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  عمومي افكار اهميت  (الف

مض اعف یافت ه اس ت      یاهمیت   یافكارعموم ینیرو ،یها و افزایش سطح سواد عموم عصر کنونی همراه با گسترش رسانه در

اندرکاران  نگاران و دست شناسان، روزنامه مختلف مانند جامعه یها موضوع مورد عالقه و مطالعه متخصصان رشته ،یافكارعموم

است  امروزه بسیاری از رهبران سیاسی و اقتصادی جوامع تصمیمات خود  شناسان استشناسان، و سی دانان، روان اقتصاد ها،  رسانه

ها مبنای تص میمات و   های پژوهشی این موسسه کنند و یافته های افكارسنجی اتخاذ می های تحقیقاتی و موسسه را بر اساس یافته

 رود   های بزرگ و معتبر به شمار می سازمانریزی  برنامه

ه ای تولی د و    هدف جلب آرای مردم، اقتصاد دانان و تجار با هدف ش ناخت ب ازار و تنم یر ک ردن برنام ه      با مداران سیاست

یاز، ها و رفتارهای مردم و مدیران برای کسب اطالعات و اخبار مورد ن شناسان با هدف شناخت گرایش بازاریابی و فروش، جامعه

  مند به سنجش افكارعمومی هستند عالقه

 های خ ود را تعی ین کنن د  تن وع ش بكه      توانند بدون توجه به افكارعمومی محتوای برنامه ها هر دیگر نمی حتی رسانه امروز،

 تدس   های فضای مج ازی از جمل ه ع واملی اس ت ک ه      های اینترنتی و تعدد کانال های رادیوئی و تلویزیونی، مطبوعات و سایت

 مردم کرده است  تلفهای مخ اندرکاران را متوجه نمرات و خواست

عمومی چیس ت و چگون ه    عمومی، دارای اطالع و دانش وسیع باشند  باید بدانند افكار اکنون مدیران باید در بحث افكار هر

ب رای تص میر گیرن دگان س ازمان     یابد؟ و از همه مهمتر اینكه قادر باشند افك ارعمومی را   شود و به چه شكل تغییر می تشكیل می

 راهنمائی کنند   ها ریخود تحلیل کرده و آنان را در سیاستگذا

 : افكارعمومي تعريف

 م ی  ج اری  بن دگانش  زب ان  رد بخداون که است چیزی همان شایستگان شایستگی برای مردم استدالل )ع(: تنها علی حضرت

 هایشانه سین که هنگامی مگر کند نمی جلوه مردم       محبت کند می اثر بی را خواص مردم، رضایت عمومی       نارضایتی سازد

 باشد   خالی نفرت و  نارضایتی از

 کند   هدایت را دولت تواند می که است عمومی اراده : تنهاروسو ژاك ژان

 است   جهان ملكه عمومی : افكارپاسكال لوئی

 است   نیرومندتر و تر قوی ازهمه زیرا است توجه سزاوار که است ملت : اینماکیاولی

 کرد   تكیه عمومی افكار به باید ناچار آن حفظ برای اما آورد دست به سرنیزه زور با توان می را : حكومتبناپارت ناپلئون

 خداست   مردم، صدای : صدایبودن ژان

 است   گونه شبح : افكارعمومی، مردملیپمن والتر

 محصول یافته سازمان است ایه پدید نبوده، بلكه افراد جداگانه های داوری جمع حاصل: افكارعمومی، کولی چارلز تعریف

 متقابل   اثرات و ارتباطات
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 آید   می پدید مردم بین منطقی وگوی وگفت بحث فرآیند در عمومی : افكارهابرماس یورگن

 است برخوردهائی یا و ها  یعقاید، داور آزادانه ارتباطات: افكارعمومی، بیان و عمومی افكار کتاب مولف اسدی، دکترعلی

 کنند   می احساس یا و دارند مسائل از ای پاره باره در افراد که

 ک ه  اس ت  موض وع  یك به نسبت جامعه یك افراد عقاید : افكارعمومی، مجموعهعمومی افكار تحقیق جهانی انجمن تعریف

 هستند   مشترك عالیق و منافع دارای موضوع آن درباره افراد

 است:  اساسی مطلب 4 حاوی عمومی افكار مختلف تعاریف

 است  الزم عمومی افكار درآمدن حرکت به برای تعارض و نمر، بحران  اختالف وجود  9

 باشند   داشته خاص عمومی افكار خود برای کدام هر که متضاد های گروه وجود  2

 است   اجتماعی متقابل افكارعمومی، کنش نهائی وتبلور گیری شكل برای اساسی شرط  3

 اهداف وجود متضمن عمومی افكار گیری شكل و گردد می متجلی آن عمومی افكار در معموال گروهی هر اهداف  4

 است   هائی غایت و

 معاصر:  دنياي در يعموم افكار رشد

 ماه و گرفت یم دامنه گوش و دهان وسیله به زد، یم دور یمحور حول چنانچه مردم افكار ،یجمع یها رسانه ورود از پیش

 گلول ه  مانن د  آنك ه  یج ا  به و افتاد یم اثر از خود به خود   درنتیجهکند پیدا یعموم گسترش یا واقعه یا خبر تاد کشی یم طول ها

 طبق ه  و محل ه  ب ازار،  روستا، مانند بسته یها محیط در جز یعموم افكار دلیل همین   بهشد یم آب بیابد، حجر خود مسیر در یبرف

 س فر  ط ول  در زی را  ک رد  ینم   س فر  یعم وم  افك ار  دیگ ر  عبارت به  یافت ینم تجسر شد، یم برقرار سریعا ارتباط ها آن در که

 یم خارج خود یها خانه از بایست یم افراد ی  وانگهآمد یم در یپا از و داد یم دست از را خود عمل قدرت و شد یم تضعیف

 ب ه  تازه آن خبر که قبل روز چند وقایع جریان در تا گرفتند یم تماس سرگذر و خانه قهوه و محله در آشنایان و دوستان با و شدند

   بگیرند قرار بود رسیده ها آن محل

 ش ود،  گذاش ته  م ردم  همه اختیار در تواند یم لحمه یك در و یافته راه ها خانه به یخبر یها رسانه طریق از خبر دیگر امروز

 رسانه دست به را خود سرنوشت یعموم افكار ی  گویدرنوردد را یمل و یسیاس و یاجتماع یمرزها و کند تسخیر را مكان و زمان

 دس ت  به را اخبار و افكار کننده خاموش یحت و کننده کننده، تقویت منعكس نقش هستندکه ها رسانه پس این است  از سپرده ها

 و گس ترش  روز ه ر  نی ز  یعم وم  افكار به مربوط یاجتماع -یروان یها پدیده ،یخبر یها رسانه گسترش با ترتیب، این به   دارند

   یابد یم یبیشتر اهمیت

 

 

 معاصر:  دنياي در يعموم افكار گسترش عوامل
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 :افكار تغذیه یبرا فراوان خوراك  9

 یخارج و یداخل یاقتصاد و یاجتماع ،یسیاس وقایع و   اخبارشود یم تر فراوان روز هر یعموم افكار تغذیه یبرا  الزم مواد

 ی  فراوانگیرند یم قرار استقبال مورد یناپذیر یخستگ طور به و کنند یم تهیه یفكر خوراك مردم یبرا یدائم و روزمره طور به

 و یمل یخبر یها درصحنه کند یم وادار را ها وآن دارد یم نگه بیدار را افكار دیگر، یسو از مردم تمایل و سو یك از خوراك

 ت اثیر  جهان و کشور نقاط و شهرها دیگر افكار بر احیانا و بدهند نشان واکنش گوناگون یها صورت به و داشته حضور یالملل بین

 همایش میزگردها، و تفسیرها ،یتلویزیون و یرادیوی یوگوها گفت ها، روزنامه یانتقاد مطالب مجازی، فضای صفحات  بگذارند

   کشند یم تصویر به را یعموم افكار مهر پدیده از یهای گوشه یاجتماع وسیع یها پژوهش نیز و بیانیه اعالمیه، طنز، شعر، ها،

 عمومی: افكار به ها سازمان روزافزون توجه  2

 م داران،  سیاس ت  مانن د  یاجتم اع  مه ر  اف راد    چ ه دارن د  ق رار  روزاف زون  موردتوجه امروزه عموم یها یداور و ها واکنش

 و جمعی ت  یج وان  ،یس از  خان ه  و یشهرس از  قبی ل  از یاجتم اع  مه ر  یه ا  پدی ده  چ ه  و گران تبلیغ و داران کارخانه بازرگانان،

 حساس یت  بدان است مسلر یاجتماع یرفتارها بر افكار این تاثیر که جهت آن از و نیازمندند یعموم افكار شناخت به یقانونگذار

   دهند یم نشان

 :یاجتماع روابط فزاینده رشد  3

 یافك ارعموم  ح والت  وت ه ا  یگی ر  ش كل  پرت و  در یاجتماع روابط  کند یم ایجاد تغییر ،یاجتماع درروابط یافكارعموم

 ین وع  قادرن د  یگروه   یه ا  رس انه  چگون ه  ک رد  مش اهده  ت وان  یم   سهولت   بهشوند یم تر وگسترده تر محكر تر، یغن پیوسته

 یا ناحی ه  در زلزله ازجهان، یا درگوشه   جنگایجادکنند جهان یحت و کشور یك مردم میان در یهمسان و یوهمدرد یهمفكر

 یم   بار به را جهانیان یافكارعموم و سازد یم نزدیك هر به را عالر مردم افكار دراروپا، یآزمایشگاه در یعلم کشف و آسیا، از

 برداش ته  می ان  از رفت ه  رفته یخارج و یداخل اخبار طبقه، و آن و قشر این اخبار بین مرز امروز، یدنیا در که است گونه   ایننشاند

   دارند یم بر گام یجهان سطح در یعموم افكار به بخشیدن وحدت جهت در دائما ها رسانه و شود یم

 : آن گيري شكل شرايط و عمومي افكار تشكيل منشاء

 باشد   داشته وجود نوع یك از هر سر پشت و متناوب وقایع از شماری یا و مرکزی واقعه یك باید  9

 م رک زی: ( واقعهالف

 جل ب  خ ود  به را ما توجه اخبار سایر از بیش خبر یك است ممكن گیریر، می قرار خبری تشعشات معرض در ما که هنگامی

 واقع ه  ق ت یحق در ک ه  گوین د  می اصلی خ ب  ر را آن باشد، توجه جالب نن دگانیب و شنون دگان همه برای خ ب ر این کند  چنانچه

 ارتب اط  بیش تر  م ردم  مختل ف  نیازه ای  ب ا  یخبر قدر هر گرید عبارت   بهشود می یعموم افكار منشا و دهد می تشكیل را مرکزی

 و         هوایی سانحه یك سیاسی، خبر ترور یك زلزله، خبر یك تراست  مانند: خبر مرکزی و تر اصلی باشد، داشته
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 متناوب: ( وقایعب

 ه ا  آن افك ار  ب ه  ت دریجا   گذارد می مردم زندگی بر هر سر پشت که سوئی اثرات خاطر به اجتماعی پدیده یك است ممكن

 را م ردم  ذهنی بستر ها پدیده اند  این نوع این از وترافیك اعتیاد، گرانی قبیل از هایی پدیده   مثال نماید متحد را آن و بدهد جهت

 نتیج ه  در و نابس امانی  وی   د م   ک ه  س ربزند  خالف ی  عم ل  ی ا  بیفتد اتفاقی روزی چنانچه و کند می آماده واکنش دادن نشان برای

 سازد   می ور شعله را آنان ناراضی افكار ای جرقه مانند آنگاه باشد، مردم نارضایتی

 باشد:  داشته وجود مساعد فضای باید  2

 برای مردمی، نیازهای وجود درصورت که است فضایی بستر این ،گیرد می شكل مردمی بستر در عمومی افكار هک ییازآنجا

 دست سازی هشایع داردبه بستگی ها آن سرنوشت به که باشند خبری شنیدن تشنه مردم چنانچهگردد   می مستعد نیازها این ارضای

 مثابه به وباید هستند عمومی كاراف بحرانی وضعیت بارز های شاخص پراکنی وشایعه سازی پرکنند  شایعه را خالموجود تا زنند می

 شود   می جامعه درآن عمومی افكار ساز جامعه،زمینه افكار بنابراین،بستر  شمارآیند به عمومی افكار بحران هشداردهنده های نشانه

   باشد داشته مطابقت جمعی فرهنگ الگوهای با باید یعموم فكار یا محتوا  3

 اجتم اعی  نهاده ای  و رسوم، زبان، اعتقادات، هنجارها و آداب شامل که است، فرهنگی فرهنگ دارای ملیتی یا قوم هرگروه،

 ه ای  ویژگ ی  نمای انگر  گیردک ه  م ی  ش كل  الگوه ایی  اس اس  بر ملیت یا گروه، قوم آن باشد  افكارعمومی خودمی به مخصوص

 باالش هری  و ش هری  پ ایین غرب ی،   و روس تایی، ش رقی   و ش هری  افك ار  محتوای پیوسته که است دلیل همین باشد  به باال فرهنگی

 در را عم ومی  افك ار  بخواهد که ای واقعه گیرد  بنابراین می خود به را مكان آن محلی های رنگ مكان، هر در و کند می تفاوت

 باشد   پذیرفته تاثیر محل آن فرهنگ از باید کند، الجرم بسیج محل یك

 : باشد افراد باطنی و ظاهری نیازهای پاسخگوی باید یعموم افكار محتوای  4

، «ظاهری»تواند  می نیاز دهد  این می پاسخ جامعه اف  راد نیاز به که است ای واقعه زند، می دامن عمومی افكار به که ای واقعه

 وف ا   و م ودت »ب ه   ، نیاز«امنیت»به  نیاز باشد  اما «خودآگاه»و  «نهانی»، «باطنی»برعكس  یا و «اعتراف قابل» ، «آشكار»، «معروف»

 نیاز دیگر هستند  ازسوی ظاهری نیازهای جمله از «یافتن آگاهی»و  «دانستن» هب نیاز باالخره و «فراوانی و راحتی»به  ، نیاز«اجتماعی

 و ب اطنی  نیازه ای  زمره است، در دشوار ها ازآن دفاع که خورده شكست های ایدئولوژی برخی و «نژادپرستی»، «ستیزی بیگانه»به 

 آید   می شمار به ناخودآگاه گاهی شاید

 یابد: می گسترش ها رسانه واسطه به یعموم افكار  5

 م ی  به ره  ب ی  گیری نتیجه و شدت و حدت از نسبت همین به و است بوده کند بسیار قدیر، جوامع در عمومی افكار گسترش

 رخ دادهای  بالمن ازع  و بالم انع  انعك اس  و اخبار سریع اشاعه و زندگی عرصه به ها رسانه ورود با جدید جوامع در اما  است مانده

 و ص وتی  کاس ت  پوس تر، نواره ای   ،رادیو، تلویزیون، س ینما، تئ اتر   مطبوعات، ادبیات، شایعات، طریق از عمومی اجتماعی، افكار

 یابد   می گسترش تصنیف و اینترنتی، طنز های دی، وبالگ، سایت تصویری، سی
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 مرکز روابط عمومی و روابط بین الملل درتهیه شده  

 52 از 6 صفحه   

 می یابد:  اشاعه مردم مستقیر دخالت با عمومی افكار  6

 رس د  م ی  ف   را روزی ولی یبگذارد چن  دان اث  ر مردم بر آنكه بی شود می پخش اخباری و افتد می اتفا  وقایعی روزه همه

 مردم عموم اساس نیبرا و ستا ها ابانیخ به ها انسان سیل اش جهینت که انگیزاند برمی و داده قرار ریتاث تحت را مردم ای واقعه که

   شد خواهند بدل گروهی و تبلیغی توانای رسانه یك به خود

 : يافكارعموم هاي ويژگي

 پیدا موضوع آن به نسبت یگرایش یفرد هر ترتیب بدین و گیرد یم صورت ارتباط افراد موضوع، بین یك اطراف در  9

 و اس ت  درآمده فكر و عقیده یك شكل به حقیقت درآید، در رفتار یا کالم، عمل مرحله به گرایش این   اگرکند یم

 نخواه د  یعم وم  افك ار  فراین د  در یجایگ اه  گ اه  هیچ و است نیاورده وجود به نیز را یا نشود، عقیده بیان هرگز اگر

 داشت  

 ارتباط که یهای گروه دیگر یا و خود گروه یاعضا از ییك به مختلف موضوعات مورد در را خود عقاید معموال مردم  2

   کنند یم بیان دارند آنان با یتنگاتنگ

 آگ اه  دارد، وجود تر بزرگ مجموعه یك در که ینمرات از ،یفرد میان یها شبكه یا یجمع یها رسانه طریق از مردم  3

   شوند یم

  آید یم وجود به «مابودن» احساس احتماال شوند، یم آگاه دیگر همفكر افراد وجود از فكر، یك طرفداران که یزمان  4

 گروه، مستعد افراد تمام تقریبا که رود پیش آنجا تا و کرده رشد یا توده فرایند توسط است ممكن یعقاید چنین بدنه

 شوند   «مابودن» احساس یدارا

 ک ه  اس ت  دارد  درس ت  ناپ ذیر  انك ار  عمومی،س همی  افك ار  تشكیل در شایعه: شایعه تشكیل و عمومی افكار در ابهام  5

 مج اری  از پیوس ته  عم ومی  افك ار  ک ه  کرد فراموش نباید هستند، اما جدید جوامع در اطالعاتی منبع نخستین ها رسانه

  است اتیاطالع فریب برابر در مردم از بخشی های اضطراب و ها نگرانی کنندة شوند  شایعه، بیان می تغذیه نیز موازی

 به را چیزی کند، اما نمی قانع را کسی کشد  شایعه می فریاد را هیجانی، ترس تحریك برای که است پیام شایعه، نوعی

 کنند   باور آنرا حاضرند عموم آوردکه می ها زبان

   هستند «ابهام» و «موضوع اهمیت» شایعه انتقال اصلی دوشرط

 عمومي تعامل با افكار هاي راه

 عم ومی  افكار مدیریت شده، حاصل رسانی اطالع و ارتباطات نوین های فناوری عرصه در که ای العاده فو  های پیشرفت با

 کن ار  در ن وین  ه ای  رس انه  کارکرده ای  از آگاهی عرصه این در و شده تبدیل سیاسی های نمام تمامی برای ها چالش از یكی به

 عم ومی  رواب ط  هایواح د  ه ای سیاس ی   اس ت  درس ازمان   پی داکرده  ض رورت  ها سازمان در عمومی افكار مشخصات با آشنایی

 دارند   برعهده را آن سنجش برای ریزی برنامه و آن در سازمان و جایگاه وضعیت از آگاهی و عمومی افكار با ارتباط ولیتئمس
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 : عمومي افكار با ها رسانه ارتباط

 انتق ال  ب ا  ه ا  یخبرگ زار  و نمایس   ون،یزیتلو و،یروزنامه، راد مجازی، های شبكه شامل یجمع ارتباط وسائل امروز، جهان در

 نق ش  یبش ر  تم دن  و فرهن گ  ش رفت یپ راه در ،یعم وم  دیعقا و افكار مبادله و دیجد معلومات و اطالعات اخبار، لحمه به لحمه

 اند   گذاشته نام "ارتباطات صرع" را انسان یدگنز یکنون عصر دانشمندان از یاریبس که یطور به، اند گرفته عهده به یبزرگ

 امی  پ یاجتم اع  آث ار  نیمهمتر از یكیعنوان به یاجتماع یها تیواقع یریگ شكل برمفهوم یا تازه داتیتاک ریاخ یها سال در

 ه ا  رس انه  "ک ه  س ت ین نیا سوال   امروزهاست گرفته قرار ارتباطات علوم پژوهشگران و نمران صاحب یبررس مورد یارتباط یها

 ب ه  یکمك چه ها رسانه "که است نیا سوال كه، بل" گذارند؟ یم ریتاث مخاطبان یرفتارها و ها، اعتقادات، باورها برنگرش چگونه

 ه ا  ارزش بر گوناگون یدادهایرو نهیزم در خود یها انتخاب با توانند یم چگونه و کنند یم خود اطراف طیمح از مخاطبان نییتب

   " ند؟ینما کمك مردم یهمگان مشارکت یبرا زهیانگ جادیا و ادراکات یریگ شكل به و رگذارندیتاث هنجارها و

 : ها رسانه عمده يكاركردها

 یرسان ( اطالع الف 

 (همبستگیب

 گرید نسل به ینسل از یاجتماع راثیم ( انتقالج

 وتفریح ی(سرگرمد

 : عمومي افكار به دهي درشكل يارتباط نوين يها يفناور يها يژگيو 

 مثل ث  ای ن  است  دور ارتباطات و انفورماتیك ،یجمع ارتباط وسایل شاملی فناور چندین ازی ترکیبی ارتباط نوین یابزارها

نمای د    یم   یی ار  یمك ان  و زم ان  هر در اطالعات دریافت و ، انتقالی، پردازش، بازیابیساز ضبط، ذخیره در را ها ، انسانیفناور

 یه ا  یویژگ   ه ا  یفن اور    ای ن ان د  کرده ارائه گذشته یارتباط وسایل که استی امكانات کننده تكمیل یارتباط نوین یها یفناور

 سازد   یم متمایز یقدیم یارتباط وسایل از را آنان که دارند یفرد به منحصر

 (:هبودنیبودن )دوسویتعامل  9

 ی ك  جری ان  ی ك  در اطالع ات  و ب ود  پ ائین  وازباالب ه  یكسویه رابطه وجودیك درگذشته، یارتباط یابزارها ازنقایص ییك

 اطالع ات  درخصوص اظهارنمر امكان مخاطبان حالت شد دراین یم سرازیر مخاطبان یسو به بازگشت وبدون پائین طرفه،ازباالبه

 و ان دك  بسیار درحد«بازخورد»امكانارتباط، یقرار بریسنت یابزارها درعصر ،یا رسانه یا حرفه دراصطالح نداشتند  را شده ارائه

 امك ان  ،یاطالعات و یارتباط نوین یها یفناور مدد به امروزه   اماوجودداشت نشریات یها تلفن و خوانندگان ستون حد در ناچیز

پی ام،   ازدریاف ت  پ س  بالفاص له  توانن د  یم   مخاطبان و است گشته فراهر ومخاطب اطالعات فرستنده بین ارتباط همزمان یبرقرار

ش ود    یم   ارتب اط  درجریان مخاطب شدن فعال به منجر مخاطب و فرستنده بین  تعاملنمایند منعكس پیام فرستنده رابهخود نمرات

 نماید  یم مشارکت ارتباط درفرآیند فعال طور وبه شده خارج یپذیر وکنش یانفعال ازوضعیت نوین،مخاطب یارتباط یها درسیستر
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 :یناهمزمان  2

 در ک ه  گذشته یارتباط یابزارها   برخالفاست مخاطبان اختیار در روز شبانه از لحمه هر در و همیشه یارتباط وسایل امروزه

 ب ین  از ب ا  یارتباط نوین یها یساخت، فناور یم فراهر را وگیرنده فرستنده بین ارتباط یبرقرار امكان خاص یزمان محدوده یك

 اند  نموده یدائم و یهمیشگ را ها وپیام اطالعات به ی، دسترسیزمان یها محدودیت بردن

 دریاف ت  به نمر مورد و دلخواه زمان در اینكه تا اند داده مخاطبان به یبیشتر عمل یآزاد و اختیار ها یفناور این ترتیب بدین

 است   قرارداده ها انسان اختیار در را جدید، زمان یارتباط یها یفناور در ینمایند  ناهمزمان اقدام نیاز مورد اطالعات

 :یرسان اطالع یباال ظرفیت  3

 فض ا  محدودیت قبیل از داشت وجود یارتباط وسایل توسط یرسان اطالع درخصوص گذشته در که یهای محدودیت امروزه

 از یب االی  حج ر  یارتب اط  ن وین  یه ا  یفناور حاضر   درحالاست رفته بین از تلویزیون و رادیو در زمان محدودیت و نشریات در

  کنن د  یم   ائ ه ار مخاطب ان  ب ه  را آنباشد، نیاز که زمان هر در و کنند یم ینگهدار و ذخیره ممكن یفضا کمترین در را اطالعات

 ب ا  و «یاطالعات یها بزرگراه»ازطریق  و سازند یم فراهر را اطالعات پردازش و ینگهدار امكان ها رایانه یباال بسیار یها حافمه

 دهند   یانتقال م مخاطبانان رابه ها آن«یفیبرنور»همچون  ینوین یها یفناور از استفاده

 مخاطبان: یسو از کنترل  4

 ب ه  اق دام  اطالع ات  فرستنده هرگاه که یطور بود، به پیام فرستنده اختیار در صرفا  ارتباط قطع و یبرقرار امكان ،یزمان دیر تا

 از ف ار   نی ز  مخاطب ان  ن وین  یه ا  یفن اور  م دد  ب ه  ام روزه  بودند  اما اطالعات دریافت به قادر مخاطبان نمود یم ارتباط یبرقرار

 دارند   یدسترس نمر مورد اطالعات به یومكان یزمان یها محدودیت

 تحرك:  5

 مك ان  ی ك  در ک ه  یمعن   ای ن  ب ه ، بودن د  برخ وردار  یمكان محدودیت از یارتباط یابزارها از استفاده جهت افراد درگذشته

 س اخته  فراهر را امكان این یارتباط نوین یها یفناور امروزه   اماشوند مند بهره یارتباط یابزارها از توانستند یم ثابت و مشخص

 کنند  برقرار ارتباط یرانندگ و حرکت درحال یحت هرجا از افراد تا اند

 یم   ق رار  افراد اختیار در گوناگون یها مكان و ها حالت در را اطالعات یجیب یها رایانه و ها تاپ لپ ایل،موب یها یگوش

 دهند  

 نفوذ: قدرت  6

 و   ح ریر بدهن د  دس ت  از را خ ود  یخصوص   ح ریر  یزی اد  ح د  تا جامعه افراد تا اند شده باعث یارتباط نوین یها یفناور

 کن ار  و گوش ه  ب ه  یجغرافی ای  یمرزها درنوردیدن با اطالعات و اند داده دست از را خود یمعن کشورها یخصوص و یمل یمرزها

 شوند  یم وارد افراد یها حریر ترین یخصوص در و کرده رسوخ جهان
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 :یجهانگرای  7

 از ه ا  یفن اور  این مختلف   انواعدارند شمول وجهان فراگیر یبعد یسنت ارتباط وسایل برخالف یارتباط جدید یها یفناور

 ی، فناوریجهان اند  دیدگاه برگرفته در را زمین کره یتمام و اند یافته یجهان یابعاد امروزهی اینترنت و یا ماهواره یها شبكه قبیل

  عبورکند شده حفاظت شدت به یمرزها از زیاد سرعت با و یراحت به اطالعات تا شده ، باعثیارتباط نوین یها

 کنت رل  تح ت  ک ه  اند پدیدآورده گوناگون یارتباط وسایل از پرقدرت بسیار و آسا غول ی، نمامیارتباط یها یفناور امروزه

 است   یدشوار بسیار کار آن یریز برنامه و یسیاستگزار فرآیند در مداخله و مسیر نمارت، تصحیح و نیست یخاص کشور

 هاي سياسي :  سازمان در ها عمومي روابط كاركردهاي

 هس تند، ای ن   مواج ه  آن با تر کالن سطح در ها دولت و کوچكتر مقیاس در سیاسی های سازمان که مسایلی مهمترین از یكی

 م ی  ک ه  هائی مقوله مهمترین از ندارند  یكی باور را ها آن جدی های فعالیت از بسیاری کشورها مردم و ها آن مخاطبان که است

 می مردم زندگی بهبود گیرد، برای می انجام آنچه که دهد توسعه جوامع و ها سازمان مخاطبان سطح در را اعتماد و باور این تواند

 جامعه  یك مردم میان در همبستگی و باور، همدلی از: ایجاد عبارتند آن عمده کارکردهای که است "عمومی روابط"باشد 

 ه ای  دی دگاه  ک ردن  مش خص  ض من  مناسب زمان در و ارتباطی فنون بردن کار به با باید سازمان های سیاسی عمومی روابط

 بلی ت  ش دن  مالیات، گ ران  گیرد )نمیر: اخذ می انجام آنچه که بیاورند پدید جامعه در را اعتماد ها، این آن بندی دسته و مخاطبان

 و توس عه  نف ع  به نهایت در و مردم زندگی بهبود هاو   ( برای ودانشگاه مدارس شهریه و سوخت قیمت هواپیما، افزایش و اتوبوس

 اعت راض  و ش ده  توجی ه  زی ادی  حد تا ها آن مخاطبان شوند، منطقی و علمی اقناع این به موفق اگر و شد خواهد کشور سازندگی

 نخواهندکرد  

 : عمومي روابط كلي وظايف شرح

 آن ت وان  یم که ردیگ یم صورت یارتباط یها تیفعال از یا ه مجموع قالب در سیاسی های سازمان یعموم روابط اقدامات

 ،یس ازمان  درون و یس ازمان  ب رون  ارتباط ات   ه ا،  رس انه  ب ا  ارتباط و یرسان :اطالعمانند گوناگون یها شاخص عنوان تحت را ها

 ها فعالیت این   اهمیتنمود یبند دسته كیالكترون یعموم روابط ،یافكارسنج و پژوهش وانتشارات، غاتیها، تبل مناست و مراسر

 و م دیران  مص احبه  نم ودن  خبر، فراهر انتشار و تهیه نمیر عمومی روابط تولیدات و اقدامات که این است عمومی افكار عرصه در

 آن ه ای  بخ ش  برخی یا و دهد شكل عمومی افكار به تواند می و است عمومی افكار با ارتباط در مستقیر بطور افكارسنجی انجام

 نماید   متوقف را
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 52 از 11 صفحه   

 : ها رسانه با ارتباط و یرسان اطالع

 و خب ر  هی  ته منم ور  ب ه  س ازمان  یه ا  برنام ه  و ها اقدامات، طرح ها، تیفعال به مربوط اخبار و اطالعات یآور جمع 

   یغاتیوتبل یخبر یها استیس نیتدو و گزارش

 ها رسانه با سازمان مسئوالن یخبر یها نشست یبرگزار   

 مرتبط سازمان فیوظا و ها تیفعال با ریرمستقیغ و ریمستق طور به که یخبر یها رسانه در افتهی انتشار مطالب یبررس 

   است

 ها رسانه به ارسال و مختلف یها مناسبت در هیاعالم و هیاطالع و هیانیب هیته 

 ارتباطات: 

 کارکنان با ارتباط و یسازمان درون ارتباطات 

 همكار یها سازمان با ارتباط 

 سازمان یکار حوزه در فعال وخبرنگاران پژوهشگران سندگان،ینو و مجلس ندگانینما رینم نخبگان با ارتباط 

 ها: مراسمومناسبت

 یو مل یمذهب یها مناست 

 یوسازمان یصنف یها مناسبت 

 ها پروژه هیافتتاح و ها همایش و ها شگاهینما در حضور 

 :یافكارسنج

 و ه ا  س ازمان، رس انه   مخاطب ان  یعموم افكار سنجش و ها دگاهید یبررس و سازمان مخاطبان با مستمر ارتباط شامل 

   ها رسانه یمحتوا لیتحل و ینمرسنج یها طرح گرفتن انجام ،یمردم ارتباطات یزیر برنامه قیطر از نخبگان

 انتشارات و غاتیتبل

 :كیالكترون یعموم روابط

 یمجاز یفضا در حضور و سازمان تیسا مطالب یبروزرسان شامل 

 : ها سازمان برون و درون در افكارعمومي دهندگان شكل

 : شوند می تقسیر گروه چند به سازمان یك داخل در افكارعمومی نفعان ذی

 سازمانی برون و سازمانی درون نفعان ذی  9

 ای حاشیه و اصلی، ثانوی های گروه  2

 طرف بی و موافق، مخالف های گروه  3
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 روابط عمومیجزوه 

 مرکز روابط عمومی و روابط بین الملل درتهیه شده  

 52 از 11 صفحه   

 سازمانی:  برون و سازمانی درون نفعان ذی  9

 سازمانی: درون نفعان (ذی الف

 و س ازمان  مش اوران  و م دیران  س ازمان،  مق ام  باالترین ندشامل مرتبط سازمان با مستقیر طور به و قراردارند سازمان درون در

 و س ازمان  عملك رد  ب ه  نس بت  س ازمان  درون و جامع ه  ها، افكارعمومی رسانه محتوای در موجود های دیدگاه باید عمومی روابط

 های گذاری سیاست و ها گیری تصمیر در ها آن نمر موثربودن دلیل به را سازمانی اهداف به کارکنان مندی عالقه و روحی وضع

 برساند   گروه این آگاهی به سازمان،

 :یسازمان بیرون نفعان (ذیب

 همكار، نخبگان، استادان های سازمان مردم، شامل ندارند قرار آن مدیریت مجموعه زیر در و نیستند مرتبط سازمان با مستقیماَ

 آنان اطالع به را سازمان اقدامات و نمرات و ها برنامه باید ها سازمان عمومی روابط و رسانه اصحاب و متخصصان و پژوهشگران و

 و ه ا  برنام ه  اه داف،  زمین ه  در مختل ف  های گزارش و اخبار، اطالعات، تفسیر، تحلیل ارائه با باید ها رسانه درخصوص و برساند

 احس اس  آن به نسبت عمومی افكار تا دهد نشان همیشگی و مداوم طور به جامعه در را خود سازمان فعال حضور خود های فعالیت

 کند    آشنائی

 ای:  حاشیه و ثانویاصلی،  نفعان ذی -2

 ی اری  توانن د  م ی  و هس تند  ه ا  گ روه  ترین کننده تعیین و ترین اهمیت با سازمان مدیریت نمر از اصلی مخاطبان و نفعان ذی

   دارد نیاز کارها پیشرفت برای ها آن حمایت و مساعد نمر به سازمان و باشند سازمان عمومی افكار بازدارنده یا کننده

   شوند می اهمیت واجد مكانی و زمانی شرایط و ها سیاست و ها برنامه به باتوجه ثانوی نفعان ذی

 ه ای  برنام ه  در ی ا  و ش ود  م ی  توجه ها آن به خاصی مقاطع در تنها و دارند قرار اهمیت حد کمترین در ای حاشیه نفعان ذی

   گیرند می قرار توجه مورد راهبردی و کالن

 طرف:  بی و موافق، مخالف نفعان ذی -3

 ارتب اطی  ه ای  برنام ه  کن د  محت وای   برق رار  ارتب اط  خود طرف بی و مخالف موافق، های وگروه نفعان ذی با باید هرسازمان

کن د    تقوی ت  را س ازمان  ب ه  ه ا  آن مواف ق  ذهنی ت  ت داوم  و حمایت استمرار که باشد ای گونه به باید موافق های گروه با سازمان

  کن د  تغیی ر  س ازمان  ب ه  نسبت ها آن نگرش تا باشد ترغیبی و اقناعی باید مخالف های باگروه سازمان ارتباطی های برنامه محتوای

 داد   پیوند سازمان حامیان و موافقان گروه به را ها آن بتوان تا دید تدارك ارتباطی های برنامه باید طرف بی های گروه برای

 : ها سازمان در عمومی افكار سنجش اهمیت دالیل

 و س ازمان  مش ی  و خ ط  تنم یر  در آن از استفاده منمور به ها آن بندی طبقه و عمومی افكار اطالعات، شناخت کسب  9

 ها   برنامه و ها فعالیت طراحی

 ومردم   سازمان مخاطبان عقاید و نمرات با آشنائی  2
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 روابط عمومیجزوه 

 مرکز روابط عمومی و روابط بین الملل درتهیه شده  

 52 از 15 صفحه   

 سازمان   ارتباطی های سیاستگذاری در عمومی افكار سنجش نتایج از استفاده  3

 مطلوب  مخاطبان برای ویژه های برنامه طراحی به کمك  4

 قوت   نقاط و ها کاستی و بحران نقاط شدن مشخص  5

 کند   می موثرتر را تبلیغ و تفاهر و ارتباط نحوه  6

 کند   می مشخص را جامعه و سازمان سطح در موجود تهدیدهای و ها فرصت  7

 ها   آن اثرساختن بی و تغییردادن برای هائی برنامه وطراحی آمیز خصومت یا نامناسب نمرات و عقاید و افكار شناسائی  8

 : افكارعمومی سنجش های شیوه

 مطبوعات  محتوای تحلیل  9

 تلویزیون   و رادیو های برنامه محتوای تحلیل  2

 مجازی  فضای محتوای تحلیل  3

 تلفنی  های پیام محتوای تحلیل  4

 مردمی  ارتباطات های برنامه انجام  5

 مردم   و کارکنان پیشنهادهای دریافت  6

 اینترنتی(  و سازمان )مكتوب به وارده های نامه محتوای تحلیل   7

 سازمان   اصلی مخاطبان با مشورتی های هیات تشكیل  8

 هستند   سازمان به نسبت خاص مشكالت دارای که هائی گروه و افراد با جلسه برگزاری  1

 سازمان   درخصوص هایشان دیدگاه از آگاهی برای سازمان اصلی مخاطبان و دوستان، کارکنان با دائر تماس  91

 هستند   تماس در مخاطبان با ها بخش سایر از بیش که واحدهائی و ها بخش گزارش بررسی  99

 جامعه   فكری رهبران و مجلس نمایندگان های سخنرانی محتوای تحلیل  92

 ه ای  برنام ه  و ه ا  ط رح  درخص وص  سیاسی، اجتماعی، فرهنگ ی  های وشخصیت مجلس نمایندگان نمرات بررسی  93

 سازمان  

 سازمان   عمومی های برنامه در کارکنان حضور بررسی  94

 مردم   و کارکنان با مدیران عمومی های مالقات برگزاری  95

 عمومی: افكار تعامل با و دولت سیاسی نمایندگان

 ب ه  عم ومی  افك ار  م دیریت  ش ده،  حاصل رسانی اطالع وی ارتباطات های فناوری عرصه در که ای العاده فو  های باپیشرفت

 است   شده تبدیل سیاسی های سازمان و سیاسی هایمام ن تمامی برای ها چالش از یكی
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 روابط عمومیجزوه 

 مرکز روابط عمومی و روابط بین الملل درتهیه شده  

 52 از 13 صفحه   

 ب ر  م ان  کش ور  م ردم  و سیاس ی  نمام ای دهه چهار از بیش ایستادگی و ایران جامعه خاص شرایط به توجه با هر ما کشور در

 و آن ای رسانه امپراطوری همچنین و سلطه نمام مختلف های دشمنی سیل نتیجه در و ایران اسالمی انقالب استكباری ضد رویكرد

 ظرایف و ها حساسیت و برخوردار مضاعفی اهمیت از ایران در عمومی افكار مدیریت نرم، جنگ و ای رسانه جنگ مستمر ایجاد

 ی ا  مثب ت  عوام ل  فهرس ت  در و تعری ف  قابل ملی امنیت حوزه در ها عرصه از برخی در بیشك که شده مترتب آن بر زیادی بسیار

  است گرفته قرار ملی امنیت از صیانت جهت در منفی

 حف ره  از خ ارج  و اس ت  م ردم  اعتق ادات  س رجمع  ص احبنمران  عقیده به که افكارعمومی، گرفته، صورت مطالعات براساس

مجازی وارد های اخیر با گسترش استفاده مردم از  فضای  سال طی و است محور رسانه بیشتر ما درکشور گیرد، می شكل مناسبات

 مرحله جدیدی از عمر خود شده است 

 اولوی ت  در بای د  عرصه این در ها فعالیت تقویت برای مرتبط اقدامات و رویكردها از برخی اجرای برای ریزی برنامه بنابراین

 و س اماندهی  زمینه در عمومی افكار تعامل با راهبردهای این از برخی عناوین درسراسرکشورقرارگیردکه سیاسی دولت نمایندگان

 :از عبارتست نمام رسمی وسخنگویان النئومس و مقامات اظهارات و سخنان شدن مند قاعده

 مقامات تمامی سوی از مدیریت این ملزومات از آگاهی و آن مدیریت و عمومی افكار پدیده درك و فهر ضرورت 

 گیرند  می قرار ای رسانه مواجهه رمعرض د که رسمی سخنگویان و النئومس و

 بردن کار به از پرهیز و ای رسانه های مواجهه در بینانه واقع همچنین و متواضعانه صادقانه، ادبیات از استفاده بر تاکید 

 ای  رسانه تعامل و مواجهه نوع هر در زده شعار و متماهرانه آمرانه، ادبیات

 مردم  های توده موردتوجه های شخصیت نئوش حفظ 

 اعتراض  موضوع اصل انكار عدم و الزم مالحضات حفظ با غیرقانونی اعتراضات اصل ای رسانه شناختن رسمیت به 

 معترضان  به پاسخگویی برای شده مدیریت صورته ب مرتبط های بخش وجیه النئومس حضور 

 ها  رسانه سوی از ملی انسجام وفا  خط پیگیری 

 معترضان  به زنی اتهام عدم و معترض اقشار علیه گیری جبهه عدم 

 دربرنام ه  "م ردم  خواست و ازهاین"و  "سازمانی منافع"، "اساسی های ارزش و مصالح" نیب توازن یبرقرار ضرورت 

  نشود گرید وجوه از غفلت و یفراموش موجب مثلث این وجه یك به توجه که یا گونه به،ای رسانه های
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 روابط عمومیجزوه 

 مرکز روابط عمومی و روابط بین الملل درتهیه شده  

 52 از 14 صفحه   

 بخش دوم

 و اطالع رساني يامور روابط عموم وظايف

همك اری و   منم ور آم اده نم ودن اذه ان عم ومی و جل ب       طر  مقتضی ب ه  متقابل میان مردم و مسئولین وزارتخانه بهبرقراری ارتباط   9

 ها  ها و برنامه مشارکت مردم در اجرای طرح

الع ها و اقدامات وزارتخانه به منمور اس تفاده م دیران متب وع و اط      بندی اطالعات و اخبار مربوط به فعالیت آوری، تولید و طبقه جمع  2

 ها  رسانی به مردم و رسانه

ب ه آنه ا در   ه ای ق انونی وزارتخان ه و پاس خگوئی      های گروهی مرتبط با وظایف و مأموری ت  بررسی مطالب انعكاس یافته در رسانه  3

 صورت لزوم  

 هماهنگی قبلی  با تلویزیونی برای مسئولین وزارتخانه-منمور برگزاری مصاحبه مطبوعاتی و رادیو هماهنگی و انجام اقدامات الزم به  4

یلر، هم اهنگی واح دهای ذی ربط و تهی ه ف       های تخصصی و ادواری وزارتخانه با ها، جلسات ونشست همایش ها، برگزاری گردهمایی  5

 ها  عكس و خبر از آن، جهت انعكاس در رسانه

مراسر مختل ف حس ب نم ر ایش ان و     ها و  ها، جلسات، کمیسیون همراهی وزیر محترم کشور و معاونین محترم در بازدیدها، مسافرت  6

 های جمعی  منمور انعكاس در رسانه تهیه عكس و خبر به

ه ا و خ ط    هماهنگی در اجرای سیاس ت  ها و منمور تعیین سیاست رسانی دولت به عشرکت در جلسات و ارتباط مستمر با شورای اطال  7

 های اطالع رسانی و تبلیغاتی دولت جمهوری اسالمی ایران  مشی

 منم ور تب ادل تجربی ات، اطالع ات     های وابسته به وزارتخانه به ها و سازمان ها، استانداری ها، سازمان عمومی وزارتخانه روابط ارتباط با  8

 های تخصصی و    واخبار درراستای وظایف محوله ازطریق نشست

 شده  های تعیین انجام امورانتشاراتی و نمارت برحسن اجرای آن درسطح وزارتخانه در چارچوب سیاست  1

 ایجاد و نگهداری آرشیو اطالعات، نوار، فیلر و نشریات   91

 همكاری ادارات و مراکز ذیربط  های مختلف با های کتاب، پوستر، عكس و اسالید به مناسبت نمایشگاه یبرپای  99

 منمور استفاده کارکنان در راستای  ارتقای سطح آگاهی آنان  اداره وتجهیز کتابخانه به  92

ارمن د، ده ة   هفتة دول ت، روز ک  های گوناگون فرهنگی،اجتماعی،مذهبی ازجمله گرامیداشت مراسر به مناسبتریزی و اجرای  برنامه  93

 و واحدهای ذیربط  یو منابع انسان تیریهماهنگی معاونت توسعه مد همكاری و مبارکه فجر انقالب اسالمی و     با

 انجام امور سمعی و بصری وزارتخانه وتجهیز آن    94

 هماهنگی وهر زمان سازی عملیات اطالع رسانی  الع رسانی به منمور ایجاد اداره پایگاه اط  95

 انجام امور مربوط به دبیرخانه شورای اطالع رسانی وزارتخانه و پیگیری و اجرای مصوبات این شورا   96

 های ادواری و ویژه و ارسال آن برای مدیران وزارتخانه  تهیه بولتن و خبرنامه  97

ه ای   مسئولین ذیربط ب ه منم ور اتخ اذ روش   در چارچوب وظایف وزارتخانه و ارائه نتایج حاصله به  بررسی و سنجش افكار عمومی  98

 های الزم  ها و برنامه اجرائی مطلوب در تدوین طرح
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 روابط عمومیجزوه 

 مرکز روابط عمومی و روابط بین الملل درتهیه شده  

 52 از 12 صفحه   

 وظایف مرکز اطالع رسانی

ادواری و مراسر مختلف وزارتخانه و تأمین  و تخصصی های و نشست جلسات ها، همایش  ها، تولید خبر از گردهمایی  9

 پوشش رسانه ای این برنامه ها با دعوت از رسانه های مختلف کشور 

 هماهنگی انتشار مطالب جریان ساز خبری مرتبط با سیاست ها و مأموریت های وزارت کشور در رسانه ها   2

 رتال وزارت کشورها و اقدامات استانداران در پو انتشار انواع اخبار مربوط به فعالیت  3

 های خبری آنان  های رسانه ای مدیران وزارت خانه و برگزاری نشست مدیریت و هماهنگی انجام مصاحبه  4

ساماندهی مستمر ارتباط با رسانه ها و خبرنگاران در جهت تقویت انعكاس رسانه ای عملكرد و پیشگیری از بروز   5

 تنش های رسانه ای علیه وزارت کشور 

فعالیت حرفه ای خبرنگاران در وزارتخانه و ارزیابی عملكرد خبرنگاران حوزه وزارت کشور و  رصد نحوه حضور و  6

 تقدیر از خبرنگاران برتر 

 مشارکت در روند تأمین محتوا برای کنفرانس های مطبوعاتی سخنگوی دولت و سخنگوی وزارت کشور  7

های  مجازی مرتبط با وظایف و مأموریت های داخلی و خارجی و فضای رصد ) بررسی مطالب منتشر شده( در رسانه  8

 وزارتخانه و هماهنگی پاسخگوئی به آنها در صورت نیاز  

 های ادواری و ویژه و ارسال آن برای مدیران وزارتخانه  تهیه بولتن و خبرنامه  1

انعكاس گزارش های واصله از مطالب مطرح در خطبه های نمازهای جمعه و جماعات به بخش های مختلف صف   91

 اد وزارت کشور و پیگیری اقناع محتوایی مرتبط و ست

های الزم به مقامات مافو  و در امور مربوط به وزارت کشور حسب  ای و ارایه گزارش تحلیل محتوای فضای رسانه  99

 شرایط و مقاطع مختلف 

های مدیریت سامانه های اطالع رسانی پیامكی، صفحات و کانال های فضای مجازی وزارت کشور در پیام رسان   92

 موبایل محور و اپلیكیشن های اطالع رسانی برای انعكاس فعالیت ها و عملكرد بخش های مختلف وزارت کشور

 هماهنگی وهر زمان سازی عملیات اطالع رسانی  به منمور ایجاد وزارت کشور پایگاه اطالع رسانی  تحریریه و اداره  93

 ع رسانی وزارت کشور ایجاد و بروز رسانی نسخه غیر فارسی )خارجی( پایگاه اطال  94

 مدیریت صفحات ویژه انتخابات در پرتال وزارت کشور و بروزرسانی مستمر آن   95



 
 استان 91در  یاسیانتصابات س یبرا یدرون سازمان یروهایو جذب ن ییسطح طرح شناسا نییآزمون تعدوره آموزشی قبول شدگان 

 روابط عمومیجزوه 

 مرکز روابط عمومی و روابط بین الملل درتهیه شده  

 52 از 16 صفحه   

پیگیری و هماهنگی پاسخگویی بخش های مختلف وزارت کشور به درخواست های موضوع قانون انتشار و   96

داری ها و سازمان های دسترسی آزاد  به اطالعات و همچنین انتشار اسناد مربوطه و پیگیری عضویت و حضور استان

 وابسته در سامانه موضوع این قانون 

 تشكیل و اداره کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات کشور  97

 وزارتخانه و پیگیری اجرای مصوبات این شورا) کمیته برنامه ریزی رسانه ای( دبیرخانه شورای اطالع رسانی اداره   98

 امنیت کشور ایجاد و اداره دبیرخانه کمیسیون رسانه ای شورای   91

 عضویت در شورای فرهنگی وزارت کشور و اجرای مصوبات آن  21

نمایندگی وزارت متبوع در کارگروه ها و کمیته های دستگاه های فرادستی با موضوع مدیریت افكار عمومی شامل   29

 دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و پیگیری اجرای

 مصوبات

 اطالع رسانی داخلی برای کارکنان وزارتخانه از طریق سیستر مكاتبات اداری و سایر روش های در اختیار   22

 پیگیری تدوین و انتشار بموقع پیام های مناسبتی وزارتخانه با همكاری واحدهای ذیربط   23

و مراسر مختلف  ادواری و تخصصی های و نشست جلسات ها، همایش ها،  مشارکت در برگزاری گردهمایی  24

 وزارتخانه با همكاری بخش های ذیربط 

 ادواری و مراسر مختلف وزارتخانه      و تخصصی های و نشست جلسات ها، همایش ها،  تهیه فیلر و عكس از گردهمایی  25

 ارتباط با روابط عمومی سایر وزارتخانه ها، نهادها و سازمان ها به منمور تبادل تجربیات، اطالعات و اخبار در  26

 راستای وظایف محوله از طریق ارتباطات اداری و نشست های تخصصی

ارتباط و هماهنگی ادارات کل روابط عمومی استانداری ها و سازمان های تابعه در جهت اجرای سیاست های رسانه   27

ای وزارت کشور و ارزیابی و رتبه بندی واحدهای مختلف روابط عمومی های صف و ستاد وزارت کشور و 

 با مرکز آموزش در جهت توانمند سازی این واحدهاهمكاری 

شرکت در جلسات شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه های اجرایی و ارتباط مستمر با دبیرخانه شورای   28

های اطالع رسانی دولت  ها و خط مشی هماهنگی در اجرای سیاست ها و  منمور تعیین سیاست رسانی دولت به  اطالع

  جمهوری اسالمی ایران
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 روابط عمومیجزوه 

 مرکز روابط عمومی و روابط بین الملل درتهیه شده  

 52 از 17 صفحه   

با همكاری مرکز آموزش و سنجش افكار عمومی در چارچوب وظایف وزارتخانه و مدیریت برنامه های  هماهنگی  21

ها  های اجرائی مطلوب در تدوین طرح و ارائه نتایج حاصله به مسئولین ذیربط به منمور اتخاذ روشحوزه های ذیربط 

 های الزم  و برنامه

 ای تقویمی و داخلی و اطالع رسانی در وزارت کشورمدیریت تبلیغات محیطی مرتبط با مناسب ه  31

 شده  های تعیین انتشاراتی درسطح وزارتخانه در چارچوب سیاست امورو هماهنگی نمارت   39

 و تجهیز آن  انجام امور سمعی و بصری وزارتخانه  32

 ایجاد و نگهداری آرشیو هوشمند فیلر و عكس برنامه های مختلف وزارت کشور با استفاده از فن آوری های جدید   33

پیگیری تولید کلیپ، موشن گرافی، اینفوگرافی، مستند سازی تلویزیونی از عملكرد وزارت کشور در مناسبت ها و   34

 یق برون سپاریبرنامه های مختلف با مشارکت و همكاری حوزه های ذیربط از طر

قانون احكام دائمی برنامه های توسعه کشور در خصوص تولید برنامه با  37پیگیری و نمارت بر اجرای بند چ ماده   35

صدا و سیما جهت فرهنگ سازی ، آگاهی بخشی و اطالع رسانی از طریق هزینه کرد یك درصد اعتبارات هزینه ای 

 ستاد وزارت کشور

سریال در مناطق مختلف کشور از طریق هماهنگی سازمان صدا و سیما و سازمان امور  همكاری با روند تولید فیلر و  36

 سینمایی با ادارات کل روابط عمومی استانداری های سراسر کشور

پیگیری انتشار آگهی های بخش های مختلف وزارتخانه از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و بر اساس   37

 مقررات قانونی مرتبط 

مذهبی ازجمله  اجتماعی، های گوناگون فرهنگی، ریزی و اجرای مراسر به مناسبت برنامهدر  مشارکت  38

شورای فرهنگی هماهنگی   همكاری و  هفتة دولت، روز کارمند، دهة مبارکه فجر انقالب اسالمی و     با گرامیداشت

 و واحدهای ذیربط  وزارت کشور

 دامات حوزه های مختلف وزارت کشور به مناسبت های مختلف مشارکت در برپایی جشنواره ها و نمایشگاه ارائه اق  31
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 روابط عمومیجزوه 

 مرکز روابط عمومی و روابط بین الملل درتهیه شده  

 52 از 18 صفحه   

 )محرمانه(بخش چهارم 
 )محرمانه(فهرست کمیته ها، شوراها، کارگروه ها، کمیسیون ها، هیاتها، مجامع، ستادها و      در سطح ستاد وزارت کشور

نام 

 معاونت،

 سازمان،

 مركز

 نام دفتر،

اداره كل ، 

 مديريت

عنوان كميته ها، 

شوراها، كارگروه 

ها، كميسيون ها، 

هياتها، مجامع، 

 ستادها

شرح وظايف و اختيارات كميته ، 

 شورا و ....
 مباني قانوني

 اعضاء

 

 

 

مسئوليت ) 

دبيري، 

جانشين، عضو، 

 همكار و ...(

درون 

 -سازماني

برون 

 سازماني

حوزه 

 وزارتی

روابط 

عمومی 

و اطالع 

 رسانی

کارگروه 

عملیات 

 روانی

شورای  218مصوبه بر اساس 

عالی، مصوبات این کارگروه 

در چارچوب وظایف 

کارگروه در خصوص 

هماهنگی مواجهه با عملیات 

روانی دشمن، پس از ابال  از 

سوی دبیرخانه شورای عالی 

در حكر مصوبات شورای 

 عالی است 

 218مصوبه 

شورای 

عالی امنیت 

 ملی

 صدا و سیما -

 وزارت اطالعات -

 وزارت امور خارجه -

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی -

 سپاه قدس -

 سازمان اطالعات سپاه -

معاونت فرهنگی ستادکل نیروهای  -

 مسلح

 معاونت اطالعات ارتش -

دبیرخانه شورای اطالع رسانی  -

 دولت

 وزارت کشور -

 عضو
برون 

 سازمانی

حوزه 

 وزارتی

روابط 

عمومی 

و اطالع 

 رسانی

کارگروه 

پایش افكار 

 عمومی

بررسی گزارش های 

نمرسنجی و افكار 

سنجی مراکز معتبر 

متخصص این موضوع 

 در عرصه های مختلف

 218مصوبه 

  681و  

شورای 

عالی امنیت 

 ملی

 مرکز تحیقات  سازمان صدا و سیما -

 سازمان بسیج مستضعفین -

 ساززمان اطالعات سپاه -

پلیس اطالعات و امنیت عمومی  -

 ناجا

 معاونت اجتماعی ناجا -

مرکز بررسی های استراتژیك  -

 وزارت اطالعات

معاونت آموزش، پژوهش و  -

 دانشگاه وزارت اطالعات

 وزیر علوم تحقیقات و فناوری -

 مرکز اطالع رسانی وزارت کشور -

معاونت امنیتی و انتمامی وزارت  -

 کشور

 مدیرعامل خبرگزاری ایرنا -

 عضو
برون 

 سازمانی
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 روابط عمومیجزوه 

 مرکز روابط عمومی و روابط بین الملل درتهیه شده  

 52 از 19 صفحه   

 )محرمانه(فهرست کمیته ها، شوراها، کارگروه ها، کمیسیون ها، هیاتها، مجامع، ستادها و      در سطح ستاد وزارت کشور

نام 

 معاونت،

 سازمان،

 مركز

 نام دفتر،

اداره كل ، 

 مديريت

عنوان كميته ها، 

شوراها، كارگروه 

ها، كميسيون ها، 

هياتها، مجامع، 

 ستادها

شرح وظايف و اختيارات كميته ، 

 شورا و ....
 مباني قانوني

 اعضاء

 

 

 

مسئوليت ) 

دبيري، 

جانشين، عضو، 

 همكار و ...(

درون 

 -سازماني

برون 

 سازماني

 رئیس جهاد دانشگاهی-

حوزه 

 وزارتی

روابط 

عمومی 

و اطالع 

 رسانی

کمیته 

سیاستگذاری 

تبلیغات و 

رسانه 

شورای عالی 

 امنیت ملی

 218بر اساس مصوبه 

شورای عالی، مصوبات 

این کمیته در 

چارچوب وظایف 

کمیته مبنی بر 

سیاستگذاری تبلیغات و 

رسانه، پس از ابال  از 

سوی دبیرخانه شورای 

عالی در حكر 

مصوبات شورای عالی 

 است 

 218مصوبه 

شورای 

عالی امنیت 

 ملی

 معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما -

 معاونت برون مرزی سازمان صدا و سیما -

 شورای سیاست گذاری ائمه جمعه -

معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد  -

 کل نیروهای مسلح

 فرمانده کل سپاه پاسداران -

 سازمان اطالعات سپاه -

 مدیرعامل موسسه بیان رسانه  گستر -

             رئیس پلیس اطالعات و امنیت  عمومی   -

 ناجا

معاون ارتباطات  و اطالع رسانی دفتر  -

 رئیس جمهور

سخنگوی دولت و دبیر شورای اطالع  -

 رسانی

رئیس سازمان اطالعات خارجی و  -

 نهضت های وزارت اطالعات

رئیس مرکز بررسی های استراتژیك  -

 وزارت اطالعات

سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی  -

 عمومی و رسانه ای وزات امور خارجه

رئیس مرکز اطالع رسانی و روابط  -

 عمومی وزارت کشور

معاون امور مطبوعاتی و اطالع وزارت  -

 فرهنگ و ارشاد اسالمی

 مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسالمی -

معاون محتوا شورای عالی فضای  -

 مجازی

رئیس حوزه ریاست مجلس شورای  -

 اسالمی

 دادستان عمومی و انقالب تهران -

صدا و رئیس حوزه ریاست  سازمان  -

 عضو
برون 

 سازمانی
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 روابط عمومیجزوه 

 مرکز روابط عمومی و روابط بین الملل درتهیه شده  

 52 از 51 صفحه   

 )محرمانه(فهرست کمیته ها، شوراها، کارگروه ها، کمیسیون ها، هیاتها، مجامع، ستادها و      در سطح ستاد وزارت کشور

نام 

 معاونت،

 سازمان،

 مركز

 نام دفتر،

اداره كل ، 

 مديريت

عنوان كميته ها، 

شوراها، كارگروه 

ها، كميسيون ها، 

هياتها، مجامع، 

 ستادها

شرح وظايف و اختيارات كميته ، 

 شورا و ....
 مباني قانوني

 اعضاء

 

 

 

مسئوليت ) 

دبيري، 

جانشين، عضو، 

 همكار و ...(

درون 

 -سازماني

برون 

 سازماني

 سیما

حوزه 

 وزارتی

روابط 

عمومی 

و اطالع 

 رسانی

کارگروه 

بررسی 

محتوای 

رسانه های 

خارجی 

وزارت 

فرهنگ و 

ارشاد 

 اسالمی

 

تقویت توان اطالع 

رسانی کشور در عرصه 

بین المللی از طریق 

مقابله به هنگام با 

القائات و شبهات 

مطرح شده در رسانه ها 

اجتماعی و شبكه های 

 خارجی

473/321/11 

مورخ 

96/2/11 

معاون 

مطبوعاتی 

وزارت 

فرهنگ  و 

ارشاد اسالمی 

 و

م مورخ 6513

21/2/11 

معاونت امنیتی 

و انتمامی 

برای شرکت 

در جلسات 

 کارگروه

معاون مطبوعاتی و اطالع رسانی  -

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 وزارت کشور -

 سازمان اطالعات سپاه -

وزارت معاونت ضدجاسوسی  -

 اطالعات

 مرکز دیپلماسی وزارت امور خارجه -

سازمان اطالعات خارجی وزارت  -

 اطالعات

معاونت فرهنگی ستاد کل نیروهای  -

 مسلح

معاونت برون مرزی سازمان صدا و  -

 سیما

مدیرکل رسانه های خارجی وزارت  -

 فرهنگ و ارشاد اسالمی

 معاونت سیاسی دا و سیما -

 اتحادیه رادیو تلویزیونهای اسالمی -

معاونت بین الملل دفتر مقام معمر  -

 رهبری

 خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران-

 عضو
برون 

 سازمانی

حوزه 

 وزارتی

روابط 

عمومی 

و اطالع 

 رسانی

کمیسیون 

امنیتی  -سیاسی

شورای 

هماهنگی 

رؤسای مراکز 

روابط عمومی 

و اطالع رسانی 

بررسی اولیه 

موضوعات حوزه 

دستور سیاسی امنیتی 

کار شورای هماهنگی 

روابط عمومی ها قبل 

 از طرح در این شورا

ابال  شماره 

مورخ  55135

21/5/11 

دستیار 

ارتباطات 

اجتماعی 

رئیس جمهور 

 روابط عمومی های وزارت کشور-

 وزارت اطالعات-

 وزارت دفاع-

 وزارت خارجه-

 سازمان انرژی اتمی-

معاونت امور مجلس ریاست -

 جمهوری و ناجا

 عضو
برون 

 سازمانی
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شرح وظايف و اختيارات كميته ، 

 شورا و ....
 مباني قانوني

 اعضاء

 

 

 

مسئوليت ) 

دبيري، 

جانشين، عضو، 

 همكار و ...(

درون 

 -سازماني

برون 

 سازماني

دستگاههای 

 اجرایی
و سخنگوی 

 دولت

حوزه 

 وزارتی

روابط 

عمومی 

و اطالع 

 رسانی

شورای 

هماهنگی و 

تعامل در 

مقابله با 

جنگ نرم و 

عملیات 

 روانی

ستادکل 

نیروهای 

 مسلح

هماهنگی و هر افزایی 

سازمانهای لشكری و 

کشوری در فضای 

 مجازی

ابال  

محرمانه 

91932 

-99مورخ 

وزیر  3-11

محترم 

کشور در 

پاسخ به 

 درخواست 

مورخ  8187

39-2-11 

ستاد کل 

نیروهای 

 مسلح

 مجلس شورای اسالمی -

 قوه قضائیه -

 وزارت کشور -

 وزارت امور خارجه -

 صدا و سیما -

 وزارت آموزش و پرورش -

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی -

وزارت ارتباطات و فناوری  -

 اطالعات

 وزارت امور اقتصاد و دارایی -

 وزارت مسكن و شهرسازی -

وزارت بهداشت، درمان و  -

 آموزش پزشكی

 شورای سیاستگذاری ائمه جمعه -

 سازمان تبلیغات اسالمی -

مرکز مدیریت حوزه علمیه کل  -

 کشور

 سازمان اوقاف و امور خیریه -

 نخبگان و فعاالن فضای مجازی -

 عضو
برون 

 سازمانی

حوزه 

 وزارتی

روابط 

 عمومی

و اطالع 

 رسانی

شورای 

هماهنگی 

روابط 

عمومی 

دستگاه های 

ایجاد انسجام، اتخاذ 

شیوه های مناسب و 

هماهنگی در امور 

اطالع رسانی و ایجاد 

وحدت رویه بین 

آئین نامه  5ماده 

نحوه فعالیت، 

وظایف و 

اختیارات 

روابط عمومی 

دستگاه های 

اجرایی مصوب 

 سخنگوی دولت -

 دبیر شورای اطالع رسانی دولت -

روسای مراکز روابط عمومی  -

وزارتخانه ها و سایر دستگاه های 

 اجرائی

 عضو
برون 

 سازمانی
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مسئوليت ) 

دبيري، 

جانشين، عضو، 

 همكار و ...(

درون 

 -سازماني

برون 

 سازماني

 –ن هیات وزیرا مراکز روابط عمومی اجرائی

ابال  شده در 

27-3-9386 

حوزه 

 وزارتی

روابط 

عمومی 

و اطالع 

 رسانی

 اطالع ستاد

 و رسانی

 تبلیغات

 اقتصادی

 کشور

سیاستگذاری و برنامه 

ای و ریزی رسانه 

نمارت بر اجرای آنها 

برای ایفای نقش فعال 

و موثر در مواجهه با 

جنگ روانی و 

 اقتصادی

)نامه شماره 

936458 

مورخ 

28/7/17 )

حكر 

انتصاب 

رییس وقت 

مصوبه 

نهمین جلسه 

شورای 

عالی 

هماهنگی 

اقتصادی 

درخصوص 

تشكیل این 

 ستاد

 وزارت کشور -

 وزارت امور خارجه -

 کاالستاد مبارزه با قاچا   -

 صدا و سیما -

 ناجا -

 وزارت اطالعات -

وزارت فرهنگ و ارشاد   -

 اسالمی

 وزارت صمت -

 وزارت جهاد کشاورزی -

 وزارت امور اقتصادی و دارایی -

 بانك مرکزی -

 قوه قضائیه -

 قوع مقننه -

 سازمان برنامه و بودجه -

شورای سیاستگذاری ائمه  -

 جمعه

 سپاه پاسداران انقالب اسالمی -

 اتا  اصناف -

عضوهمكار/ 

نه این دبیرخا

ستاد در 

ساختار 

وزارتخانه 

در بخش 

روابط 

عمومی و 

اطالع 

رسانی دیده 

شده است 

اما فعال 

برابر تقسیر 

کار بعمل 

آمده با نمر 

وزیر محترم 

 4کشور، 

نفر از عوامل 

این بخش 

درکنتزل 

عملیاتی 

معاون 

محترم 

اقتصادی 

وزارت 

متبوع، 

درون 

 یسازمان
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مسئوليت ) 

دبيري، 

جانشين، عضو، 

 همكار و ...(

درون 

 -سازماني

برون 

 سازماني

دبیرخانه این 

ستاد را اداره 

  می کنند

حوزه 

 وزارتی

روابط 

عمومی 

و اطالع 

 رسانی

کارگروه 

ارزیابی 

رسانه ای 

مدیریت 

فرصتهای 

 کرونا

بررسی فرصت های 

موجود در روند مبارزه 

 با بیماری کرونا
 

پیگیری خطوط کالن 

رسانه ای در زمینه 

اطالع رسانی در حوزه 

 مدیریت بیماری کرونا
 

 تالش در جهت نقش

 در ها آفرینی رسانه

 منمور به فرهنگسازی

 کرونا بیماری مدیریت

دستور وزیر 

محترم 

کشور در 

ستاد اطالع 

رسانی و 

نبلیغات 

 اقتصادی

 صدا و سیما -

 ستاد کل نیروهای مسلح -

 وزارت اطالعات -

 وزارت امور خارجه -

 وزارت صمت -

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی -

 جمعیت هالل احمر -

 سپاه پاسداران -

 ریاست جمهوریمعاونت  علمی  فناوری  -

 شورای سیاستگذاری ائمه جمعه -

 مرکز ملی فضای مجازی -

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی -

 خبرگزاریهای رسمی کشور -

 پایگاههای خبری -

 سازمان مدیریت بحران -

 صندو  توسعه ملی -

 باشگاه  خبرنگاران جوان -

 دبیر
برون 

 سازمانی

حوزه 

 وزارتی

روابط 

عمومی 

و اطالع 

 رسانی

شورای 

 فرهنگی
  

 معاون توسعه مدیریت و منابع -

 مسئول هماهنگی حوزه وزارتی -

 رئیس مرکز حراست -

 رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش -

 مشاور وزیر در امور روحانیت -

 مشاور وزیر در امور ایثارگران -

 مدیرکل پشتیبانی -

 های هیات هماهنگی مسئول و وزیر نماینده -

 اداری تخلفات به رسیدگی

 روحانیت و دینی فرهنگ امور مشاور -

 کاهش کارگروه دبیر و اجتماعی معاونت -

 اجتماعی شورای اخالقی آسیبهای

 روابط امور هماهنگی مسئول و وزیر مشاور -

 عضو

درون 

 سازمانی
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مسئوليت ) 

دبيري، 

جانشين، عضو، 

 همكار و ...(

درون 

 -سازماني

برون 

 سازماني

 رسانی اطالع و عمومی

 معروف به امر شورای و نماز اقامه ستاد دبیر -

 منكر و فرمانده بسیج از نهی و

حوزه 

 وزارتی

روابط 

عمومی 

اطالع و 

 رسانی

کمیسیون 

اطالع رسانی 

شورای 

 امنیت کشور

ایجاد هماهنگی بین کلیه -

های  ها و نهادها و سازمان دستگاه

ای شورای  عضو کمیسیون رسانه

های  امنیت به منمور تعیین سیاست

خبری قابل انتشار و سایر مالحمات 

مربوطه در خصوص وقایع و 

حوادث امنیتی ، سیاسی ، انتمامی یا 

ی که باعث آسیب و ایجاد قضائ

لطمه به بخشی از امنیت جامعه در 

 شود  ابعاد ملی و داخلی می

های خبری ، کمیت  تعیین سیاست-

و یفیت اطالعات قابل انتشار و سایر 

مالحمات مربوط به حوادث و وقایع 

 امنیتی ، سیاسی ، انتمامی یا قضائی 

بندی و نحوه انتشار  تعیین سطح-

های عضو  دستگاهاخبار در 

کمیسیون برای مصاحبه با جراید و 

ها، ) تعیین سطح اخبار و  رسانه

ها  اطالعات قابل انتشار در مصاحبه

گیری  در کمیسیون بررسی و تصمیر

 خواهد شد  (

جلوگیری از درز و نشت -

تواند در روند  اطالعاتی که می

مدیریت واقعه و حادثه رخ داده ، 

رد سوء خلل ایجاد نماید و یا مو

 استفاده دشمنان قرار گیرد 

های عضو کمیسیون  کلیه دستگاه-

ارو گزارش موظف به ارسال اخب

حوادث های مربوط به وقایع و

قضائی در ،انتمامی یاامنیتی،سیاسی

ترین زمان ممكن  ترین و کوتاه سریع

انه شورای امنیت به دبیرخ

 باشند  دبیرخانه کمیسیون میکشورو

 427مصوبه 

 441و 

شورای 

امنیت 

 کشور

رسانی  دبیرخانه شورای اطالع-

 دولت

 دبیرخانه ستاد تبلیغات دفاعی کشور -

معاونت تبلیغات دفاعی وزارت دفاع  -

 و پشتیبانی نیروهای مسلح

معاونت امنیتی سیاسی دادستان  -

 کشور کل

معاونت اطالعات داخلی  -

 وزارت اطالعات

معاونت امنیت داخلی وزارت  -

 اطالعات

 معاونت سیاسی وزارت کشور -

 سازمان مدیریت بحران کشور -

 معاونت اجتماعی ناجا -

معاونت مطبوعاتی وزارت  -

 فرهنگ و ارشاد اسالمی

معاونت روابط عمومی سپاه  -

 پاسداران انقالب اسالمی

 معاونت روابط عمومی ارتش -

 جمهوری اسالمی ایران

معاونت خبر سازمان صداو  -

 سیما جمهوری اسالمی ایران

معاونت خبر خبرگزاری  -

 جمهوری اسالمی ایران

 دبیر
برون 

 سازمانی
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مسئوليت ) 

دبيري، 

جانشين، عضو، 

 همكار و ...(

درون 

 -سازماني

برون 

 سازماني

مواردی که اتخاذ تصمیر درخصوص -

شورای امنیت کشور به کمیسیون ارجاع 

 یاتفویض اختیار نموده باشد 

 مدیرکل امنیتی وزارت کشور -

 
 


