فرهنگيبرنامه فرهنگي از سوي دبيرخانه شوراي  5اجراي   75
 پورتال بهزيستي استان

بهزيستي كشور   

 پورتال بهزيستي كشور روابط عمومي 20و 19رسم عاشقي؛ قسمت |ببينيم   76

 روابط عمومي رضوي، جايگاه دوم كشور را كسب كرد خراسان بهزيستي روابط عمومي  77

 

شارا يخبر گاهيپا  

 پورتال بهزيستي استان

بهزيستي كشور   
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  تيتر خبر  رديف
  رسانه/ 

  روابط عمومي
  بازنشر در ....

78  

 خانمان نداريمديده و بيخواب، آسيبخدمات به معتادان كارتنسقف پذيرش *

 نمانخا خواب و بي مركز بهزيستي به افراد كارتن 17دهي  خدمات*

  رضوي خراسان مركز گذري كاهش آسيب در 10سرپناه شبانه و  7فعاليت *

  خدمات نامحدود بهزيستي براي معتادان در خراسان رضويارائه *

 روابط عمومي

 وزين شهرآرا يخبر گاهيپا

 سايت همشهري آنالين

 پايگاه خبري صبح مشهد

  رانيا داديرو تيسا

  روزنامه اسكناس

  روزنامه عصر ايرانيان

  روزنامه رويداد امروز

  پرتال بهزيستي خراسان رضوي

 ي كشورپرتال بهزيست

 روابط عمومي رضوي خراسان بهزيستي واريز يارانه ارديبهشت ماه مراكز توانبخشي  79
  پرتال بهزيستي خراسان رضوي

 پرتال بهزيستي كشور

 روابط عمومي استان براي اشتغال و رفاه مددجويان بهزيستي و رضوي خ همكاري خانه صنعت و معدن  80
  پرتال بهزيستي خراسان رضوي

  ستي كشورپرتال بهزي

 روابط عمومي ي بارورسازي اتاق هنر در مراكز توانبخشي خراسان رضويآغاز اولين پروژه  81

 وزين شهرآرا يخبر گاهيپا

  رانيا داديرو تيسا

  پايگاه خبري افق مشهد

  پرتال بهزيستي خراسان رضوي

 پرتال بهزيستي كشور

 روابط عمومي روزي و روزانه كاشمرشبانهبازديد معاون توانبخشي بهزيستي خراسان رضوي از مراكز   82

  توس صبح يخبر گاهيپا

  پرتال بهزيستي خراسان رضوي

 پرتال بهزيستي كشور

 روابط عمومي بهزيستي، بيش از تكليف قانون بوده است هاي مديريتي و كليديبكارگيري زنان در پست  83
  پرتال بهزيستي خراسان رضوي

 پرتال بهزيستي كشور

 روابط عمومي هاي باردار معتاد در مشهداندازي مركز حمايتي خانمراه |مشهد   84

  پايگاه خبري قدس آنالين

  باشگاه خبرنگاران جوان

  وزين شهرآرا يخبر گاهيپا

  پرتال بهزيستي خراسان رضوي

  پرتال بهزيستي كشور

  ختر شرقپايگاه خبري ا روابط عمومي خانواده تحت پوشش بهزيستي قوچان پشت نوبت مسكن حمايتي قرار دارند 23  85

 ايسنا هايي از دولت بعدي دارد؟بهزيستي چه خواسته  86
  خبرگزاري ايسنا

  ديسپ رانيا روزنامه

87  

بهزيستي، زمين دولتي با تخفيف  بيناد مسكن طرقبه شانديز به مددجويان |طرقبه شانديز 

 كنددرصد واگذار مي 40
 روابط عمومي

  پرتال بهزيستي خراسان رضوي

  پرتال بهزيستي كشور

 روابط عمومي 22و 21 قسمت ؛يعاشق رسم | مينيبب  88
  پرتال بهزيستي خراسان رضوي

  پرتال بهزيستي كشور

 روابط عمومي سازي به دادستاني چناراني مديران متخلف در بحث مناسبارسال پرونده |چناران   89

  فارس يخبرگزار

  خراسان رضوي پرتال بهزيستي

 پرتال بهزيستي كشور

  پرتال بهزيستي خراسان رضوي روابط عمومي بازديد معاون دادستان مشهد از مركز حمايتي مادران باردار معتاد |مشهد   90

 رسانه/ تسنيم زندگي به سبك يك توانخواه با انگيزه/ كارآفريني را از بانوي كاشمري ياد بگيريم  91
  ميتسن يخبرگزار

 بهزيستي كشورپرتال 

  وركشپورتال بهزيستي استان و  روابط عمومي خرداد از پروژه مسكن سادات 15استان و مدير بنياد  بهزيستي بازديد سرپرست  92
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  تيتر خبر  رديف
  رسانه/ 

  روابط عمومي
  بازنشر در ....

وابط عمومير ان فرداكودكان امروز، مردان ايربه انگيزه فرا رسيدن روز جهاني مبارزه با كار كودكان؛  93  
پورتال بهزيستي استان و 

  بهزيستي كشور

 روابط عمومي شودطرح ساماندهي كودكان كار و خيابان مشهد در بعد كشوري اجرايي مي |مشهد   94
پورتال بهزيستي استان و 

  بهزيستي كشور

  پورتال بهزيستي استان روابط عمومي بردسكن هاي عامل تسهيالت اشتغاليتقدير بهزيستي از مديران و كارشناسان اعتبار بانك  95

96  

مشكالت انكارنشدني و  |تريبون شهرآرا در محالت آقا مصطفي خميني و عمار ياسر مشهد 

 هاي بكر توسعهظرفيت
  وزين شهرآرا يخبر گاهيپا شهرارا

  خبرگزاري ايسنا ايسنا خواهندمعلوالن از دولت بعدي اشتغال پايدار مي  97

98  

سرپرست گلهاي حضرت مريم(س) در روز سؤوالن بردسكن از مركز دختران بيبازديد م

 دختر
  پورتال بهزيستي استان روابط عمومي

 روابط عمومي شوداندازي ميمركز توانبخشي روزانه چند معلوليتي در گلبهار راه  99
پورتال بهزيستي استان و 

  بهزيستي كشور

 روابط عمومي شوندخانه ميصاحب خانواده دو معلولي باخرز 30 |باخرز   100
پورتال بهزيستي استان و 

  بهزيستي كشور

101  

  گلبهار بهزيستي از مراكز تحت نظارت رضوي خراسان  بهزيستي بازديد سرپرست

 اداره سيرئ نياول بعنوان پورصادق يمعرف /شد ليتبد اداره به گلبهار يستيبهز يندگينما

 شهرستان يستيبهز

 روابط عمومي

  تازه كالم يخبر گاهيپا

پورتال بهزيستي استان و 

  بهزيستي كشور

102  

گلبهار و بازديد از مراكز اين  بهزيستي مراسم معارفه اولين رييس |گزارش تصويري 

 شهرستان
  پرتال بهزيستي كشور روابط عمومي

 روابط عمومي روزي مشهدآغاز طرح پايش و غربال مددجويان مراكز شبانه  103

  ه خبرنگاران جوانخبرگزاري باشگا

 وزين شهرآرا يخبر گاهيپا

  رانيا داديرو تيسا

  روزنامه اسكناس

  روزنامه بشارت نو

  روزنامه رويداد امروز

پورتال بهزيستي استان و 

  بهزيستي كشور

  خبرگزاري ايرنا ايرنا هاي حامي كودكان كار بايد بيشتر شودنظارت مجلس بر دستگاه  104

 روابط عمومي رضوي خراسان بهزيستي هاي فرزندانره مركز هماهنگي خانهانتخاب اعضاي هيأت مدي  105
پورتال بهزيستي استان و 

 بهزيستي كشور

 روابط عمومي رضوي خراسان بهزيستي آغاز كارگاه كشوري پيشگيري از خودكشي در  106
پورتال بهزيستي استان و 

 بهزيستي كشور

 روابط عمومي اختالل رواني رنج مي برنددرصد اقدام كنندگان به خودكشي از يك  90  107
پورتال بهزيستي استان و 

 بهزيستي كشور

 روابط عمومي رضوي خراسان بهزيستي تجليل از مادران فداكار و دختران موفق  108
پورتال بهزيستي استان و 

 بهزيستي كشور

 روابط عمومي رضوي خراسان بهزيستي تقدير از دختران مركز سالمت  109

زيستي استانپورتال به  

كشورو بهزيستي  
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  تيتر خبر  رديف
  رسانه/ 

  روابط عمومي
  بازنشر در ....

  پورتال بهزيستي استان روابط عمومي ورزش صبحگاهي سالمندان در باغ آرامگاه خيام  110

111  

  رضوي خراسان اجراي طرح استيفاي حقوق مددجويان محجور و بالصاحب*

  است دادستان عهده بر بهزيستي هيالهو جهولم مددجويان دارايي و اموال بر نظارت*

 يرضو خراسان در هيالهومجهول انيمددجو اموال فيتكل نييتع*

 روابط عمومي

 سايت همشهري آنالين

  رانيا داديرو تيسا

  روزنامه اسكناس

  روزنامه بشارت نو

  روزنامه رويداد امروز

  روزنامه روزگار

  روزنامه عصر ايرانيان

و پورتال بهزيستي استان 

 بهزيستي كشور

 پورتال  بهزيستي كشور روابط عمومي بهزيستي معرفي سامانه هاي كاربردي |اينفوگرافيك   112

 پورتال بهزيستي استان روابط عمومي برگزاري كارگاه آموزشي زوجين جوان در خواف  113

وميروابط عم بازديد مسؤوالن نيشابور از خانه فرزندان حضرت مريم(س) در روز دختر  114  پورتال بهزيستي استان 

 پورتال بهزيستي استان روابط عمومي اقدام ابتكاري بهزيستي چناران براي برگزاري هفته قوه قضائيه  115

 روابط عمومي هاي مراكز درماني براي ثبت هويت مادران بارداردستور معاون دادستان مشهد به زايشگاه  116

  فارس يخبرگزار
  پايگاه خبري قدس آنالين

  باشگاه خبرنگاران جوان

  مشهد افق يخبر گاهيپا

  لنايا يخبرگزار

پورتال بهزيستي استان و 

  بهزيستي كشور

 روابط عمومي آغاز اجراي برنامه غربالگري اختالالت بينايي كودكان توسط مراكز مثبت زندگي مشهد  117

  رانيا داديرو تيسا
  لنايا يخبرگزار

  وزين شهرآرا يخبر گاهيپا

ستي استان و پورتال بهزي

  بهزيستي كشور

وابط عمومير 24و 23رسم عاشقي؛ قسمت  |ببينيم   118  
پورتال بهزيستي استان و 

 بهزيستي كشور

119  

گرداني خدام حرم مطهر امام هشتم(ع) آيين پرچم |گزارش تصويري 

 به مناسبت دهه كرامت رضوي خراسان بهزيستي در
 روابط عمومي

پورتال بهزيستي استان و 

ستي كشوربهزي  

 روابط عمومي هاي مهارتي براي ايجاد اشتغال را گذراندنددر باخرز، دوره  بهزيستي مددجوي 240 |باخرز   120
پورتال بهزيستي استان و 

 بهزيستي كشور

121  

به مناسبت دهه كرامت در  "با كريمان  " يك دوره مسابقه نقاشي با عنوان  برگزاري 

 بهزيستي خواف

  ال بهزيستي استانپورت روابط عمومي

  شودهر سال هزار كودك به مراكز بهزيستي خراسان رضوي افزوده مي  122
باشگاه 

 خبرنگاران

  باشگاه خبرنگاران جوان

  پرتال بهزيستي كشور

 روابط عمومي درصد است 5انحراف تسهيالت از مسير اشتغال، كمتر از   123
پورتال بهزيستي استان و 

 بهزيستي كشور

 روابط عمومي ايمال شدن حقوق مددجويان به هيچ عنوان قابل گذشت نيستپ |خواف   124
پورتال بهزيستي استان و 

 بهزيستي كشور
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  تيتر خبر  رديف
  رسانه/ 

  روابط عمومي
  بازنشر در ....

125  

 پذيري حق معلولين است نه امتيازدسترس*

 عمومي است مناسب سازي محيط هاي شهري و روستايي، يك مطالبه*
وميروابط عم  

 سايت رويداد ايران

 باشگاه خبرنگاران جوان

 خبرگزاري ايلنا

  صبح مشهد پايگاه خبري

  روزنامه اسكناس

  روزنامه رويداد امروز

  روزنامه عصر ايرانيان

  پرتال بهزيستي خراسان رضوي

  پرتال بهزيستي كشور

126  

 گزارش نواقص را به استانداري منعكس كند بهزيستي معاون استاندار:*

 سازي نشده پايان كار نگيرندهاي مناسبساختمان*

 فرصت سه ماهه براي رفع نقايص زائرسراي معلولين*

 روابط عمومي

  پايگاه خبري قدس آنالين

 لنايا يخبرگزار

 خبرگزاري ايسنا

 روزنامه خراسان

  خبرگزاري ايرنا

  پايگاه خبري افق مشهد

  وزين شهرآرا يخبر گاهيپا

  پرتال بهزيستي خراسان رضوي

  هزيستي كشورپرتال ب

127  

 انتظار در يرضو خراسان يستيبهز يشناختروان مشاوره مركز 200 از شيب*

 ونيناسيواكس

 پاسخيب همچنان ونيناسيواكس يتقاضا | يرضو خراسان مشاوره مراكز نيكم در كرونا*

  است مانده

 روابط عمومي

 سايت رويداد ايران

 باشگاه خبرنگاران جوان

  خبرگزاري ايلنا

 نيآنال يهمشهر تيسا

  وزين يريقد كيالكترون هيشرن

  وزين شهرآرا يخبر گاهيپا

  پرتال بهزيستي خراسان رضوي

 پرتال بهزيستي كشور

 روابط عمومي  يرضو خراسان شهرستان 8 در معلوالن گروه چهار يتوانمندساز و آموزش طرح  128

 باشگاه خبرنگاران جوان

  خبرگزاري ايلنا

  خاوران هيسا يخبر گاهيپا

  مشهد افق يخبر گاهيپا

  روزنامه اسكناس

  روزنامه رويداد امروز

  روزنامه عصر ايرانيان

  پرتال بهزيستي خراسان رضوي

 پرتال بهزيستي كشور

 روابط عمومي هاي جوان بهزيستيميليون توماني خيرين جوان كالت به زوج 180هديه   129
  پرتال بهزيستي خراسان رضوي

 پرتال بهزيستي كشور

 روابط عمومي اشي از ازدواج فاميلي در خواف زياد استمعلوليت ن  130
  پرتال بهزيستي خراسان رضوي

 پرتال بهزيستي كشور

 روابط عمومي باخرز در بهزيستي مددجويان توليدات نمايشگاه برپايي  131
  پرتال بهزيستي خراسان رضوي

 پرتال بهزيستي كشور

  پرتال بهزيستي خراسان رضوي روابط عمومي متتوزيع بسته معيشتي و غذاي گرم در ايام دهه كرا  132
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  عملكرد خبري در پورتال بهزيستي كشور بخش پنجم؛  

                

  پورتال بهزيستي كشورو محصوالت چندرسانه اي در  اخبار آمار )7جدول

  پادكست  اينفوگرافيك  موشن گرافيك  گزارش تصويري  در رسانه  فيلم و كليپ  اخبار

76  6  8  4  0  3  1  

    98  جمع
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  عملكرد فضاي مجازي بخش ششم؛  

  

  )تعداد اخبار فضاي مجازي 8جدول

  دنبال كنندگان  تعداد كل پست ها  خردادماهتعداد پست هاي   فضاي مجازي

  6536  1672  29  اينستاگرام

  822  3089  17  تلگرام

  7358  4761  46  جمع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 
 
 
20 

 

   سانه ها تصوير اخبار منتخب در رآلبوم خبري/هفتم؛بخش 
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   تصوير اخبار منتخب در رسانه ها آلبوم خبري/هفتم؛بخش 
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   تصوير اخبار منتخب در رسانه ها آلبوم خبري/هفتم؛بخش 
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   تصوير اخبار منتخب در رسانه ها آلبوم خبري/هفتم؛بخش 
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   انه ها تصوير اخبار منتخب در رسآلبوم خبري/هفتم؛بخش 
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   تصوير اخبار منتخب در رسانه ها آلبوم خبري/هفتم؛بخش 
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   تصوير اخبار منتخب در رسانه ها آلبوم خبري/هفتم؛بخش 
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   تصوير اخبار منتخب در رسانه ها آلبوم خبري/هفتم؛بخش 
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   ار منتخب در رسانه ها تصوير اخبآلبوم خبري/هفتم؛بخش 
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   تصوير اخبار منتخب در رسانه ها آلبوم خبري/هفتم؛بخش 
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   تصوير اخبار منتخب در رسانه ها آلبوم خبري/هفتم؛بخش 
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   تصوير اخبار منتخب در رسانه ها آلبوم خبري/هفتم؛بخش 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


