مقدمه
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري بر طبق قانون ،وظيفه انسجام بخشي
به امور اجرايي و سياستگذاري نظام علمي ،تحقيقاتي و فناوري كشور و
اداره امور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تحت پوشش وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري را داراست.
طبيعي است كه چشمانداز و رسالت روابط عمومي در وزارت علوم،
كمك به تحقق اهداف اسناد باالدستي است كه وظايف بسيار سنگيني را
براي وزارت علوم تعريف و مقرر كرده است .از سوي ديگر ،توسعه پايدار
و همه جانبه كشور ،در گرو وجود تربيت نيروي انساني متخصص است؛
رسالتي كه انجام بهينه آن نيز به عهده وزارت علوم گذاشته شده است.
بر اين اساس ،روابط عمومي در وزارت علوم كه به لحاظ داشتن
مخاطبان خاص كه همگي از اعضاي فرهيخته و تحصيل كرده اعم از
استاد ،دانشجو و دانشگاهي هستند و همچنين ،تحمل بار مسئوليت
توسعه علمي كه زمينه ساز توسعه پايدار كشور است ،داراي شرايط
منحصر به فردي است.
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راهبردهاي كالن اداره كل روابط عمومي
براي توسعه علم و فناوري و تحقق مفاد
اسناد باالدستي در كشور
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راهبرد كالن  :1فراهم آوردن امكان ارتباط مؤثر بين دانشگاهها
و مراكز پژوهشي و فناوري با صنعت و بخشهاي مربوط جامعه
اقدامات اجرايي:

الف :اطالع رساني مؤثر ،پويا ،روزآمد و مستمر از دستاردهاي علمي
و فناوري دانشگاهها ،مراكز پژوهشي و فناوري در سايت پايگاه
اطالعرساني
ب :شناخت مسائل و مشكالت صنعت و طرح مسئله و انتقال آن
به دانشگاهها از طريق ارتباط با روابط عموميهاي مرتبط با صنعت
راهبرد كالن  :2گسترش حمايتهاي هدفمند مادي و معنوي از
نخبگان و نوآوران علمي و فناوري
اقدامات اجرايي:

الف :ارتباط با نخبگان و نوآوران و شنيدن مسائل و مشكالت آنان
و انتقال آنها به تصميمگيران سازمان
ب :تالش در جهت رفع دغدغههاي مالي نخبگان از طريق ارتباط
با خيرين آموزش عالي
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ج :تالش در جهت برقراري ارتباط ميان نخبگان وصنعت و استفاده
از پتانسيلهاي آنان در اتاقهاي فكر
د :انجام تبليغات علمي در جهت تجاري سازي دستاوردهاي آنان
هـ  :تالش براي ايجاد زبان مشترك بين دانشگاه و صنعت
راهبرد كالن  :3گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي
آموزشي و تحقيقاتي معتبر بينالمللي
اقدامات اجرايي:

الف :برقراري ارتباط با دانشگاههاي معتبر دنيا از طريق فضاي
مجازي
ب :شناساندن پتانسيلهاي علمي ايران اسالمي به دنيا از طريق
چاپ بروشور و دادن آخرين اطالعات از وضعيت علمي كشور
ج :پيشبيني تورهاي علمي و تحقيقاتي براي استادان مبرز و
تأثيرگذار غير ايراني براي دانشگاهها ،پاركها و پژوهشگاههاي مهم
جمهوري اسالمي ايران
د :همكاري و هماهنگي با مركز همكاريهاي علمي بينالمللي در
جهت تأثيرگذاري هرچه بيشتر استادان و دانشمندان غير ايراني
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هـ :تالش در جهت عضو كردن روابط عمومي دانشگاهها ،مراكز
پژوهشي و فناوري در انجمن بينالمللي روابط عمومي (اپيرا)
راهبرد كالن  :4تدوين و اجراي نياز سنجيهاي الزم جهت
اداره وزارت علوم بر اساس سيستم مديريت اطالعات MIS
اقدامات اجرايي:

الف :اجراي نظرسنجي از دانشجويان و ارائه گزارش به تصميم
گيران
ب :اجراي نظرسنجي از استادان و ارائه گزارش به تصميم گيران
ج :اجراي نظرسنجي از مخاطبان در خصوص نگرش نسبت به
آموزش عالي
راهبرد كالن :5استقرار نظام يكپارچه پايش و ارزيابي علم و
فناوري
اقدامات اجرايي:
الف :ارتباط مستمر و به روز با دانشگاهها و رصد وضعيت علمي
كشور
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ب :رصد و ارزيابي عملكرد روابط عمومي دانشگاهها ،مراكز
پژوهشي و فناوري به عنوان يكي از نهادهاي ارتباطي جامعه علمي
و دانشگاهي در قالبت برگزاري جشنواره روابط عموميهاي برتر
دانشگاهها ،مراكز پژوهشي و فناوري
ج :عضويت اداره كل روابط عمومي وزارت علوم در كميته ارزيابي،
سطح بندي و نظام رتبهبندي دانشگاهها به گونهاي كه عملكرد
روابط عمومي دانشگاهها ،پژوهشگاهها ،پاركهاي علم و فناوري به
عنوان يكي از مالك هاي اصلي در سطح بندي مدنظر قرار گيرد.

راهبرد كالن :6برنامهريزي براي رسيدن به جايگاه رتبه دوم علم
و فناوري در منطقه
اقدامات اجرايي:

الف :آگاه نگه داشتن رسانهها از ثمرات و آخرين دستاوردهاي علم،
پژوهش و فناوري كشور مبتني بر طرح شناختي نظريههاي اقناع
ب :برگزاري كارگاههاي آموزشي براي دستاندركاران روابط
عموميهاي دانشگاه ،مراكز پژوهش و فناوري و افزايش شناخت
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آنان از تحوالت علمي كشور و تشويق آنها در جهت تبليغ
دستاوردهاي علمي
ج :ارتباط مستقيم با استادان از طريق فناوريهاي جديد ارتباطي در
جهت افزايش آگاهي آنها از دستاوردهاي علمي و پژوهشي و به
خصوص جايگاه علمي ايران در منطقه و جهان
د :رصد و پايش دستاوردهاي علمي جهان از طريق بررسي و
سايتهاي دانشگاههاي برتر جهان

راهبرد كالن :7ايجاد سازوكار الزم براي مشاركت انجمنهاي
علمي ،نخبگان و دانشمندان كشور در همايشها ،كنفرانسها و
مجامع علمي و پژوهشي برتر جهان
اقدامات اجرايي:
الف :رصد و پايش سايتهاي علمي و پژوهشي معتبر جهان،
استخراج همايشها و سخنرانيها و ارسال اطالعات آنها بر روي
پايگاه اطالع رساني به منظور استفاده استادان
ب :انتشار نتايج دستاوردهاي شركت استادان در همايشهاي علمي از طريق
پايگاه اطالع رساني وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و دانشگاهها
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راهبرد كالن  :8تالش در جهت ارتقاي جايگاه روابط عموميهاي
دانشگاهها ،مراكز پژوهشي و پاركهاي علم و فناوري
اقدامات اجرايي:
الف :تدوين آيين نامه ارتقاي جايگاه و ابالغ آنها
ب :تالش در جهت عضويت مديران روابط عمومي دانشگاهها ،مراكز پژوهش
و فناوري در اتاقهاي فكر.
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