
 

 

   

دستورالعمل تیم تولید 

 محتوا
 بندی استانداردساختار و قالب

 
      

 

۲۰۱۸ 

 یاور مشیرفر
 مدیر ارشد محتوا

استارترنیک  



۱ 

 

  مشخصات سند 

  هدف 

  

  استارتر محتوایی نیک  های اجرایی تیم و نیز پروتکلارائه یک چارچوب مسنجم، هماهنگ و منظم 

  

  دورنما

  محتوایی و ایجاد ظرفیت توسعۀ تیم در آینده  انسجام تیم

  

  نام سند 

  دستورالعمل و پروتکل تیم تولید محتوا 

  

  خالصه اجرایی

در تیم محتوا این پروتکل با تعریف موقعیت و شرح وظایف اعضای تیم محتوایی و ساختار جایگاه هر کدام 

  شود. آغاز می

های مختلف، فرمت تولید محتوا روی بستر اصلی  پس از آن دستورالعمل، فرمت تولید محتوا در اسپوک

  استارتر و در نهایت تعریف متدهای ارزیابی هر کدام از اعضای تیم خواهد بود. سایت نیک

  

  

  نویسندۀ مسئول  

  

  تاریخ نگارش                             تاریخ بازبینی اولیه            تاریخ بازبینی نهایی 

  

             

  

  

د کننده نهایی   بازبینی کنندۀ اولیه                     بازبینی کنندۀ نهایی            تأ

  

              

               

    

  یاور مشیرفر

  

  

    

  

  



۲ 

 

  محتوایی  اعضای تیم

  

  وظیفۀ اصلی  سمت در تیم   ردیف

گذاری، هدایت، رهبری و هماهنگی تیم محتوایی  مسئول هدف  مدیر ارشد محتوا  ۱

  گزارش به مدیرعامل –

مسئول تدوین استراتژی محتوا، استراتژی بازاریابی محتوایی و   استراتژیست محتوا  ۲

گزارش  –برنامۀ بازاریابی محتوایی، نظارت بر ُحسن انجام کار 

  به مدیر ارشد محتوا

  های کالن و محتوایی سازمان  مسئول اجرای استراتژی  مدیر محتوا  ۳

مدیر دیجیتال   ۴

  مارکتینگ

  دیجیتال سازمانیمسئول اجرای استراتژی بازاریابی 

مسئول آموزش افراد تیم محتوا، کار با ابزارهای بازاریابی   کارشناس ارشد محتوا  ۵

  دیجیتال و ویرایش و توزیع محتوای تولیدی

آوری محتوا از منابع  مسئول تولید، گردآوری، خلق و جمع  کارشناس محتوا  ۶

  مختلف و ارسال روی سایت 

های  کارشناس شبکه  ۷

  اجتماعی

  های اجتماعی سازمان ول مدیریت شبکهمسئ

  Outboundها و متون تبلیغاتی  مسئول بازبینی عناوین، نوشته  رایتر کپی  ۸

  سازی موتورهای جستجو برای محتوای سایت  مسئول بهینه  کارشناس سئو  ۹

  

  چارت سازمانی

  است: تیم محتوایی قابل تعریفسه نوع پوزیشن سازمانی در 

  رهبری (مدیر دیجیتال مارکتینگ و مدیر محتوا) –مدیریتی 

 (استراتژیست محتوا) استراتژیک 

  کارشناس  –کارشناس محتوا  –رایتر  کپی –اجرایی (کارشناس ارشد محتوا  –عملیاتی

 های اجتماعی و کارشناس سئو)  شبکه

  

پوزیشن مدیر ارشد محتوا تنها پوزیشنی است که بیش از یک نوع مسئولیت بر عهده 

  ارد. د

  



۳ 

 

 

  های استاندارد تولید محتوا بر حسب محل توزیع  فرمت

  محل توزیع  فرمت استاندارد  نوع محتوا  ردیف

های  سایت و اسپوک  کلمه  ۱۰۰۰تا  ۳۰۰  محتوای متنی  ۱

  اجتماعی

های  سایت و اسپوک JPEG – PNG  محتوای تصویری   ۲

  اجتماعی

 –محتوای تصویری (اینفوگرافیک   ۳

  تصویر نوشت)

JPEG – PNG – Tiff های  سایت و اسپوک

  اجتماعی

  های شنیداری اسپوک  Mp3  محتوای صوتی  ۴

  های دیداری اسپوک Mp4 – Avi – Mkv  محتوای ویدئویی  ۵



۴ 

 

  پروتکل تولید محتوا  

  ساختار کار تولید محتوا

 (خالصۀ وضعیت و موارد مورد نیاز به مدیر ارشد محتوا) استراتژیست محتوا 

 استراتژی سازمانی و اهداف رشد سازمانیکردن با  چک 

 ارسال دستورالعمل تولید محتوا به مدیر محتوا 

  توضیح کامل با جزئیات به کارشناس ارشد محتوا و کارشناس محتوا 

 برای تنظیم عنوان محتوا رایتر پس از تولید ارائه به کپی   

  

  پروتکل بازبینی محتوا 

  ساختار کار بازبینی محتوا 

 ر توسط کارشناس ارشد محتوابازبینی کا 

 رایتر بازبینی عنوان و بازنویسی توسط کپی 

  بازبینی نهایی توسط مدیر محتوا 

 چاپ و انتشار محتوا 
  

  

  پروتکل توزیع محتوا  

  ساختار کار توزیع محتوا

  استراتژیست محتوا (خالصۀ اهداف وKPI (های مورد نظر به مدیر ارشد محتوا 

 خوانی با اهداف سازمانی و استراتژیک  بازبینی و هم 

  ارائه به مدیر دیجیتال مارکتینگ 

 خوانی با مفاهیم دیجیتال مارکتینگ  بازبینی و هم 

 های اجتماعی و کارشناس سئو ارائه به کارشناس شبکه 

 گزارش به مدیر دیجیتال مارکتینگ  



۵ 

 

  پروتکل ترویج محتوا 

  ساختار کار ترویج محتوا

  استراتژیست محتوا (خالصۀ اهداف ترویجی وKPI  های مورد نظر به مدیر ارشد

 محتوا)

  بازبینی و بازخوانی اهداف کمپین با اهداف سازمانی و استراتژیک 

 ارائه به مدیر دیجیتال مارکتینگ 

 ترویجی؛ استخراج  –های تبلیغاتی  خوانی با توان عملیاتی و کمپین بازبینی و هم

KPIر های مورد نظ 

 های اجتماعی  ارائه به کارشناس شبکه 

 ها و  کنترل دادهKPIها و گزارش به مدیر دیجیتال مارکتینگ 

 گزارش به مدیر ارشد محتوا  

  

  ای پروتکل بازبینی محتوایی دوره

  کننده نظارت  موضوع بازبینی  سررسید محتوایی  ردیف

  مدیر محتوا  محتوای سایت (سئو و محتوا)  سه ماهه  ۱

های مد  های اجتماعی (شاخص شبکه  یک ماهه  ۲

  نظر)

مدیر 

دیجیتال 

  مارکتینگ

مدیر   ها گوگل آنالیتیکس برای کنترل شاخص  هفتگی  ۳

دیجیتال 

  مارکتینگ

مدیر   ها سرچ کنسول و کنترل شاخص  ده روزه   ۴

دیجیتال 

  مارکتینگ

ها (بستگی به نوع کمپین ترویج  کمپین  مدت دار   ۵

جزئیات توسط مدیر دیجیتال  –محتوا 

ن می   شود.) مارکتینگ تع

مدیر 

دیجیتال 

  مارکتینگ

  

 


