
 
 :چكیده شرح وظايف واحد پژوھش وبرنامه ريزي

 • ھاي نو در زمینه روابط رنامه ريزي مدون و منسجم در امور ارتباطي و ارايه ايدهب
 عمومي

 •   اصال ح روش و بھبود شیوه ھاي ارتباطي
• موضوعات مختلف در دورن و برون طراحي و برنامه ريزي و اجراي پژوھش با 

 سازمان
 
 

 انجام پژوھش در حوزه ارتباطات و روابط عمومي• 
 • ھاي دستگاه ذيربط و تھیه افكار سنجي از مردم در خصوص اقدامات و فعالیت

 گزارشات تحلیلي و ارايه به مسئولین
 •   تھیه و تنظیم مقاالت و گزارشھاي تحلیلي و مطالب علمي در حوزه فعالیت

تحلیل محتواي مطالب، مقاالت و گزارشھاي مندرج در مطبوعات و يا ساير وسايل •
 ارتباط جمعي

  انجام مصاحبه ھا در موارد لزوم تحقیقات      
  

  تھیه پرسشنامه و تكثیرو ارسال به جمعیت ھدف      

   جمع آوري اطالعات و پیگیريھاي الزم      

  زيه و تحلیل آماري استخراج نتايجورود اطالعات به كامپیوترو تج      

 نوشتن گزارش نھايي      
  
  
  

مصاحبه با نخبگان و پیشكسوتان دانشگاه علوم پزشكي جھت درج در          ·
 برنامه ھاي  بازديدكنندگان در ھفته سالمت در رابطه با چگونگي برگزاري نشريه (با
ور رفاھي ومسؤولین ام سالمت و مقوله سالمت در جامعه ، ھفته  ... ) 

  
 جھت سخنرانیھاي رياست دانشگاه و )  Power Point ارائه مطالب بصورت         ·

 واحدھاي روابط عمومي و مجمع خیرين تامین سالمت ، برنامه ھاي صدا و نیازھاي
  (سیما

 . ھمكاري در طرحھايي كه از وزارتخانه به رياست دانشگاه واگذار مي گردد         ·
  



تحقیق در موضوعاتي كه از طرف رياست دانشگاه به حوزه رياست و روابط          ·
 . عمومي ارجاع مي شود

  
تھیه پوستر طرحھاي تحقیقاتي به منظور شركت در نمايشگاھھا و كنگره          ·

 (  Publisher نرم افزار ) ھا
  

ھت سیاستگزاري و برگزاري جلسات كمیته واحد پژوھش و برنامه ريزي ج         ·
  طراحي طرحھاي آتي واحد پژوھش و برنامه ريزي و افكارسنجي

    تھیه تقويم مناسبتھاي پزشكي ، فرھنگي ، اجتماعي و مذھبي         ·

تھیه خالصه مقاله جھت رياست دانشگاه از مقاالت علمي و گزارشات          ·
 ارائه شده به دفتر رياست

  
ق در اينترنت در موضوعات درخواستي رياست و روابط جستجو و تحقی         ·

 عمومي دانشگاه
    

نرم افزارھاي روابط  مجالت ، مقاالت ،  طبقه بندي و نگھداري از كتب ،         ·
 عمومي

  
صدا و سیما و   ھمكاري در ضبط و پخش و اجراي برنامه ھاي مشترك          ·

  دانشگاه علوم پزشكي
 


