
م از بخش ھاي دروني یا روابط عمومي در ھر سازماني، سامانة برقراري ارتباط مؤثر ، نزدیك و سازنده مدیریت آن سازمان با دیگر بخش ھا اع

شود. بخش ھاي بیروني محسوب مي شود. با برقراري این ارتباط بھ نحو شایستھ امكان تطابق بروندادھاي یك سازمان با نیازھاي بیروني فراھم مي 

است كھ از یك سو باعث فرآیندي كھ علت وجودي پیدایش و استمرار حیات آن سازمان محسوب مي شود. روابط عمومي درحقیقت، ابزار دوگانھ اي 

ط آگاھي مدیران از محیط پیرامون آنھا مي شود و از سوي دیگر باعث انعكاس درست فعالیت آنان بھ جمعیت مخاطب مي گردد. برقراري این ارتبا

حائز اھمیت  دوطرفھ در ھر سطحي، مترادف سطح توفیق روابط عمومي است. بھ ھمین دلیل توجھ بھ چند نكتھ درخصوص فعالیت روابط عمومي

   است.

  است.» دوسویھ« نخست آنكھ در فعالیت ھاي روابط عمومي ھمواره ارتباط 

ً براي تبلیغ » اخالق«نكتھ بعدي  در روابط عمومي است. گرچھ رویكرد سنتي بھ روابط عمومي رویكردي ابزاري و استفاده از این واحد معموال

بلیغ بلكھ تبیین جایگاه سامانھ در جامعھ و تبیین فرآیندھاي درون سامانھ براي مدیریت است. محسوب مي شود. اما جایگاه علمي روابط عمومي نھ ت

دي در این راه پایبندي بھ اخالق حرفھ اي نھ فقط از جھت ارزش ھاي متعالي كھ از دیدگاه فني و حرفھ اي نیز یك ضرورت است. بدون این پایبن

ً در پي رفع نواقص و اطالعات دقیق و درستي بھ مدیریت و سازمان من تقل نخواھد شد. در آن صورت سامانھ پي بھ نقائص خود نخواھد برد و مآال

ایجاد ھماھنگي بین ، احترام بھ مخاطبین اعم از موافق و مخالف، تأكید بر تفاھم و تعامل ،» شرافتمندانھ«ارتقاء كیفیت خود برنخواھد آمد. فلذا عمل 

بھ منافع بلند مدت، تمیز واقعیات از شبھاتي كھ خود را ھمچون واقعیات جلوه مي دھند، وفاداري بھ اھداف سازمان و گروه ھاي مرتبط ، توجھ 

    سازمان و تثبیت رفتار صادقانھ با ھمكاران از جملھ مباني ضروري در فعالیت ھر سیستم و من جملھ روابط عمومي است.

وجوه منفي است.در نھایت » تعدیل«در انعكاس موفقیت ھاست و دوم » اغراق«ز كند: نخست در این راه روابط عمومي از دو نكتھ مھم نیز باید پرھی

دانست و نھ ابزاري براي اعمال مدیریت. بھ عبارت دیگر روابط عمومي » مدیریت«با تكیھ بر این رویكرد روابط عمومي را باید بخشي از فرآیند 

كھ یك سامانة مشورتي در فرآیند تصمیم سازي و سیاست گذاري است. روابط عمومي جزئي یك سامانة اجرایي در نظام مدیریت محسوب نمي شود بل

وابط از سیستم تطبیقي سازمان با محیط خود است. روابط عمومي بھ سازمان و مدیریت آن كمك مي كند تا با محیط خود بھ تعامل مناسب بپردازد. ر

  تي است در اصالح آنچھ كھ در نھایت بھ جامعھ منعكس مي شود.عمومي یك منعكس كنندة محض نیست، بلكھ یك عامل مشارك

نامھ بھ این منظور روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بھداشتي درماني جھرم در جھت تحقق اھدافي كھ در ذیل مي آید خود را ملزم بھ بر

  ریزي و تالش مي داند.

پرسنل فعالیتھایرا كھ شامل موارد ذیل مي باشددر سطح داخل و خارج از ٥ا داشتن روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي جھرم در حال حاضر ب

  دانشگاه ارایھ مي نماید:

  اخباراز آخرین رویدادھا، مراسم، مناسبتھا و نشستھا  تھیھ-

  سایت روابط عمومي اطالع رساني از آخرین اخبار و مطالب علمي تھیھ شده ازطریق -

  و صدا و سیماجھت تھیھ گزارش و خبر از مراسم و مناسبتھا ھماھنگي بارسانھ ھا و جراید -

  ھماھنگي و ھمكاري در برپاییمراسم ویژھمانند تقدیر از كاركنان نمونھ و... -

  و... بزرگداشت اساتید،معارفھ و تودیع مدیران ھماھنگي و برپایي مراسم -

  شگاھو سطح وزارتخانھمطالعھ اخبار چاپ شده در جراید و تھیھچكیده مطالب مربوط بھ دان -

  انتشارنشریھ نداو توزیع در سطح دانشگاه و سایر ارگانھا و سازمانھاي مرتبط -

  صدورمجوزبھ منظورتھیھ گزارش خبري و یا تصویري از مراكز تحت پوشش دانشگاه جھت سایر ارگانھاي دولتي و یا خصوصي -



  برگزاري نشست ھاي مطبوعاتيھماھنگي باشوراي سیاستگذاریبھ منظور اطالع رساني درخصوص  -

  ھماھنگي جھت چاپ آگھي ھاي مربوط بھ مناقصات، مزایده ھا، ابالغ و رسیدگي و پیگیري جھت چاپ و پرداخت صورتحساب -

  ھماھنگي و ھمكاري در برپایي ویژه برنامھ ھا مانند:ھفتھ پژوھش، جشنواره رازي، ابن سینا و... -

  از طریقتلفن گویا دریافت نظرات و پیشنھادات كاركنان -

  ھماھنگي و ھمكاري در تھیھ و توزیع جایزه دانش آموزان ممتاز، ھدایاي روز پزشك، لوح تقدیر و... -

  گزارش تصویریاز برگزاري مراسم جھت استفاده در سایت روابط عمومي و یا ارسال بھ واحد مربوطھ  تھیھ -

  استيمتبوع درخصوص اجراي برنامھ ھاي درخو  ھماھنگي با وزارت-

  دفتر ریاست دانشگاه و انجام امور درخواستي از سوي-

 


