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ای مالک بدان مردم اغلب بی انصاف و بی منطق و خودمحورند 
آنان را ببخش

اگر مهربان باشی تو را به داشتن انگیزه های پنهان متهم می کنند
 ولی مهربان باش

اگر شریف و درستکار باشی فریبت می دهند 
ولی شریف و درستکار باش

نیکی های امروزت را فراموش می کنند 
ولی نیکوکار باش

بهترین های خودت را به دیگران ببخش حتی اگر اندک باشد
در انتها خواهی دید آنچه می ماند میان تو و خدای توست 

نه میان تو و مردم



و  سو  یك  از  وزارتخانه  داخلي  اوضاع  نمایانگر  بهترین  عمومي  روابط 
نهاد  آن  در  كه  است  مسایلي  چگونگي  منعكس كننده  دیگر  سوي  از 
و  هم نوایي  و  آن  اجزاي  اتصال  به  دستگاه  یك  سالمت  مي گذرد. 
نهادها  فعاليت  مي توانند  عمومي ها  روابط  دارد.  ارتباط  آنها  هم سازي 
را ارزیابي و منعكس كنند و مشخص كننده روش ها و نقص هاي دستگاه 

مربوط خود باشند.



و  اراده  افكار،  بازتابنده  و  باید مظهر  باورم كه روابط عمومي ها  این  بر 
مطالبات به حق همه شهروندان كشور باشند و مي توانند نقش بي بدیل 
مسئوالن  و  مخاطبان  بين  ارتباطات  شفاف سازي  در  كننده  تعيين  و 
موانع  و  مشكالت  انعكاس  و  شناسایي  خصوصًا  و  نهادها  و  سازمان ها 

موجود كشور و همچنين مطالبات مردم ایفا كنند.
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بسمه تعالی

اکنون که در آستانه روز روابط عمومی قرار داریم با کمال خرسندی فرصتی حاصل شد تا مقدمه ای بر گزارش 
مکتوب فعالیت های واحد وزین روابط عمومی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران به رشته تحریر درآید.
امروزه بر کسی پوشیده نیست که ارتباطات مؤثر، کارا، بهنگام نقش بسیار تأثیرگذار در پیشبرد اهداف هر سازمان 
را ایفا می کند و بهبود و کیفی و کمی فعالیت های هر سازمان در سایه انعکاس هر چه بهتر تالش های هر سازمان 
به جامعه و نیز توامان بهره جستن از قابلیت های اجتماعی و مشارکت های عمومی افراد ذی مدخل آن می باشد. 
از آن جا که هیچ برنامه و فعالیتی بدون مشارکت مخاطبان به خوبی اجرا نخواهد شد و لذا شناخت افکار عمومی 
ذیربط و ارزیابی آن از نیازهای مبرم هر سازمان می باشد، اگر امروزه مشتری مداری نه به عنوان یک شعار که 
به عنوان رکن اصلی در بقای سازمان ها به موضوعی حیاتی تبدیل شده است، روابط عمومی به مثابه پلی بین 
سازمان و مخاطبان آن عمل می کند، همکاران ما در روابط عمومی سازمان نظام پزشکی جهت برقراری ارتباط 
مؤثر و هدفمند با گروه های ذیربط این سازمان مجموعه ای از اقدامات و کوشش های حساب شده ای را به منصه 
انجام فعالیت های خستگی  با  عمل رسانده اند، همکاران پر تالش ما در واحد روابط عمومی تالش کرده اند که 
ناپذیر، آگاهانه بکوشند تا به مسؤولیت اجتماعی خود به خوبی عمل نمایند. دوستان ما در تالش بوده اند تا با 
مساعی آگاهانه و هوشمندانه بر استمرار اعتماد و شناخت متقابل از مخاطبان این سازمان بیفزایند، در دوره اخیر 
مدیریت سازمان نظام پزشکی با ارتقای جایگاه واحد روابط عمومی این بخش در جایگاهی استراتژیک قرار گرفت 



و همکاران خدوم و سخت کوش ما در روابط عمومی بر این اساس تالش کردند تا با تبیین شرایط عینی مشخص 
با راهکاری تلفیقی نقاط ضعف و قوت سازمان را با فرصت ها و تهدیدهای محیطی مسیر مدیریت ارشد سازمان را 
جهت رسیدن به اهداف اصلی و مصرح سازمان هموار سازند. اگر بانگاه نوین مدیریتی روابط عمومی را به مثابه 
قلب تبنده سازمان برشمردیم، در روابط عمومی سازمان شاهد رشد فعالیت های متنوع درون سازمانی و برون 
سازمانی بودیم و کارکنان پر تالش این واحد سعی فراوانی مصروف کردند که ایده ها، خالقیت ها، هنر و دانش 

امانتدارانه را جهت برقراری مطلوب تر با مخاطبین ویژه عملیاتی نمایند.
از اقدامات تحسین برانگیز روابط عمومی سازمان تالش جهت شکل گیری جامع ارتباطات سازمانی بین مدیران 
ارشد با نهادهای ذیربط فراسازمانی، مساعدت در نشست های مناسبتی با کارکنان سازمان جهت تنظیم و تلطیف 
روابط درون سازمانی، ایجاد ارتباط مطلوب با رسانه ها به ویژه ها رسانه های حوزه سالمت، ارسال و مخابره منظم 
اخبار سازمانی، پاسخگویی عنداللزوم به سؤاالت مطروحه رسانه ها، گردآوری و جمع بندی و بعضاً تحلیل خبری در 
حوزه سالمت در قالب بولتن خبری، برگزاری منظم جلسات کاری با اصحاب رسانه ها، تهیه آرشیوی از برنامه های 
مهم سازمان نظام پزشکی، برنامه ریزی و اطالع رسانی به مخاطبین درباره عملکرد سازمان نظام پزشکی به صورت 
شفاف با انگیزه تنویر افکار عمومی و جامعه پزشکی، مستندسازی عملکرد سازمانی در دوره اخیر مدیریتی آن، 

بوده است.
از آنجا که سازمان نظام پزشکی در دوره اخیر به صورت غیر قابل انتظار با چالش های متعدد فرا سازمانی روبرو 
بوده است و مع االسف در سه سال گذشته بحران های متعدد و جدی در فرا سوی جامعه خدوم پزشکی را شاهد 



بودیم بخش زیادی از این تکانه های مدیریتی و اجرایی به دلیل ماهیت واحد روابط عمومی مستقیماً به آن منتقل 
گردیده است و در بسیاری از موارد نیازمند مدیریت صحیح و در عین حال اضطراری بوده است که روابط عمومی 

سازمان با تالش مضاعف و به صورت پویا در این عرصه با سخت کوشی حضوری معنادار را تجربه کرده است.
حضور مدیری پر تالش، با انگیزه و با نشاط و جوان )جناب آقای دکتر الری پور( مدل جدیدی از مدیریت پاسخگو، 
بامتانت، پرکار و پرطراوت اجرایی را در روابط عمومی سازمان متبلور نموده است. خوشبختانه جمع پر انگیزه 
و کوشا و با تعصب سازمانی که متشکل از کارکنان واحد روابط عمومی سازمان بوده است با برقراری ارتباطی 
عاطفی با مدیر روابط عمومی علیرغم تمام کاستی ها، مشکالت متعدد اجرایی، بحران های اعتباری و سختی کار به 
دلیل، پیچیدگی و غامض بودن کار در حوزه سالمت، در ایفای وظایف مترتبه سازمانی توفیقات فراوانی داشته اند. 
بی اغراق باید اعتراف کرد که همکاران ما در روابط عمومی سازمان بعضاً چند وظیفه متعدد را هر کدام به تنهایی 
امیدوارم همکاران عزیز و  نیاز به چند نفر بدیل آن ها بوده است.  از آن ها  انجام داده اند که برای تحقق برخی 
مخاطبین ارجمند سازمان نظام پزشکی با مطالعه گزارش عملکرد واحد روابط عمومی سازمان و ارائه پیشنهادات 

و نیز بیان توصیه های سازنده انگیزه همکاران ما را در این مجموعه مضاعف نمایند. 

دكتر عليرضا زالی
رئيس كل سازمان نظام پزشكی



»به نام دادار هستی بخش عشق آفرین«
روابط عمومی مجموعه ای از اقدامات و تالش های آگاهانه، سنجیده و برنامه ریزی شده به منظور جلب مشارکت 
عمومی و کسب تفاهم متقابل بین یک سازمان و گروه های مورد نظر آن سازمان است. باید پذیرفت که روابط 
عمومی دانش، فن، هنر و تخصص است؛ که دارای اصول فلسفی خاصی بوده و از انگیزه باالیی برای خدمتگزاری 

به مردم و جامعه برخوردار است.
روابط عمومی در اغلب موارد نقش مغز متفکر، قلب تپنده، دست اجرا، پای پیشرفت، گوش شنوا، چشم بینا، و زبان 
گویای دستگاه را ایفا می کند که زیرنظر باالترین مقام دستگاه و سازمان انجام وظیفه می نماید. روابط عمومی در 
حقیقت شبکه ی هوشیار، بانک اطالعات و پل ارتباطی سازمان با افکار عمومی، مخاطبان خاص و عام با نگرش ها و 
تمایالت، عادات و سالیق متفاوت است و باید در جهت توسعه خصلت هایی چون قانون مداری، نظم، شجاعت، ابراز 

عقیده، تحمل شنیدن آرای مخالفان، احترام به حقوق فردی و اجتماعی دیگران و صداقت گام بردارد.
همانگونه که مستحضرید اهمیت روابط عمومی بر هیچکس پوشیده نیست خاصه در دنیای امروز که روابط با 
امروزه فضای مجازی و دنیای  اگر چه  برای سازمان ها محسوب می شود.  ابزاری جزء الینفک موفقیت  نوع  هر 
الکترونیک فرصت ارتباطات چهره به چهره را کمتر و سرعت انتقال را بیشتر نموده است، با این حال هنوز هم چه 
در حقیقت و چه در مجاز نقش پاسخگویی، افکار سنجی و اطالع رسانی که از مختصات یک روابط عمومی خوب 
است اهمیت مضاعف می یابد. در این بین حسن خلق و نظم در پاسخ به ذینفعان مهمترین کلید موفقیت است که 

به حسن خلق توان کرد صید اهل نظر             به بند و دام نگیرند مرغ دانا را 
بنا بر یافته های *Creer Cast که مشاغل پر استرس را بر اساس 11 عامل طبقه بندی می کند، مدیر روابط عمومی 
در سال 2016 ششمین شغل پر استرس دنیا را به خود اختصاص داده است. در سال 2015 و 2014 همین 
رتبه را حفظ کرده، در سال 2013 پنجمین و در سال 2011 هفتمین شغل پر استرس دنیا و در سال 2010 در 

دومین رتبه قرار گرفت. 

2016 Carrer Cast اسامی 10 شغل پر استرس دنیا  .*
1. پرسنل سرباز و درجه دار نظامی )نمره استرس 84/72(

2. ژنرال نظامی )نمره استرس 65/54(
3. مأمور آتش نشانی )نمره استرس 60/45(

4. خلبان )نمره استرس 60/28(
5. هماهنگ کننده رویداد )نمره استرس 49/93(

6. مدیر روابط عمومی )نمره استرس 48/52(
7. مدیر شرکت )47/46(

8. خبرنگار روزنامه )46/75(
9. افسر پلیس )46/64(

10. راننده تاکسی )46/18(



همان طور که می بینید در شش سال گذشته روابط عمومی همواره در بین 10 شغل پر استرس جهان قرار داشته 
است. و درآمد متوسط ساالنه آن نزدیک 92 هزار دالر در سال 2011 است، یعنی ماهانه حدود بیست وهفت 

میلیون تومان در 5 سال پیش.
»متخصصان روابط عمومی مسؤول تولید و حفظ یک تصویر مثبت در میان عموم مردم برای شرکت ها، نهادهای 
غیر دولتی و دولتی هستند. آنها عموماً مسؤول ارائه سخنرانی ها و آماده سازی آن ها بوده و اغلب روبروی توده های 
مخاطبان خود قرار دارند. این حوزه بسیار رقابتی است که شامل مسائلی کاماًل قابل مشاهده، فرصت های محدود، 
استرس های طوالنی در درجه باال برای متخصصان این حرفه می شود. برخی مدیران روابط عمومی نیازمند تعامل 
با اعضای بالقوه متخاصم در رسانه ها هستند و به ویژه بعد از یک رویداد یا یک فاجعه این مسئله بسیار حساس 

)prweek 2016( ».می شود
کافی است در یک بنر یا یک خبر بر روی خروجی سایت یک کلمه سهواً از نظر نگارشی یا امالیی غلط نوشته 
شده باشد؛ همه آن را با انگشت نشان خواهند داد. یا وقتی که یک خبرنگار از روی ناآگاهی یا عامدانه به انتشار 
خبری دست می زند، همه ی ذینفعان یک گروه از مدیر روابط عمومی متوقع هستند تا با پاسخی دندان شکن در 

مقابل انتشار این نوع اخبار ایستادگی کند یا به روش های نوین تعاملی! اقدام نماید.
آن ها که از دور و نزدیک دستی بر آتش دارند می دانند که فی الواقع در ایران در انبان روابط عمومی از شیر مرغ 

تا جان آدمیزاد باید یافت شود.
حال شما خوشحال خواهید بود که مخاطب شما از قشر فرهیخته ای از اجتماع هستند که به نیکی سخنان شما 
را درک می کنند و یا باید سخت در عذاب باشید که مخاطب فرهیخته شما خود را در همه چیز صاحب نظر 
می داند بی آنکه کوچک ترین دانشی از موضوع داشته باشد در اینجا بر پایه این آیه شریفه »و التَقُف ما لَیَس لََک 

به ِعلم« باید عمل کنید.
اما آنچه در پیش رو تورق خواهید کرد و امید است مقبول طبع نظرات بلند شما عزیزان قرار گیرد بخشی از 
دسترنج 30 ماهه بنده و همکارانم در مجموعه اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام پزشکی است 

که اگر از خودمان بپرسید که چه نمره ای به آن می دهیم قطعاً قابل قبول خواهد بود!
آنچه در پی می آید ماحصل کار بعضاً شبانه روزی است؛ با وجود همه ی سختی هایی که کم و بیش با آن آشنا 

هستید. جهت استحضار برخی از آن را برمی شمرم.
- رویدادهای عجیب و غریب و خلق الساعه در حوزه بهداشت و درمان و عدم هماهنگی ارکان و عناصر مرتبط 

- از حبس و ضرب و شتم و قتل پزشکان گرفته تا درخواست از سامانه 1690 و سریال پر حاشیه در حاشیه یا برنامه ثریا 
- عدم امکان سرمایه گذاری برون بخشی یا استفاده از مشاورین عنداللزوم



- طرح تحول نظام سالمت و اخبار پیرامون آن که به خوبی واقفید.
- عدم هماهنگی نظام پزشکی های سراسر کشور به دلیل مشکالت ساختاری و اقتصادی

- جذابیت موضوع پزشکی برای رسانه ها که البته معلول پرچم بر افراشته طرح تحول است 
... و همین اندک مایه بس است.

البته در این رهگذر نباید چند نکته را فراموش کرد.
• لطف پروردگار و همکاری و تعامل ارزنده ی اکثر رسانه های رسمی کشور اعم از خبرگزاری ها و روزنامه ها که 

همواره با سازمان نظام پزشکی همراه بوده اند.
• ارشادات ریاست کل محترم سازمان که عالوه بر هوش و استعداد ذاتی از ذکاوت رسانه ای و اجتماعی بهره 

فراوان دارند.
• تالش خالصانه همکارانم که مرهون ایجاد محیطی سالم و دوستانه در این سی ماه است.

• همیاری اعضای محترم مجمع عمومی و شورای عالی و رؤسای هیأت مدیره های نظام پزشکی های سراسر کشور.
در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل بجاست به استحضار برسانم در مقایسه ی ساده ی این سی ماه با سال های 
پیش از آن به جرأت می توان گفت با وجود افزایش هزینه ها نه تنها بودجه تخصیصی پرداخت شده به اداره کل 
روابط عمومی سازمان کاهش داشته، که کیفیت و کمیت برنامه ها نشان از عزمی راسخ در اقدام و عمل به اقتصاد 

مقاومتی داشته است.
از پروردگار  بابت خطاهای احتمالی پوزش طلبیده و  از محضر همه ی همکاران محقق و نکته سنج  پیشاپیش 
متعال قوت در فعالیت بیشتر و تالش مدبرانه و متفکرانه در بهبود روابط جامعه ی معزز پزشکی کشور با خانه ی 

صنفی و تنها حامی قانونی شان و ارتقای سالمت میهن عزیز اسالمی مسألت می نمایم.

رنجیدن  کافریست  ما  طریقت  در  که  باشیم                خوش  و  کشیم  مالمت  و  کنیم  وفا 

لعلیم ا سمیع  نت  ا نک  ا منا  تقبل  بنا  ر
لرحیم ا لتواب  ا نت  ا نک  ا علینا  تُب  و 

دكتر رضا الری پور
اردیبهشت 1395
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1-دکترای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، بهمن 82-شهریور90
2-کارشناسي حقوق بهمن 88-شهریور92

3-دانشجوی دکترای تخصصی)PhD( آموزش پزشکی 
 مشاور رییس کل و مدیرکل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان نظام پزشکي جمهوري اسالمي ایران

 مشاور معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )87-86(
 مسئول واحد روابط عمومی کمیته پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )88-85(

 مشاور جوان ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )90- 92(
 نامزد دریافت تندیس فداکاری دانشجویان علوم پزشکی کشور )86(

 مقام دوم چهاردهمین دوره مسابقات قرآن کریم دانشگاه های علوم پزشکی کشور در رشته تفسیر
 محقق برگزیده اولین همایش سالیانه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش ج.ا.ا )89(

 مسئول کمیته دانشجویی اولین جشنواره آموزشی "شهید مطهری" دانشگاه های علوم پزشکی کشور )87(
 عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )88تا 90(

 سردبیر فصلنامه علمی، فرهنگی، اجتماعی شرح بی نهایت 
 مدیر مسئول نشریه دانشجویی طبیب عشق 

 عضو هیئت تحریریه مجله مشاوره موسسه فرهنگی، آموزشی مبتکران و همکار تحریریه نشریه های 
راه گشا و آیینه

 مدیر اجرایی و عضو هیئت تحریریه مجله المپیادهای علمی " کنکاش" )79(
 ویراستار مجله علمی، پژوهشی پیام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )84 تا88(

 محقق برنامه تلویزیونی "مروارید"، گروه اقتصاد شبکه یک )مدیریت وامکانات در علوم پزشکی( )86( 
 کارشناس - مجری برنامه تلویزیونی" امروز" گروه اجتماعی شبکه سه )94(

 بیش از 27 مقاله داخلی و خارجی 
sharhebinahayat.blogfa.com بیشتر در
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مهدی محمدزاده
قائم مقام مدیر کل

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

یاشار مروتی
مسئول دفتر

دانشجوی کارشناسی روابط عمومی

سهيال ایمانی
صفحه آرا - گرافیست

دانشجوی کارشناسی نرم افزار

محبوبه محمدزكی
مدیر امور هنری- گرافیست

فوق لیسانس کارگردانی انیمیشن

زهرا رحيمی
خبرنگار

لیسانس روابط عمومی

شيرین عاشوری
خبرنگار

لیسانس روابط عمومی

سارا جعفری
کارشناس بین الملل

فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی

لملل بین ا مور  ا و  عمومی  بط  ا و ر کل  ه  ر ا د ا ن  ا ر همکا

محمدتقی متقيان
سرپرست سمعی بصری

دانشجوی کارشناسی روابط عمومی



معـرفی شـرح وظایف کلی
اداره کل روابط عمــومی
بین المــــــلل  امور  و 
ســــازمان نظام پزشکی
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ها20 نه  رسا با  تباط  ر ا و  نی  رسا اطالع   .1
 دریافت اخبار و اطالعات از معاونت ها به  
تعیین  خبر،  تهیه  گزارش،  تنظیم  منظور 
اجراي  و  تبلیغاتي  و  خبري  سیاست هاي 
به  توجه  با  انتشاراتي  و  ارتباطي  طرح هاي 

خط مشي هاي کالن سازمان
 ارتباط مستمر، مؤثر و نظام مند با اصحاب 
رسانه های جمعی در بخشهای مختلف بویژه 

اجتماعي، علمي و سالمت محور
 برنامه ریزی و اجرای نشست هاي خبري 
و  عالی  شورای  کل،  ریاست  رسانه اي  و 

معاونت هاي سازمان
 برنامه ریزي و اجراي فرآیند اطالع رساني 
فعالیت هاي ریاست کل از طریق رسانه هاي 

مکتوب، فضاي مجازي و صدا و سیما

سازمان  عمومی  روابط  اقدامات 
نظام پزشكي در قالب مجموعه ای 
كه  می گيرد  صورت  فعاليت ها  از 
عنوان های  تحت  را  آنها  می توان 

زیر بيان نمود:

کثیراالنتشـار،  روزنامه هـاي  پایـش   
از  خبـري  سـایت هاي  و  خبرگزاري هـا 
حـوزه  شـده  منعکـس  مطالـب  و  اخبـار 
سـالمت و تهیـه آن در قالـب بولتن خبري
 تهیه و پشتیباني بخش اخبار سایت سازمان

به  و عملکرد سازمان  برنامه ها  انعکاس   
به  مرتبط  سازمان هاي  و  نهادها  اعضاء، 

عنوان سخنگوي سازمان
اطالعیه ها،  بیانیه ها،  تدوین،  و  تهیه   

آگهي ها و پیام هاي سازمان
و  عمومی  افکار  تنویر  جهت  در  اقدام   
جوابیه،  ارسال  طریق  از  سازمان  اعضاء  یا 

اصالحیه و تکذیبیه به مطالب خالف واقع
 برقراري ارتباط و همکاري با روابط عمومي 

سازمان هاي مرتبط و نهادهاي دولتي

بیه جوا رسال  ا  
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یا ثر مه  برنا به  کنش  ا و  
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: ها مناسبت  و  سم  مرا تبلیغات،   .2
 برگزاري مناسبتهای صنفی و سازمانی )روز پزشک –دندانپزشک ـ داروساز-ماما و ......(

 تهیه و ارایه پیام تسلیت به اعضاي سازمان از سوي ریاست محترم کل
 تهیه و ارایه پیام تبریک زاد روزاعضاي سازمان از سوي ریاست محترم کل

 تکریم مناسبت هاي دیني و ملي از طریق برگزاري مراسم و مناسبت هاي مربوطه
 تسهیل فرآیند ارتباط و تعامل اعضا، کارکنان با ریاست محترم کل

 معرفی توانمندی ها و فعالیت های بخش های مختلف سازمان با استفاده از دانش  نوین و 
شیوه های مناسب تبلیغاتی و نمایشگاهی

 برنامه ریزی و اجرای فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه برای کارکنان
 اجرا و ارائه خدمات و برنامه هاي فرهنگي تبلیغي و هنري در قالب هاي گوناگون 

سازي: مستند  و  ات  ر نتشا ا  .3
 انتشار نشریه سراسري سازمان

 شناسایی، ارتباط گیري و بهره مندي از توانمندي هاي صاحب نظران حوزه سالمت 
در قالب گروه نویسندگان نشریه سراسري

 تهیه آرشیو دیداري و شنیداري )سمعي- بصري( فعالیت هاي سازمان
 تهیه عکس، فیلم، تیزر و کلیه نیازمندي هاي چند رسانه اي سازمان

 تهیه خبرنامه )دو هفته نامه( تهران
 مشارکت موثر در برنامه ریزي و اجراي امور تبلیغاتي، اطالع رساني، انتشاراتي و فرهنگي 

همایش ها، نمایشگاه ها و جشنواره ها )در صورت نیاز(
 استفاده از سیمرغ درمانگر به عنوان نماد پزشکی ایران در الواح تقدیر و برخی مکاتبات
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عمومی بط  ا و ر کل  ه  ر ا د ا هبردی  ا ر سیاست های   
عمومی  روابط  کل  اداره  راهبردی  سیاست های  آمده اند  زیر  در  که  عناوینی 
سازمان می باشند. این راهبردها به هنگام برنامه ریزی به عنوان خطوط راهنمای 

)Guideline( برنامه ریزان به کار می آید. 
1- توسعه روابط عمومی از حیث خبری- اطالع رسانی با تأکید بر صحت و دقت و 
دفاع از جامعه پزشکی و مردم متناسب با اهداف و قانون تشکیل سازمان  مصوب 

مجلس شورای اسالمی سال 83
2- گسترش ارتباطات ملی و بین المللی

3- ایجاد بستر مناسب برای اطالع رسانی دقیق و بهنگام با بهره گیری از فناوری های 
مورد نیاز به ویژه فناوری های نوین 

4- بهبود کارآیی و اثربخشی
5- جذب و توسعه منابع )انسانی، مالی، کالبدی(

6- توسعه کمی، کیفی و امکان تجاری سازی برنامه های روابط عمومی
و  خدمات  ارائه  نظام  در  پاسخگویی  کردن  نهادینه  منظور  به  بسترسازی   -7

اطالع رسانی فعالیت های مستمر و خیرخواهانه جامعه پزشکی

یبندیم پا نها  آ به  که  هستند  رزشی  ا اصول  یر  ز د  ر ا مو  
1- پایبندی به اصول اخالق در خبر رسانی

2- رعایت حق مالکیت معنوی
3- تکریم پیشکسوتان و خبرنگاران 

4- ارتقاء کیفیت و بسط دیدگاه جامعه نگر در پزشکی 

ز ا تند  ر عبا می کنیم  دنبال  که  فی  هدا ا  
1- اطالع رسانی دقیق، صحیح و بهنگام 

2- پرهیز از هر گونه جنجال رسانه های تبلیغاتی
3- گسترش اطالع رسانی از فعالیت های خیرخواهانه جامعه پزشکی

4- اصالح و بهبود کارآیی و اثربخشی خدمات بهداشتی درمانی، آموزشی، پژوهشی
5- مشارکت در حل مسائل بهداشتی، درمانی، آموزشی، فرهنگی و مدیریتی نظام 

سالمت از طریق افکارسنجی
6- مشارکت در جنبش نرم افزاری و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست 

ساله کشور

تباطات: ر ا و  فکارسنجي  ا  .4
و  اقدامات  خصوص  در  اعضا  از  نظرسنجی   

فعالت های صورت گرفته در سازمان
 بررسي دیدگاه ها و سنجش مخاطبان و گیرندگان 
خدمات و ارائه نتایج حاصل به مسئوالن سازمان 
به منظور اتخاذ روش هاي اجرایي مطلوب و تدوین 
طرح ها و برنامه هاي اجرایي و ارتباطي مناسب.
به  انجام  خصوص  در  محوله  امور  پیگیري   
انعکاس  و  سازمان  مسؤوالن  وعده هاي  موقع 

نتایج حاصل شده
میان  متقابل  ارتباط  حسن  آوردن  فراهم   
برگزاري  طریق  از  سازمان  مسئوالن  و  اعضا 
سخنراني ها  برپایي  مصاحبه،  عمومي،  مالقات 

- ترتیب سفرها، بازدیدها و مالقات ها
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اطالعات و  ر  ما آ  ، د سنا ا ینه   آ ر  د عمومی  بط  ا و ر  

1- آگاهانه باشد )َو ال تَْقُف ما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم(
ًنا( زبانمان تيغ نداشته باشد 2- نرم باشد )َقْواًل لَيِّ

لَِم   ( كنيم  عمل  هم  خودمان  می زنيم  كه  حرفی   -3
تَُقولُوَن ِماال تَْفَعُلوَن(

4- منصفانه باشد )َوإَِذا ُقْلُتْم َفاْعِدلُوا(
منطقی  َسدیًدا(  َقواًل   ( باشـد  مستنـد  حرفمـان   -5

حرف بزنيم
6- ساده حرف بزنيم )َقْواًل مَّْيُسوًرا (

کشور: ساله  بیست  ز  ندا ا در سند چشم  روابط عمومی   
هجری   1404 افق  در  ایران  اسالمی  جمهوری  چشم انداز 

شمسی ابالغی مقام معظم رهبری 
و  ملی  عزم  و  ایمان  پرتو  در  و  الهی  الیزال  قدرت  به  اتکال  با 
و در مسیر تحقق  و مدبرانه ی جمعی  برنامه ریزی شده  کوشش 
آرمان ها و اصول قانون اساسی در چشم انداز بیست ساله »ایران 
کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی علمی و فناوری 
در سطح منطقه با هویت اسالمی و انقالبی، الهام بخش در جهان 

اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل« 
خواهند  ویژگی هایی  چنین  این چشم انداز  افق  در  ایرانی  جامعه 

داشت:
 برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی 

بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی
اجتماعی،  تأمین  غذایی،  امنیت  و  رفاه  سالمت،  از  برخوردار   
خانواده  مستحکم  نهاد  درآمد،  مناسب  توزیع  برابر،  فرصت های 

به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب
از  برخوردار  رضایت مند  مؤمن،  ایثارگر  مسؤولیت پذیر،  فعال،   
وجدان کاری، انضباط، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد 
به انقالب و نظام اسالمی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن 
عزت،  اصول  اساس  بر  با جهان  مؤثر  و  سازنده  تعامل  دارای   

حکمت و مصلحت 

اقتصادی،  توسعه  برنامه ششم  به  نگاهی     
کشور فرهنگی  و  اجتماعی                        

حمایت  منظور  به  موظفند  کشور  اجرایی  دستگاه های  تمامی 
از نخبگان علمی فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان 
حوزه های مذکور و بهره مندی از توان و ظرفیت آنان برای توسعه 
کشور طی مدت یک سال برنامه های عملیاتی خود را منطبق با 
سند راهبردی کشور در امور نخبگان تهیه و از سال دوم اجرای 

برنامه ششم توسعه کشور به مرحله اجرا درآورند.

7- كالم رسا باشد )َقْواًل بليغا(
8- زیبا باشد )ُقولُوا لِلنَّاِس ُحْسنًا(

9- بهترین كلمات را انتخاب كنيم )یَُقولُوا الَّتي ِهَي أَْحَسُن(
باشد  داشته  جوانمردی  و  معرفت  روح  حرف هامان   -10

ْعُروًفا( )َوُقولُوا لَُهْم َقْواًل َمّ
11- همدیگر را با القاب خوب صدا بزنيم )َقْواًل َكِریًما(

12- كمك كنيم در جامعه حرف های پاک باب شود )ُهُدوا 
إِلی الطِيِّب ِمَن الَْقْوِل(

ما در روابط عمومی سازمان نظام پزشكی عالوه بر آنچه به رشته ی تحریر در آمده است سعی كرده ایم موارد زیر را 
در رفتار و كردار و سخنانمان لحاظ كنيم.
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شورایعالی

رئيس كل

مدیر كل روابط عمومی و امور بين الملل

كارمند اداری و دفتری

عمومی بط  ا و ر  1382 سال  مصوب   تشکیالتی  ر   ا نمود  

پیشنهادی*  ر   ا نمود  

* ر.ک. ص 60

رئيس كل

متصدی امور دفتری

مدیر كل روابط عمومی و امور بين الملل

كارشناس مسئول روابط عمومی

كارشناس خبری و ارتباط با رسانه ها

مسئول پایش رسانه ها

مسئول برگزاری مناسبت ها و همایش ها

كارشناس ارتباطات و افكارسنجی 

كاردان سایت و اطالع رسانی الكترونيك

كارمند روابط عمومی

كارشناس مسئول روابط عمومی مدیر انتشارات

كارشناس روابط بين الملل مسوول نشریه علمی

مسوول نشریه خبری

كارمند انتشارات

سرپرست سمعی و بصری و امور سالن ها

متصدی سمعی و بصری



و  اطالع رســـــــانی 
ارتباط با رســــــانه ها
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کوتاه  عمر  وجود  با  عمومی  روابط  پورتال 
صورت  اندک  ظاهری  تغییرات  و  خود 
گرفته توانسته مخاطبین بسیاری را جذب 
 ALexa رتبه بندی  به طوری که در  نماید 
است.*  یافته  ارتقا  امروز  تا   92 آذرماه  از 
خواندن اخبار از روزانه 18 نفر در آذر 92 
به روزانه 8000 نفر خواننده منحصر به فرد 
)unique user( در آبان ماه 93 بهبود یافته 

است.

* ر.ک به ص 30

نی  اطالع رسا خبری-  ه  یگا پا بخش   
1- برنامه ریزی و هماهنگی دریافت و تولید اطالعات و اخبار و اطالع رسانی

2- ایجاد بانک اطالعاتی در مورد نظام پزشکی های سراسر کشور- بیمارستان های 
خصوصی و دولتی- فرهنگستان ها و نهادهای مرتبط با سالمت 

3- تهیه و بارگذاری مشخصات ارکان سازمان و رزومه منتخبین و منتصبین 
در سایت سازمان

4- اصالح ساختار اطالعات و اخبار سایت از طریق تدوین راهبردهای تأمین 
اطالعات و اخبار با خرید خدمت خبرنگاری

موضوع  و  سازمان  با  مرتبط  اخبار  در خصوص  روزانه  بولتن خبری  تهیه   -5
سالمت، بهداشت و درمان بیش از 517 مورد 

6- دریافت نامه های الکترونیک و ارسال به رئیس کل محترم جهت استحضار 
یا  الکترونیک  از طریق پست  نامه های درخواست کنندگان  ارسال جوابیه   -7

تماس تلفنی
8- دریافت واکنش های مخاطبان جهت بررسی افکار عمومی*

رؤسای  عالی،  شورای  اعضای  مدیران،  معاونین،  اطالعات،  بانک  ایجاد   -9
شوراهای هماهنگی نظام پزشکی و خبرنگاران

10- ایجاد لینک وب  سایت های دیگر و حضور لینک وب سایت سازمان در 
سایر پایگاه های اطالع رسانی، خبری و سایت های تخصصی داخلی و خارجی 

به تعداد 160 وب گاه 
11- درج و به روز رسانی اخبار تصویری

info@irimc.org الکترونیکی  پست  آدرس  طریق  از  مخاطبان  با  ارتباط   -12
13- انعکاس رویدادهای مهم بخش پزشکی، بهداشت و درمان اعم از پژوهش، 
و  برنامه ها  جراید،  بریده  بولتن،  اخبار  انتصابات،  انتشارات،  محتوا،  تحلیل 

طرح های ملی و ...
14- به روز رسانی اخبار کانال تلگرام با محوریت اخبار تولیدی روابط عمومی 

* بخشی از این فعالیت توسط واحد بازرسی، ارزیابی و رسیدگی به شکایات بررسی می شود.
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پزشکی جامعه  با  تباط  ر ا بخش   
به  وتسلیت  تبریک  پیام های  ارسال   -1

مناسبت ایام مختلف ملی، مذهبی و ...
2- تهیه بنر و استند به مناسبت های مختلف
3- تصحیح و بروز رسانی اطالعات از طریق 
نظام پزشکی شهرستان ها - بیمارستان ها و 

سایر نهادها
4- جلب رضایت مراجعین و راهنمایی آنان 
کارشناسان  پیگیری  از  اطمینان  ایجاد  و 

جهت حل مشکالت طبق قانون 
دستورات  نتیجه  حصول  و  پیگیری   -5
خصوص  در  سازمان  محترم  کل  ریاست 

سازمان ها و افراد
به  سازمان  کل  ریاست  پیام های  تهیه   -6

مناسبت های مختلف
7- دریافت و پیگیری پیام های جامعه پزشکی 

از طریق Email و پیامک
مردم،  از  دریافتی  مکاتبات  پیگیری   -8
جامعه پزشکی و کارکنان در خصوص حل 

مشکالت مبتال به  
9. تنظیم هماهنگی و ترتیب دادن مصاحبه 
دست اندرکاران  و  کارشناسان  مسئوالن،  با 

بخش بهداشت و درمان 
برای  جراید  بریده  روزانه  بولتن  ارسال   .10

2000 نفر از طریق پست الکترونیک
کانال  در  روزانه  خبری  بولتن  رؤیت   .11

تلگرام حدود 10000 نفر 
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جناب آقای دکتر زالی
ریاست کل محترم سازمان نظام پزشکی 

با سالم 
احترامًا،گزارشوضعیتوبسایتسازمانراذیالبهاستحضارمیرساند.

تاریخچه:
وبسایتسازمانپیشازریاستجنابعالیبهصورتاستاتیکساختهشدهوتوسطشرکت»سایتساز«درخارجازسازمان
نصبشدهبودکهبارگذاریمستقیموسریعاخبارتوسطروابطعمومیسازمانراغیرممکنمیساخت،بنابراینبهندرت

خبریتوسطسازمانتهیهوبررویاینوبسایتقرارمیگرفت.
پسازتأکیدجنابعالیبرایبهبودوضعیتاینوبسایت،زیرساختاینسامانهدرادارهفناوریاطالعاتطراحیشدو
ساختآندردومرحلهبهصورتبرونسپاریوباهزینهایکمتراز15میلیونتومانزیرنظراینجانبانجامگرفت.علیرغم
اینکهاینسامانههنوزجایگسترشازدیدقابلیتهاینرمافزاریراداردولیاینامکانرافراهمکردهاستکهادارهکل
روابطعمومیبتواندراسادرهرلحظهوازهرکجابهبارگذاریاخبار،اخبارتصویری،اسالیدر،وآگهیهایتبلیغاتیاقدام

نماید.
آمار مقایسه ای:

آمارهایزیرکهازمراکزمعتبربینالمللیاستخراجشدهاستنشانگرتبدیلوبسایتنظامپزشکیازیکسامانهبالاستفاده
بهمهمترینمرجعاخباربرایاعضاءسازمانوسایرعالقمندانمیباشد،کهاینمهممرهونتالشهایبیشایبهآقایدکتر

الریپوروتیمایشاندرادارهکلروابطعمومیسازمانمیباشد.

7sib.irSalamatnews.comIrimc.org

رتبه بندی از نظر تعداد كاربران20008002200

ضریب ترک وب سایت *74.10%58.90%18.40%

مشاهده صفحات توسط كاربر **1.52.235

دقایق حضور كاربر در سایت ***01:5702.5507:19

*ضریبترکوبسایتنشانگرتعدادیازکاربراناستکهبهسایتمراجعهمیکنندولیبهدالیلیازجملهبیاستفادهبودنوبسایتبرایایشان،
بدونورودبهسایتآنراترکمیکنند.بنابراینکوچکبودناینضریبنشانگرکاربریباالترسایتمیباشد.

**مشاهدهصفحاتتوسطکاربر،نشانگرمتوسطتعدادصفحاتمشاهدهشدهتوسطیککاربرمیباشد.
***دقایقحضور،نشانگرمتوسطتعداددقایقیستکهیککاربردرداخلسایتباقیمیماند.

سایت وب  رش  گزا  
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نتیجه گیری:
تأملاندکیدرآمارفوقنشانمیدهدکهگرچهازنظرتعدادکاربران،سایتیمانندسالمتنیوزهنوزجایگاهبالنسبهباالتری
ازسایتسازمانرااشغالنمودهاستولیازنظرمیزاناستفادهکاربری،وبسایتسازمانبهطرزمعنیداریمقامباالتری
رااحرازکردهاست.ایندرحالیستکهسایتسازمانپیشازاین،بهدلیلتعدادبسیارمعدودبینندگاناصواًلدرفهرست
رتبهبندیهایبینالمللیقرارنمیگرفت،لذابهنظرمیرسدکهکمتروبسایتیازسرعترشدسایتسازمانبرخورداربوده
باشدکهاینمهم،بیشکنشانگرعملکردقابلتقدیرآقایدکترالریپوروتیمایشانمیباشد.همچنینمقایسهقدمت
ازبزرگترینو باقدمتوامکاناتگستردهدوعدد ادارهکلروابطعمومیسازمان کمسایتخبریوامکاناتمحدود

قدیمیترینسایتهایخبریواطالعاتسالمتیکشور،بهارزشعملکرداینادارهمیافزاید.
الزمبهذکراستکهزیرساختیمشابهآنچهدراختیارادارهکلروابطعمومیسازمانقرارگرفتهاست،برایشهرستانها
ساختهشدهومدتهاستکهآمادهبهرهبرداریمیباشد،ومنتظرتبیینمسائلحقوقیآنتوسطشورایعالیمیباشیم،تا

انشاهللپنلمدیریتیآندراختیارشهرستانهاقرارگیرد.
پیشنهادات:

پیشنهادمیشودکهجهتهرچهپربارترشدنوبسایتخبریسازمان،یکگرافیستوبحرفهایدراختیارادارهکل
روابطعمومیسازمانقرارگیردتاباایجادتصاویرحرفهایبرایاسالیدر،اخبار،وآگهیهاظاهرسایترانیزجذابترسازد.
درانتهاالزمبهذکراستکهموفقیتوبسایتخبریسازمان،متأثرازدوعاملنیرویکارشناسیخبره،وزیرساخت
ITمناسبمیباشد،کهسرمایهگذاریجهتتأمینایندومهم،میتواندبهارتقاءکیفیتخدمترسانیدرهریکازارکان
سازمانمنجرگردد.لذاهمانندگذشته،پیشنهادتقویتهمهجانبهبنیهادارهفناوریاطالعاتسازمانرامجدداًتقدیممیدارم.

دکتر علیرضا گلچین
مشاور IT رئیس کل

و مدیر داده پردازی سازمان 
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تی آ برنامه های   
1- اجرای فاز دوم طرح روابط عمومی الکترونیک 

2- ارسال نشریه به صورت ماهانه به اعضای ذینفع و اطالع رسانی از طریق پیامک 
3- ایجاد خط تلفن مستقیم چهار شماره ای صرفاً برای جامعه پزشکی جهت درخواست ها، انتقادات و پیشنهادات صنفی تحت عنوان 

)صدای درمانگر، طبیب، طبیبانه(
اطالع رسانی  سایت های  روزآمدترین  و  جامع  بهترین،  جزء  سایت  این  که  به صورتی  پورتال  اطالع رسانی  قوی  طراحی سیستم   -4

بهداشت و درمان کشور باشد )سایت فعلی توسط اداره فناوری اطالعات ساخته و بارگذاری شده است(
5- شناسایی و بهره گیری مؤثر از قابلیت ها و ظرفیت های رسانه ای جدید
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خبر ع  نوا ا   

اخبار توليدی: به اخباری گفته می شود که سوژه آن توسط خود خبرنگار مطرح و اقدام به گرفتن مصاحبه با فرد مورد نظر می کند.

اخبار پوششی: به اخباری گفته می شود که خبرنگار در همایش ها ؛ نشست ها و رویدادهایی که ارگان های مختلف 
اقدام به برگزاری آن کرده اند شرکت می کند و اخبار مربوطه را انعکاس می دهد.

اخبار دریافتی: به اخباری گفته می شود که ارگانهای مرتبط با حوزه سالمت اقدام به مخابره و ارسال آن توسط فکس؛ 
ایمیل و پیامک نموده اند.

اخبار search: به اخباری گفته می شود که با رصد خبرگزاری ها و روزنامه ها تهیه شده است .

جمعخبرنامهنشریهسایتسمت نام و نام خانوادگیردیف

40810282592رئيس كلدكتر عليرضا زالی1

186226معاون پشتيبانی دكتر  عزت اله گل عليزاده2

42121266معاون برنامه ریزی  و نظارت راهبردی دكتر محمد جهانگيری3

2226معاون آموزشی و پژوهشی دكتر محمد حسين بدخش4

8-62معاون سابق آموزشی و پژوهشی  دكتر داوود امی5

8-62معاون پارلمانی و حقوقیدكتر سيد علی ریاض6

104620معاون رفاهی و اجتماعی دكتر سعيد ساعی7

8-62معاون انتظامی دكتر علی فتاحی8

63615مدیركل روابط عمومی دكتر رضا الری پور9

410-6قائم مقام معاون برنامه ریزی و نظارت دكتر حجت اله  مقيمی10

4--4مدیركل نظارت بر تبليغات دكتر شهریار خاقانی11

10-82قائم مقام معاون انتظامیدكترمحسن خليلی12

158427رئيس شورایعالی دكتر اسماعيل ایدنی13

106622نایب رئيس اول شورایعالی دكتر محمد صاحب الزمانی14
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64212نایب رئيس دوم شورایعالیدكتر سيد حميد خوئی15

122418دبير شورایعالی دكتر محسن مصلحی16

42410عضو شورایعالی دكتر حسين بابایی17

2--2عضو شورایعالی دكتر انوش برزیگر18

143219عضو شورایعالی دكتر علی اصغر پيوندی19

22--عضو شورایعالی دكتر عباسعلی جوادی20

28-6عضو شورایعالی دكتر محمدرضا خردمند21

143219عضو شورایعالی دكتر داریوش طاهر خانی22

102618عضو شورایعالی دكتر فرزاد فرقان23

82212عضو شورایعالی دكتر حسين قشالقی24

7-52عضو شورایعالیدكتر محمدمهدی گلمكانی25

2125عضو شورایعالی دكتر عباسعلی خادمی26

162422عضو شورایعالی دكتر بهنام عباسيان27

3081048عضو شورایعالی دكتر نوید ناصری28

66416عضو شورایعالی دكتر یداله سهرابی29

6-33عضو شورایعالی دكتر سيدعلی اكبر سيدمهدی30

318445عضو شورایعالی دكتر محمود فاضل31

3-21عضو شورایعالی دكتر مرتضی حيدری32

312437عضو شورایعالی دكتر فرجود شكوهی 33

62210عضو شورایعالی نوشين زنده زبان34

2114عضو شورایعالی سكينه كفایی35

145120نماینده وزیر درشورایعالی دكتر ایرج فاضل36

468458رئيس مجمع عمومی دكتر عباس آقازاده37
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24-2نایب رئيس مجمع عمومی دكتر عليرضا اسپيد38

25-3نایب رئيس دوم مجمع عمومی دكتر الله تدین39

1--1مشاور حقوقی نظام پزشكی مجيد دهلوی40

32-293اعضای انجمن داروسازان ایران و تهران اخبار دارویی41

36813882588گزارشات+متفرقه42

رئيس و اعضای كميسيون بهداشت و كميسيون مجلس43
1022133درمان مجلس 

دكتر محمد مهدی 44
حفيظی)تهران(

عضو هيات مدیره نظام پزشكی تهران 
2-11بزرگ

دكتر محمد مهدی 45
قيامت)تهران(

عضو هيات مدیره نظام پزشكی تهران 
16-124بزرگ

عضو هيات مدیره نظام پزشكی تهران دكتر ایرج خسرونيا)تهران(46
154423بزرگ

1225رئيس هيات عالی انتظامی دكتر محمد بيات47

11-83عضو شورای حقوقی نظام پزشكی دكتر محمودعباسی48

1113دبير مجمع انجمن های علمی گروه پزشكیدكتر علی نوبخت49

13-2سرپرست حوزه ریاستدكتر علی سجادی50

دكتر انوشيروان محسنی 51
بندپی

مدیرعامل وقت 
3-21سازمان بيمه سالمت ایرانيان 

5-32مدیرعامل سازمان تامين اجتماعی دكتر سيد  تقی نوربخش52

455454وزیر بهداشت و درمان دكترسيد حسن هاشمی53

9--9قائم مقام وزیر بهداشت و درمان دكتر ایرج حریرچی54

92314معاون درمان وزیر بهداشتدكتر محمد حاجی آقاجانی55

و ....
)جدول اخبار بارگذاری شده به تفكيك برخی مسوولين - اخذ شده از واحد داده پردازی سازمان تا تاریخ 94/12/3(
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اخبار بارگذاری شده در سایت در سال 1394
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اخبار بارگذاری شده در سایت در سال 1393
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اخبار بارگذاری شده در سایت 
در سال 1392

 آذر تا فروردین 94 = 349

 آذر تا فروردین 93 = 331

 آذر تا فروردین 92 = 232

 سال 1394 = 900 خبر

 سال 1393 = 771 خبر

مقایسه ميزان اخبار بين سال  های 93 و 94 مقایسه ميزان اخبار در مدت زمان مشابه )آذر - دی - بهمن - اسفند(



تبلیغـــــــــــات، 
مراســــــــــــم 
مناســـــــــبت ها و 
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 93 سال  در  پزشک  روز  مراسم  برگزاری 
اعتماد  با  و  روزه   3 به صورت جشنواره ای 
ریاست کل محترم سازمان به ظرفیت های 
داخلی منحصراً توسط تیم اجرایی اداره کل 

روابط عمومی و امور بین الملل برگزار شد.
در این مراسم که در تاالر وزارت کشور و با 
جمعیتی بالغ بر 9/000 نفر برگزار شد، نه 
تنها از بودجه سازمان هیچ هزینه ای صورت 
ریال  میلیارد  یک  از  بیش  بلکه  نگرفت 

سودآوری در پی داشت.
عنوان  با  پزشک  روز  مراسم   94 سال  در 
جشنواره  چهره های ماندگار با تأسی به سال 
قبل به صورت سه روزه با تمشیت معاونت 
و  شد  سپرده  خصوصی  بخش  به  رفاهی 

درآمدزایی سال گذشته تکرار نشد.

را  خوبی  بسیار  ظرفیت  پزشک  روز  نمونه 
نظام  سازمان  اختصاصی  درآمدزایی  برای 
که  گونه ای  به  نهاد  روی  پیش  پزشکی 
می توان از طریق جذب حامیان مالی و هم 
چنین خدماتی که از طریق بخش خصوصی 
می توان به اعضا ارائه داد درآمد زایی مناسبی 
پرداخت های  به  متکی  کمتر  و  داشت 

همکاران به عنوان حق عضویت و ... بود.

سالن   Convention Center ایجاد   
اختصاصی  کنگره های  برگزاری  کنفرانس 
پزشکی با امکانات متنوع تفریحی، ورزشی 
و علمی نظیر استخر، کتابخانه، رستوران و ... 
از مطب ها، سهام،  اعم  تبلیغات پزشکی   
پزشکی،  تجهیزات  پزشکان،  ساختمان 
کنگره های  اعتیاد،  ترک  مراکز  داروخانه، 

علمی و ...

یکی از وظایف مهم روابط عمومی سازمان برگزاری مراسم های مناسبتی است. از تعیین زمان مناسب، درخواست رزرو سالن، هماهنگی با 
هنرمندان، چاپ و طراحی دعوت نامه و بنر و استند، آماده کردن پیام و متن الواح تقدیر، پیگیری اماکن، وزارت فرهنگ ارشاد اسالمی و 
دعوت از میهمانان همه و همه بر عهده روابط عمومی است و اگر چه معموالً با همکاری سایر بخش ها به ویژه مالی، تدارکات و داده پردازی 

صورت می گیرد ولی از قدیم گفته اند که »پیروزی هزار پدر دارد و شکست یتیم است«.
به لطف خدای یگانه و حمایت رئیس کل محترم سازمان تاکنون در تمامی مراسم هایی که روابط عمومی برگزار کرده یتیم نبوده است.

سودآوری  قابلیت  که  مواردی  از  نمونه ای 
و  مراسم ها  برگزاری  بر  عالوه  را  دارند 

یادواره ها به شرح زیر برمی شمریم.
 انواع کالس های آموزشی

مختلف  حوزه های  در  سرمایه گذاری   
مسکن- سهام شرکت های  و  زمین  از  اعم 

داروسازی و مانند آن.
 برگزاری کنگره ها، همایش ها و سمینارها 
و دوره های بازآموزی به صورت مستمر که 

قابلیت جذب اسپانسری باالیی دارد.
مانند  کاربردی  علمی  دانشکده  تأسیس   
سایر نهادها و ارگان ها و تربیت کاردان در 
رشته های حوزه سالمت و تعریف رشته های 

)Interdiciplinary( بین رشته ای
مختلف  حوزه های  در  فعالیت ها  انواع   
ورزشی که قابلیت بازاریابی مناسب دارد و 

البته از استقبال باالیی برخوردار است.
امکانات و جذب بودجه های   فراهم آوری 
الزم برای کارهای پژوهشی اولویت دار حوزه 
آن  از  برخی  انجام  شایستگی  که  سالمت 
مثل  است  پزشکی  نظام  سازمان  مختص 

نوشتن گایدالین ها
 برگزاری تورهای مسافرتی و گردشگری و 
عقد قرارداد با هتل ها و آژانس های مسافرتی و ... 
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حدود یک میلیارد ریالمجموع مبالغ تخفیف گرفته شده برای مراسم ها )سالن، گروه موسیقی و ...( 

بیش از یک میلیارد ریالجذب تبلیغات برای نشریه سراسری و سالنامه سال 94

حدود یک میلیارد ریالکاهش هزینه چاپ نشریه سراسری با عقد قرارداد با آستان قدس رضوی

انجام رایگان سردبیری، ویراستاری، تولید محتوا و ...
جهت نشریه سراسری- خبرنامه ها- سالنامه سال 93 و 94

حدود یک میلیارد ریال

پوشش رایگان تصویری و ساخت ویژه برنامه 30 دقیقه ای مراسم روز پزشک سال 93- استقرار دوربین سیار شبکه 3
+ اجرای رایگان برنامه ها به عنوان مجری در مراسم ها

)1- چهارمین همایش سراسری مسئوالن هیأت های انتظامی 2- مجمع عمومی سازمان 3- همایش رابطین بیمه 
و صندوق تعاون و رفاه 4- مراسم تجلیل از دکتر عباس شیبانی 5- مراسم روز بزرگداشت علوم آزمایشگاهیان 94 

6- مراسم روز جهانی ماما 94 و ...(

حدود چهارصد میلیون ریال

پرداختهای و ازحقعضویت پزشکی نظام سازمان که آنجایی از
اعضایخودارتزاقمیکندشایستهاستتصمیمگیرانبهگونهایعمل
نمایندکهبتوانباجذبمنابعمالیبهطرقمختلفهمانطورکهپیش
ازایننیزاشارهشدازاتکابهوجوهپرداختیتوسطهمکارانکهاکثراً

نارضایتینیزبههمراهداردکاستهشود.
تعدادپرسنلروابطعمومیتاپایانسال93ششنفربودکهدریک
سالاخیربههشتنفرافزایشیافت.اگرمیانگینحقوقیککارمند
بهطورمتوسطماهانه2میلیونتوماندرنظرگرفتهشوددرسیماه
گذشتهمبلغیحدودچهارصدمیلیونتومانحقوقپرداختشدهاست.
بادرنظرگرفتنجدولباالعماًلمدیریتروابطعمومیدرسیماه
تصدیخودکفابودهوازبودجهسازمانهیچاستفادهاینکردهاستو

اینیکدستاوردبزرگمحسوبمیشود.

حامی مالی كتابچه خالصه عملكرد

حدود یک میلیارد ریالجذب اسپانسر مراسم بزرگداشت روز پزشک سال 93
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1393 سال  پزشک  ز  و ر بزرگداشت    
اول شهریور ماه برابر با زادروز حکیم ابوعلی سینا 
و روز پزشـک مراسمی طی سـه روز در تاالر 

بزرگ کشور برگزار شد.
در این مراسم رئیس کل سازمان نظام پزشکی، 
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزیر 
رئیسه  هیأت  اجتماعی،  رفاه  و  تعاون  کار، 
شورای عالی و مجمع عمومی حضور داشتند.

برنامه هنرمندانی چون ساالر عقیلی،  این  در 
ریوندی،  حسن  سون،  گروه  علیزاده،  محمد 
دکتر امید عامری، دکتر پیروزنیا و محمدرضا 

حسینیان به اجرای برنامه پرداختند.
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1394 سال  پزشک  ز  و ر بزرگداشت    
رئیس  معاون  صالحی  دکتر  هماهنگی جهت حضور  برای  پزشک  روز  مراسم   94 سال 
جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی و امیر دریادار سیاری فرمانده نیروی دریایی حال 
و هوای دیگری داشت؛ و باالخره موفق شدیم. هم برجام مصوب می شد و هم یکی از 
برگزیدگان از پزشکان و فرماندهانی بود که سال ها در نیروی دریایی ارتش خدمت کرده 

بود و چند روز پیش از این به رحمت خدا رفته بود، البته خانواده اش حضور داشتند.
این مراسم در سالن همایش های بین المللی برج میالد و توسط بخش خصوصی اجرا 
شد. وزرای بهداشت و رفاه، مدیران عامل بیمه ها و برخی نمایندگان مجلس میهمانان 

جشنواره چهره های ماندگار پزشکی بودند.
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1393 روز دندانپزشک سال  بزرگداشت    

و  دندانپزشکی  انجمن  هیات مدیره  حضور  با 
همت معاونت رفاهی سازمان، سالن برج میالد 
پایگاه ثابت مراسم بزرگداشت روز دندانپزشک 

شده است.
با گذر از تعطیالت نوروزی فقط چند روز به 
عمومی  روابط  تیم  است.  مانده  مراسم  این 
بیافریند  مراسمی  تا  می شود  کار  به  دست 
شایسته. جلساتی منظم برگزار می شود و امور 
طراحی و چاپ بلیط، رزرو سالن، هماهنگی با 
مجری و خواننده ها و استندآپ کمدی، مجوز 
رزومه ها،  و  تقدیر  الواح  تهیه  اماکن،  و  ارشاد 
مدیریت سالن و هر کار دیگر بر زمین مانده با 
حسن خلق همکاران روابط عمومی اگرچه با 

مشقت های بسیار اما ممکن می شود.
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1394 سال  نپزشک  دندا ز  و ر بزرگداشت    

روز دندانپزشک با میالد حضرت فاطمه زهرا )س( و روز زن همراه شده است. به پیشنهاد 
معاونت رفاهی و تأیید ریاست کل سازمان از بانوان پر تالش این رشته تجلیل می شود.

بانوانی که عالوه بر زحمات خانه و وظیفه سنگین همسری و مادری در رشته خویش سر آمدند.
با هماهنگی های صورت گرفته توسط روابط عمومی سازمان سال پیش گروه رضا صادقی 

آمدند و امسال گروه بابک جهانبخش.
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1395 سال  نپزشک  دندا ز  و ر بزرگداشت    
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1394 زمایشگاهیان  آ روز  بزرگداشت    

آخرین روزهای فروردین 94 سالن کتابخانه ملی میزبان بیش از پانصد نفر از همکاران 
علوم آزمایشگاهی، پاتولوژی، ژنتیک و ... است. مراسمی به مناسبت بزرگداشت حکیم 

سید اسماعیل جرجانی و روز آزمایشگاهیان.
این  آزمایشگاهی  علوم  مختلف  رشته های  پیشکسوتان  حضور  و  انجمن ها  همکاری  با 

مراسم به یاد ماندنی شد.
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1395 زمایشگاهیان  آ ز  و ر بزرگداشت    
این بار تاالر مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره( 
و دومین سال پیاپی که با همکاری انجمن های 
علوم آزمایشگاهی از بزرگان این رشته ها تقدیر 

می شود.
و  هنری  چهره های  حضور  با  امسال  مراسم 
حسن  طنازی  دارد.  ویژه ای  شکل  جوان ترها 
اشرف زاده  مخملین حجت  و صدای  ریوندی 
پس از سخنان و گالیه های به حق مسؤوالن و 
رئیس کل سازمان در عدم توجه به رشته های 
ارمغان  به  را  آرامش  و  لبخند  پاراکلینیک، 
پایان بخش مراسم است و  می آورد. پذیرایی 
تشکر حضار در آن واپسین لحظات نشان دهنده 
رضایت از زحمات چند روزه تیم روابط عمومی.
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دفاع مقدس در  پزشکی  نقش جامعه    
وقتی که عبارت سال های جنگ و نقش جامعه پزشکی را می بینم، یاد خدمات متقابل 
خوش  دفاع  عرصه  در  که  شیرزنانی  و  بزرگمردان  می افتم.  پزشکی  و  مقدس  دفاع 
درخشیدند و هنوز هم تجربیات گرانبهایشان چراغ راه جامعه پزشکی است. آن ها که 
خودکفایی را در همان سال ها بی هیچ چشم داشتی معنی کردند. درود خدا بر روان پاک 
و مطهر شهدای گرانقدر، جانبازان و ایثارگرانی که خالصانه در راه دین و میهن از جان 
مایه گذاشتند. عید سعید غدیر، روز امامت موالی متقیان و شاه مردان فرصتی بود تا از 
پایمردی و فتوت جوانان آن روزها و پیشکسوتان این روزها سخن گفت. این مراسم که 
با پیشنهاد ارزنده معاونت رفاهی سازمان و با حضور جانشین فرمانده سپاه برگزار شد 

در نوع خود بی نظیر بود.
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به همت نمایندگان فیزیوتراپی در شورای 
روز  این  بزرگداشت  پزشکی  نظام  عالی 
دانش  از  و  شد  برگزار  خاصی  شکوه  با 
آموختگان و فرهیختگان این رشته تجلیل 

به عمل آمد.

1393 پی  ا فیزیوتر ز  و ر بزرگداشت    
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بی ا محر له  ا لی  و پرفسور  ز  ا تجلیل  یین  آ   
شهریور ماه 94 یکی از روزهایی است که مقام شامخ استادی مورد تکریم و تعظیم قرار 
می گیرد. در مراسم رونمایی از دایره المعارف تاریخ مصور پزشکی و تجلیل از پدر جراحی 
اطفال ایران همه ی دوستان و همکالسی های دیروز مرتب و منظم رأس ساعت مقرر حضور 
داشتند. با خودم فکر می کردم آیا سال های دیگر که از امروزی ها تقدیر می شود، همکالسان 
و دوستان و شاگردان با همین اشتیاق حضور می یابند؟! و خوشحال بودم که سازمان نظام 
پزشکی در زمان حیات اساتید حرمتشان را پاس داشته و از زحماتشان تجلیل و الگوهای 

)Role model( این جامعه را معرفی می کند. امید که این فرایند مستمر باشد.
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شیبانی عباس  دکتر  نکوداشت  یین  آ   
در ادامه ی روند پاسداشت بزرگان جامعه پزشکی دکتر عباس شیبانی گزینه ی بسیار 
مناسبی بود که بنا به پیشنهاد رئیس کل محترم و با همکاری معاون رفاهی توانستیم 

مراسمی به پاس سال ها خلوص و بزرگواری او برگزار کنیم.
همه آمده بودند، وزیر و وکیل، کشوری و لشگری، پزشک و پرستار، اعضای شورای شهر 
و حتی آن ها که هیچ سمتی نداشتند و فقط به صرف ابراز عالقه و ارادت پای به سالن 

کتابخانه ملی گذارده بودند.
از رئیس محترم کتابخانه ملی و مرکز اسناد نیز صمیمانه سپاسگزاریم که در برگزاری 

آیین های بزرگداشت همراه ویژه ما بوده اند. 

پیشنهاد  با  شیبانی  دکتر  مراسم  برای 
و  پشتیبانی  معاون  مقام  قائم  حمایت  و 
بود  قرار  گرفته  صورت  هماهنگی های 
کتابچه ای به زیور طبع آراسته شود، که در 
نهایت با تالش خبرنگاران روابط عمومی و 
ویژه  نامه ای  مطالب،  ویراستاری  و  تلخیص 
فیروزآبادی-  سرلشگر  از  گفتارهایی  با 
محمود  سید  حجت االسالم  فاضل،  دکتر 
دکتر  منافی،  دکتر  مرندی،  دکتر  دعایی، 
حداد عادل، دکتر لواسانی منتشر شد که 

ماحصل 3 ماه تالش بی وقفه است.
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1394 سال  ما  ما نی  جها ز  و ر بزرگداشت    
روز ماما هر سال با شعار جهانی ویژه ای برگزار می شود؛ سال های پیش، مراسم این 

روز با همکاری سایر نهادها برگزار می شد.
بهداشت  وزارت  ابتدا  البته  کنیم  برگزار  خودمان  منحصراً  گرفتیم  تصمیم  امسال 
همراهی کرد و سپس مسیر به گونه ای دیگر طی شد! به هر روی این همکاران اداره 
کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بودند که آستین همت باال زدند و ظرف 
کمتر از 72 ساعت مراسمی آفریدند در خور تحسین. لبخند رضایت حاضران پاسخ 

شایسته ای بود به سه شب بی خوابی و خستگی. 
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یات نشر   
 آماده سازی نشریه سراسری بيش از 800 صفحه 

- 5 جلد چاپ شده
- 2 جلد ویراستاری شده

  همكاری در چـاپ ماهنــامه و ویژه نامه های تخصصی دستيار 5 جلد
- دستیار خون و انکولوژی

- دستیار روانپزشکی و مغز و اعصاب
- دستیار قلب و عروق

- ماهنامه تخصصی دستیار شماره 18
- ماهنامه تخصصی دستیار شماره 19

  انتشار 15 شماره خبرنامه
  50 صفحه رزومه شهدا و بزرگان جامعه پزشكی ویژه سالنامه

خبرنامه چاپ  نشریه  تبلیغات  مجوز  اختصاصی مجمع عمومی   صفحات 
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مه لنا سا

پیش از این سالنامه ها و نشریه های سازمان 
با قراردادهایی برون سپاری می شد و بخش 
و  و چاپ  گروهی  به  آن  تبلیغات  و  آگهی 
دیگران  به  یا  گروه  همان  به  محتوا  تولید 

سپرده می شد.
معرفی  با   94 و   93 سال  سالنامه های  اما 
هر  اولین های  پزشکی،  برجسته  مشاهیر 
پزشکی  جامعه  واالمقام  شهدای  و  رشته 
توسط اداره کل روابط عمومی گردآوری و 

تنظیم شد.
با نگاهی به رزومه ها و عکس های پیشکسوتان 
و  مطالب  یافتن  در  راه  این  دشواری 
خالصه برداری و سختی های طراح در تصحیح 

عکس ها کاماًل مشهود است.
اگر چه ظاهر بیرونی سالنامه چنگی به دل 
نزد، بازخورد نیک مخاطبان از محتوا از زشتی 

صورت کاست و بر زیبایی سیرت افزود.

در خبرنامه های منتشره سعی شد عالوه بر انتقال اخبار جاری به مسائل 
صنفی به ویژه بیمارستان های خصوصی پرداخته شود.

سرمقاله خبرنامه ها

رئيس كل سازماندكتر عليرضا زالی

رئيس شورای عالیدكتر اسماعيل ایدنی

رئيس نظام پزشكی تهران بزرگدكتر علی اصغر پيوندی
عضو شورای عالی

عضو شورای عالیدكتر حسين قشالقی
رئيس هيأت مدیره صندوق تعاون و رفاه

عضو شورای عالیدكتر نوید ناصری

عضو شورای عالیدكتر عباسعلی جوادی

مدیر عامل بيمارستان پارسدكتر بهرام معظمی

مدیر عامل بيمارستان نيكاندكتر سيروس تابش

مدیر عامل هتل بيمارستان گاندیدكتر محمدحسين بنی اسد

مشاور وزیر در امور بيمارستان های خصوصیدكتر محمدرضا نوروزی

رئيس انجمن داروسازیدكتر رهبر مژدهی آذر

سردبيردكتر رضا الری پور



زي
ــا

د س
ستن

و م
ت 

ـارا
ـــ

تش
ان



ش عملکــرد 900 روزه
گــزار

58

بصری و  سمعی    
 عکاسی از مناسبت ها و همایش ها و گردهمایی های مورد درخواست

 تصویربرداری از مناسبت ها و رویدادهای جاری و همایش ها و مراسم ها
 انجام امور مستندسازی و آرشیو عکس  و فیلم  به دو شیوه دستی و رایانه ای

 بارگذاری عکس ها در بخش اخبار تصویری سایت سازمان 
 ارائه خدمات مدیریت سالن های همایش به لحاظ نور، صدا و تصویر
 تکثیر فیلم، عکس و لوح فشرده و ارائه آن به درخواست کنندگان 

 هماهنگی پوشش تصویری 99 برنامه )کنگره اجالس، گردهمایی و ...(
 حفظ و ثبت بیش از 25000 عکس در آرشیو اداره کل روابط عمومی

 سال 92 = 109 آلبوم
 سال 93 = 180 آلبوم
 سال 94 = 239 آلبوم
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جدول پوشش تصویری



ارتباطات مـــــردمی و 
مطالعات افکار عمـــومی و 
ارتبــاطی برنامــه ریزی 
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اطالع رسانی خبری  ه  یگا پا و  سایت  ه  ر ا د ا   
 دبیر سرویس پرونده و مصاحبه 

 دبیر سرویس گزارش و مقاله 

نه ها رسا با  تباط  ر ا ه  ر ا د ا   
 ارسال دعوتنامه ها از طریق پیام کوتاه 

 ارسال اخبار مهم و اطالع رسانی عمومی
 ارسال پیام کوتاه برای مناسبت ها و برنامه ها 

نتشارات ا ه  ر ا د ا   
 واحد نشریات ادواری

 نشریه سراسری
 دو هفته نامه

 واحد هنری و سرویس فنی

بصری و  سمعی  ه  ر ا د ا   
 واحد عکاسی

 واحد تصویر برداری
 واحد آرشیو

لعات مطا و  مردمی  تباطات  ر ا ه  ر ا د ا   
تباطی  ر ا یزی  مه ر برنا و  عمومی  ر  فکا ا                 

 واحد نظرسنجی- نقد و بررسی- تحلیل محتوا
 واحد بانک اطالعات تخصصی روابط عمومی

تشریفات واحد    
یکی از دیگر از وظایف مهم روابط عمومی برنامه ریزی و هماهنگی 

مراسم استقبال و پذیرایی از میهمان و مقامات می باشد.

اداره كل روابط عمومی و امور بين الملل

اداره سمعی و بصری اداره انتشارات اداره ارتباط با رسانه ها اداره سایت و پایگاه 
خبری اطالع رسانی

اداره ارتباطات مردمی و مطالعات 
واحد تشریفاتافكار عمومی و برنامه ریزی ارتباطی 
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STRENGTH قوت    
1- جلسات ماهانه بررسی عملکرد

2- اعتقاد به ارزش کاری نیروی انسانی
3- اعمال رهبری مناسب

4- بهره مندی از طراح و گرافیست متخصص
5- سیستم آرشیو به روز و کارآمد

6- ارتباط مستمر و مناسب با سایر بخش ها
7- وجود پایگاه خبری اطالع رسانی و نشریه سراسری

8- وجود برنامه راهبردی و عملیاتی
9- برخورداری از فهرست اولویت های کاری

10- اعمال تفویض اختیار
11- بهره مندی از نیروهای مرتبط با رشته های دانشگاهی

12- اهتمام به الکترونیکی کردن سیستم 
13- قدرت در جذب منابع مالی و شناخت فرصت ها

14- ارائه ترازنامه بهنگام عملکرد 
15- پاسخ به انتظارات واقعی مراجعین

16- تقویت زیر ساخت ها
17- استقرار مدیریت مشارکتی

18- جدیت کارساز و نگرش مثبت مدیر
19- آگاهی کافی کارکنان از شرح وظایف

20- وجود روحیه تیمی
21- استقالل روابط عمومی

WEAKNESS ضعف    
1- انگیزه ناکافی نیروی انسانی

2- عدم وجود دفتری جهت اداره انتشارات
3- کمبود نیروی انسانی متخصص متناسب 

با حجم فعالیت
4- ضعف در ارزشیابی نیروی انسانی

سیستم  در  تشویق  و  تنبیه  نظام  نبود   -5
کلی سازمان )در مجموعه روابط عمومی به 

این منظور سیستمی طراحی شده است(
اطالعات  و  ارتباطات  فن آوری،  در  ضعف   -6
ابزارهای جدید  و  الکترونیکی  امکانات الزم  و 

جستجوگر
7- ضعف در بازاریابی های عنداللزوم 

8- ضعف ارتباطی در واحدهای مختلف
9- عدم ساماندهی نظام آماری

10- عدم وجود آرشیو دقیق قبلی
11- عدم وجود چارت تشکیالتی متناسب
12- عدم وجود تجهیزات مناسب و پیشرفته

در  خبرنگاران  استقرار  امکان  عدم   -13
محیطی آرام متناسب با فعالیت حرفه ای

ذکر  بدون  پزشکی  نظام  اخبار  درج   -14
منبع در سایر سایت ها

15- نبود وسیله ی نقلیه در اختیار
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OPPORTUNITY فرصت ها    
1- قوانين و مقررات حاكم

2- وجود اعضای هيأت علمی دانشگاه در مراكز تصميم سازی و تصميم گيری
3- وجود استعدادهای درخشان در كشور

4- امكان دسترسی به تجربيات سایر ارگان ها
5- وجود بستر مناسب جهت ارتباط با بخش خصوصی

6- امكان تعيين معيارها و سياست های تشویقی
7- تدوین پروتكل های همكاری با رسانه های جمعی

8- تدوین و عملی كردن سياست های جدید انتشاراتی
9- امكان ایجاد روابط عمومی الكترونيك 

THREAT تهدیدها    
1- توان کم تکنولوژی ارتباطی و اطالعاتی

2- دیرکرد حمایت اعتباری از تالشگران این عرصه
3- شفاف نبودن سیاستگذاری در ارتباطات بین المللی
4- ضعف تحصیالت خبرنگاران رسانه در حوزه سالمت

5- توزیع ناعادالنه منابع و تخصیص های مالی
6- عدم تفکر فعالیت بین بخشی

7- مقررات بوروکراتیک گردش کاری
8- اظهار نظر و دخالت های غیر کارشناسانه 

VALUES رزش ها  ا   
1- تعهد به رسالت و اهداف سازمان 

2- نقد مؤثر
3- ارتباط مؤثر درون و برون سازمانی

4- ارائه خدمات با كيفيت
5- اطالع رسانی مؤثر به ذینفعان

6- رضایت مشتریان و كاركنان
7- مشاركت ذینفعان

8- همكاری بين بخشی
)Advocacy( 9- حمایت طلبی اوليه و ثانویه

تعيين وضعيت سازمانی

نمره بيرونی

نمره درونی

حفظ و نگهداری تقویت درونی و تدافعی تقویت درونی و تدافعی

توسعه حفظ و نگهداری تقویت درونی و تدافعی

توسعه توسعه حفظ و نگهداری

1

2

2

3

3

4

4 1/46

1/86

نمره درونی: حاصل جمع امتیازات داده شده به نقاط ضعف و قوت از نظر درجه اثر و میزان پاسخگویی آن مرکز به نقطه ضعف و قوت.
نمره بیرونی: حاصل جمع امتیازات داده شده به فرصت ها و تهدیدها از نظر درجه اثر و میزان پاسخگویی آن مرکز به فرصت و تهدید. 



مکاتبــــــــــات
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نگاه یک  در  عمومی  بط  ا و ر لیت  فعا  



ات
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

اتب
مک

م تلگرا  - عملکرد  رش  گزا سایت  ظاهر  تغییر  شهرستان  نمونه  پزشک  معرفی   
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خبرنامه  - سری  سرا نشریه   



ات
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

اتب
مک

سراسری نشریه   
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ر  ندگا ما چهره های  ه  ر جشنوا  

هنما ا ر کتابچه   

نون قا کتابچه   



ات
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

اتب
مک

پزشک ز  و ر تصویری  پوشش   1393 سال  تسویه   
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رسانه ملی ز  ا زندگی«  برنامه »شوق  به پخش  پاسخ  در  کمپین  امضاهای  ارسال    



ات
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

اتب
مک

نه  ها رسا به  پاسخ   

و خبرنامه نشریه  وصول  اعالم    

لی عا ی  ا شور مصوبه  رهبری  کالم  ز  ا ده  ستفا ا  
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)س( فاطمیه  سم  مرا  



ات
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

اتب
مک

درختکاری ز  و ر ن  ا ر دستیا مجازی  شبکه   

94 سال  تسویه  سالیدر  ا ز  ا ده  ستفا ا  
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ران دستیا با   جلسه  درخواست   



تصـــــــــــاویر
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زن  ز  و ر بزرگداشت  و  )س(  فاطمه  تولد حضرت   



ویر
ــا

ـــ
ـــ

صـ
ت

مهر ری  فارسخبرگزا ری  خبرگزا

یرنا ا ری  خبرگزا

مطبوعات ه  نمایشگا

همشهری نامه  ز و ر

ری ها  خبرگزا ز  ا دید  ز با  
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خبری  نشست   

نتظامی ا معاون  خبری  پژوهشینشست   - موزشی  آ معاون  خبری  نشست 



ویر
ــا

ـــ
ـــ

صـ
ت
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گاهی وقت ها که فرصتی برای اندیشیدن به گذشته فراهم می شود این شعر حافظ را زمزمه می کنم که 

شفیق رفیق  و  بیغش  می   و  امن  توفیقمقام  زهی  شود  میسر  م  مدا گرت 
است چیه  رد  چیه  جمله  جهان  کار  و  تحقیقجهان  کرده ام  نکته  این  من  بار  زهار 

و از خود می پرسم بهترین کارمان در این مدت چه بوده است؟
و یکی از بهترین اوقات ما زمانی بود که در معیت ریاست کل محترم سازمان به دیدار پیشکسوتان و بزرگان جامعه پزشکی و یا هنرمندان 
و تأثیرگذاران عرصه اجتماعی کشور می رفتیم. این دیدارها که معموالً یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 19 آغاز می شد، گاه تا پاسی از شب 
ادامه داشت و همه ی همکاران من با جان و دل همراه و همقدم بودند. آنچه یاد گرفتیم در هیچ کتاب و دفتری به تحریر نیامده است و 
این است جذبه آموزش کوله باری از تجربه، حکمت، اخالق و منش که ما را چون شادگری عاشق به این مکتب خانه می کشاند. واقعاً اوقات 

خوش آن بود که با دوست به سر شد؛ باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود.

رطانی ا و دکتر  با  ر  دیدا

هاکوک وشین  دکترا با  ر  دیدا

متین محمود  دکتر  با  ر  دیدا امیر اعلم متخصص جراحی - رئیس بخش جراحی بیمارستان 

جراحی متخصص 

یمان ا ز و  نان  ز جراحی  د  ستا ا

بندری یا در نجف  با  ر  مترجمدیدا و  نویسنده 



ویر
ــا

ـــ
ـــ

صـ
ت

نتظامی ا له  عزت ا عیادت  

مترجم و  نویسنده  دیب ا لدین  میرشمس ا عیادت 

مدرسی دکتر  با  ر  صورتدیدا و  فک  جراحی  د  ستا ا

جریری حبیب  دکتر  شهید  ده  نوا خا با  ر  دیدا

دکتر حبیب جریری در سال 1311 در شهر شیراز دیده به جهان 
گشود. وی در دوران تحصیل همواره شاگرد اول بود. وی سپس 
انگلیسی،  زبان های  به  و  ارتش شد  بورسیه  داروسازی  رشته  در 

فرانسه و اسپرانتو آشنایی کامل داشت.
در زمان شاه دستگیر و به 13 ماه زندان محکوم شد پس از آزادی 
از زندان دوباره به دانشگاه رفت و دکترای علوم آزمایشگاهی را 
نیز دریافت کرد. ایشان در سال های 40 و 50 مسؤول آزمایشگاه 

درمانگاه تراب بود.
پس از پیروزی انقالب به سمت دبیر کل کمیته ی جهانی پیکار با 
بی سوادی منصوب شد. سپس استاندار سیستان و بلوچستان و در 
دی ماه سال 1358 به سمت استاندار تهران منصوب شد. با شروع 
جنگ تحمیلی در 15 مهرماه 59 به همراه یک گروه پزشکی به 
و  درآمد  عراقی  نیروهای  اسارت  به  مدتی  از  و پس  رفت  جبهه 

تاکنون دیگر کسی از سرنوشت او خبر ندارد.
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یانس خاچاطور دکتر  با  ر  دیدا
بادان آ احمر  رئیس هالل   - متخصص جراحی 

است  پیشکسوتی  از جراحان  پطروسی خاچاطوریانس  دوا  دکتر 
که 50 سال پیش مدرک تخصصی جراحی عمومی دریافت کرده 
است. وی پیش از انقالب در آبادان مسئول درمان این شهر بود و 
در سال های 61 تا 65 از دالوران جبهه های نبرد حق علیه باطل.

وی اکثر مریضانش را رایگان درمان کرد و به رغم موقعیت های 
فراوان هیچگاه جالی وطن نکرد.

همسر ایشان خانم اما ناربینیان که از انگلیس مدرک پرستاری 
دریافت کرده مترون مرحوم دکتر محمد قریب بوده است. 

نه ا ز فر بهمن  مرحوم   عیادت 

السالم شیخ ا دکتر  خاکسپاری  مراسم 

مترجم و  نویسنده 

ری بهدا یر  ز و ولین  ا

مرحوم بهمن فرزانه مترجم بیش از 50 عنوان کتاب 
به زبان فارسی است که از آثار مشهور او می توان به 
ترجمه صد سال تنهایی گابریل گارسیا مارکز اشاره 

کرد.

و  تبریز   1310 متولد  االسالم  شیخ  دکتر  مرحوم 
بهداری  وزیر  اولین  و  آمریکا  از  ارتوپدی  متخصص 
در  متخصص   1000 از  بیش  تربیت  که  بود  ایران 
از  ایران  در  متخصص   400 و  خاورمیانه  منطقه 

تالش های اوست.



ویر
ــا

ـــ
ـــ

صـ
ت

ده ا ز تمی  حا دکتر  با  ر  دیدا

دهقان دکتر  با  ر  دیدا

شریف فرهنگ  د  ستا ا عیادت 

اکس تور و  قلب  جراحی  تخصص  فوق 

جراحی  متخصص 

موسیقی د  ستا ا

و  نویسنده  نقاش،  شاعر،  حاتمی زاده  محمد  دکتر 
استاد جراحی توراکس، قلب و ریه است.

دانشگاه های  فارغ التحصیل  و   1304 متولد  وی 
بوستون، نیویورک و فیالدلفیا آمریکا است.

دکتر رحیم دهقان متولد 1304 از اساتید برجسته 
جراحی است. که پس از فراغت از تحصیل از دانشگاه 
بوستون آمریکا، در کمپ دانشگاهی نمازی شیراز و 
رئیس  عنوان  به  تجریش  بیمارستان شهدای  سپس 
بخش و معاون آموزشی به تربیت شاگردان بسیاری 

همت گماشت.

فرهنگ شریف استاد مسلم موسیقی و نوزانده چیره 
دست تار است.
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ودگرمی ر دکتر  با  ر  دیدا

قاسمی لقاسم  بوا ا دکتر  با  ر  دیدا

شریف پیژا دکتر   با  ر  دیدا

دفاع مقدس دوران  در  رتش  ا کل  بهداری  معاون 

بل با ز  وسا ر ا د لین  و ا

کودکان بیماری های  پیشکسوتان  ز  ا

 متولد 1305 در شیراز و متوفی 1394
 دانش آموخته دکترای عمومی پزشکی از دانشگاه تهران

 رئیس بیمارستان نیروی دریایی بندرعباس
 فرمانده منطقه یکم دریایی بندرعباس

در  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  کل  بهداری  معاونت   
دوران دفاع مقدس )58-70(

وی که متولد 1300 می باشد در سال 1325 از دانشکده 
اولین  بابل  شهر  در  بالفاصله  و  التحصیل  فارغ  داروسازی 

داروخانه را در سال 1326 بنا نهاد.

دکتر محمد حسن شریف متولد سال 1309 از پاریس است 
که تحصیالت پزشکی عمومی خود را در سال 1337 در 
یعنی  بعد  سال   4 و  رساند  پایان  به  ژنو سوئیس  دانشگاه 
در سال 1341 در رشته بیماری کودکان از دانشگاه جان 

هاپکینز امریکا فارغ التحصیل شد.



ویر
ــا

ـــ
ـــ

صـ
ت

خردپیر دکتر  مرحوم  ز  ا تجلیل  یین  آ

غزه مظلوم  مردم  ز  ا پزشکی  جامعه  دفاع  سم  عدلمرا پروفسور  مجسمه  ز  ا یی  ونما ر

فرهنگی کبر  ا علی  دکتر  ز  ا تجلیل  یین  آ

ر رستگا اصغر  دکتر  با  ر  دیدا

بینی و  گلو  گوش،  اجتماعیاستاد  تباطات  ر ا د  ستا ا

نوین جراحی  پدر 

ییل دانشگاه  استاد   - نفرولوژی  فوق تخصص  ر  سیا یز  پرو دکتر  با  ر  فوتبالدیدا ر  و ا د و  ح  جرا
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نسه ا فر سفارت  ینده  نما با  ر   دیدا

لمان آ سفارت  فرهنگی  مدیر   با   جلسه 

تریش ا سفیر  با  مه  تفاهم نا مضای  ا

غنا ر  و مشا یر  ز و با  ر  دیدا

پرورش و  موزش  آ یر  ز و با  ر  مرزدیدا بدون  پزشکان  با  ر  دیدا



ویر
ــا

ـــ
ـــ

صـ
ت

یی ا عاشور ن  دگرا مدا ا ه  گرو

رمند کا ز  و ر مناسبت  به  ن  رمندا کا ز  ا دیبهشتتقدیر  ر ا  27 مناسبت  به  عمومی  بط  ا و ر ن  رمندا کا ز  ا تقدیر 

دكتر عليرضا زالی، رئيس كل سازمان همچنين در جامعه هنری كشور از مرحوم مرتضی پاشایی، استاد شجریان، 
مسعود كيميایی و عباس كيارستمی نيز عيادت كرده است.

حافظ تو ختم کن هک هنر خود عیان شود ...

خمینی مام  ا حرم  یارت  ( ز ه )ر
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سركار خانم مهناز آزاد

شركت سهامی فرش و گليم - جناب آقای شهشهانی

نند بتوا پزشکی  م  نظا جدید  تشکیالت  و  پزشکی  جامعه  ن شاءاهلل  ا یم  ر ا میدو ا
است مردم  یسته ی  شا و  کیزه  پا و  مقدس  حرفه ی  ین  ا یسته ی  شا که  نچنان  آ  

کنند. تنظیم  ا  ر ر  کشو ینده ي  آ و  خودشان  ینده ی  آ  

مقام معظم رهبری 92/8/6




