ـﺪﯾﺮ
ـﺎس و ﻣـ
ـﺎﯾﻒ ﮐﺎرﺷﻨـ
ـﺮح وﻇـ
ﺷـ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ـﺎس
ـﺪﯾﺮ و ﮐﺎرﺷﻨـ
ـﺎﯾﻒ ﻣـ
ـﺮح وﻇـ
ﺷـ
رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ در ﺳﺎزﻣـﺎﻧﯽ ﻫـﻢ
اﮐﻨﻮن در آن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻢ
ﭘﯿﺶ از ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾـﻦ ﺷـﺮح وﻇـﺎﯾﻒ ﻣﺘـﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎ
ﮐـﺎﻣﻠﯽ از آن ﭼﯿـﺰی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫـﺮ
روز ﻣــﻦ و ﻫﻤﮑــﺎراﻧﻢ در ﺣــﺎل
اﻧﺠـﺎم آن ﻫﺴـﺘﯿﻢ .ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻧـﻮع
ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ اﯾـﻦ ﺳﺎزﻣـﺎن و ارﺗﺒـﺎط
ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﺑـﺎ ﺳﺎزﻣـﺎن ﻫـﺎی ﻫـﻢ ﻋـﺮض
ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ،رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ و
اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ.
این وظایف و فعالیت ها با کمی تغییر ،جهت استفاده کارشناسان
محترم روابط عمومی منتشر می شود .لازم به ذکر است برخی از وظایف
محول شده به روابط عمومی ها از سازمانی به سازمان دیگر متغیر و
متفاوت هستند و همچنین یادآوری می شود این وظایف قطعا کامل
نیستند و چنانچه شما خواننده محترم نظر یا موردی برای افزودن به
موارد یاد شده در نظر دارید از آن استفاده خواهد شد.

ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
 ۱٫ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪای و
دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮑﯽﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
 ۲٫ﺗﺪوﯾﻦ و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ و ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن
 ۳٫اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ وزارت اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ذﯾﺮﺑﻂ
 ۴٫اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در اﻣﻀﺎی ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
و ﻃﺮفﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
 ۵٫ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻫﯿﺄتﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
 ۶٫ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﻏﯿﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
 ۷٫ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اداره در ﺧﺼﻮص ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎی
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
 ۸٫ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
 ۹٫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﻮزه اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
 ۱۰٫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﯽ،
ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ….
 ۱۱٫ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اداره اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ.
 ۱۲٫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و….
 ۱۳٫ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر ﻣﺤﻮﻟﻪ از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺎﻓﻮق
ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
 ۱٫ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ،
ﻣﻨﻄﻘﻪای و دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
 ۲٫ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﻣﻠﯽ و ﻧﯿﺰ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻣﺮﺗﺒﻂ  ۳٫ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
 ۴٫ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در اﺟﻼسﻫﺎی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
 ۵٫اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺘﻮن ﯾﺎ ﻣﺬاﮐﺮات ﻫﯿﺄتﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻻن ذﯾﺮﺑﻂ

 ۶٫ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﻫﯿﺄتﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
 ۷٫اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی ﻻزم و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮای ﻏﯿﺮ ﻓﺎرﺳﯽ
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
 ۸٫اﻧﺠﺎم و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر ﻣﺤﻮﻟﻪ از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮ
ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
 ۱٫ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزی در ﺧﺼﻮص ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی ،ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ  ،اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ،
آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن.
 ۲٫ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن در ﺣﻮزه رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ.
 ۳٫ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزی در ﺧﺼﻮص ﺑﻬﺒﻮد و ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی
اﺑﻼﻏﯽ.
 ۴٫ارﺗﺒﺎط و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﮐﺎری ﺳﺎزﻣﺎن
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺧﺒﺮی.
 ۵٫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ ،ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ ،ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎ،
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ.
 ۶٫اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﻔﮑﺮی ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺧﺼﻮص ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزه رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ،ﮔﺮاﻓﯿﮏ ،اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ،ﻓﯿﻠﻢ و
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻫﻨﺮی.
 ۷٫ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎی رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ.
 ۸٫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ واﺣﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آن در ﺣﻮزه
ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و….
 ۹٫ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ.
 ۱۰٫اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ.
 ۱۱٫ﻧﻈﺎرت ﺷﮑﻠﯽ و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺖ و وﺑﻼگ ﺳﺎزﻣﺎن.
 ۱۲٫ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر ﻣﺤﻮﻟﻪ از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺎﻓﻮق.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
 ۱٫ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ اﺧﺒﺎر ،ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ،ﺟﻮاﺑﯿﻪ ،اﻃﻼﻋﯿﻪ و… ارﺳﺎل و
ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻧﻌﮑﺎس آن در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ.
 ۲٫اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻫﻨﺮی در ﺣﯿﻄﻪ ﮔﺮاﻓﯿﮏ اﻋﻢ از ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮارد
ارﺟﺎﻋﯽ ،ﺻﻔﺤﻪ آراﯾﯽ ﮐﺘﺐ ،ﺟﺰوات و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ارﺟﺎﻋﯽ و….
 ۳٫ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن و ﻫﻤﮑﺎری در ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ،
ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ ،ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ.
 ۴٫ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻮارد اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮوﺷﻮر ،ﻣﺠﻠﻪ ارش،
اﻧﻮاع اﻟﻮاح ﻓﺸﺮده و ….

 ۵٫ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ )ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﺎ ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺻﺪا و
ﺳﯿﻤﺎ(.
 ۶٫ﭘﺎﯾﺶ اﺧﺒﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﻬﯿﻪ ﺑﻮﻟﺘﻦ روزاﻧﻪ و
ارﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ.
 ۷٫ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﮐﺴﺐ اﻃﻼع از اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎران.
 ۸٫ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﯾﮏ ،ﺳﻪ ،ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ و ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ از ﻣﯿﺰان اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر
ﺳﺎزﻣﺎن در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺴﺐ
ﻣﻮرد.
 ۹٫ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎﯾﺖ و وﺑﻼگ ﺳﺎزﻣﺎن.
 ۱۰٫اﯾﺠﺎد و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و آرﺷﯿﻮ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﺪاری ،ﺷﻨﯿﺪاری و
ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ.
 ۱۱٫اﻧﺠﺎم ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر ﻣﺤﻮﻟﻪ.

