تِ ًام خذا
تا اّذائ سالم تِ ّوِ عسیساى داًطجَ

تِ تَفیك الْی در زهستاى  9889سایت ًوایٌذگی صذا ٍ سیوای جوَْری اسالهی ایراى در هالسی راُ اًذازی
ضذ . .اّذاف از راُ اًذازی ایي سایت ضاهل هَارد ریل هی تاضذ.
اطالع رساًی اخثار هٌطمِ جٌَب ضرق آسیا تِ ضکل چٌذ رساًِ ای تا سرعت ٍ کیفیت لاتل لثَل.
.9
 .2ترٍزرساًی پیَستِ هطالة.
اهکاى پخص هستمین گسارش ّای خثری.
.8
اهکاى دریافت ٍ ارسال فیلن ٍ خثر تِ صَرت اًالیي تا دفاتر فرٌّگی کطَرّای ّوسایِ ٍ ایراى .
.4
ایجاد پل ارتثاطی تا داًطگاّیاى  ،فرٌّگیاى ٍ ًخثگاى ایراًی ساکي هالسی ٍ کطَرّای ّوجَار.
.5
تسترسازی جْت ارتثاط تا اهکاًات تالمَُ تْیِ خثر در هٌطمِ جٌَب ضرق آسیا (از لثیل استفادُ از
.6
عکاساى ٍ خثرًگاراى افتخاری).
ًطاًی ایي سایت ( ( Http://irib.com.myهی تاضذ ٍ از تخص ّای زیر تطکیل ضذُ است.
.7
أ.
ب.
ت.

صفحِ اصلی
ّوکاری ّای رساًِ ای (گسارش دیذار ٍ گفتگَ تا رساًِ ّای هالسی)
تاضگاُ هخاطثاى (تریثَى آزاد ترای هخاطثاى – اهکاى ارسال خثر ،عکس ،فیلن ٍ )..

ث.

ایراًیاى هالسی (معرفی اندیشمندان و چهره های علمی فرهنگی و هنری ایرانی که در مالزی و یا کشورهای

همجوار فعالیت دارند)
اخثار ضاهل تخص ّای زیر :
اخثار هٌطمِ
ج.
اخثار ایراى ٍ جْاى ( ارائِ تِ صَرت ار اس اس ضثکِ ّای داخلی)
ح.
هماالت ٍ تحلیل ّا تِ صَرت ترجوِ
خ.
فیلن ٍ صذا ضاهل تخص ّای زیر :
ترًاهِ ّای تَلیذی (ارائِ فیلن  ،عکس ٍ هطالة تکویلی)
د.
گسارش ّای خثری (ارائِ فیلن  ،عکس ٍ هطالة تکویلی)
ر.
پخص زًذُ ( اهکاى دسترسی تِ کلیِ سایت ّای پخص زًذُ صذا ٍ سیوای جوَْری اسالهی ایراى)
ر.
هحصَالت صذا ٍسیوا (اهکاى دسترسی تِ تخص عوذُ ای از تَلیذات صذا ٍ سیوای جوَْری اسالهی ایراى)
ز.
س .پادکست ضاهل فایل ّای صَتی از گسارش ّا ٍ هصاحثِ ّا
ش .گالری تصاٍیر  :ترگرفتِ از هٌتخة گسارش  ،تَلیذ ،تازدیذّا ٍ دیذًی ّا
پیًَذّا  :اراًِ ٍ اهکاى هطاّذُ سایت ّای هعتثر هٌطمِ جٌَب ضرق آسیا
تواس تا ها :تلفي تواس ٍ پست الکترًٍیک اعضای دفتر ًوایٌذگی ٍ ًطاًی دفتر
در ایي سایت اهکاى هطاّذُ ٍ داًلَد تَلیذات دفتر ًوایٌذگی هی تاضذ ٍ سعی ضذُ تا ارائِ هطالة تکویلی سایت پرتارتری را در
اختیار هخاطثاى لرار دّین.
سایت تِ صَرت دٍزتاًِ فارسی ٍ اًگلیسی در دسترس هخاطثاى هی تاضذ ٍ در آیٌذ ًسدیک تِ زتاى هاالیی ًیس ارائِ خَاّذ ضذ.

