2

مقدمه

« ارتباط» مفهومي است كه رد پاي آن را ميتوان در تمامي تعاريف ارائه شده از
روابط عمومي ديد .برقراري «ارتباط» اصل و اساس كار روابط عمومي است .اين
ارتباط شامل ارتباطات درون سازمان و بروني سازماني است.
ارتباطات برون سازماني ،شامل ارتباطات رسانهاي ،ارتباط با مخاطبان خاص و
ارتباط با مخاطبان عام است.
ارتباط درون سازماني هم ،مديران ،كاركنان و بدنه گسترده ستاد را در بر ميگيرد.
وزارت علوم از نظر تقسيم بندي مخاطبان داراي وضعيت منحصر به فردي است.
حدود  5ميليون دانشجو ،حدود  08هزار استاد و حدود  088هزار نفر پرسنل
دانشگاه در خط مرزي بين مخاطبان خاص و عام قرار ميگيرند كه اداره كل
روابط عمومي وزارت علوم تالش كرده آنها را به درون مرز مخاطبان خاص
هدايت كند.
آنچه در پي ميآيد ،فهرستي از برنامه هاي اداره كل روابط عمومي وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري در جهت تالش براي ارتباط با هر دو دسته مخاطبان است،
تالشي كه به ياري خداوند ،انشااهلل به ثمر بنشيند.

3

برنامه هاي اداره كل روابط عمومي در
حوزه ارتباطات برون سازماني

4

 -1ارتباطات :برون سازماني
الف) ارتباطات رسانهاي
رديف

عنوان فعاليت

تاريخ اجرا

1

برگزاري نشست خبري مسئوالن وزارت علوم ( وزيرمحترم ،معاونان و
مديران كل ستادي ) به صورت ماهيانه و مناسبتي

ماهيانه و
مناسبتي

0

هماهنگي جهت حضور خبرنگاران ،عکاسان وتصوير برداران رسانه هاي
جمعي در نشستها ،مراسمها ،جلسات و سمينارهاي وزارت علوم به منظور
پوشش خبري.

مناسبتي

3

هماهنگي حضور مسئوالن وزارت علوم (وزير محترم  ،معاونان و مديران
كل ستادي ) ،روساي دانشگاهها ،پژوهشگاهها و پارک هاي علم و فناوري
سراسر كشور ،استادان برتر و برجسته مراكز آموزش عالي در برنامه هاي
راديويي و تلويزيوني صداو سيما.
هماهنگي جهت شبکه هاي راديويي و تلويزيوني استاني از طريق مديران
روابط عمومي دانشگاههاي بزرگ و مادر استان ها يا دبيران شوراي
هماهنگي روابط عمومي دانشگاههاي مناطق انجام مي شود

در طول سال
به طور مستمر

4

هماهنگي جهت حضور برنامه سازان شبکه هاي راديويي و تلويزيوني در
دانشگاهها و مراكز آموزش عالي ،پژوهشگاهها و پارکهاي علم و فناوري
به منظور توليد برنامه هاي مستند علمي و فرهنگي

به طور مستمر

5

تشکيل اتاق فکر رسانه با حضور مديران رسانههاي جمعي ،استادان دانشگاه
و صاحبنظران

بنا به ضرورت

6

هماهنگي بازديد مسئوالن وزارت علوم (وزير علوم ،معاونان و مديران كل
ستادي ) از خبرگزاري ها به صورت ماهيانه

ماهيانه

7

برگزاري تور رسانهاي خبرنگاران حوزه آموزش عالي جهت بازديد از
دانشگاهها و مراكز آموزش عالي ،پژوهشگاهها و پارک هاي علم و فناوري

فصلي و
مناسبتي

5

رديف

عنوان فعاليت

تاريخ اجرا

0

بارگذاري اخبار توليدي وزارت علوم  ،دانشگاهها ،مراكز پژوهشي و
فناوري در سامانه  msrt.irجهت استفاده و بهره برداري خبرگزاري
ها و مطبوعات كثيراالنتشار

روزانه

9

پايش اخبار خبرگزاري ها و مطبوعات كثيراالنتشار و تهيه بريده جرايد
روزانه به منظور اطالع مسئوالن وزارت علوم (وزير علوم  ،معاونان و
مديران كل ستادي) از اخبار مربوط به آموزش عالي

روزانه

18

بارگذاري بولتن الکترونيکي (بريده جرايد) تهيه شده از اخبار آموزش
عالي در سايت  msrt.irبه منظور اطالع همکاران شاغل در ستاد
وزارت علوم ،دانشگاهها مراكز پژوهش و فناروي و خبرنگاران رسانه
هاي جمعي

روزانه

11

برنامهريزي جهت برگزاري جشنواره تقدير از خبرنگاران برتر آموزش
عالي با حضور مسئوالن وزارت علوم

يك بار در سال

10

تجليل از خبرنگاران ،عکاسان و تصويربرداران حوزه آموزش عالي به
مناسبت روز خبرنگار

يك بار در سال

13

ضيافت افطار خبرنگاران  ،عکاسان  ،تصوير برداران حوزه آموزش عالي
در يکي از روزهاي ماه مبارک رمضان

يك بار در سال

14

هماهنگي جهت پخش پيام و اخبار كوتاه توليدي از عملکرد هاي
وزارت علوم ،دانشگاهها و مراكز آموزش عالي به صورت زيرنويس از
شبکه هاي خبري تلويزيوني از قبيل پيامهاي مربوط به  16آذر؛ روز
دانشجو ،هفته پژوهش و فناوري و ....

مناسبتي

15

هماهنگي جهت پخش تيزرهاي اطالع رسان به مناسبت هفته پژوهش
و فناوري از شبکه هاي راديويي و تلويزيوني استاني و سراسري

مناسبتي

تهيه ،تدوين و انتشار ويژه نامه هاي:
16

 گاهنامه خيرين آموزش عالي انتشار ماهنامه عتف بولتن پژوهش و فناوري و توزيع در جمع جامعه علمي ودانشگاهي كشور (هفته پژوهش)

6

مناسبتي

ب) ارتباط با نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ،اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي،
روساي دانشگاهها -مراکز پژوهشي و فناوري ،دانشگاهيان

رديف

عنوان فعاليت

تاريخ اجرا

1

برنامهريزي جهت برگزاري نشستت شتوراي همتاهنگي روابتط عمتومي
دانشگاهها ،مراكز پژوهشي و فناوري مركزي در ستاد وزارت علوم

فصلي

0

برنامهريزي جهت شركت در نشست شتوراي همتاهنگي متديران روابتط
عمومي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور ( 9منطقته) توستط متدير
كل يا معاون اداره كل روابط عمومي وزارتخانه

ماهيانه

3

برنامهريزي جهت برگزاري مراسم روز ارتباطات و روابتط عمتومي در 07
ارديبهشت متاه بتا شتركت متديران روابتط عمتومي دانشتگاهها ،مراكتز
پژوهشي و فناوري سراسر كشور .دعوت از وزير محترم علتوم و معاونتان
ذيربط براي شركت در اين برنامه

يك بار در سال

برگزاري كارگاره آموزشي كه عنوان آن به درخواستت ميهمانتان خواهتد
بود
4

برنامتتهريتتزي جهتتت برگتتزاري كارگتتاه هتتاي آموزشتتي ويتتژه متتديران و
كارشناسان روابط عمومي دانشگاهها ،مراكز پژوهشي و فنتاوري سراستر
كشور در مناطق  9گانه

ماهي يکبار

5

برنامهريزي جهت برگزاري مراسم ديدار نوروزي وزير محترم بتا روستاي
دانشگاهها  ،مراكز پژوهش و فناوري

اوايل سال

6

برنامهريزي جهت ديدار وزير محترم علوم بتا همستران شتهداي عرصته
جهاد علمي در طول سال و به مناسب هاي  :والدت حضرت فاطمه زهرا
(س) هفته بزرگداشت مقام زن و روز متادر ( 01فتروردين) – روز وفتات
حضرت ام البنين (س)  ،روز تکريم مادران و همسران شهدا

مناسبتي

7

برنامهريزي جهت برگزاري مراسم سالروز شهاد استاد مطهري و روز
معلم ( 10ارديبهشت ) با حضور رياست محترم جمهوري و تجليل از
استادان نمونه كشور

7

در فاصله  10تا
 04ارديبهشت

رديف

0

عنوان فعاليت
برنامهريزي جهت حضور وزير محترم و مسئوالن وزارتخانه ،روساي
دانشگاهها و دانشگاهيان در حرم امام (ره) و تجديد ميثاق با آرمانهاي امام
خميني (ره)

تاريخ اجرا

 14خرداد
هفته دولت
 16آذر

برنامه ريزي جهت ضيافت افطار با :

9

-

18

برنامهريزي جهت برگزاري مراسم آغاز سال تحصيلي دانشگاهها و مراكز
آموزش عالي (دردهه اول مهرماه) با حضور رياست جمهوري و تجليل از
رتبه هاي ممتاز كنکور سراسري در يکي از دانشگاهها

دهه اول
مهرماه

11

برنامهريزي جهت برگزاري مراسم هفته پژوهش و فناوري با حضور رياست
محترم جمهوري

05
آذرماه

10

برنامهريزي جهت ديدار با خانواده شهيد استاد نجات اللهي با وزير محترم
علوم به مناسبت سالگرد شهادت استاد نجات اللهي

 5دي

13

برنامهريزي جهت حضور وزير محترم و مسئوالن وزارت علوم به منظور
افتتاح پروژه هاي عمراني در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي سراسر كشور

14

برنامهريزي جهت حضور وزير محترم و مسئوالن وزارت علوم بر مزار
شهداي دولت در هفته دولت

تشکلهاي دانشجويي
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي
خانواده محترم شهداي آموزش عالي ستاد وزارت علوم
خيرين آموزش عالي
خبرنگاران حوزه آموزش عالي

8

تقريباً در تمامي
شبهاي ماه
مبارک رمضان

هفته دولت و
دهه مبارک
فجر
هفته دولت

عنوان فعاليت

رديف

تاريخ اجرا

برنامهريزي جهت حضور وزير و معاونان محترم در نمازهاي جمعه سراسر
كشور و سخنراني پيش از خطبه ها به مناسب :
آغاز سال تحصيلي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي
15

هفته كرامت :استمداد از خيرين جهت ساخت خوابگاه ،آزمايشگاه ،كتابخانه
و هفته دولت

مناسبتي

ايام دهه مبارک فجر انقالب اسالمي
 16آذر؛ روز دانشجو
16

17

اطالع رساني از نحوه و زمان برگزاري همايش ها ،سمينارها و فراخوان
مقاالت به جامعه علمي و دانشگاهي در سايت وزارت علوم()msrt .ir

ارسال پيامك هاي اطالع رساني به روساي دانشگاهها ،مراكز پژوهشي و
فناوري از اخبار توليدي روزانه

روزانه

روزانه

تهيه و ارسال پيامهاي تبريك به نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به
مناسبت هايي چون:
10

 روز مجلس و قانونگذاري دهه مبارک فجر انقالب اسالمي -هفته دولت

مناسبتي

 15خرداد و ...

19

تهيه و ارسال آمارهاي مربوط به وضعيت آموزش عالي استان ها به مجمع
نمايندگان هر استان در قالب بروشور وCD

9

موردي

رديف

عنوان فعاليت

تاريخ اجرا

08

تهيه و ارسال پيام تبريك به اعضاي فراكسيون دانشگاهيان مجلس
شوراي اسالمي به مناسبت روز معلم ،آغاز سال تحصيلي دانشگاهها و ...

مناسبتي

تهيه و ارسال پيامهاي تبريك به اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي
01

به مناسبت هاي مختلف ملي و مذهبي از قبيل :دهه مبارک فجر انقالب

مناسبتي

اسالمي ،هفته دولت ،سالروز تاسيس شوراي عالي انقالب فرهنگي و....
ارسال اخبار پيامکي وزارت علوم و آموزش عالي به اعضاي شوراي عالي
00

انقالب فرهنگي ،اعضا كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي

روزانه

اسالمي و ....

برنامهريزي جهت برگزاري نشست شوراي هماهنگي روابط عمومي
03

دانشگاهها ،مراكز پژوهشي و فناوري مركزي در ستاد وزارت علوم به
صورت فصلي

به صورت
فصلي

تهيه و ارسال گزارش عملکرد وزارت علوم به:
04

 اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي-

اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي

01

موردي

ج) ارتباط با مخاطبان و تكريم ارباب رجوع

رديف
1

عنوان فعاليت
پاسخگويي به ايميلهاي دريافتي از شهروندان ،جامعه علمي و
دانشگاهي كشور

تاريخ اجرا
روزانه

استقرار صندوق « ارتباط مستقيم با مسئوالن وزارت علوم» و
0

استخراج نظرات و پيشنهادات و پاسخگويي به نامههاي موجود در

مستمر

صندوق.
برنامهريزي جهت برگزاري مالقات هاي مردمي (شهروندان ،جامعه
3

علمي و دانشگاهي) با مسئوالن وزارت علوم ( وزير محترم ،معاونان

موردي

و مديران كل)
به روزرساني اسامي و مشخصات ( نام و نام خانوادگي تلفن هاي
4

تماس و نشاني) مسئوالن وزارت علوم ،روساي دانشگاهها ،مراكز
پژوهشي و پاركهاي علم و فناوري سراسر كشور در سايت msrtبه

روزانه

منظور تسهيل برقراري ارتباط از سوي شهروندان.
5

نظر سنجي از ارباب رجوع و تجزيه و تحليل نتايج نظر سنجي

فصلي

برنامه ريزي جهت انجام «هفته درهاي باز» و فراهم نمودن زمينه
بازديد عموم مردم از دانشگاهها ،مراكز پژوهشي و فناوري سراسر
6

كشور به مناسبت:

مناسبتي

 هفته بزرگداشت دولت دهة فجر انقالب اسالمي -هفته پژوهش و فناوري

00

عنوان فعاليت

رديف

تاريخ اجرا

برنامهريزي و هماهنگي جهت درج و بارگذاري فايل قوانين و
مقررات وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري آيين نامه و بخشنامههاي
7

صادره جديد در سايت  msrt.irبه منظور آشنايي شهروندان،
جامعه علمي و دانشگاهي با قوانين مربوطه

كنترل روزانه

هماهنگي و به روزرساني لينك فايل اسامي نشريات مصوب و مورد
0

تأييد وزارت علوم كه از كميسيون نشريات علمي كشور ،مجوز علمي

كنترل روزانه

– پژوهشي يا علمي – ترويجي دريافت ميكنند.

درج و بارگذاري لينك پرسشها و پاسخ هاي متداول در صفحه
اصلي سايت  msrt.irو سپس در راستاي رعايت حقوق شهروندي
9

كنترل روانه

جامعه علمي و دانشگاهي كشور
.

02

برنامه هاي اداره كل روابط عمومي در حوزه
ارتباطات درون سازماني

03

کارکنان

عنوان فعاليت

رديف

1

برنامهريزي جهت بازديد سرزده و بدون هماهنگي وزير محترم علوم از
بخشهاي مختلف ستاد وزارتخانه

تاريخ اجرا
موردي

برنامهريزي جهت برپايي انجام نماز جماعت – زيارت عاشورا از دهة
0

اول محرم و دعاي ندبه در روز دوشنبه هر هفته در نمازخانه ستاد
وزارت علوم
برنامه ريزي جهت برگزاري مراسم:
 ديدار نوروزي وزير محترم با مديران و كاركنان ستادي ( 15فروردين) -والدت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن ( 01فروردين)

3

 -والت حضرت علي (ع) و روز مرد ( 16ارديبهشت)

مناسبتي

 تقدير از دانش آموزان ممتاز در شهريور ماه با اهداي لوح تقدير وهديه

4
5

6

 روز عرفه و نيايش در نماز خانهبرنامهريزي جهت برگزاري نمايشگاه كتاب و محصوالت فرهنگي در
ستاد وزارت
برنامهريزي جهت مالقات وزير محترم علوم با كاركنان ستاد وزارت
علوم
برنامه ريزي جهت برگزاري مسابقات ورزشي براي كاركنان با هماهنگي
امور اداري

موردي
موردي
دهه فجر
هفته دولت

04

عنوان فعاليت

رديف

7

برنامه ريزي جهت برگزاري مسابقه كتابخواني با محوريت حجاب و
عفاف و امر به معروف و نهي از منکر براي كاركنان

تاريخ اجرا
هفته امر به
معروف و نهي
از منکر

ارسال پيامهاي تبريك به مناسب سالروز تولد ،ازدواج  ،بازنشستگي
0

همکاران از طريق پيامك وسامانه وزارت علوم

روزانه

برگزاري جلسات پرسش و پاسخ بين كاركنان و مسئوالن وزارت علوم به
9

18

فصلي

صورت فصلي

تهيه بولتن الکترونيکي اخبار آموزش عالي و درج در سامانه
 msrtبه طريقي كه همه همکاران رويت نمايند

روزانه

تهيه گزارشهاي تصويري (عکس) از مراسم هاي وزارتخانه از
11

قبيل ديدو بازديد عيد نوروز همکاران  ،مسئوالن وزارتخانه اعياد و
مناسبت هاي ملي و مذهبي و نصب در تابلو اعالنات مقابل

موردي

آسانسورها

10

13

برنامه ريزي ديدار وزير محترم علوم و مسئوالن وزارت علوم با
خانواده معظم شهدا و ايثارگران ستاد

ارسال پيام به مديران ستادي و مسئوالن وزارتخانه به مناسبتهاي
مختلف از طريق پيامك ايميل

05

 00اسفند

مناسبتي

عنوان فعاليت

رديف

تاريخ اجرا

دريافت پيشنهادات كاركنان ستاد وزارتخانه و ارجاع به بخشهاي
14

ذيربط و تقدير مناسب از پيشنهاد كنندگان توسط مسئوالن

موردي

وزارتخانه
ارسال پيامك هاي اطالع رساني از اخبار توليدي و مناسبتها
15

مختلف به مسئوالن وزارت علوم (وزير محترم  ،معاونان و مديران

روزانه

كل)

16

17

تهيه و تحويل روزانه روزنامه هاي كثير االنتشار به مسئوالن
وزارت علوم

برنامهريزي جهت ضيافت افطار كاركنان ستاد وزارت علوم در
يکي از روزهاي ماه مبارک رمضان

روزانه

ماه مبارک
رمضان

اطالع رساني از گزارش عملکرد وزارت علوم به همکاران و
10

مراجعان به وزارتخانه از طريق تلويزيون هاي  LEDو چاپ و
نصب استند در طبقات ساختمان.

19

نصب پوستر همايشها ،سمينارها و جشنواره ها در تابلوهاي
اعالنات به منظور اطالع رساني به همکاران و مراجعان

06

روزانه

برنامه هاي اداره كل روابط عمومي در

حوزه تبلیغات

07

عنوان فعاليت

رديف

تاريخ اجرا

انجام تبليغات محيطي در فضاي داخلي و بيروني وزارتخانه از طريق
طراحي و چاپ بنر ،استند و پوسترهاي مربوط به مناسبتهاي ملي و
1

مذهبي و نصب در پرتال وزارت علوم .شايان ذكر است با دانشگاهها،

مناسبتي

مراكز پژوهشي و فناوري نيز هماهنگي هاي الزم جهت اين كار برنامه
ريزي مي شود.

0

طراحي و چاپ بنر الکترونيکي مناسبتهاي ملي و مذهبي به منظور
بارگذاري در سايت msrt
طراحي و چاپ بروشورهاي تبليغاتي از گزارش عملکرد وزارت علوم،

3

5

 00بهمن

تحقيقات و فناوري به منظور توزيع در بين شهروندان ،جامعه علمي و
دانشگاهي كشور در مناسبتهاي مختلف

4

مناسبتي

عکاسي و فيلمبرداري ازمراسمها ،همايشها و سمينارهاي وزارت علوم
به منظور مستندسازي و آرشيو
مونيتورينگ برنامههاي تلويزيون و ضبط آن دسته از برنامه هايي كه
مرتبط با حوزه آموزش عالي است

هفته دولت

روزانه

روزانه

تهيه و ساخت تيزرهاي تبليغاتي و اطالع رساني به مناسبت هفته ملي
6

پژوهش و فناوري جهت پخش از شبکههاي راديويي و تلويزيوني
سراسري و استاني

08

موردي

رديف

عنوان فعاليت

تاريخ اجرا

تهيه و ساخت نماهنگ (كليپ) به مناسبت:
  16آذر؛ روز دانشجومناسبتي

7
  05آذر؛ هفته ملي پژوهش و فناوري خيرين آموزش عاليارسال پيامك هاي تبليغاتي و اطالعرساني به مسئوالن ستاد وزارت علوم،
روساي دانشگاهها ،استادان ،پژوهشگران و فناوران در خصوص:
0

 اسامي روزهاي هفته پژوهش و فناوري شعارها و جمالت حضرت امام (ره) ،مقام معظم رهبري و رياستجمهوري در خصوص پژوهش و فناوري 16 ،آذر ،روز دانشجو و ....

مناسبتهاي

طراحي و چاپ كارت تبريك سال نو و عيد نوروز براي وزير محترم به
9

منظور ارسال پيام تبريك به رياست محترم جمهوري ،اعضاي محترم

اسفند ماه

دولت و...
18

سفارش لوگوي وزارت علوم به يکي از شاخصترين گرافيست هاي كشور

راه اندازي كانال رسمي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري در شبکههاي
11

اجتماعي قانوني نظير تلگرام و اطالع رساني اخبار آموزش عالي به جامعه
علمي و دانشگاهي

09

اوايل سال

در صورت
تأييد امنيتي

21

