
 1-عنوان سمت: رئیس اداره روابط عمومی، پاسخگویی و رسیدگی به شکایات 

 اهم شرح وظایف پست:-2

تهیه خبر و گزارشات خبری از فعالیت های مرکز -  

هاهای مرکز در رسانههای جمعی برای پوشش خبری و انعکاس اخبار و فعالیتارتباط با رسانه -  

هاای مسئولین مرکز با رسانهرسانههای خبری و هماهنگی و اجرای نشست -  

هاها و تهیه گزارش از موضوعات منتشر شده مرکز در رسانهرصد رسانه -  

در داخل کشور در راستای اهداف و سیاست های مرکز برقراری و تسهیل ارتباطات-  

رییس مرکزبرنامه ریزی و سنجش ارتباطات درون و برون سازمانی نسبت به عملکرد مرکز و انعکاس آن به -  

و هماهنگی مصاحبه های  برنامه ریزی و ایجاد ارتباط با رسانه های گروهی به منظور انعکاس و تشریح فعالیت ها-

 مطبوعاتی و رادیو و تلویزیونی

انجام فعالیت های مربوط به سایت مرکز و حضور خبری در فضای مجازی -  

های ذیربطالیت های مرکز برای استفاده واحدالعات مرتبط با فعمطالعه و بررسی جراید و مجالت داخلی و آماده سازی اط-  

در انجام مصاحبه ها و سخنرانی ها با همکاری واحد های ذیربط تهیه و تنظیم متون مورد نیاز رییس مرکز-  

تودیع، جشن ها، اعیاد مذهبی، ملی و مراسم سوگواری ها برنامه ریزی در جهت اجرای برنامه های معارفه،-  

امور مربوط به تهیه، نشر و توزیع بولتن های خبری مرکز انجام-  

انجام ارتباطات موثر با همکاران مرکز-  

و یا بر اساس شکایات واصله و تهیه گزارش های  مدیر کل حوزه ریاستبازرسی و رسیدگی به موارد ارجاعی از سوی  -

 الزم در این خصوص

به منظور حسن انجام وظایف محوله و ایجاد  های قانونی کشورای الزم با واحد های بازرسی نهادانجام همکاری ه-

 هماهنگی



برقراری ارتباط متعامل با مدیریت های آموزش و پژوهش های استان ها به منظور ایجاد انسجام و وحدت رویه در استان -

 ها در حوزه های مرتبط با فعالیت مرکز

به واحد ذیربط تهیه گزارش های عملکرد برنامه ای ماهانه و ارسال آن-  

تهیه و ارائه گزارش های مورد نیاز مرکز به صورت ادواری و موردی -  

  مدیر کل حوزه ریاستانجام سایر امور ارجاعی از سوی -

 مدرک تحصیلی-3

مدیریت امور فرهنگی، برنامه ریزی  های رشته از یکی در یا لیسانس لیسانس فوق یا دکتری دانشنامه دارای که داوطلبانی

علوم ارتباطات ، های تحصیلیفرهنگی، فرهنگ و ارتباطات، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب و رشته امور

نگاری، حقوق ارتباطات، اجتماعی، علوم ارتباطات، فرهنگ و ارتباطات، تبلیغ و ارتباطات فرهنگی، روابط عمومی، روزنامه

 )ارتباطات اجتماعی(، علوم ارتباطات اجتماعی علوم اجتماعیمدیریت رسانه، معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات، 

 .باشندمی انتخاب اولویت در هستند،)تبلیغ و ارتباطات(  روابط عمومی(، مدیریت دولتی، معارف اسالمینگاری، )روزنامه

 .مرتبط دولتی خدمت تجربه سال 5 حداقل: خدمت سنوات
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