
ِ ای کَثز  بزًاهِ جاهغ عاسهاى رعاً

:آیزاهللآؼظ٘یٌٗبسٕؿیشاصی
ٖسـ ثیشُـزاس سػب١٠ٛـبیسلـٞیشی١ـ
١ؼشٜذ؛ثٜبثشایٚثبیذث٠كٞسرٗثجزاص
آٙاػشلبدًٟٜیٖٝكذاٝػی٘ب١ـٖثـ٠
كٌشایٚاػـزًـ٠اصحٞصٝیـبٙثـشای

 .دیـشكزایٚٗؼب٠ٓاػشلبدًٟٜذ

 رساوه -2



چشااسسجبطثبسػب٠ٛ

 ٗؼشكیػبصٗبٙث٠خبٗؼ٠

 ایدبدٗیْٝسؿجزدساهـبسخبٗؼ٠ٛؼجزث٠ػبصٗبٙ

 سثجیزػبصٗبٙدساكٌبسػ٘ٞٗی

ا١ذافًالٙاسسجبطثب
:سػب٠ٛ

 اكضایؾخزةعٔج٠

١ٟبیػٔ٘ی٠خٞا١شاٙاص١ذایزكش١ِٜیخبٗؼ٠  اكضایؾػ٢ٖٗشًضٗذیشیزحٞص

ایدبداسصؽاكضٝدٟثشایٗشًضٗذیشیزحٞص١ٟبیػٔ٘ی٠خٞا١شاٙثبٗؼشكیٗغٔٞة
ٗشًضٝخزةػبیش٢ٛبد١بٛؼجزث٠ث٢شٟثشداسیاصظشكیز١بیٗٞخٞددسحٞص١ٟبی

 ػٔ٘ی٠خٞا١شاٙ

ٗ ٗٞسیزاسسجبطثبسػب٠ٛ

 ثشُضاسیً٘ذی١ٚبیسػب٠ٛایثبسٞخ٠ث٠ٜٗبػجش٢بیٗشًض:ًٞسبٟٗذر

 ٗؼشكیٗشًضٝدػشبٝسد١ب:ٗیبٙٗذر

 سثجیزخبیِبٟثبٛٞاٙعٔج٠دساكٌبسػ٘ٞٗیث٠ػٜٞاٙآِٞ:ثٜٔذٗذر

 ثشٛب٠ٗ

 رساوه -2



 ًقؾِ اعتزاتضی

 ثشٛب٠ٗ

 رساوه -2



 :هٌْذعی هکاًیشم ارتباط با رعاًِ

1  سؼییٚٛیبص١بیٗشًضدسثشهشاسیاسسجبطثبسػب٠ٛ•

2  سكذكضبیسػب٠ٛایًـٞس•

3  ثشُضاسیخٔؼ٠ثبٗذیشاٙسػب٠ٛاػٖاصسٔٞیضیٞٙ،سادیٞ،ٗغجٞػبر،خجشُضاسی٢بٝػبیش٢بیخجشیسحٔیٔی•

4  ٗؼشكیٗشًضٝدػشبٝسد١بیآٙث٠ٗذیشاٙٝدػزاٛذسًبساٙسػب٠ٛ•

5  س٢ی٠ٛوـ٠اػششاسظیاسسجبطثبسػب٠ٛ•

6  سؼشیقٗ ٗٞسیزثشایاسسجبطثبسػب٠ٛدسػ٠هبٓتًٞسبٟٗذر،ٗیبٙٗذرٝثٜٔذٗذر•

7  س٢ی٠سوٞیٖسٝیذاد١بثشاػبعٗ ٗٞسیز١بیسؼشیقؿذٟ•

8  س٢ی٠ثبٛياعالػبرٗٞسدٛیبص•

9  سـٌیْؿج٠ٌاكحبةسػب٠ٛ•

10 
ػٞطٟیبثیٝایذٟدشداصی•

11  سٞٓیذ•

12  ١٘ب١ِٜیدخؾ•

 ثشٛب٠ٗ

 رساوه -2



ٞخٞاٙسادی 

سادیٞٗؼبسف 

ٖٓؿج٠ٌثشٝٙٗشصیآؼب 

ؿج٠ٌثشٝٙٗشصیآٌٞثش 

ؿج٠ٌثشٝٙٗشصیدشعسیٝی 

ٕسادیٞاِٛٔیؼیٛذایاػال 

ٟ١لش٠ٛب٠ٗاكنحٞص 

دی19سٝصٛب٠ٗ 

ٙسٝصٛب٠ٗخٞا 

ٖسٝصٛب٠ٗخبٕخ 

ٙسٝصٛب٠ًٗی٢ب 

سٝصٛب٠ٗخ٢٘ٞسیاػالٗی 

خجشُضاسیایشٛب 

خجشُضاسیایؼٜب 

خجشُضاسیایٌٜب 

خجشُضاسیایؼٜب 

خجشُضاسیكبسع 

ٖخجشُضاسیسؼٜی 

خجشُضاسیاثٜب 

ٟخجشُضاسیحٞص 

خجشُضاسیسػب 

خجشُضاسی٢ٗش 

ؿجؼشبٙخجشُضاسی
سػب١٠ٛبیٌٗشٞةٝایٜششٛشیدیِش 

ِ ای سیز ارتباط ٍ تؼاهل ایجاد ؽذُ اعت  :با هزاکش رعاً

اداسًْٟدخؾاخجبسػی٘ب 

اداسًْٟدخؾاخجبسكذا 

اداسًْٟدخؾاخجبساػشب٢ٛب 

اداسٟسٞٓیذٗؼشٜذ١بیػیبػی 

خجشُضاسیكذاٝػی٘ب 

ٙثبؿِبٟخجشِٛبساٙخٞا 

حٞصٟػشبدیٗؼبٝٛزػی٘ب 

حٞصٟػشبدیٗؼبٝٛزكذا 

ؿٞسایٗؼبسفػی٘ب 

ػی٘ب1ؿج٠ٌ 

ػی٘ب2ؿج٠ٌ 

ػی٘ب3ؿج٠ٌ 

ٙؿج٠ٌس٢شا 

ؿج٠ٌآٗٞصؽ 

ؿج٠ٌثیٚآ٘ٔٔیخجش 

ؿج٠ٌسٔٞیضیٞٛیاكن 

ؿج٠ٌهشآٙػی٘ب

ٙسادیٞایشا 

ٙسادیٞس٢شا 

ِٞسادیُٞلش 

َٜسادیٞكش١

سادیٞػالٗز 

ٞهشآٙسادی 

ػٌ٘ٔشد

 رساوه -2



ػٌ٘ٔشد

 رساوه -2



 بزگشاری ًؾغت ّای خبزی

 ّفتِ پضٍّؼ  ػولکزد هؼاًٍت اداری هالی پذیزػ عزاعزی

 ػولکزد هزکش تحقیقات سى ٍ خاًَادُ جؾٌَارُ بزتزیي ّا ّفتِ پضٍّؼ

 افتتاح هزکش دادُ اهیي اجالط عزاعزی هذیزاى پذیزػ عزاعزی

ػٌ٘ٔشد

 رساوه -2



ِ ّای صوَتی ٍ   اًتؾار گشارػ ّای هتؼذد در هَرد تحصیالت حَسٍی باًَاى در رعاً
ِ ّای   هکتَب ٍ ایٌتزًتیتصَیزی ٍ رعاً

ػٌ٘ٔشد

 رساوه -2



ِ ّا ٍ هَضغ گیزی ّای هزکش  ُ ّوای ػلویوِ خوَاّزاى در     اًتؾار بیاًی هذیزیت حوَس
ِ ّای   ٍ صَتی ٍ تصَیزیهکتَب ٍ ایٌتزًتی رعاً

ػٌ٘ٔشد

 رساوه -2



ِ ّای هٌتؾزؽذُ  بیاًی

ٚآ٘ٔــْدس ًٟــْسٝاثــظػ٘ــٞٗیٝاٗــٞسثــی ٜٗبػــجز١ــبٝاداس
ٗٞهؼیز١بیصٗـبٛیٗخشٔـقثـ٠كشاخـٞسسٝیـذاد١بیٗـز١جی،
اخش٘بػیٝػیبػییبدسُزؿزؿخلیز١بیٗز١جیثیبٛی١٠ـبٝ

١ٕبییكبدس ١ٟبیػٔ٘ی٠دیب ١ٕبیٗذیشحٞص ٜٝٗشـشًشدٟٝیبدیب
 .خٞا١شاٙسااٛشـبسدادٟاػز

ػٌ٘ٔشد

 رساوه -2



ُ ّوای ػلویوِ    اًتؾار  گشارػ ّای هتؼذد در هَرد فؼالیت ّای هزکش هذیزیت حوَس
ِ ّای   ٍ صَتی ٍ تصَیزیهکتَب ٍ ایٌتزًتی خَاّزاى در رعاً

ػٌ٘ٔشد

 رساوه -2



 با اصحاب رعاًِ بِ هٌظَر تغْیل اًتؾار اخبار اس هزکشتؼاهل 

 ٕضاسؽ خجش١ٖبس خبسر٬ اص ٝشّض تشثٮت ٝذسع ٕضاسؽ اص ثش١ب٦ٝ ٧ب٫ ٧يت٦ پظ٧٣ؾ ٕضاسؽ اص آمبص پز٭شؽ ػشاػش٫

 ٕضاسؽ اص مشى٦ ٝشّض دس ١ٞب٭ـٖب٥ ٍشآٟ ٕضاسؽ اص آص٤ٟٝ ػشاػش٫ ٕضاسؽ اص ثشٕضاس٫ اٙٞپٮبد ف٬ٞٚ

ػٌ٘ٔشد

 رساوه -2



 بزخی دیگز اس اقذاهات اًجام ؽذُ

س٢ی٠عشحخبٗغاسسجبطثبسػب٠ٛ 

س٢ی٠ؿیٟٞٛب٠ٗاسسجبطثبسػب٠ٛٝیظٟاػشب٢ٛب 

س٢ی٠عشحساٟاٛذاصیسادیٞایٜششٛشی 

س٢ی٠دیؾٛٞیغعشحؿٌُْیشیػبصٗبٙسػب٠ٛای 

ٙدٞؿؾسػب٠ٛایاخالع١بیػشاػشیٗذیشاٙحٞص١ٟبیػٔ٘ی٠خٞا١شا 

ٙدٞؿؾٝػیغسػب٠ٛایدزیشؽ١بیػبال٠ٛحٞص١ٟبیػٔ٘ی٠خٞا١شا 

ٙ١ٟبیػشاػشیهشآًٙشیٖحٞص١ٟبیػٔ٘ی٠خٞا١شا  دٞؿؾسػب٠ٛایخـٜٞاس

ٚ١ٟبیٗخشٔقاصخ٠ٔ٘ٛ٘بیـِبٟثی دٞؿؾسػب٠ٛایحضٞسٗشًضدسٛ٘بیـِب
ٚآ٘ٔٔیهشآًٙشیٖآ٘ٔٔیًشبة  س٢شاٙٝٛ٘بیـِبٟثی

ػٌ٘ٔشد

 رساوه -2



 در دعت اقذام

:دٞؿؾسػب٠ٛای-1

دٞؿؾٜٗبػتخجشیاصثشٛب١٠ٗبیدـیؾسٝیٗشًـضدسؿـج١٠ٌـبی١٘ب١ِٜی◄
خجشی،اسسجبطدسكٞاكـْثشٛبٗـ٠،اعالعسػبٛیٗخشٔقسادیٞییٝسٔٞیضیٞٛیدسهبٓت

 .دٞؿؾصٛذٟٝسٞٓیذی

دهیو٠ایث٠كـٞسرسٝصاٛـ٠اص10ساٟاٛذاصیثبًغخجشكٞسیدسهبٓتیيثؼش٠◄
سٝیذاد١بیٗشًضخ٢زاٛشـبسدسكضبیٗدبصی،ثبسُزاسیدسػبیزٗشًضًٝٞثشٛیٞص،
اسػبّث٠اداسًْٟاخجبسكذا،ُشٟٝخجشسادیٞٗؼبسفُٝـشٟٝاعـالعسػـبٛیسادیـٞ

 .هشآٙ

دهیو٠ایث٠كٞسرسٝصا٠ٛاص10اٛذاصیثبًغخجشسلٞیشیدسهبٓتیيثؼش٠ساٟ◄
 .سٝیذاد١بیٗشًضخ٢زاٛشـبسدسكضبیٗدبصی،ثبسُزاسیدسػبیزٗشًضًٝٞثشٛیٞص

خجشاصػشبدخ٢زاٛشـبس١ذكٜ٘ذدسثخؾ١بیخجشیٗخشٔقسػب٠ٛٗٔـیسٞٓیذ◄
ؿـج١10٠ٌ٘چٞٙاداسًْٟاخجبسػی٘ب،ثخؾخجشحٞصٟؿج٠ٌخجشٝخجـشػـبػز

 .هشآٙ

ٖاٛذاص چـ

 رساوه -2



:سٞٓیذسػب٠ٛای-2
سٞٓیذثؼش١٠بیًبسؿٜبػیثبٗٞضٞػبرٗشٜٞع١ٝ٘ـب١ِٜیدخـؾآٙدسثشٛبٗـ١٠ـبی◄

 .ٗخشٔقسػب٠ٛٗٔیٝٛیضاٛشـبسدسكضبیٗدبصی

دهیوـ٠ایٝاٛشــبسآٙدس3سٞٓیذًٔیخ١بیٗشٜٞعدسهبٓتثؼش١٠بیحـذاًثش:ًٔیخ◄
 .ؿج١٠ٌبیٗدبصیٝاسػبّث٠ؿج١٠ٌبیٗخشٔقسادیٞییٝسٔٞیضیٞٛی

30دهیوـ٠ٝحـذاًثش15سٞٓیذٗؼشٜذثبٗٞضٞػبرٗخشٔقدسثبصٟصٗبٛیحذاهْ:ٗؼشٜذ◄
 .دهیو٠ثبسٞخ٠ث٠ثبٛياعالػبر،ػٞطٟٝایذ١ٟبیُشدآٝسیؿذٟ

یٌیاصخٞاٛجی٠ًدسسٞٓیذٗحلٞالرسػب٠ٛایٛجبیذاصآٙچــٖ:ثشٛب١٠ٗبیٗـبسًشی◄
دٞؿیًشدسٞٓیذثشٛب١٠ٗبیٗـبسًشیاػز٠ًثبسٞخ٠ث٠ػیبػش٢بیثشٛب١٠ٗبیٗخشٔقاٛٞاع

 ....ٗشلبٝرداسد١٘چٞٙس ٗی١ٚضی٠ٜسٞٓیذ،س ٗیٚس ػیؼبرٝسد٢یضارٝ

ثبسٞخ٠ث٠ای٠ٌٜثخؾهبثْسٞخ٢یاصصٗبٙآٛشٚدسؿج١٠ٌـبی:١ٌ٘بسیدسس ٗیٚثشٛب٠ٗ◄
ٗخشٔقث٠س ٗیٚثشٛب٠ٗاخشلبفداسدیٌیاصثشٛب١٠ٗبی٢ٖٗدـیؾسٝ،سٞٓیـذثؼـش١٠ـبی

ثشاػبعآسؿیٞس٘بٗیثشٛب١٠ٗبیٗٞخٞدٝثشٛب١٠ٗبیٗشًضدسآیٜذٟٝاسػبّ...ًبسؿٜبػیٝ
 .آٙث٠ؿج١٠ٌبیٗخشٔقسادیٞییٝسٔٞیضیٞٛیٗیجبؿذ

 در دعت اقذام

 رساوه -2

ٖاٛذاص چـ



:اسسجبطثبسػب٠ٛ-3
اُشچ٠اسسجبطثبسػب٠ٛٗل٢ٞٗیًٔیثٞدٟٝٗیشٞاٙاصآٙدسٗوبكذٗخشٔقث٢ـشٟخؼـزاٗـب
ٗولٞدٗباصآٙدسایٚثخؾسالؽثـشایٗشوبػـذًـشدٙاكـحبةسػـب٠ٛاػـٖاصسادیـٞیی،

دساٛؼٌبعٝٗؼشكیٗشًضخبٗؼ٠ثبػـ٠ٝیظُـیػـشیغ...سٔٞیضیٞٛی،ٗغجٞػبر،خجشُضاسی٢بٝ
.ثٞدٙ،دسػزثٞدٙٝث٠ٗٞهغثٞدٙٗیجبؿذ

:آٛچ٠ً٠دسایٚثبةث٠آٙدشداخش٠خٞا١ذؿذ

ٗؼشكیًبسؿٜبع◄

س٢ی٠ؿیٟٞٛب٠ٗاسسجبطثبسػب٠ٛٝیظٟٗشاًضاػشبٛی◄

ثبصدیذاصٗشاًضسػب٠ٛای◄

دػٞراصاكحبةسػب٠ٛخ٢زحضٞسدسٗشًض◄

 در دعت اقذام

 رساوه -2

ٖاٛذاص چـ



:ثبٛياعالػبرٝآسؿیٞ-4
اصخ٠ًٔ٘بس١بیی٠ًث٠اٛدبٕآٙدسػبّخذیذسٞخ٠ٝیظٟؿذٟاػزس٢ی٠ثبٛياعالػـبردس
صٝایبیٗخشٔقٝآسؿیٞاػشبٛذاسدس٘بٗیسلبٝیشٗٞخٞدٗیجبؿذًـ٠اصاثؼـبدآٙٗیشـٞاٙثـ٠

:ٗٞاسدصیشاؿبسٟداؿز

سلبٝیشثبسٞخ٠ث٠اثؼبدصٗبٙ،ٗٞضٞعٝػغحًیلیًبسآسؿیٞ◄

...ثبٛياعالػبرًبسؿٜبػبٙثبسٞخ٠ث٠ػغحسحلیٔی،سخلقٝسٌ٘یْ◄

اعالػبرٜٗبػجش٢بٝسٝیذاد١بثبٛي◄

اعالػبرعالةدسصٗی١٠ٜبیكش١ِٜی،١ٜشی،ٝسصؿی،ػٔ٘یدظ١ٝـی،ایثـبسُشاٙ،ثبٛي◄
...ًبسآكشیٜبٛی،عالةؿیشایشاٛیٝ

خٔؼبرٜٗظٖایذٟدشداصیٝػٞطٟیبثیٝدػٞراصكبحجبٙكٌشاصػـبیشٗشاًـضثشُضاسی◄
خ٢زحضٞسدسایٚخٔؼبر

 در دعت اقذام

 رساوه -2

ٖاٛذاص چـ



:آٗٞصؽًٝبدسػبصی-5
ثبسٞخ٠ث٠ای٠ٌٜدسثشهشاسیاسسجبطثبسػب٠ٛٝث٢ـشٟثـشداسیٗلیـذاص

هبثـْا١٘یـزاػـزٌٛشـ٠ایآٙ،ػشػز،دهز٢ٗٝبسرظشكیز١بی
ؿبصؿذٟٝسـبًٜٞٙؿٜبػبییًبسؿٜبػبٙٗؼشؼذ١ٌ٘بسیثبسػب١٠ٛبآ

١ٙـبیس٢ـشاٙٝیـيٗـٞسددس چٜذیٚٗٞسدضجظآصٗبیـیدساػشب
.اػشبٙٗبصٛذساٙاٛدبٕؿذٟاػز

 در دعت اقذام

 رساوه -2

ٖاٛذاص چـ



ٙٗشصی-6 :ثشٝ
ٚآْ٘ٔثبسٞخ٠ث٠كؼبٓیزاٗٞس دساداسًْٟسٝاثـظػ٘ـٞٗی،یٌـیاصثی

اسسجبطثبٝاحذثشٝٙٗـشصیاٗٞسسػب٠ٛثشهشاسیٗٞسدسٞخ٠ثخؾ١بی
ػبصٗبٙكذاٝػی٘بخ٢زاٛؼٌبعاهذاٗبراٗـٞسثیٚآ٘ٔـْدسهبٓـت

ٟثشداسیدهیو٠ایٝٛیض١٘ب١ِٜیخ٢ز1ُضاسؿیثؼش١٠بیس٢ی٠ ث٢ش
ٚآْ٘ٔاٗٞسثشٛب١٠ٗبیاص .اػزٗخشٔقثشٛب١٠ٗبیدسكٞاكْثی

 در دعت اقذام

 رساوه -2

ٖاٛذاص چـ


