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مقررات و دستورالعملهاي
اجرايي
اداره كل روابط عمومي
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مقدمه:
آنچه در پي ميآيد ،مجموعهاي از مقررات و دستورالعملهايي است كه از
سوي اداره كل روابط عمومي به منظور انجام فرآيند اطالعرساني و
تبليغات و حوزههاي مرتبط با رسانهها به دانشگاهها ،مراكز آموزشي،
پژوهشي و فناوري ابالغ شده است.
هدف از تجميع اين مقررات ،دستيابي آسان و سريع كارگزاران روابط
عموميها دانشگاهها به اين مجموعه است.
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اساسنامه شورای هماهنگی
روابط عمومی های دانشگاهها و مراکز
پژوهشی و پارك های علم وفناوری
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فصل اول :مقدمه
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري بعنوان يكي از اصللي تلرين متوليلان علل و
فناوري در كشور اهداف ،رسالت و ماموريت هاي متنلوع و متعلددي داشلته و
دانشگاه ها ،مراكز پژوهشي و فناوري و به تبع آن مخاطبان گسترده اي را نيز
تحت پوشش دارد .از اين رو تعامل سازنده و مفيد با مخاطبان و ارتباط مستمر
با گروه هاي هدف به نظام ارتباطي هوشمند و فعالي نيازمند است.
در هر نهاد و دسلتگاهي ،روابلط عملومي بله عنلوان واحلد رابلط بلا گسلتره
مخاطبان ،با شرح وظايف ،حوزه كاري ،تاثيرگذاري ،بينش و سازماندهي بسيار
متفاوت قابل مشاهده است .اداره كل روابط عمومي وزرات متبوع نيلز بعنلوان
واحد سازماني مجري تحقق اهداف ارتباطي وزارت علوم مي بايست با استفاده
از خالقيت هاي هنري و ابزار و فناوري هاي نوين به ايفلاي نقلش و رسلالت
خود بپردازد .از اين رو به منظور رشد ،توسعه و كارآمد شدن روابط عملومي در
مجموعله وزارت عللوم ،دانشلگاه هلا ،مراكلز پژوهشلي و فنلاوري« ،شللوراي
هماهنگي روابط عمومي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري» تشكيل مي گردد.
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فصل دوم :کلیات
ماده  :1شوراي هماهنگي روابط عموميهاي دانشگاه ها و مراكلز پژوهشلي و
فناوري به منظور سياستگذاري واحد ،هماهنگي و انسجام بهتلر فعاليلت هلاي
روابط عمومي هاي دانشگاه ها و مراكز پژوهشي و فناوري تشكيل مي گردد.
ماده :2شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي دانشگاه ها و مراكلز پژوهشلي و
فناوري از اين پس در اين اساسنامه به اختصار «شوراي هماهنگي» ناميده مي
شود.
ماده :3رياست شوراي هماهنگي بر عهده مديركل روابط عمومي وزارت متبلوع
مي باشد.
ماده :4مصوبات شوراي هماهنگي پس از تائيد مقام محترم وزارت به دانشلگاه
ها و مراكز پژوهشي و فناوري ابالغ و الزم االجراست.
ماده :5فعاليت شوراي هماهنگي از زملان تشلكيل بله ملدت نامحلدود تعيلين
مي شود.

فصل سوم :اهداف
ماده :6اهداف تشكيل شوراي هماهنگي به شرح ذيل است:
 -1-6ايجاد زمينه براي ارتقاي جايگاه روابط عمومي ها.
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 -2-6تقويت وحدت رويه و انسجام بخشي به فعاليتهاي روابط عموميها.
 -3-6فراه كردن زمينه فعاليتهاي تخصصي و حرفه اي روابط عمومي هلا
با تاكيد بر فناوريهاي نوين ارتباطي و اطالعاتي.

فصل چهارم :ساختار
ماده  :7اركان شوراي هماهنگي عبارت است از :دبيرخانله شلوراي هملاهنگي
روابط عمومي ها و شوراهاي روابط عمومي مناطق نه گانه كشوري.
ماده :8دبيرخانه شوراي هماهنگي در محلل اداره كلل روابلط عملومي وزارت
علوم مستقر مي باشد.
ماده :9عزل و نصب مسوول دبيرخانه شوراي هماهنگي با حك رئيس شلوراي
هماهنگي خواهد بود .مدت انتصاب وي ( 2دو) سال مي باشد.
ماده :11شوراي هماهنگي متشكل از افراد ذيل است:
 -1-11مدير كل روابط عمومي وزارت علوم
 -2-11مشاور وزير در امور رسانه ها
 -3-11يكي از مشاوران جوان وزير
 -4-11مشاور وزير در امور زنان
 -5-11معاون ارتباطات و اطالع رساني مدير كل روابط عمومي وزارت علوم
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 -6-11معاون برنامهريزي و مناسبتهاي مدير كل روابط عمومي وزارت علوم
 -7-11دبيران مناطق نه گانه كشوري
 -8-11مديران روابط عمومي دانشگاه هاي :جامع علمي كاربردي ،پيام نلور و
نماينده منتخب مديران روابط عمومي هاي مراكز پژوهشي ،پارك هاي علل و
فناوري و مؤسسات غيرانتفاعي.
تبصره :اين نمايندگان توسط مراكز پژوهشلي ،پلارك هلاي علل و فنلاوري و
مؤسسات غيرانتفاعي انتخاب ميشوند
تبصره :از ساير مديران يا كارشناسان بنا به ضرورت دعوت بعمل مي آيد.
ماده :11جلسات شوراي هماهنگي به صورت ماهانه (هر ماه يل

بلار) برگلزار

مي گردد.
تبصره :جلسات فوق العاده بنا به نظر رئيس شوراي هماهنگي و يا تصلويب در
جلسه شوراي هماهنگي تشكيل مي گردد.
ماده :12جلسات با حضور رئيس يا نايب رئيس به علالوه ي حلداقل يل

دوم

اعضا رسميت خواهد يافت.
تبصره :مصوبات اين جلسات با تصويب (نصف  +ي ) اعضاي حاضر در جلسه
الزم االجرا مي باشد.
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فصل پنجم :شرح وظایف شورای هماهنگی روابط عمومی ها
ماده :13شرح وظايف شوراي هماهنگي به شرح ذيل است:
 -1-13تدوين استراتژي ها و برنامه هلاي سلاالنه بلراي روابلط عملومي هلا
براساس سياست هاي ابالغي از سوي هيأت دولت و وزيلر عللوم ،تحقيقلات و
فناوري.
 -2-13نظارت و ارزيابي عملكرد روابط عملومي هلاي دانشلگاه هلا و مراكلز
پژوهشي و فناوري كشور و واحدهاي تابعه وزارت متبوع.
 -3-13برنامهريزي براي برگزاري دورههاي آموزشي ،جشنوارهها و همايشها.
 -4-13تدوين و تصويب آيين نامه هاي مورد نياز.
 -5-13اصالح و تغيير مواد اين اساسنامه بنا به ضلرورت و تصلويب دو سلوم
كل اعضا.
 -6-13نظارت ،ارزيابي و اقدام مقتضي در خصوص نحوه عملكرد و فعاليتهاي
شوراهاي مناطق نه گانه.
تبصره :جابجايي دبير شوراي مناطق در صورت عدم فعاليت رضلايتبخلش در
طي ي

بازه زماني  6ماهه ،در شوراي هماهنگي مورد بررسي و اتخاذ تصمي

خواهد شد.
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ماده  :14شرح وظايف مسؤول دبيرخانه شوراي هماهنگي به شرح ذيل است:
 -1-14پيگيري مصوبات شوراي هماهنگي
 -2-14هماهنگي و ارتباط با اعضاي شوراي مناطق نه گانه كشوري
 -3-14تنظي جلسات شوراي هماهنگي
 -4-14ارائه گزارش به رئيس شوراي هماهنگي.
فصل ششم :شرح وظایف شوراهای روابط عمومی
ماده  :15مناطق نه گانه كشوري بعنوان كارگروه هلاي كارشناسلي و رابلط بلا
روابط عمومي دانشگاه ها و مراكز پژوهشي و فناوري مناطق وظايفي به شلرح
ذيل خواهند داشت:
 -1-15بررسي و ارائه نقطه نظرات كارشناسي پيرامون اهلداف اساسلنامه بله
شوراي هماهنگي.
 -2-15ارزيابي فعاليت اعضاي منطقه اي.
 -3-15برگزاري دوره هاي آموزشي براي اعضاي منطقه اي.
 -4-15تشكيل جلسات ادواري در دانشگاه هلا و مراكلز پژوهشلي و فنلاوري
منطقه.
 -5-15پيگيري اجراي مصوبات شوراي هماهنگي.
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 -6-15ارائه مستمر گزارش اقدامات و فعاليتها به شوراي هماهنگي.
تبصره :مناطق نه گانه كشوري به شرح ذيل است:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

تهران ل غرب
تهران ل شرق
استانهاي :اصفهان ،ق  ،مركزي ،چهار محال و بختياري و يزد
استانهاي :خراسان رضوي ،شمالي و جنوبي
استانهاي :آذربايجان شرقي،آذربايجان غربي ،اردبيل و زنجان
استانهاي :لرستان ،همدان ،كردستان ،ايالم و كرمانشاه
استانهاي :هرمزگان ،سيستان و بلوچستان و كرمان
استانهاي :گيالن ،قزوين ،گلستان ،سمنان و مازندران
استانهاي :خوزستان ،فارس ،بوشهر و كهگيلويه و بوير احمد

ماده  : 16شوراهاي روابط عمومي مناطق نه گانه دانشگاهي كشور از بين خلود
فردي را بله عنلوان دبيلر آن منطقله بله رئليس شلوراي هملاهنگي معرفلي
مي نمايند .مدت انتخاب وي براي اين سمت به مدت 2سلال اسلت كله ايلن
مدت با انتخاب مجدد اعضاي شوراي منطقه قابل تمديد است.
تبصره :در صورتي كه دبير شوراي روابط عملومي منطقله در سلمت ملديريت
روابط عمومي جابجا شد ،دبيري شورا به فرد جانشين وي منتقل خواهد شد تلا
در اولين جلسه دبير جديد معرفي گردد.
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فصل هفتم :سایر مالحظات
ماده :17بودجه :بودجه شوراي هملاهنگي بعنلوان بودجله اعتبلارات جلاري در
بودجه ساالنه اداره كل روابط عمومي و نيز شوراهاي هماهنگي منلاطق پليش
بيني و لحاظ مي شود.
اين اساسنامه در  7فصل و  17ملاده و هفلت تبصلره در تلاري  88/3/11بله
تصويب اعضا رسيد و پس از تاييلد مورخله … … وزيلر عللوم ،تحقيقلات و
فناوري قابليت اجرايي دارد.
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آئين نامه روشنگري رسانهاي
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
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مدیران روابط عمومی دانشگاهها ،مراکز پژوهشی و فناوری
و سازمانهای وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
سالم عليك ،
دستيابي به تعامل دقيق و هدفمند با رسانه هاي جمعي وتدوين برنامه رسانهاي
منسج توسط مديران روابط عمومي براي دانشگاهها ،مراكز پژوهشي و
فناوري و سازمان هاي وابسته به وزارت علوم ،ضرورتي انكارناپذير قلمداد مي-
شود؛ لذا با عنايت به مفاد «آييننامه روشنگري رسانهاي» در دولت تدبير و
اميد به شماره  175768مورخ  23/11/1393دستورالعمل اجرايي اين آييننامه
تحت عنوان «آييننامه روشنگري رسانهاي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري در
دولت تدبير و اميد» تدوين شده است .ضروري است مديران روابط عمومي به
منظور وحدت رويه ،انسجام بخشي و تقويت فعاليت روابط عمومي ها در
اجراي برنامه ها و سياستهاي اطالع رساني و همكاري با رسانههاي جمعي
جهت پوشش مطلوب رسانهاي و انعكاس مناسب عملكردها و اقدامات ،با
طراحي نظامي روشمند براي تنوير افكار عمومي و پاسخگويي به ابهامها،
شبهات و انتقادات ،براي ايجاد فضاي نشاط و اميد در بين جامعه علمي و
دانشگاهي بستر سازي كرده و با پرهيز از ايجاد فضاي اختالل و تناقضگويي
از سوي مسئوالن دانشگاهها ،پژوهشگاهها ،پاركهاي عل و فناوري و
سازمانهاي وابسته به وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري موارد ذيل را مورد
توجه قرار دهند:

15

 -1مسئوليت مستقي هرگونه فعاليت رسانهاي اع از انتشار گزارش
عملكرد ،انتشار بيانيه خبري ،انجام مصاحبه و تهيه پاس به رسانه ها به
عهده مديران روابط عمومي است.
 -2كليه واحدهاي روابط عمومي دانشگاهها ،مراكز پژوهشي و فناوري و
سازمانهاي وابسته به وزارت علوم موظفند به صورت روزانه نسبت به
رصد و پايش مطبوعات كثيراالانتشار و رسانههاي جمعي اقدام كرده و
سازوكار الزم در اين خصوص را پيش بيني كنند.
-3

گزارشهاي تهيه شده از مطبوعات كثيراالنتشار و رسانههاي جمعي
بايستي به صورت روزانه ،منظ و دستهبندي شده جمع آوري و در اختيار
مسئوالن قرار گيرد.

 -4مديران روابط عمومي موظفند بالفاصله پس از انتشار آن دسته از اخبار
يا گزارشهاي شبههناكي كه نيازمند روشنگري است ،پاس مستدل را
تهيه و پس از هماهنگي و اخذ نظر مكتوب از اداره كل روابط عمومي
وزارت علوم به رسانههاي مورد نظر و ديگر رسانههاي جمعي به منظور
تنوير افكار عمومي ارسال تا اطالع رساني مطلوب انجام پذيرد .بديهي
است انتشار پاس هاي مورد نظر بسته به ميزان اهميت موضوع از طريق
روابط عمومي موسسه ،پايگاه اطالع رساني وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري (سامانه  ، )msrtسايت اطالع رساني دولت و يا ساير روشها
انجام مي شود.
تبصره :در مواردي كه مؤسسه آموزشي ،پژوهشي ،فناوري و يا سازمان
وابسته به وزارت علوم مورد انتقاد ،تشخيص دهد كه انتقاد وارد شده به هر
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دليلي نياز به پاسخگويي مستقي يا علني ندارد ،الزم است علت و داليل عدم
پاسخگويي را به صورت مكتوب تهيه و به اداره كل روابط عمومي وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري ارسال نمايد.
-5

پاس هاي تهيه شده جهت ارسال به مطبوعات كثيراالنتشار و رسانه هاي
جمعي توسط مديران روابط عمومي ميبايست برخوردار از ويژگيهاي زير
باشند:

 مستدل و مستند باشند؛ روشنگرانه ،خالي از ابهام جديد و البته صريح باشند؛ چالش برانگيز و موجب سوء استفادههاي جديد نباشند؛ شامل اتهام زني و فرافكني به ساير مراكز آموزشي ،پژوهشي و فناوري وسازمانهاي وابسته به وزارت علوم و همچنين ساير دستگاههاي اجرايي
استاني و يا كشوري نباشند؛
 به دور از كلي گويي و تطويل كالم بوده و جامع موارد مورد نظر و مانع ايجادهرگونه ايراد اتهام و فاقد واژه ها و ادبيات تحك آميز و تحري

كننده

باشند.
 -6اداره كل روابط عمومي وزارت علوم ،گزارش عملكرد روابط عمومي
دانشگاهها ،مراكز پژوهشي و فناوري و سازمانهاي وابسته در پاس به
انتقادات موضوع اين بخشنامه شامل ميزان پاسخگويي مؤسسهها ،كيفيت
پاس ها ،سرعت پاسخگويي و استدالل مؤسسه ها براي عدم پاسخگويي
را پس از جمع بندي گزارشها به وزير محترم علوم ،تحقيقات و فناوري
و شوراي معاونان وزارتخانه ارائه خواهد كرد.
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آيين نامه نحوه فعاليت ،وظايف و
اختيارات روابط عمومي
دانشگاهها ،مراكز پژوهشي و
فناوري
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رؤسای دانشگاهها ،مراگز پژوهشی ،فناوری و رؤسای
سازمانهای وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری
سالم علیكم،
با عنايت به مفاد آيين نامه نحوه فعاليت ،وظايف و اختيارات روابط عمومي
دستگاههاي اجراي مصوب هيأت محترم وزيران به شماره /65354ت 37374
هل مورخ  1386/4/27و اصالحيه آيين نامه مذكور به شماره /11241ت
 45794هل مورخ  1391/1/26مبني بر ارتقاء سطح سازماني روابط عموميها و
آيين نامه سازماندهي و تشكيالت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و
پژوهشي موضوع بخشنامه شماره  15/273298مورخ  1391/12/27و
اساسنامه شوراي هماهنگي روابط عموميهاي دانشگاهها ،مراكز پژوهشي و
پاركهاي عل و فناوري موضوع بخشنامه شماره  12/945مورخ 1388/5/31
ضروري است به منظور وحدت رويه ،انسجام بخشي و تقويت فعاليت روابط
عمومي ها و در اجراي سياستهاي اطالع رساني و همكاري با رسانه هاي
گروهي جهت انعكاس مناسب عملكرد ،پاسخگويي به ابهام ها و تهيه و اجراي
طرح هاي تبليغاتي و مناسبتها و نيز ايجاد حسن رابطه بين كاركنان و
مسئوالن دانشگاهها ،پژوهشگاهها ،پاركهاي عل و فناوري و سازمانهاي
وابسته به وزارت متبوع موارد ذيل اجرا گردد.
 -1رئيس روابط عمومي دانشگاهها ،پژوهشگاهها ،پاركهاي عل و فناوري و
سازمانهاي وابسته از سوي عالي ترين مقام مؤسسه مربوطه و با هماهنگي
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رئيس مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت متبوع انتخاب و به
صورت مستقي زير نظر مقام منصوب كننده فعاليت نمايد.
 -2داشتن خالقيت ،تحرك و آگاهي سياسي – اجتماعي و رسانه اي ،سابقه
حداقل  2ساله فعاليت در حوزه روابط عمومي و تحصيالت مرتبط با حوزه
روابط عمومي از جمله شرايطي است كه توجه به آن ،در انتخاب فرد
مناسب براي انتصاب در پست رئيس روابط عمومي مؤسسه ضروري است.
 -3رئيس روابط عمومي به عنوان مشاور رؤساي دانشگاهها ،پژوهشگاهها و
پاركهاي عل و فناوري و سازمانهاي وابسته منصوب و بعنوان عضو در
جلسات شوراي مديران و شوراي فرهنگي حضور داشته و با تشخيص
باالترين مقام مؤسسه در جلسات هيأت رئيسه شركت نمايد.
 -4به منظور ايجاد ساختار مناسب روابط عمومي ،دانشگاهها ،و پژوهشگاهها
 ،پاركهاي عل و فناوري و سازمانهاي وابسته موظفند جذب ظرفيت
سازماني مصوب روابط عمومي را از سهميه استخدامي ستادي خود و از
ميان دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي روابط عمومي و رشته هاي
مرتبط و يا افراد مجرب در زمينه مذكور را در اولويت قرار داده و جهت
ارتقاي آنان اقدام نمايند.
 -5كليه واحدهاي سازماني ذيربط دانشگاهها ،پژوهشگاهها ،پاركهاي عل و
فناوري و سازمانهاي وابسته مكلفند به منظور تعامل مناسب با روابط
عمومي فعاليت هاي مربوط به انتشار گزارش عملكرد و انتشار هر گو نه
خبر و انجام مصاحبه با رسانه هاي گروهي را صرفاً از طريق روابط
عمومي ها انجام دهند.
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 -6كليه واحدهاي سازماني ذيربط دانشگاهها ،پژوهشگاهها ،پاركهاي عل
و فناوري و سازمانهاي وابسته مكلفند برگزاري هر گونه نمايشگاه
اطالع رساني و تبليغاتي را با هماهنگي روابط عمومي هاي موسسه
انجام دهند.
 -7مديريت پايگاههاي اطالع رساني دانشگاهها ،پژوهشگاهها ،پاركهاي
عل و فناوري سازمانهاي وابسته بر عهده روابط عمومي موسسه است.
 -8دانشگاهها ،پژوهشگاهها ،پاركهاي عل و فناوري سازمانهاي وابسته
موظفند به منظور تأمين بودجه روابط عمومي و اطالع رساني ،حداقل
دو در هزار بودجه جاري ستادي را جهت تصويب در دستور كار هيأت
امناي مؤسسه ذيربط قرار دهند.
 -9با توجه به جايگاه و نقش مه شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي
وزارت متبوع ،در ارتقاي فعاليت ها و تحقق اهداف كالن نظام آموزش
عالي كشور ،در سطوح ملي و منطقه اي ،رؤساي دانشگاهها،
پژوهشگاهها ،پاركهاي عل و فناوري و سازمانها وابسته موظفند
حمايت هاي الزم را به منظور حضور رؤساي روابط عمومي در جلسات
و برگزاري منظ نشست هاي اين شورا بر اساس برنامه هاي زمانبندي
شده را انجام دهد.
 -11مدت اعتبار احكام انتصاب رؤساي روابط عمومي حداكثر 2سال مي-
باشد و پس از آن رئيس مؤسسه بر اساس گزارش عملكرد  2ساالنه
آنان ،نسبت به انتصاب مجدد يا تعيين فرد جديد اقدام خواهد كرد.
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آئين نامه نحوه بارگذاري
اخبار ارسالي دانشگاهها ،مراكز
پژوهشي و فناوري در سامانه
اطالعرساني وزات علوم
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مدیران روابط عمومی دانشگاهها ،مراکز پژوهشی و فناوری
و سازمانهای وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
سالم علیکم؛
به منظور دستيابي به تعامل هدفمند ،تعيين مسير روشن و مشخص،
هماهنگ سازي روشها ،تسريع در تامين اهداف روابط عمومي دانشگاهها،
مراكز پژوهشي و فناوري و سازمانهاي وابسته به وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري در بخش اطالع رساني و ضمانت توفيق اين اطالع رساني از طريق
سامانه اطالع رساني وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري معروف به ،msrt
«دستورالعمل اجرایی نحوه بارگذاری اخبار ارسالی دانشگاهها،
مراکز پژوهشی و فناوری در سامانه اطالع رسانی وزارت علوم»
تدوين شده است .ضروري است مديران روابط عمومي موسسات به منظور
وحدت رويه و انسجام بخشي در ارسال اخبار توليدي مؤسسه ،جهت بارگذاري
در اين سامانه موارد ذيل را مورد توجه قرار دهند:
 -1اخبار و گزارشهاي خبري ارسالي از سوي روابط عمومي موسسات بايستي
به صورت حرفه اي و با در نظر گرفتن تكني
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هاي خبرنويسي و گزارش

نويسي تهيه و توليد شود .به طوري كه خبر ارسالي ،گزارشي از رويدادهاي
واقعي و عيني با ي

يا چند ارزش خبري و شامل تيتر ،ليد و متن مناسب

باشد.
 -2اخبار ارسالي از سوي روابط عمومي موسسات بايستي با فونت  ،12قل
 Tahomaو حداكثر در ي

صفحه  21( A4خط) به زبان ساده ،رسا

و روشن تنظي شود و حتي االمكان از به كار بردن اصطالحات فني و
تخصصي در خبر خودداري شود .در صورت ضرورت درج اصطالحات فني
و تخصصي ،اين اصطالحات به گونه اي نوشته شوند كه فه آن براي
مخاطبان و همگان ممكن باشد.
 -3از ارسال اخبار داخلي درون دانشگاهي از قبيل برنامه هاي فرهنگي،
ورزشي ،اعياد و عزاداريها كه داراي مخاطبان داخلي است ،خودداري
شود چرا كه بارگذاري اين گونه اخبار در سايت اطالع رساني وزارت علوم
كه مخاطبان عام دارد به دور از اصول حرفهاي است.
 -4در تنظي اخبار توليدي ،به نام ،نام خانوادگي و سمت مقام مسئول مورد
نظر در ليد خبر به طور كامل اشاره شود .ممكن است اين افراد در ميان
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مخاطبان محلي و درون دانشگاهي شناخته شده باشند ولي براي ساير
مخاطبان عام در ساير اقصي نقاط كشور ناآشنا باشند.
 -5جهت صرفه جويي در وقت ،حتياالمكان سعي شود اخبار ارسالي عاري از
غلطهاي اماليي و انشايي باشد .بدين منظور الزم است قبل از ارسال ،
خبر بازبيني و ويرايش شود.
 -6اخبار توليدي با مشخصات زير ،قابل بارگذاري در سامانه اطالعرساني
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري(  ) msrtاست:
6-2

اخبار مربوط به سخنرانيهاي رئيس ،معاونان و ساير مسئوالن
دانشگاه  ،مراكز پژوهشي و فناوري در موضوعات خاص و مراس
مه .

7-2

اخبار مربوط به مراس افتتاح يا كلنگ زني طرحهاي عمراني
موسسه توسط مسئوالن.

 -6-3اخبار مربوط به موفقيتهاي علمي استادان ،اعضاي هيات علمي
و دانشجويان در سطح داخلي و خارجي.
 -6-4اخبار مربوط به اختراعات ،ابتكارات و نوآوريهاي استادان،
اعضاي هيات علمي و دانشجويان موسسه.
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-6-5

اخبار مربوط به كارگاههاي آموزشي با شرح كامل اهداف و
برنامههاي آن كارگاه.

 -6-6اخبار مربوط به موفقيتهاي فرهنگي ،هنري ،ورزشي دانشگاهها،
مراكز پژوهشي و فناوري در سطح داخلي و خارجي.
 -6-7اخبار مربوط به سخنراني ،افتتاح پروژه هاي عمراني و بازديدهاي
صورت گرفته از دانشگاه ،مركز پژوهشي و فناوري توسط
مسئوالن وزارت علوم ،ساير مسئوالن كشوري و مقامات محلي.
-6-8

اخبار ارسالي از قراردادها ،معاهدات و تفاه نامههاي همكاري
موسسه با ساير مراكز دانشگاهي داخلي و خارجي .

 -6-9اخبار مربوط به خيرين دانشگاه (خيرين آموزش عالي).
-6-11

اخبار مربوط به دفاع پايان نامه هاي خاص كه در جهت
گسترش مرزهاي دانش انجام گرفته است.

 -6-11نكات ضروري كه بايستي مدنظر قرار گيرد:
 -6-11-1بيانيه تشكلهاي دانشجويي و ساير تشكلهاي
دانشگاهي در سايت اطالعرساني وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري بارگذاري نميشود.
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 6-11-2سعي شود همراه با اخبار ارسالي ،عكسهاي
مربوطه نيز تهيه و ارسال شود.
 -6-11-3اخبار ارسالي از سوي موسسات عمدتاً در بخش و
لين

«اخبار دانشگاهها و مراكز پژوهشي» سايت

 msrtبارگذاري ميشود.
 - 6-11-4آن دسته از اخبار دانشگاهها و مراكز پژوهشي و
فناوري و موسسات وابسته به وزارت علوم كه
ارزش خبري دربرگيري در سطح ملي داشته باشد،
روي صفحه اول سايت بارگذاري خواهد شد.
 -7از ارسال اخبار قديمي ،سوخته و همچنين اخبار كوتاه ،ك محتوا و
مبه خودداري شود.
 -8با عنايت به كثرت دانشگاهها ،مراكز پژوهشي و فناوري ،از ارسال
خبرهاي متعدد به طور همزمان خودداري شود و گزينشگري در
روابط عمومي دانشگاه صورت پذيرد.
مهدخت بروجردی علوی
مدیر کل روابط عمومی
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