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 نگارش اولین نسخه مهدی آقابابایی، طناز باقری، سپهر متانت 22/11/99 1

 تعاریف 
 جویی دانشگاه علوم پزشکی تهرانهای دانشمرکز پژوهشمرکز:  .1
 آن ذکر شده است. ینامهاساس 11-1 یمرکز که در ماده یدهندهساختارهای اصلی تشکیلارکان مرکز:  .2
ای مخاطب فراوانی دارد؛ مانند تلگرام، آپارات، گذاری محتوا که در هر دورههای به اشتراکها و شبکهرسانپیامهای اجتماعی: شبکه .3

 اینستاگرام و...
 انتخاب شده و مسئولیت راهبری شورای اجرایی را بر عهده دارد.شورای مرکزی اعضای فردی که توسط  ها:دبیرکل مرکز پژوهش .4
نامه را شیوهفردی که توسط دبیر کل مرکز انتخاب شده و مسئولیت اجرا و مدیریت این معاون روابط عمومی شورای اجرایی:  .5

 برعهده دارد.
 عمومی انتخاب شده است. فردی که توسط سرپرست مرکز جهت رسیدگی به امور روابطکارشناس روابط عمومی مرکز:  .6

 مقدمه 
 های جویی دانشگاه علوم پزشکی تهران با مخاطبان خود، شبکههای دانشهای ارتباطی اصلی مرکز پژوهشامروزه یکی از راه

گیری با قشر وسیع و هدفمندی از گروه هدف این مرکز شده باشد. این موقعیت موجب ارتباطاجتماعی و فضای مجازی می
رسانی و معرفی مرکز، افراد جدیدی نیز جذب مجموعه شده و این شبکه را فراهم کرده تا ضمن اطلاعاست و فرصتی 

گذاری کند تا چارچوب و قوانینی برای اشتراکتر شود. بدین ترتیب، اهمیت و حساسیت موضوع ایجاب میتر و عمیقگسترده
 ن شود.های اجتماعی تدویهای کاربری این مرکز در شبکهمحتوا در حساب

 زی های مجادر این سند تلاش شده تا ضمن بیان شفاف راهبرد معاونت روابط عمومی مرکز برای مدیریت محتواهای شبکه
 های مشخصی نیز در این زمینه تعریف شود.خود، دستورالعمل

 راهبرد فعالیت 
 جویان و پژوهشگران(، خود )دانشهای اجتماعی مرکز بر آن است که با تعامل مستمر و فعال با گروه هدف سیاست شبکه

سانی رهای مختلف صورت پذیرد؛ مانند اطلاعتواند از راهفعالیتی موثر در جذب و حفظ مخاطبان داشته باشد. این تعامل می
 …های برخط ورویدادها، تولید محتوای مورد نیاز گروه هدف، برگزاری نشست



 باشد.های ارکان مرکز میها، ترویج و تبلیغ فعالیتشبکه لازم به ذکر است که اولویت استفاده از ظرفیت این 

 مسئولیت ها 
های اجتماعی را کهفرد یا افرادی که از طرف معاون روابط عمومی تعیین شده و مسئولیت بارگذاری محتوا بر روی شب(: Adminمحتواگذار) .1

 بر عهده دارند.

رفع  گویی به سوالات،مسئولیت ارتباط با مخاطبان )پاسخفرد یا افرادی که از طرف معاون روابط عمومی تعیین شده و (: Supporterپشتیبان) .2

 .دارند عهده بر را( …مشکلات و

ی رفرد یا افرادی که از طرف معاون روابط عمومی تعیین شده و مسئولیت تولید محتوای متنی و بص(: Content Producerمحتواساز) .3

 های اجتماعی به اشتراک گذاشته شود.د تا در شبکهننیاز را دارمورد 

: دبیر کل مرکز، معاون روابط عمومی شورای اجرایی و کارشناس روابط عمومی مرکز که نظارت بر محتواها و عدم مغایرت (Supervisorناظر) .4

 نامه را بر عهده دارند.شیوهها با آن

 

 قوانین محتوا 
  بستر  شده درگذاریاشتراک به ه شرایط و ضوابط محتواهایاز کیفیت و کمیت تعامل با مخاطبان، در ادامه ببه منظور حصول اطمینان

 های اجتماعی اشاره خواهد شد.شبکه

 دسترسی ها 

 دبیر کل مرکز، معاون روابط عمومی شورای اجراییکردن ادمین: هاضاف .1
  اجرایی شورای عمومی روابط معاون مرکز، کل دبیر تغییر اطلاعات کانال:  .2
 اجرایی شورای عمومی روابط معاون مرکز، کل دبیر : هاپیام ویرایش و پاک کردن .3
 محتواگذاربارگذاری محتوا:  .4

 
 در  دهد و: کارشناس روابط مرکز مطالب بارگذاری شده را از نظر عدم مغایرت با قوانین مرکز مورد بررسی و ارزیابی قرار میتبصره

  دهند.دبیر کل مرکز یا معاون روابط عمومی برای اعمال تغییر اطلاع میصورت وجود مغایرت به 

 گذاریهای قابل اشتراکوضوعم 

  های اجتماعی مرکز را دارند:گذاری در شبکهمحورهای ذیل باشند، امکان اشتراکمحتواهایی که پیرامون 
 زهای ارکان مرکفعالیت .1
 جوییاخبار المپیادهای دانش .2
 بنیاد ملی نخبگان .3

 
  :باشد.اون روابط عمومی شورای اجرایی میگذاری محتواهایی خارج از موضوعات فوق، نیازمند تایید معاشتراکتبصره 



 بندی ارسال محتوازمان 

 باشد، لازم است نکات زیر رعایت شوند:یریزی زمانی ارسال محتوا محفظ توجه مخاطبان در گرو برنامه از آن جایی که 
 شود منتشر اجتماعی یشبکه یک در( قالبی هر درمحتوا ) 5 در یک روز، حداکثر. 
 دید با تایید و صلاح، ءمحتوا در ساعات اوج بازدید امکان ارسال دارند؛ ولی در موارد استثنا 3 رجیحاروزانه ت

مورد و ارسال در خارج از این ساعات نیز  5عمومی شورای اجرایی، امکان افزایش تعداد محتوا به  معاون روابط
 وجود دارد.

 دار )مرتبط با ارکان مرکز، بنیاد نخبگان ، های اولویتروابط عمومی شورای اجرایی، پیام دید معاونبا صلاح
 منتشر شوند. 22برای ساعت  ((USERN)المللی پژوهش بین یجویی و شبکهالمپیادهای دانش

 بندی شده و در زمان مناسب، طبقه ب زمان رزرو توسط محتواگذاربندی، محتواها به ترتیجهت مدیریت زمان
 ارسال شود.

 ارسال یشیوه 

 ای اجتماعی هگذاری در شبکهان مرکز باشند، در اولویت اشتراکبا توجه به راهبرد اتخاذ شده، صرفا محتواهایی که متعلق به یکی از ارک
 مرکز قرار خواهند داشت.

 اول یدر شیوه :تواند باشدارسال محتواها به دو شیوه می، ( متن و تصویر رونوشتCopyشده و در قالب مناسب قرار می ) و گیرد
اربری حساب ک یمحتوا از حساب کاربری یکی از ارکان مرکزی به شرط قید شناسه ،دوم یشود. در شیوهتوسط محتواگذار فرستاده می

 شود.( میForwardارسال )اجتماعی مرکز باز یشبکه

 دریافت ینحوه 

  های اجتماعی مرکز باشند، لازم است یک نماینده معرفی ه ارسال محتوای خود از طریق شبکهمند بارکان مرکز که علاقههر کدام از
نماینده موظف است که زمان  این کاری محتواگذار خواهد شد. همچنینکند و صرفا محتوای ارسالی از طرف نماینده وارد لیست 

 د.را از مسیر تعیین شده، رزرو نمایی ترجیحی برای ارسال محتوا در شبکه اجتماع

 


