
عمومی  روابط  مدیر 
بهداشت،  وزارت 
آموزش  و  درمان 
حاشیه  در  پزشکی 
مدیران  همایش 
که  عمومی  روابط 
برگزار  زنجان  در 
می شود در خصوص 
گفت:  همایش  این 
فصلی  صورت  به  ما 
با  هایی  همایش 

برگزار  ها  روابط عمومی  با  ارتباط  در  موضوعات مختلف 
می کنیم  و با توجه به اهمیت مقوله ارتباطات و اطالعات 
، الکترونیکی شدن روابط عمومی های بهداشت  و درمان 

در وزارت بهداشت جزو اولویت ها قرار گرفته است.
حسینی افزود: هما یش سراسری مدیران روابط عمومی 
به میزبانی استان زنجان  با محوریت  ایجاد شبکه روابط 
عمومی  روابط  آموزش  و  شود  می  برگزار  ها  عمومی 

الکترونیک را  نیز در دستور کار خود  داریم.
وی با اشاره به اینکه قرن 21 عصر حاکمیت  ارتباطات و 
اطالعات است گفت: ما اگر از قافله اطالعات و ارتباطات 

مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

تشکیل شوراهای روابط عمومی به تصویب وزیر 
بهداشت رسید و رسما برای اولین بار در زنجان 

کلید خورد
چند  در  بمانیم   عقب 
ملل  جزو  آینده  سال 
عقب مانده خواهیم بود.

داشت:  اظهار  وی 
در  ما  های  آموزش 
عمومی  روابط  خصوص 
متوقف  الکترونیک 
نخواهد شد و در مناطق 
6 گانه و تهران  در فصول 
خواهد  ادامه  مختلف 
روابط  امیدوارم  داشت، 
عمومی دانشگاههای علوم پزشکی  جزو اولین ها در دولت 

الکترونیک باشد.
این مقام مسئول در خصوص  شوراهای روابط عمومی ها 
گفت: یکی از آسیب هایی که روابط عمومی ها را تهدید 
میکند پراکنده و جزیزه ای کار کردن ها آنها می باشد که 
نوعی واگرایی را به دنبال دارد و باعث می شود خروجی 
روابط  افزایی  هم  برای  نشود  حاصل  دستی  یک  های 
تصویب  به  عمومی  روابط  شوراهای  تشکیل  ها،  عمومی 
وزیر بهداشت رسید و رسما برای اولین بار در زنجان کلید 

خورد.

نقش و جایگاه
روابط عمومی ها 
در سازمانها

درجهان امروز ارتباطات از جایگاه ویژه و بسیار مهمی 
برخوردار می باشد ، لذا هر چه ارتباط مدیران سازمان 
با مخاطبان درون سازمانی و برون سازمانی دقیق تر 
اهداف  به  رسیدن  در  ،موفقیت  باشد  تر  سنجیده  و 

سازمان به مراتب افزایش می یابد 
به  توجه  با  سازمان  هر  عمومی  روابط  میان  این  در 
رسانی  اطالع  خصوص  در  که  مسئولیتی  و  رسالت 
از  استفاده  با  اطالعات  ،نشر  عمومی  افکار  ،سنجش 
رسانه های مناسب ،برسی و تحلیل عملکرد مدیران 
و باز خورد آن در جامعه دارد ،می تواند نقش بسیار 
با  سازمان  یک  ارتباطات  مدیریت  در  را  مهمی 

مخاطبان ایفا نماید
                      

                                        دکتر احمد شیبانی 
               معاون غذا و داروی  وزارت بهداشت

رئس اداره رسانه هاي گروهي روابط عمومي وزارت بهداشت:

اطالع رساني آخرین اخبار وزارت خانه به مردم از وظایف این اداره مي باشد
زهرا مهدي، رئیس اداره رسانه هاي گروهي روابط عمومي 
اطالعات  لیسانس سیستم هاي  بهداشت که فوق  وزارت 
وزارت  در  فعالیت   سابقه 20 سال  و  باشد  مي  مدیریت 
خانه و 18 سال فعالیت در روابط عمومي وزارت بهداشت 

را در کارنامه خود دارد.
وزارت  عمومي  روابط  گروهي  هاي  رسانه  اداره  رئیس 

زمان  از  اداره  این  گفت:  اداره  این  در خصوص  بهداشت 
تشکیل وزارت بهداري و بهزیستي تشکیل شد و قدیمي 
ترین اداره ي است که در حوزه روابط عمومي فعالیت مي 

کند.
برقراري  اداره  این  اصلي  مسئولیت  افزود:  مهدي  زهرا 
ارتباط با رسانه هاي گروهي و نظام سالمت جامعه است 

و آخرین اخبار و تصمیمات وزارت خانه را به اطالع مردم 
مي رساند.

گروهي،  هاي  رسانه  خبرنگاران  با  ارتباط  برقراري  وي 
براي  ها، هماهنگي  مناسبت  و  ها  مراسم  پوشش خبري 
ارسال کلیه  و  نظارت  با مدیران،  تقاضا هاي مصاحبه ها 
آگهي ها به نشریات، سیاستگذاري و اطالع رساني برنامه 

در آستانه برگزاري اجالس مدیران روابط عمومي حوزه بهداشت و درمان؛ 

دکتر حسیني: روابط عمومي الکترونیك مقدمه دولت الکترونیك است 
در  الکترونیک  عمومي  روابط  گفت:  حسیني  دکتر 
الکترونیک در  دستگاه ها و نهادهاي دولتي مقدمه دولت 

آینده است. 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  عمومي  روابط  مدیر 
عصر  گفت:  وب دا  با  اختصاصي  مصاحبه  در  پزشکي 

بانکداري  همچون  الکترونیک  پدیده هاي  حاکمیت 
 ... و  الکترونیک  دولت  الکترونیک،  تجارت  الکترونیک، 
به  را  نتوانند خودشان  امروز  که  مللي  و  است  آغاز شده 
ملل  برسانند  اطالعات  و  ارتباطات  انقالب  پرشتاب  قافله 

عقب مانده فردا خواهند بود. 

علوم  متخصصان  پیش بیني  براساس  کرد:  تصریح  وي 
یافتگي  توسعه  معیار  تنها  نزدیک  آینده  در  ارتباطات 
ارتباطي  فناوري هاي  با  آشنایي جوامع  کشورها، شاخص 
و اطالعاتي خواهد بود و پرواضح است که کشورها و ملل 

عقب مانده در آینده چه کشورهایي خواهند بود. 
ادامه در صفحه 3
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در ذیل مصاحبه آقای سلیمانیان روابط عمومی سازمان 
حمل و نقل و پایانه های استان زنجان را با نشریه بهبود 

می خوانید: 
های  عمومی  روابط  مشکل  ترین  مهم  شما  نظر  به   -

استان چیست؟ 
از  ها   سازمان  وزارت  در  ها  عمومی  روابط  متاسفانه 
روابط  تعداد  استان  در  نبوده،  برخوردار  نابی  جایگاه 
عدم   ، است  کم  و  محدود  خیلی  ثابت  هایی  عمومی 
وجود زیر ساخت ها و تجهیزات تخصصی که باید برای 
دولتی  دستگاههای  در  باشد  مهیا  عمومی  روابط  یک 

مهیا نیست. 
توسعـه  سوی  به  که  کنیم  می  زندگی  دنیایی  در 
می  حرکت  الکترونیــک  عمومی  روابط  و  اکترونیک 
اینترنت  فاقد   دولتی  دستگاههای  اکثــر  و  کنیم 
روابط  از  برخــی  که  اســت  حالی  در  این  و  هستند 
عمومــی هــای ادارات حتی فاقد یک دوربین عکاسی 

و فیلمبرداری اند .
عدم نگرش تخصصی مدیران ، عدم توجه به جایگاهی 

که باید یک روابط عمومی داشته باشد از دیگر مشکالت 
روابط عمومی هاست . روابط عمومی ها باید در تصمیم 
گیری های مدیریتی دخالت داشته باشند متاسفانه برخی 

از روابط عمومی ها فاقد 
مهارت های تخصصی و 
نمی  و  بوده  تجربی 
شایسته  طور  به  توانند 
و  سازمان  خدمت  در 

مردم باشند . 
- به نظر شما برای حل 
چه  باید  مشکالت  این 

کار کرد؟
باید بستر الزم را آماده 
از  استفاده  با  و  کرده 

به  مثبت  نگرش  و  عمومی  روابط  در  متخصص  فرد  یک 
روابط عمومی مشکالت موجود را رفع کرد. 

با  رابطه  برای  به عنوان یک روابط عمومی موفق  - شما 
ها  پایانه  و  نقل  و  حمل  سازمان  در  اقداماتی  چه  مردم 

انجام داده اید ؟
سیما  و  صدا  و  گروهی  های  رسانه  طریق  از  اخبار  ارائه 
دادن  قرار  اختیار  در   ، سازمان  سایت  وب  رسانی  بروز   ،
اطالعات مورد نیاز مردم 
به صورت تابلو ، پوستر، 
بنر در سطح پایانه های 
شرکت   ، مسافر  و  کاال 
نمایشگاههای  کلیه  در 
سطح  در  که  مرتبطی 
می  برگزار  استان 
در  رسانی  اطالع  شود، 
پیام  سیستم  طریق 
و   3000143 کوتاه 
 ،  3000990091
نصب صندوق انتقادات در کلیه پایانه ها، توزیع برگه های 
پیامیگر  تلفن  ضمن  در   . مسافران  بین  در  سنجی  نظر 
نظرات  آماده دریافت  روزی  به صورت شبانه   4262369

می باشد 

روابط عمومی سازمان حمل و نقل پایانه های استان زنجان :

 برخی از روابط عمومی ها فاقد مهارت و تجربه کافی در این حوزه می باشند.

افکار  و  سازمان  میان  پلی  عمومی  روابط  من  دیدگاه  از 
عمومی است که باید هر لحظه بتوانیم این پل را نسبت به 

روز قبل گسترده تر و مستحکم تر کنیم .

هدف شما از شرکت در همایش سراسری مدیران روابط 
عمومی چیست؟

آشنایی با آخرین دستاوردهای روابط عمومی ، آشنایی با 
دیدگاه مدیران روابط عمومی سایر دستگاه های دولتی و 

بازدید از نمایشگاه جانبی همایش .

رابطه بین روابط عمومی و مدیریت باید چگونه باشد ؟

اگر  است  مدیریت  به  وابسته  مقوله  یک  عمومی  روابط 

تعریف روابط عمومی از دیدگاه یك مدیر روابط عمومی ؟

نگاهی به برنامه های همایش سراسری 
مدیران روابط عمومی

روابط عمومی وزارت بهداشت ، کارگاه شوراهای مناطق 
ارائه گزارش دبیران شوراها  روابط عمومی جمع بندی و 
، گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ، تقدیر از 
مدیران روابط عمومی سابق دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 
خراسان شمالی و بندعباس ، ارائه گزارش رؤسای ادارات 
آموزش  و  درمان   ، بهداشت  وزارت  عمومی  روابط  حوزه 
پزشکی نیز در بعد از ظهر اولین روز همایش برگزار شد.  
در  الکترونیک  عمومی  روابط  آموزش  دوره  است  گفتنی 
دومین روز همایش سراسری مدیران روابط عمومی برگزار 
خواهد شد و بازدید از اثر تاریخی رختشویخانه ، بازدید 
از گنبد باستانی سلطانیه از برنامه های این همایش می 
باشد. الزم به ذکر است بازدید از غار کتله خود نیز از دیگر 
برنامه های جانبی این همایش است که شرکت کنندگان 

از این غار عظیم دیدن خواهند کرد. 

استان  ترابری  و  راه  اداره کل  عمومی  روابط  خلیلی 
زنجان معتقد است : روابط عمومی نیاز به یک نگرش 
به  استان دارد نگرش مدیران کل  و اصالح کلی در 
روابط عمومی و ارتباط آنها با ارباب رجوع باید تقویت 
از  ویژه  توجه  به  نیاز  عمومی  روابط  واقع  در  گردد 

جانب مسئولین عالی استان دارد . 
وی با تاکید بر نقش موثر روابط عمومی استان می 
گوید: حضور روابط عمومی استانداری در جلسات ، 
گردهمائی ها و . . . موجب تقویت روابط عمومی ها 

خواهد شد . 
خلیلی ادامه می دهد: در تعامل با سایر روابط عمومی 
ها یکی از موارد کامال ملموس ، بحث جایگاه روابط 
روابط  پرسنل  باید  باشد  می  ادارات  در  ها  عمومی 

عمومی جایگاه مخصوص خود را داشته باشند.
خلیلی در مورد همایش سراسری روابط عمومی ها 
می گوید : این اقدام علوم پزشکی یک افتخار برای 

با  در حد خودمان  ما هم  استان محسوب می شود 
زمینه  این  در  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط 
همکاری کردیم حرکت بسیار خوبی است که کمک 
بسزایی به جهت نگرش هر چه بهتر سایر مدیران به 
روابط عمومی ها خواهد کرد و همچنین سطح کمی 
باال  ها  همایش  اینگونه  برپایی  با  ها  عمومی  روابط 

خواهد رفت.
خلیلی روابط عمومی را به عنوان یک ابزار ارتباطی 
بین سازمان و مراجعین عنوان می کند و ادامه می 
دهد : در نظر داریم خدمات را به صورت مطلوبتری 

به مشتریان ارائه دهیم. 
خلیلی سطح همایش سراسری مدیران روابط عمومی 
را بسیار خوب ارزیابی می کنند و می گوید: تالش 
خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  طریق  از  زیادی 
درمانی بخصوص آقای دکتر سروری و آقای رحمانی 
همایش  این  و  است  همایش شده  این  برپایی  برای 

مدیر روابط عمومی اداره کل راه و ترابری زنجان :

روابط عمومی ها نیاز به توجه ویژه مسئولین عالی استان دارند 
قطعا در شناساندن توانمندیهای استان نقش بسزایی 

خواهد داشت . 
سال  در  ترابری  و  راه  کل  اداره  است  ذکر  به  الزم 
ایزو  گذشته در بخش اطالع رسانی موفق به کسب 

2008 و 9001 شده است .
خلیلی با اشاره به اینکه اداره کل راه و ترابری استان 
ارسال  زمینه  در  مطرح کشور  استان   6 زنجان جزء 
اطالعات به سازمان راهداری و رسانه ها قرار گرفته 
است می گوید: امروزه توسعه روابط عمومی الکترونیک 
یک نیاز است که بهره گیری از این تکنولوژی ارتباط 

با مطبوعات را قویتر می کند. 
و  راه  کل  اداره  سایت  معرفی  با  پایان  در  خلیلی 
سامانه    www.zanjanrah.ir  : آدرس  به  ترابری 
 141 گویای  تلفن  و  کوتاه 300099000141  پیام 
از مخاطبین خواست تا نظرات خود را با این سازمان 

در میان بگذارند. 

مدیری دارای نگرش و دیدگاه تخصصی به روابط عمومی 
باشد می توان از روابط عمومی به عنوان ابزاری برای ارتقا 
اهداف سازمان استفاده کرد و برعکس اگر مدیر مسئول 
باشد  داشته  روابط عمومی  به  بدیینانه  نگاه  یک دستگاه 
بهترین روابط عمومی نیز هیچگونه فعالیتی نمی تواند در 

دستگاه داشته باشد.

و سخن آخر؟

و  پزشکی  علوم  دانشگاه  ریاست  از  ویژه  تشکر  و  تقدیر 
خدمات درمانی استان زنجان و روابط عمومی زحمتکش 

این دانشگاه دارم. 
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در آستانه برگزاري

 اجالس مدیران روابط عمومي

 حوزه بهداشت و درمان؛ 

دکتر حسیني:
 روابط عمومي 
الکترونیك
 مقدمه
دولت الکترونیك

 است 

مدیران  با  مستقیم  ارتباط  برقراري   ، مناسبتي  هاي 
بدنه  با  مداوم  ارتباط  خانه،  وزارت  مختلف  سطوح  در 
نظام  در  آنچه  یابي از  اطالع  خانه،  وزارت  کارشناسي 
سالمت کشور اتفاق مي افتد و اطالع رساني به رسانه ها 

را از وظایف اداره رسانه هاي گروهي عنوان کرد.
وي یاد آورشد: برقراري ارتباط مستقیم با مدیران روابط 
وزارت  هاي  معاونت  عمومي  روابط  رابطین   و  عمومي 
خانه، تهیه اخبار و فرهنگ سازي سالمت با همکاري اداره 
روابط عمومي الکترونیک و بررسي محتواي سایت وزارت 
بهداشت درمان و آموزش پزشکي از دیگر مسئولیت هاي 

این اداره مي باشد.
و دغدغه  تشکیل  ها  روابط عمومي  اي  منطقه  شوراهاي 

هاي روابط عمومي ها را بررسي کردند
مدیران  سراسري  همایش  از   روز  اولین  ظهر  از  بعد  در 
روابط عمومي ، شرکت کنندگان دو دستور کار را مورد 
بررسي قرار دادند که بحث  پیرامون سایت وب دا، اسم 
بررسي  و  بهداشت  وزارت  عمومي  روابط  سایت  جدید 
دانشگاهها  عمومي  روابط  مدیران  انتقادات  و  پیشنهادات 
در خصوص وب دا و همچنین تشکیل شوراهاي منطقه 
اي  روابط عمومي هاي بهداشت و درمان از جمله مباحثي 

بود که مطرح شد.

رئس اداره رسانه هاي گروهي روابط 
این  در  بهداشت  وزارت  عمومي 
منطقه  شوراي   5 گفت:  خصوص 
اي تشکیل شد که بین 7 تا 15 نفر 
اعضاء داشتند و به مدت یک ساعت 
تشکیل جلسه دادند که در خصوص 
معضالت  مهمترین  و  دا  وب  سایت 
را  نتایج  و  کرده  بحث  اي   منطقه 
براي مطرح در اجالس جمع آوري  

کردند.
زهرا مهدي افزود: نقد و نظر نشریه 
سالم همکار نیز از دیگر مواردي بود 
که در شوراهاي  منطقه اي مطرح 
شد و سردبیر این نشریه توضیحاتي  
پیرامون نحوه خبر نویسي  به روابط 

عمموي ها ارائه کرد.
مورد  در  داشت:  اظهار  وي 
وزارت  سایت  که  اول  دستورالعمل 
بهداشت بود 16 پیشنهاد سازنده در 

اجالس توسط روساي شوراها مطرح شد که نهایتا قرار شد 
دستورالعمل همکاري روابط عمومي ها اعمال شود.

رئس اداره رسانه هاي گروهي روابط عمومي وزارت بهداشت:

اطالع رساني آخرین اخبار وزارت خانه به مردم از وظایف این اداره مي باشد
وي خاطر نشان کرد: بعد از بررسي 
در  که  شد  تصویب  پیشنهادات 
دانشگاههاي  اخبار  نزدیک  آینده 
اخبار  شامل  که  پزشکي   علوم 
اختصاصي و فرهنگ سازي سالمت 
در  مستقر  خبرنگار  توسط  است 
به  دانشگاهها  هاي  عمومي  روابط 

سایت وب دا ارسال شود.
گروهي  هاي  رسانه  ادراه  رئیس 
روابط عمومي وزارت بهداشت گفت: 
مهمترین  عمومي  روابط  روساي 
بیشتر  تعامل  به  نیاز  که  مواردي 
ستاد  و  ها  عمومي  روابط  میان 
بهداشت  وزارت  عمومي   روابط 
و  دادند  قرار  بررسي  مورد  را  است 
در نهایت موارد مطرح شده توسط 
عمومي  روابط  مدیر  دکتر حسیني 

وزارت بهداشت جمع بندي شد.
وزارت  سایت  آدرس  است  گفتني 
www.webda.ir,www.بهداشت

behdasht.ir مي باشد.

در  الکترونیک  عمومي  روابط  گفت:  حسیني  دکتر 
الکترونیک در  دستگاه ها و نهادهاي دولتي مقدمه دولت 

آینده است. 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  عمومي  روابط  مدیر 
عصر  گفت:  وب دا  با  اختصاصي  مصاحبه  در  پزشکي 
بانکداري  همچون  الکترونیک  پدیده هاي  حاکمیت 
 ... و  الکترونیک  دولت  الکترونیک،  تجارت  الکترونیک، 
به  را  نتوانند خودشان  امروز  که  مللي  و  است  آغاز شده 

ملل  برسانند  اطالعات  و  ارتباطات  انقالب  پرشتاب  قافله 
عقب مانده فردا خواهند بود. 

علوم  متخصصان  پیش بیني  براساس  کرد:  تصریح  وي 
یافتگي  توسعه  معیار  تنها  نزدیک  آینده  در  ارتباطات 
ارتباطي  فناوري هاي  با  آشنایي جوامع  کشورها، شاخص 
و اطالعاتي خواهد بود و پرواضح است که کشورها و ملل 

عقب مانده در آینده چه کشورهایي خواهند بود. 
روابط  شده  انجام  اقدامات  به  اشاره  با  حسیني  دکتر 
در  پزشکي  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  عمومي 
خبري  پایگاه  ایجاد  گفت:  ارتباطات  و  الکترونیک  حوزه 
عمومي  افکار  و  اخبار  مدیریت  براي  وب دا  الکترونیک 
حذف چرخه توزیع روزنامه ها و جراید مکتوب و برقراري 
سیستم RSS که دسترسي همگان را به تمام خبرگزاري ها 

و روزنامه هاي کثیراالنتشار از طریق صفحه اصلي وب دا 
میسر مي سازد، ایجاد بولتن الکترونیکي و روزانه سالمت 
در رسانه ها و ... از جمله اقدامات انجام شده در طول شش 

ماه گذشته این مدیریت مي باشد. 
وي افزود: در نظر داریم به حول قوه الهي شبکه مجازي 
سراسر  در  عمومي  روابط  مدیران  اطالعاتي  و  ارتباطي 
مهم  این  که  کنیم  اجرا  نزدیک  آینده اي  در  را  کشور 
مي تواند گامي ارزشمند در جهت الکترونیکي کردن روابط 

عمومي هاي حوزه  بهداشت و درمان باشد. 
گفتني است اجالس سراسري مدیران روابط عمومي حوزه 
بهداشت و درمان به میزباني دانشگاه علوم پزشکي زنجان 
در تاریخ 24 تا 26 شهریورماه سال جاري با هدف آموزش 
مقدماتي طرح روابط عمومي الکترونیک برگزار مي شود. 




