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نظام پزشکی اصفهان
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تعریف اجمالی از روابط عمومی

هبشدهریزيبرنامهوسنجیدهآگاهانه،هايتالشواقداماتازايمجموعهعموميروابط

رنظموردهايگروهوسازمانیكبینمتقابلتفاهمكسبوعموميمشاركتجلبمنظور

.استسازمانآن

نیزوپزشکیحرفهوسالمتحوزههایپیچیدگیوهاظرافتبهتوجهباوراستاایندر

ووظایف)3مادهو(اهداف)2مادهباألخصسازمان؛قانونواستراتژیکبرنامه

وزیرشبانهتالشبانمودسعیبودننوپاعلیرغمسازمانعمومیروابطواحد،(اختیارات

بهسبتنگذشتههایکاستیجبرانوبالفعلوبالقوههایپتانسیلکلیهازمندیبهرهو

اقدامهگرایانتحولوعملیاتیصورتبهسازمانبیرونیودرونیذینفعانمطالباتتأمین

.نماید

مدیره،هیئتمحترماعضایکلیههایحمایتوهاراهنماییازدانیممیالزمخودبر

صمیمانهاصفهانپزشکینظامسازمانسختکوشوعزیزهمکارانومدیرانمعاونین،

.نمائیمقدردانی





سرمایه اجتماعی؛ مؤلفه گریزناپذیر در توسعه

ایتوسعهاهدافازراهاسازمانآن،هایلفهؤمازیكهركاهشوتنزلكهرودمیشماربهپیشرفتورشدمهمعواملازاجتماعیسرمایه

.استآنمختلفهایبخشدرآسیببروزوبحرانایجادبرایمقدمهوساختهدورخود

نمایدمیایفااجتماعیسرمایهاحیایوحفظدرضروریگاهیومهمنقشیعمومی،روابطامروزی؛جوامعدر.

بهکهاستمدیریتیایوظیفهعمومیروابط":گویدمیآندرتعریفعمومیروابطازتعریف472بررسیازپس1976سالدرهارلورکس

نسبتوشدهدرگیرمشکالتومسائلمدیریتدر.کندمیکمکمخاطبانشوسازمانبینهمکاریوتفاهموسویهدوارتباطاتحفظواستقرار

شانآگاهیجریانحفظدرراهاآنوداشتهتأکیدعمومیعالیقوافکاربهتوجهدرمدیرانمسئولیترویبر.استحساسعمومیافکاربه

".رساندمییاریتغییربرای

(،2009هزلتون)آیدمیوجودبهاجتماعیمراوداتوارتباطاتمرتبطهایشبکهازاجتماعیسرمایهاساسکهاستباوراینبرنیز.

واعتبارادایجسازی،اعتماداطمینان،توسعهوایجادشاملآن،تولیدچرخهواستاعتماداجتماعی،سرمایهمهمبسیارواساسیعنصرتردیدبی

.شودمیمنجرسازماناثربخشارتباطیعملکردبهاعتماد،واستمشارکتوهمکاریتوسعه

حرفشاغالنصنفیحقوقازحمایتوحفظوبیمارانحقوقازحمایتوحفظنیزا.ا.جپزشکینظامسازمانقانون2مادهدرکههمانگونه

نافعموسازمانمنافعبینهماهنگیبهراستا،همیندرحرکتبانیزسازمانعمومیروابطواحدشده،برشمردهسازمانیمهماهدافازپزشکی

.استداشتهاجتماعیهایسرمایهاحیایدرسعیاثربخش؛عملکردیباونمودهکمکاجتماعیهایگروه





فق در بارگزاری اخبار و به روز رسانی کانال تلگرام سازمان و عضو گیری مو

هزار عضو4این دوره با بیش از 

سوشیال مدیا و برند سازی در 

شبکه های اجتماعی

ازه راه اندازی صففحه رسفمی سفازمان در اینسفتاگرام و عضفوگیری موففق در بف

زمانی چند ماهه با قریب به سه هزار عضو

پ راه اندازی صفحه ویژه سفازمان در نرم اففزار آپفارات جهفت بفازخورد بهتفر کلیف

ها و گزارش های تصویری

 راه انفففدازی سفففایت رسفففمی و اختصاصفففی سفففازمان و بفففه روز رسفففانی مسفففتمر و

استفاده از تگ های مؤثر جهت افزایش سئوی سایت

 نظففارت مسففتمر بففر مصففاحبه هففای مففرتبط و انتشففار اخبففار درون سففازمانی در

رسانه های جمعی

آن ایجاد درآمد برای سازمان از طریفق دریاففت آگهفی هفای تبلیغفاتی و انعکفاس

ها در صفحات رسمی سازمان و خبرنامه نبض فیروزه ای







هااطالع رسانی و ارتباط با رسانه

ویسازمانمهممسائلپیرامونمطبوعاتیوخبرینشست چندینبرگزاری

اناستتصویریونوشتاریهایرسانهدرمهمرویدادهایواخبارانعکاس

عالفهایرسانهباهماهنگیطریقازسازمانیبرندینگراستایدرتالش

وسازمانعملکردگزارشارائهومصاحبهانجامجهتمحلیوسراسری

ردب  افزایشجهتاستانسطحدرمختلفهایارگانواداراتبهانعکاس

سازمانخبری

خبرنامهازشماره16تاکنونکهسازمانخبریبولتنوجرایدبریدهتهیه

تاناسسطحدرمانیمراکزدرویافتهانتشارفیروزه اینبضعنوانتحت

استداشتهمناسبیانعکاسوتوزیعنیز







هااطالع رسانی و ارتباط با رسانه

وسازمانیمراسماتوجلساتکلیهازگزارشوعکستهیه

دورهایندربرنامه460ازبیشپوشش

درگزارشگریوتصویریمختلفگزارش هایتهیهومحتواتولید

اطالعپزشک،روزخبریگزارشجملهازسازمانیمباحثراستای

وواکسیناسیونروندتشریحکرونا،خصوصدرعمومیرسانی

...واعضاواکسیناسیونخصوصدرسازمانعملکردگزارش

بهپاسخجهتاصفهان؛مرکزسیمایوصدابامناسبتعامل

تیزرهایانعکاسوامروزاصفهانبرنامهدرمردمیشکایات

تبلیغاتیهزینههیچگونهدریافتبدونسازمانتبلیغاتی



اندار نشست هیئت مدیره نظام پزشکی با است

اصفهان

 از سلسله جلسات هیئت مدیره نظام

پزشکی اصفهان





هااطالع رسانی و ارتباط با رسانه

اداراتهایعمومیروابطمتعددجلساتدرعمومیروابطفعالحضور

تایراسدربیشترارتباطوتعاملافزایشجهتدرتالشواستانمختلف

سازمانیبرندینگ

 رویفففداد ملفففی تجلیفففل ازدر پیگیفففری مباحفففث مربفففوط بفففه برگفففزاری مشفففارکت

مدافعان سالمت و نکوداشت روز پزشک توسط سازمان کل

قطریازسازمانمحترماعضایوجمعیهایرسانهبامداومومؤثرارتباط

سایتهبمنحصرآنالینچتوسازماناینستاگرامپیجتلفنی،پاسخگویی

سازمان

مباحثانعکاسجهتکلسازمانعمومیروابطبامطلوبومؤثرارتباط

اصفهانسازمانیدرون





برندینگ سازمانی

وسازمانیبجدرمانگر،سیمرغویژهتندیسسفارشوساخت،طراحی

سراسردرسازمانجایگاهارتقایدرنوعیبهکهسازمانآرمباگیفت

استداشتهبسزاییتأثیرکشور

باداردیجملهازسازمانمناسبتیمباحثجهتپیشنهادارائهوریزیبرنامه

هایگیفتتهیهوارامنهپزشکانازتقدیروخلیفه گریشورایواسقف

سازمانیبرندینگهدفباویژه

ؤثرمتبلیغاتواسپانسرجذبجهتعمومیروابطمخصوصسربرگتهیه



دیدار با ا سقف و شورای خلیفه گری و تقدیر از پزشکان ارامنه



برگزاری همایش، مراسم و 

جشنواره

ونیپشتیبامعاونتحمایتوهمکاریباموسیقیگروههنریاجرایومراسمهمایش،چندینبرگزاری

مراسماتوهاهمایشازبرخیدرصحنهاجرایوپزشکینظامرفاهی

یروسوکروناویژهتوسعهوسالمتملیجایزهنخستین"عنوانتحتملیسطحدرایبرنامهبرگزاری"

سطحردگستردهانتشاروفراخوانتبلیغاتیتیزرهایازاعممربوطههایکلیپکلیهتولیدوتهیهو

گزارشستندموجشنوارهبرگزیدگانپوینتپاورداوران،هیئتمعرفیکلیپجشنواره،اصلیکلیپکشور،

ارائهجهتجشنوارهفشردهلوحسفارشوتهیههمچنیناصفهان،استانسالمتمدافعشهدایبهمربوط

برگزیدگانبه

هبودسازمانعمومیروابطواحدعهدهبرصدتاصفرصورتبهجشنوارهدبیرخانهاستذکربهالزم

(...وداورانبهارجاعوتفکیکواثر700ازبیشآوریجمع)است

المتسمدافعشهدایجهتنکوداشتگروهایجادوتلگرامدرمجازیصورتبهترحیممراسمبرگزاری

مقررزمان هایدرحضورجهتسالمتعرصهشهدایخانواده هایباهماهنگیو



نخستین جایزه ملی سالمت وتوسعه



محیطیآموزش و اطالع رسانی

وعمومیآگاهیافزایشجهتکروناخصوصدرآموزشیبنرهایطراحی

سطحدرهاآننصبجهتتعاملوهماهنگیوسالمتمدافعانبهقوتخدا

شهر

باطمرتبگرافیکیمباحثپوششوتبلیغاتیپوسترهایکلیهطراحی

هاهمایشگرافیکیپوسترهایمناسبتی،هایطرحجملهازسازمان

لیتمسئوباآشناییمالیاتی،مقرراتوقوانینباآشناییجامعهمایش)

حوزهمعاونینورؤسانشستها،نامهبیمهوکارروابطحقوقی،های

،(کشورمرکزیقطبهایپزشکینظاممعاونینورؤساباستادی

وسازمانیهایگیفتطراحیمراسمات،وجشنوارهفراخوانپوسترهای

...





اهدای کارت تبریک و گیفت سازمانی به همکاران ارامنه عضو سازمان نظام پزشکی



سمعی و بصری

یکتفکصورتبهسازمانیمباحثکلیهآرشیووسازماناقداماتسازیمستند

سالیانهوشده

استانهایعمومیروابطوسراسریومحلیهایرسانهازاطالعاتیبانکتهیه

روناکبیماریدلیلبهکههنروفرهنگآئینهدرپزشکاناطالعاتیبانکتهیه

دشمتوقف



سایر اقدامات

هایعملدستورالوهانامهآئینرعایتباپزشکیجامعهمتقاضیانبرایرسانیاطالعوتبلیغاتیانبوههایپیامکارسال

سازمانعمومیاطالع رسانیمباحثجهتخدماتیسامانهاندازیراهوپیگیریوروزانهصورتبهمربوطه

سازمانخبریغیروخبریمطالبکلیهویراستاریوتنظیم

سازمانپرسنلوپزشکیجامعهاعضایجهتتسلیتوتقدیرلوحمتونتنظیموتهیه

سازماندرمناسبتیبنرهاینصبومرحومپزشکانبرایگلتاجاهدایوبنرارسال

ایشانزادروزمناسبتبهسازمانپرسنلومدیرههیئتمحترماعضایبهتبریکپیامارسال

مناسبرسانیاطالعوسازمانجنبیهایبرنامهازحمایتوهمراهی



دیدار با خانواده شهید مدافع سالمت



 اطالع رسانی خدمات و مساعدت های تعاونی درمانگران به جامعه پزشکی

ال از در خصوص توزیع اقالم حفاظتی و ضد عفونی کننده؛ حداقل طی یکس

دوران پاندمی کرونا



ارائه خدمات رفاهی پیش از

راه اندازی این واحد در 

سازمان

فاتتخفیارائهوسازمانرفاهیمباحثخصوصدرمؤثرجلساتبرگزاریوهماهنگی

:گرددمیاشارههاآنازبرخیبهکهسازماناعضایجهتویژه

هایورهدازبهینهاستفادهجهتاصفهانصنعتیمدیریتسازمانباتفاهموتعامل

غیرحضوریوحضوریآموزشی

مندیبهرهجهتاستاننوجوانانوکودکانفکریپرورشکانونباتفاهموتعامل

مجموعهاینامکاناتوخدماتاز

تفریحیامکاناتوخدماتازاستفاده:

سپاهانورزشیوفرهنگیسیاحتی،مجتمع هایتوسعهشرکت

آرامانرفاهیمجموعه

سنترسیتیسینماییپردیس

سنترسیتیپرستیژلندموزه

ناژوانکارتینگوشهربازی

ورزشیهایباشگاه

تجسمیهنرهایوموسیقیهایآموزشگاه



چشم انداز روابط 

عمومی

وهایسختانعکاسطریقازبالعکسوپزشکیجامعهومردمارتباطترمیم

ورهدگذراندنتحصیل،طوالنیهایسالازاعمپزشکیحوزههایپیچیدگی

وشغلیفرسودگیمحروم،مناطقدر(kضریبوطرح)قانونیتعهدات

وزندگیچهارمدههتاپزشکیجامعهاقشارازبسیاریمعیشتیمشکالت

اخالقگسترشبرایتالشحالعیندروعمرهایسالبهترینشدنطی

ایحرفه

یقطراز...وایرسانهای،بیمهمالیاتی،مباحثخصوصدرآگاهیافزایش

سازمانرسمیصفحاتدرمرتبطمطالببارگزاری



توسطنیزشوراایناموراإلمکانحتینیازحسباستان،هایپزشکینظامهماهنگیشورایجهتمستقلعمومیروابطواحدفقدانبهتوجهبااست؛ذکربهالزم

.استگردیدهانجاماصفهانپزشکینظامعمومیروابط

اینزابیشتردرکجهتسالمتحوزهتخصصیخبرنگارانتربیتوآموزش

اهمیتباحوزه

پزشکیجامعهمشاهیرازمستندتهیه

یراهنمایومردموپزشکیجامعهسؤاالتوشبهاتبهمستمرپاسخگویی

سازمانشدنمرجعجهتعمومیروابطواحدسویازحداکثری

وپاسخگوییومردمیانتقاداتدریافتبرایویژهایسامانهاندازیراه

197سامانهمانندمطروحهمشکالتبهرسیدگی

چشم انداز روابط 

عمومی



کی یاد و خاطره اساتید و همکاران فقید عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزش

.اصفهان را گرامی می داریم

توکلیعبدالرضادکترمرحوم

هرویرضاسیددکترمرحوم ز 

روشنمحمددکترمرحوم

موحدیانعلیدکترمرحوم

فقیهمهدیدکترمرحوم

موحدیانعباسعلیدکترمرحوم

فاتحناصردکترمرحوم

شیرزادیمصطفیدکترمرحوم



پایان


