
  

ت    وری ریا

ور ه  ود ه و    سازمان 
 

  

  

  

یوزه   و ط  ت و روا    ریا

د سال   م م  ١٤٠٠ارش  ه    ١٤٠١سال یا یو 

  

  

  

  

ه د و  ھانسازمان  تان ا ی ا  ر

تیوزه ر و  ا ط    یو روا

ن   ١٤٠١  ورد



واحدعنوان

3235دستگاهپيگيري مكاتبات رياست سازمان و  مديريت فرآيند مكاتبات حوزه رياست سازمانحوزه رياست1

حوزه رياست2
برنامه ريزي جهت برگزاري جلسات كارگروه توسعه مديريت (شوراي معاونين و مديران) و تهيه 

صورتجلسات و پيگيري مصوبات
1011جلسه

3537موردابالغ دستورات رياست سازمان به حوزه هاي مربوطه و پيگيري انجام آنحوزه رياست3
1011گزارشجمع آوري و تدوين گزارشات درخواستي رياست سازمانحوزه رياست4
1214مورد ايجاد هماهنگي بين معاونت ها و مديريت ها جهت انجام وظايف سازمانيحوزه رياست5
11موردانجام نظرسنجي، انتخابات و  نظاير آن بصورت آنالين با استفاده از سامانه روابط عموميحوزه رياست6

حوزه رياست7
هماهنگي و همكاري با مديريت اداري و مالي سازمان جهت برگزاري مراسم ها ، جشنواره ها و سمينارها  

و مديريت محتواي آن
44مورد

حوزه رياست8
تهيه و انتشار مصاحبه هاي اختصاصي با رياست سازمان و برنامه ريزي جهت برگزاري نشست هاي خبري 

رياست سازمان و هماهنگي با اصحاب رسانه
24مورد

9
حوزه رياست و روابط 

عمومي
فعالسازي و بروز رساني پرتال سازمان و حضور موثر در فضاي مجازي جهت اطالع رساني اقدامات سازمان 

و همكاري در انتشار نشريه داخلي سازمان (پيشرفت)
3236خبر

88گزارشتهيه  و ارسال گزارشات درخواستي مركز روابط عمومي و اطالع رساني سازمان برنامه و بودجه كشورحوزه رياست10

2531جلسههماهنگي و برنامه ريزي جهت برگزاري جلسات و مالقات هاي رياست سازمانحوزه رياست11
12501300موردپاسخگويي به  معاونين و مديران و  مراجعان رياست سازمانحوزه رياست12
250270موردپيگيري امور ارجاعي توسط رياست سازمانحوزه رياست13
300350موردتنظيم مالقات هاي درخواستي و  برنامه سفر ، ديدارها و جلسات  با رياست سازمانحوزه رياست14
35003600موردپاسخگويي تلفن هاي  مربوط به رياست سازمانحوزه رياست15
700700موردبايگاني و بازيابي اسناد و مدارك و سوابقحوزه رياست16
85120نامهدريافت دعوت نامه هاي مربوط به جلسات رياست سازمانحوزه رياست17
18001800موردارجاع و اولويت بندي يادداشت هاو نامه هاو پيگيري نامه هاي رياست سازمانحوزه رياست18

روابط عمومي19
برقراري ارتباط و ايجاد  هماهنگي هاي الزم با رسانه هاي جمعي و فراهم كردن مقدمات الزم براي انجام 

مصاحبه
1212مورد

روابط عمومي20
تهيه گزارش تصويري از جلسات رياست سازمان و سمينارها  و حضور در بازديد هاي مسئولين سازماني و 

كشوري و تهيه گزارش تصويري و خبري و ارسال به رسانه هاي عمومي
2425مورد

11موردهمكاري با معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني جهت برگزاري جشنواره شهيد رجايي در استانروابط عمومي21

روابط عمومي22
حضور فعال در برپايي تمامي مراسم هاي ملي و مذهبي در سازمان با نصب بنر، تراكت و تهيه گزارشات 

تصويري و خبري از روند اجراي مراسم
2525مورد

روابط عمومي23
تهيه پيام هاي تبريك و تسليت ، طراحي نمودارها و طراحي و چاپ پوستر و بنر و پالكاردها به مناسبت 

هاي مختلف
150150مورد

روابط عمومي24
جمع بندي و تهيه گزارش فعاليت هاي سازمان در مقاطع مختلف جهت درج در نشريات و بولتن هاي 

خبري
3636مورد

1214موردهمكاري و هماهنگي با واحدهاي روابط عمومي ساير دستگاه ها به منظور تبادل مستمر اطالعاتروابط عمومي25

100120موردبررسي كليه جرايد و اخبار مرتبط با فعاليت هاي سازمان به منظور پي بردن به نقطه نظراتروابط عمومي26
1012موردهمكاري در چاپ و نشر كتب و نشرياتروابط عمومي27
44مستندتهيه مستندات سمعي و بصري و تهيه و توليد كليپ و زيرنويسروابط عمومي28
810تعدادارسال پيامك انبوه جهت اطالع رسانيروابط عمومي29

جدول شماره 1

عملكرد سال 1400

عنوان :  حوزه رياست و روابط عمومي

عنوان گروه : رياست و روابط عمومي

وظايفرديف
هدف سال فعاليت

1400

عملكرد 

سال 1400



ان
نو

ع

حد
وا

اد
عد

ت

ی
ار

ج

لی
ام

تع

ام
قد

ل ا
ئو

س
م

ين
رد

رو
ف

ت
ش

به
دي

ار

اد
رد

خ

ير
ت

اد
رد

م

ور
ري

شه

هر
م

ان
آب

ذر
آ

ی
د

من
به

ند
سف

ا

************سعادت طهماسبي*32دستگاهپيگيري مكاتبات رياست سازمان و  مديريت فرآيند مكاتبات حوزه رياست سازمانحوزه رياست1

***********0سعادت طهماسبي*11جلسهبرنامه ريزي جهت برگزاري جلسات كارگروه توسعه مديريت (شوراي معاونين و مديران) و تهيه صورتجلسات و پيگيري مصوباتحوزه رياست2

************سعادت طهماسبي*35موردابالغ دستورات رياست سازمان به حوزه هاي مربوطه و پيگيري انجام آنحوزه رياست3

************سعادت طهماسبي*10گزارشجمع آوري و تدوين گزارشات درخواستي رياست سازمانحوزه رياست4

************سعادت طهماسبي*12مورد ايجاد هماهنگي بين معاونت ها و مديريت ها جهت انجام وظايف سازمانيحوزه رياست5

************سعادت طهماسبي*1موردانجام نظرسنجي، انتخابات و  نظاير آن بصورت آنالين با استفاده از سامانه روابط عموميحوزه رياست6

************سعادت طهماسبي*4موردهماهنگي و همكاري با مديريت اداري و مالي سازمان جهت برگزاري مراسم ها ، جشنواره ها و سمينارها  و مديريت محتواي آنحوزه رياست7

حوزه رياست8
تهيه و انتشار مصاحبه هاي اختصاصي با رياست سازمان و برنامه ريزي جهت برگزاري نشست هاي خبري رياست سازمان و هماهنگي با اصحاب 

رسانه
************سعادت طهماسبي*2مورد

9
حوزه رياست و روابط 

عمومي
فعالسازي و بروز رساني پرتال سازمان و حضور موثر در فضاي مجازي جهت اطالع رساني اقدامات سازمان و همكاري در انتشار نشريه داخلي 

سازمان (پيشرفت)
************سعادت طهماسبي*32خبر

************سعادت طهماسبي*8گزارشتهيه  و ارسال گزارشات درخواستي مركز روابط عمومي و اطالع رساني سازمان برنامه و بودجه كشورحوزه رياست10

************سعادت طهماسبي*25جلسههماهنگي و برنامه ريزي جهت برگزاري جلسات و مالقات هاي رياست سازمانحوزه رياست11

************مرتضي دري*1250موردپاسخگويي به  معاونين و مديران و  مراجعان رياست سازمانحوزه رياست12

************مرتضي دري*250موردپيگيري امور ارجاعي توسط رياست سازمانحوزه رياست13

************مرتضي دري*300موردتنظيم مالقات هاي درخواستي و  برنامه سفر ، ديدارها و جلسات  با رياست سازمانحوزه رياست14

************مرتضي دري*3500موردپاسخگويي تلفن هاي  مربوط به رياست سازمانحوزه رياست15

************مرتضي دري*700موردبايگاني و بازيابي اسناد و مدارك و سوابقحوزه رياست16

************مرتضي دري*85نامهدريافت دعوت نامه هاي مربوط به جلسات رياست سازمانحوزه رياست17

************مرتضي دري*1800موردارجاع و اولويت بندي يادداشت هاو نامه هاو پيگيري نامه هاي رياست سازمانحوزه رياست18

************امير روضاتي*12موردبرقراري ارتباط و ايجاد  هماهنگي هاي الزم با رسانه هاي جمعي و فراهم كردن مقدمات الزم براي انجام مصاحبهروابط عمومي19

روابط عمومي20
تهيه گزارش تصويري از جلسات رياست سازمان و سمينارها  و حضور در بازديد هاي مسئولين سازماني و كشوري و تهيه گزارش تصويري و خبري 

و ارسال به رسانه هاي عمومي
************امير روضاتي*24مورد

*******امير روضاتي*1موردهمكاري با معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني جهت برگزاري جشنواره شهيد رجايي در استانروابط عمومي21

************امير روضاتي*25موردحضور فعال در برپايي تمامي مراسم هاي ملي و مذهبي در سازمان با نصب بنر، تراكت و تهيه گزارشات تصويري و خبري از روند اجراي مراسمروابط عمومي22

************امير روضاتي*150موردتهيه پيام هاي تبريك و تسليت ، طراحي نمودارها و طراحي و چاپ پوستر و بنر و پالكاردها به مناسبت هاي مختلفروابط عمومي23

************امير روضاتي*36موردجمع بندي و تهيه گزارش فعاليت هاي سازمان در مقاطع مختلف جهت درج در نشريات و بولتن هاي خبريروابط عمومي24

************امير روضاتي*12موردهمكاري و هماهنگي با واحدهاي روابط عمومي ساير دستگاه ها به منظور تبادل مستمر اطالعاتروابط عمومي25

************امير روضاتي*100موردبررسي كليه جرايد و اخبار مرتبط با فعاليت هاي سازمان به منظور پي بردن به نقطه نظراتروابط عمومي26

************امير روضاتي*10موردهمكاري در چاپ و نشر كتب و نشرياتروابط عمومي27

************امير روضاتي*4مستندتهيه مستندات سمعي و بصري و تهيه و توليد كليپ و زيرنويسروابط عمومي28

************امير روضاتي*8تعدادارسال پيامك انبوه جهت اطالع رسانيروابط عمومي29

ف
دي

ر

وظايف

زمان اجراماهيت اجرافعاليت

گروه : حوزه رياست و روابط عمومی

جدول شماره 2

برنامه عملياتی سال 1401

عنوان: حوزه رياست و روابط عمومی

نام و نام خانوادگی : سعادت طهماسبی

عنوان پست : رئيس حوزه رياست و روابط عمومی



موارد  یبر عهده داشت که تمام 1400در سال  یمتنوع اریبس يهاتیمسئول یو روابط عموم استیحوزه ر : لیحلت

 حوزه و دو نفر کارشناس شامل سیمشتمل بر رئ یحوزه در نمودار سازمان نی. ادیمحوله به صورت کامل به انجام رس

نبودن کارشناس  اریدر اخت لیبه دل 1400 سالاست که در  یو کارشناس روابط عموم يریگیو پ یکارشناس هماهنگ

 توسط کارکنان موجود انجام شد. زیامور ن  نیا ،يریگیو پ یهماهنگ

سامانه  از کارکنان سازمان با استفاده از یو نظرسنج نیورزش سازمان بصورت آنلا تهیانجام انتخابات کم نقاط قوت: 

توسعه  يهابرنامه یقانون احکام دائم 37استان از محل اعتبارات بند چ ماده  يمایقرارداد با صدا و س  ،یروابط عموم

و  یاز سامانه داخل يبرخوردار ،یروابط عموم گاهیجا تیسازمان در جهت تقو نیا يهاتیاز قابل يریگو امکان بهره

 تال مناسب، وجود اغلبو پر تیاز وبسا يبرخوردار ،یمانند نظرسنج ییهاتیفعال ياز آن برا يبردارامکان بهره

مناسب  ارتباط يدر داخل سازمان برا نترانتیوجود شبکه مناسب ا ،يو بصر یسمع زاتیلازم از جمله تجه زاتیتجه

 با کارکنان. 

متخصص  یانسان يروین نی، عدم تام یروابط عموم ژهیو يهاتیفعال يبرا یفقدان اعتبارات اختصاص ضعف: نقاط

 يرم افزارهاها و ناز سامانه یاستفاده از برخ تیمشخص نبودن وضع  ،یحوزه مطابق چارت سازمان يشده برا ینیب شیپ

 در سازمان. غاتیو تبل یروابط عموم تیعدم اولو ،يمجاز يفضا

کاس اهداف و انع یخبررسان نهیسازمان، امکان تعامل با اصحاب رسانه در زم سیحوزه با رئ میارتباط مستق ها:فرصت

امکان  ،یانرسانبوه جهت اطلاع امکیو سامانه پ يمجاز يفضا يهاتیسازمان، امکان استفاده از ظرف یتیریکلان و مد

  .ارتباط موثر يبرقرار يبرا یارتباط يهاو دستگاه هاستمیاستفاده از انواع س

تفکر عدم  ،یمنتظره در حوزه روابط عموم ریغ يرخدادها شیو افزا يمجاز يفضا ندهیتوسعه فزا :داتیتهد

کننده افکار  هیبه عنوان توج یروابط عموم ی، تلق »غاتیتبل«و منحصر دانستن آن به  یضرورت توجه به روابط عموم

 .سازمان تیریمد

و  لازم یانسان يروین نیحوزه، تأم یتخصص يهانهیضمن خدمت در زم یآموزش يهادوره يبرگزار :شنهادهایپ

 يهاشبکه ژهیبه و يمجاز ينحوه استفاده از فضا فیتکل نییتع ،یروابط عموم تیفعال يبرا یاعتبارات اختصاص

 يسازمان با توجه به ضرورت ادامه برقرار رکنفرانس د دئویو ژهیوموجود به یارتباط يهاسامانه تیتقو ،یاجتماع

 .يها و جلسات مجازکنفرانس
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