
 شرح وظایف روابط عمومی و اطالع رسانی

 رسانی اطالع و عمومی روابط واحد شرح وظایف 

اجرای سیاستهای اطالع رسانی دولت، همکاری با رسانه های جمعی جهت انعکاس مناسب عملکردهای بخشهای مختلف، 

ها و مناسبت ها، ایجاد حسن رابطه بین  پاسخگویی به ابهام ها، تهیه و اجرای طرحهای تبلیغاتی اداره كل، اجرای مناسب مراسم

نشریات دستگاه، مدیریت پایگاه های اطالع رسانی و افکارسنجی  كاركنان ومسئوالن دستگاه مربوط، نظارت بر انتشارات و

آیین نامه نحوه فعالیت،  2های دولتی است كه در ماده  دستگاهی از جمله اهم فعالیت های روابط عمومی اداره كل عمومی و

  . هیأت وزیران به آنها اشاره شده است 22/2/6231گاههای اجرایی مصوب دستف و اختیارات روابط عمومی وظای

حوزه های ارتباطات، اطالع رسانی، امور فرهنگی، تبلیغات و آموزش و اطالع رسانی با شرح وظایف ذیل درواحد روابط عمومی و 

 .معرفی ایفای نقش می نماید

 رسانی ارتباطات و اطالع -6

 :ارتباط با خبرگزاری ها و مطبوعات

 تنظیم، اطالع رسانی و برگزاری نشست ها و كنفرانس های خبری اداره كل -6

 تهیه، تنظیم و صدور اطالعیه، بیانیه، جوابیه و مواضع رسمی اداره كل -2

نیاز با لحاظ نمودن سطح و طبقه بندی پاسخگویی به سواالت و مراجعات خبرنگاران و اصحاب رسانه و ارائه اطالعات مورد  -2

 اخبار و اطالعات اداره كل

 تهیه فیلم، عکس و گزارش خبری از مراسم ها و برنامه های اداره كل -4

 پوشش خبری و رسانه ای نشست ها، دیدارها و نمایشگاه ها، جشنواره ها و رویدادهای داخلی و خارجی اداره كل -5

 های اداره كل در خبرهای روزانه مطبوعات، خبرگزاری ها و فضای مجازیبررسی مستمر اخبار و رویداد -1

 ارسال اخبار اداره كل برای رسانه ها براساس آیین نامه مدون -7

 شناسایی و بررسی وضعیت خبرگزاری ها و مطبوعات به لحاظ تاثیرگذاری، تیراژ و میزان مخاطب -3

 اداره كل و اولویت بندی آن ها نیبررسی درخواست های مصاحبه با رییس و معاون -9

 دریافت محورها و سواالت اصلی مصاحبه ها و تنظیم پاسخهای پیشنهادی  -61

 ن اداره كل در خبرگزاری ها و مطبوعاتیهماهنگی های الزم به منظور حضور مدیر كل و معاون  -66

 كنترل اخبار منتشره اداره كل در رسانه ها  -62

 خبرنگاران، خبرگزاری ها و مطبوعاتتهیه بانک اطالعاتی   -62



 رصد روزانه اخبار اداره كل و تهیه بولتن خبری روزانه  -64

 

 :ارتباط با صدا و سیما

 رصد اخبار اداره كل در شبکه های رادیویی و تلویزیونی      -6

 رسانه ملی بررسی ظرفیت های خبری و تولیدی صدا و سیمای جمهوری اسالمی برای حضور اداره كل در      -2

 ن در برنامه های مختلف صدا و سیمایدریافت محورها و سواالت و هماهنگی حضور مدیر كل و معاون      -2

 تهیه فیلم برنامه های حضور اداره كل در صدا و سیما و تحویل به واحد سمعی و بصری برای آرشیو      -4

 و سیما بررسی درخواست های مصاحبه با شبکه های مختلف صدا      -5

تشکیل كار گروه های مشترک برای احصاء ظرفیت ها و برنامه ریزی به منظور ارتقاء همکاری اداره كل با معاونت های       -1

 صدا، سیما، برون مرزی، سیاسی و ... رسانه ملی

 :درگاه اداره كل الکترونیک و

 پیگیری مصوباتتشکیل دبیرخانه شورای درگاه اداره كل، برگزاری جلسات و       -6

 یند به روزرسانیآتدوین دستورالعمل به روزرسانی درگاه الکترونیکی اداره كل و نظارت بر فر      -2

 تشکیل كار گروه محتوایی درگاه الکترونیکی اداره كل با مشاركت نمایندگان معاونت های ستادی و واحدهای تابعه اداره كل      -2

 اوردهای فناوری اطالعات و ارتباطات در انتقال اخبار و ارائه خدمات از طریق درگاه الکترونیکی اداره كلبهره گیری از آخرین دست      -4

 رسیدگی به پیام های مردمی واصله از طریق پست الکترونیکی درگاه الکترونیکی اداره كل      -5

به روزرسانی بانک شماره های تلفن همراه و پست الکترونیکی مخاطبان اداره كل به صورت گروه بندی شده و ارسال       -1

 الکترونیکی های نامه و پیامک طریق از مستمر پیام ها و سرخط اخبار 

 :مناسبت ها و مراسم

 كل اداره خارج و داخل در ملی و مذهبی مناسبتی، های برنامه و ها مراسم برگزاری و ریزیبرنامه       -6

 برنامه ریزی، تمهید مقدمات و اعمال مالحظات فرهنگی، تبلیغاتی و تشریفاتی در برنامه های مدیر كل      -2

 بط به منظور برگزاری برنامه هاتانجام كلیه هماهنگی ها با واحدهای مر      -2

 تسهیالت و امکاناتمکاتبه با نهادها و دستگاه ها به منظور اخذ       -4

 نظارت بر نصب بنر ، پوستر و آگهی ها و ... و تبلیغات محیطی مراسم      -5



 هماهنگی با قاری، مجری و گروه های هنری برای حضور در برنامه ها      -1

 هماهنگی برای تامین هدایا، اقالم و ... در برنامه ها      -7

 :سمعی و بصری

 سم ها و برنامه های اداره كل )صوتی و تصویری(ثبت و ضبط كلیه مرا      -6

 مدیریت سالن اجتماعات اداره كل      -2

 آرشیو برنامه ها و مراسم های اداره كل به صورت موضوعی و طبقه بندی شده      -2

 سفارش تولید تیزرها، نماهنگ ها و وله های تصویری برای مراسم های مرتبط      -4

 رسانه ای رویدادهای اداره كل و برنامه ریزی برای تولیدات مرتبطمستندسازی چند       -5

 :تبلیغات و خدمات هنری

 ارائه خدمات تبلیغاتی به معاونت های اداره كل براساس دستورالعمل تبلیغات      -6

و همچنین صفحه آرایی منشورات مركز  اطالع رسانیانجام كلیه خدمات گرافیکی شامل طراحی پوستر، بنر و سایر اقالم   -2

 روابط عمومی و اطالع رسانی

 ... طراحی اقالم تبلیغاتی مصرفی از قبیل هدایا، اوراق اداری، تابلوهای اعالنات، تابلوهای راهنما و -2

 :تولیدات فرهنگی

رسالت اداره كل آموزش  ومراكز وكارگاه های آموزشی  معرفی برنامه ریزی و حمایت از تولید محصوالت فرهنگی متنوع برای   -6

 .می باشد و مهارت آموزی  نیروهای جوان بازار كار آموزشفنی و حرفه ای كه 

 اداره كل  های تحت پوشش آموزشگاهو پژوهشی  و  فرهنگی -آموزشینظارت بر اجرای دستورالعمل   -2

 ، و ... در حوزه های تخصصی اداره كلالمپیادبرنامه ریزی برای برگزاری جشنواره ها و مسابقات  -2

 برنامه ریزی برای برگزاری نشست ها و مجامع فرهنگی به منظور معرفی موارد مرتبط با حوزه های تخصصی اداره كل -4

 لت  اداره كل  در خصوص  آموزش نیروی  بازار كاررسابرنامه ریزی برای ارائه آموزش های عمومی به منظور صیانت از  -5

 :ارتباطات فرهنگی

 فرهنگیآموزشی و پیگیری وظایف و تعهدات اداره كل در ستادها و مجامع  -6



ی نظامی هامتقاضی آموزش های  مهارتی  اداره كل  از قبیل  : نیروبرنامه ریزی برای ارتقاء همکاری اداره كل با سایر نهادهای  -2

 و صنوف، صنایع ،آموزش و پرورش ،بهزیستی، كمیته امداد امام  )ره(  ی (نیروی  انتظام –ارتش  –بسیج  –و انتظامی )سپاه 

 و عشایر و روستائی اتحادیه ها

 :نظارت بر نمایشگاه ها وجشنواره ها

 دبیرخانه و پیگیری مصوباتتشکیل كار گروه هماهنگی نمایشگاه ها و جشنواره های اداره كل، راه اندازی  -6

 تدوین تقویم نمایشگاهی اداره كل -2

 تدوین دستورالعمل اجرایی و استانداردهای برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره ها در سطح اداره كل -2

 تدوین ضوابط و شرایط واگذاری موضوعات نمایشگاهی به بخش خصوصی -4

 كاركنان در برپایی نمایشگاه ها و برگزاری جشنواره هاارزیابی، نیازسنجی و ارتقای مهارت های  -5

 ارزیابی طرح های ارائه شده برای صدور مجوز برپایی نمایشگاه -1

 تال اداره كلوررسانی صفحه اختصاصی امور نمایشگاه ها در پ گردآوری اطالعات، راه اندازی و به روز-7

 نمایشگاهی فرهنگی اداره و هماهنگ كردن فعالیتهای  -3

 استانبرنامه ریزی، تمهید مقدمات و اجرای نمایشگاه ها و هفته های فرهنگی در داخل و خارج از -9

 ، مراكز دولتی و توسط اداره كلصنایع دستی مهارت و سیاست گذاری برای مشاركت و حمایت از برپایی نمایشگاه های  -61

 بخش خصوصی

 شنواره های ملی اداره كلتشکیل ستاد ویژه برای برگزاری نمایشگاه ها و ج -66

 فرهنگی، هفته صنایع دستی، هفته دولت و سایر مناسبت مناسبتهایهفته مهارت، تشکیل دبیرخانه ستادهای بزرگداشت  -62

 های ملی مرتبط با اداره كل

 

 

 

 تهیه و تدوین : مجتبی نجفی


