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 فصل اول: کلیات

 تعاریف. 0مبحث 

 شود:ها پرداخته میباشد که در ذیل به آنخصوصی مد نظر میها، معانی به، از بیان برخی واژهنامهآییندر این . 0ماده 

 علوم پزشکی تهراندانشگاه: دانشگاه . 1بند 

 یدانشگاه علوم پزشک های رسمییی که به عنوان یکی از زیرمجموعهدانشجو یهاپژوهش هامرکز پژوهش: هامرکز پژوهش. 3بند 

 باشد.می تهران

د: ان، به شرح ذیل آورده شدهاساسنامه آن 17-1که در ماده  هامرکز پژوهشدهنده  لیتشک یاصل ی: ساختارهامرکز ارکان. 2بند 

ی، شورای پژوهشیی، شورای اجرا، کل ریدب(، واحدها و واحد کل)شوراهای مرکزی ، مرکز یشورای عال، سرپرستی، مجمع عموم

 ها.انجمن

، 1ارنماتمانند ؛ ی دیجیتالمحتوا یگذاراشتراک یسکو یارسان امیپدر  هامرکز پژوهشمجرای ارتباطی رسمی : یاجتماع شبکه. 0بند 

 و... نستاگرامی، اتلگرام، آپارات

 منصوب شده است. هامرکز پژوهشسرپرست: فردی که توسط ریاست دانشگاه جهت تصدی امور . 5بند 

های مجموعه ریو ز مختلف هایواحدهای مرکز در دانشکده رانیکارمندان مرکز و دب رکل،یدب نیشامل معاونشورای اجرایی: . 1بند 

 .کنندیم تیفعال رکلیدب مینظر مستق ریاز آنهاست که ز كیهر 

 را بر عهده دارد. ییاجرا یشورا یراهبر تیانتخاب شده و مسئول هامرکز پژوهش اجرایی یشورا اعضای که توسط ی: فردکل ریدب. 7بند 

 دارد.بر عهده امور مربوط به روابط عمومی را  تیانتخاب شده و مسئول کل ریکه توسط دب ی: فردیروابط عموم معاون. 8بند 

نامه در راستای اجرای این آیین اند تاتیم روابط عمومی: اجتماعی از افراد که توسط معاون روابط عمومی انتخاب و منصوب شده .1بند 

 تالش کنند.

 انتخاب شده است. یبه امور روابط عموم یدگیجهت رس هامرکز پژوهشکه توسط سرپرست  ی: فردیروابط عموم کارشناس. 11بند 

 .شودباشند که شامل دانشجویان و پژوهشگران میمی هامرکز پژوهشهای گروه هدف: قسمتی از جامعه که مخاطب اصلی فعالیت. 11بند 

 ها را دارد.عضویت دارد یا امکان مشاهده محتواهای آن هامرکز پژوهشهای اجتماعی مخاطب: هر فردی که به هر دلیلی در شبکه. 13بند 

 . مقدمه2 مبحث

 نیباشد. ایم یمجاز یفضا در یاجتماع یهابا مخاطبان خود، شبکه هامرکز پژوهش یاصل یارتباط یاز راه ها یکیامروزه  .0ماده 

 انجام امور را فراهم کرده تا ضمن یشده است و فرصت هامرکز پژوهشاز گروه هدف ی عیبا قشر وس یریگموجب ارتباط تیموقع
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 نیتر شود. بدقیتر و عمگسترده شبکه مخاطبانجذب مجموعه شده و  زین یدیفراد جد، اهامرکز پژوهش یو معرف ینرسااطالع

رکز م نیا یکاربر یهامحتوا در حساب یگذاراشتراک یبرا ینیکند تا چارچوب و قوان یم جابیموضوع ا تیو حساس تیاهم ب،یترت

 شود. نیتدو ،یاجتماع یهادر شبکه هاپژوهش

 تیریمد یبرا هامرکز پژوهش یمعاونت روابط عموم هایمسئولیتها و شفاف راهبرد انیب در جهت یتالش نامهآیین نیا .2ماده 

در فصول متعدد و ساختاری رسمی تدوین شده است تا چارچوب  نامهآییناین باشد؛ در این راستا، می یمجاز یهاشبکه یمحتواها

 مربوطه مشخص کند.نفعان و ذیرا برای مسئولین  هامرکز پژوهشهای اجتماعی کاری شبکه

 خط مشی. 3مبحث 

؛ این اهداف باشدیم آن اساسنامه 15-1مندرج در ماده  اهدافدر راستای  ،هامرکز پژوهش یاجتماع یهاشبکه یهاتیفعال. 0ماده 

 ییشکوفای، نیگسترش نوآوری و کارآفر، انیپژوهش برای تمام دانشجو هایهنیهدفمندسازی و فراهم کردن زمعبارتند از: 

 یگسترش روابط عمومی، المللنیو ب یمل یمند کردن حضور مؤثر در مجامع علمنظام، مختلف هاینهیدر زم انیاستعدادهای دانشجو

 .و انتشارات

موثر در جذب و حفظ  یتیفعال، مخاطبانآن است که با تعامل مستمر و فعال با  هامرکز پژوهش یاجتماع یهاشبکهراهبرد . 2ماده 

مورد  یمحتوا دیتول دادها،یرو یرسانمانند اطالع رد؛یمختلف صورت پذ هایروش طریق تواند ازیتعامل م نیداشته باشد. ا هدفگروه 

 .و غیره هامرکز پژوهشهای مشابه ای با مجموعه، همکاری رسانهبرخط یهانشست یبرگزار ف،گروه هد ازین

 باشد.یم مرکزارکان  یهاتیفعال غیو تبل جی، تروهامرکز پژوهشاعی های اجتمشبکه تیاستفاده از ظرف تیاولو. 3ماده 

ذکر شده در راستا با اهداف کلی ، در صورتی که همهامرکز پژوهشالمنفعه خارج از های دولتی یا عامهای مجموعهفعالیت .1تبصره 

 تبلیغ و ترویج شوند. هامرکز پژوهشهای اجتماعی توانند از طریق شبکهباشند، می 1ماده 

همین  1در ماده  مذکوربه صورت رایگان و در راستای نیل به اهداف  هامرکز پژوهشهای اجتماعی کلیه تبلیغات در شبکه .3تبصره 

 شود.انجام میمبحث 

 های اجرایی. مسئولیت0مبحث 

 باشد.نامه، معاون روابط عمومی میمسئول اصلی اجرای این آیین .0ماده 

 باشد.نامه میمعاون روابط عمومی موظف به اجرای آخرین نسخه این آیین .1 تبصره

نامه، قسمت مورد نیاز را ویرایش در این آیین و یا اشکال کمبود ،در صورت مشاهده نارسایی تواندمیمعاون روابط عمومی  .3تبصره 

 االجرا خواهد بود.نامه الزم، نسخه جدید آییندر صورت تصویب. ارائه کند شورای اجرایی بهنموده و متن پیشنهادی خود 

 باشد.، بر عهده معاون روابط عمومی میقبلیمبحث  2ماده  1تعیین مصادیق مشمول تبصره  .2تبصره 

باشد تا در جهت می هامرکز پژوهشهای اجتماعی طراحی راهبردهای مناسب برای شبکهمعاون روابط عمومی موظف به  .0تبصره 

 کر شده در مبحث قبلی گام برداشته شود.تحقق مواد ذ
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 فراهم کند.مرکز نامه را برای ارکان نحوه اجرای این آیینامکان مشاهده شفاف معاون روابط عمومی موظف است  .5تبصره 

 نامه با دبیر کل و کارشناس روابط عمومی است.مسئولیت نظارت بر اجرای دقیق و صحیح این آیین. 2ماده 

نامه، دبیر کل و یا کارشناس روابط عمومی موظف به تذکر به معاون روابط عمومی در صورت مشاهده موارد تخطی از آیین .1تبصره 

 باشند.می

 مرجع حل اختالف خواهد بود. هامرکز پژوهشدر صورت عدم رفع موارد تخطی و یا بروز هر گونه اختالف، سرپرست  .3تبصره 

 :را تشکیل دهد تیم روابط عمومی ،های ذیلافراد مناسب برای جایگاهبا انتخاب معاون روابط عمومی موظف است . 3ماده 

بکه شیك یا چند  یمحتوا بر رو یبارگذار تیشده و مسئول نییتع یکه از طرف معاون روابط عموم یافراد ایفرد :  1محتواگذار .1بند 

 را بر عهده دارند. یاجتماع

دریافت محتوا، ارتباط با مخاطبان ) تیشده و مسئول نییتع یکه از طرف معاون روابط عموم یافراد ای: فرد  3بانیپشت .3بند 

 .دارند عهده بر را( و غیره به سواالت، رفع مشکالت ییگوپاسخ

ورد م و صوتی یبصر ،یمتن یمحتوا دیتول تیشده و مسئول نییتع یکه از طرف معاون روابط عموم یافراد ای: فرد  2محتواساز .2بند 

 به اشتراک گذاشته شود. یاجتماع یهادارد تا در شبکهبر عهده را  ازین
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 فصل دوم: شبکه اجتماعی تلگرام

 . تعاریف0مبحث 

 ها عبارتند از:خصوصی دارند. این واژهشود که در شبکه اجتماعی تلگرام، معنای بههایی استفاده میدر این فصل، واژه. 0ماده 

 شود.و یا فایل که توسط یك حساب کاربری تولید می ، صوتپست: محتوایی شامل عکس، متن .1د بن

اعضا  گریکانال منتشر کنند و د یاعضا یدلخواه را برا پست توانندیآن م محتواگذاراناست که فقط  اییهسو یك یرمسکانال: . 3بند 

 امکان افزودن پست در آن را ندارند.

 توانند با یکدیگر تبادل اطالعات کنند.های کاربری که به صورت چند جانبه میگروه: اجتماعی از حساب. 2بند 

 تواند در یك گروه یا کانال فعالیت کند.که یك حساب کاربری مطابق با آن می ی: قانون و مجوز1دسترسی .0بند 

 منبع آن مشخص باشد.  بازنشر پست تولیدی توسط دیگران، به صورتی که : 3بازارسال. 5بند 

 شود.کانال تلقی میگروه یا که به عنوان نشانی یك حساب کاربری یا ای از حروف : توالی 2شناسه .1بند 

 شود.: قابلیتی برای محتواگذاران که با استفاده از آن، ارسال پست برای زمان خاصی تنظیم می 0بندیزمان .7بند 

 گیرد.قرار می مخاطبان محتواگذاران که با استفاده از آن، یك یا چند پست به طور خاص در معرض دید: قابلیتی برای  5سنجاق .8بند 

 محتوای اصیل: محتوای متنی، صوتی و یا تصویری که توسط محتواساز تولید شده باشد. .1بند 

 محتواکلیات . 2مبحث 

 .اشدها نیز حداقل بها به صورت خالصه و تعداد آنمتن پستبا توجه به اهمیت حفظ توجه مخاطب به محتواها، الزم است . 0ماده 

 سازی محتوا و ارجاع به محتوای اصلی جهت اطالعات تکمیلی ضروری است.خالصه در صورت طوالنی بودن محتوا، .1تبصره 

 همگی به صورت یك تصویر ادغام شود. تصویر،در صورت وجود چند  .3تبصره 

ها شده در پستگذاریدر محتوای اشتراکبه عنوان یك مجموعه علمی و رسمی،  هامرکز پژوهش و عرف شئوناترعایت  .2ماده 

 ضروری است.

  ها پرهیز شود.در متن پست 1صورتك و ایزبان محاوره الزم است از به کار بردن .1تبصره 

 ن قسمت رعایت شود. ها، الزم است زیبایی و نظم ظاهری ایبا توجه به اهمیت باالی قسمت متنی پست .3ماده 

 بندی ظاهری محتوای متنی ضروری است.جهت دسته 7استفاده از شکلك .1تبصره 
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ضروری و بدون هر گونه تغییری  SSRC_News️🆔@در انتهای متن پست، به صورت  هامرکز پژوهشذکر شناسه کانال  .3تبصره 

 .1«و پژوهش علمی شبکه جهانی آموزش»های تولیدی توسط ؛ به جز در رابطه با پستاست

 باشد و الزم است از ارسال فایل، تصویر و یا صوت بدون متن پرهیز شود.ها ضروری میوجود متن در تمامی پست .2تبصره 

 رعایت حقوق تولیدکنندگان و صاحبان محتوا الزامی بوده و در موارد مربوطه، ارجاع به منبع اصلی ضروری است. .0ماده 

 ؛ به عنوان مثال، نشانه مرکزها داشته باشندای از متعلق بودن به مرکز پژوهشاصیل بایستی حاوی نشانه تمامی محتواهای .5ماده 

 ،صوت تولیدشده توسط شورای اجراییدر ؛ یا به عنوان مثالی دیگر، توسط شورای اجرایی باشد شدهها در پوسترهای تولیدپژوهش

 .ذکر شود ها به عنوان تولیدکنندهالزم است نام مرکز پژوهش

 . ارسال پست3مبحث 

 شوند.ارسال می ها توسط محتواگذارپست .0ماده 

 شده در مبحث قبلی، اطمینان حاصل کند.محتواگذار ملزم است تا از جهت تطابق محتوای پست با مواد مطرح. 2ماده 

 وجود دارد.سه پست  حداکثر امکان ارسال در هر روز، حداکثر. 3ماده 

 ها( ارسال شوند.سه زمان پربازدید در روز )بر اساس آمار بخش مدیریت کانال مرکز پژوهش تنها در بایستی هاپست. 0ماده 

 ها استفاده کند.بندی جهت ارسال پستنامه، الزم است محتواگذار از قابلیت زمانریزی دقیق و مطابق آیینجهت برنامه .1تبصره 

ها به صورت یك جدول عمومی و های ارسال پستها، الزم است زمانابق ارسال پستسازی برنامه و سودر راستای شفاف .3تبصره 

 برای ارکان مرکز قابل مشاهده باشد.برخط، 

 تبلیغ و ترویج. 0مبحث 

 فصل اول باشند. 2هایی صالحیت تبلیغ و ترویج را دارند که منطبق بر مواد ذکر شده در مبحث تنها پست. 0ماده 

 ها را دارند:بازارسال در کانال مرکز پژوهش صالحیتهایی که از طرق و با شروط زیر دریافت شده باشند، پستتنها  .2ماده 

 ها، در گروه مختص به خود فرستاده شده باشند.هایی که توسط رابطین ارکان مرکز پژوهشپست .1بند 

 عمومی فرستاده شده باشند.هایی که توسط معاونین دبیر کل، مستقیماً به معاون روابط پست. 3بند 

 ها، برای پشتیبان فرستاده شده باشد.های خارج مرکز پژوهشهایی که توسط مجموعهپست .2بند 

و  3شده در مبحث قبلی، محتواگذار این اختیار را دارد که محتوا را به صورت رونوشتدر صورت عدم تطابق با مواد مطرح .1تبصره 

 تشر کند.پس از انجام تغییرات الزم، من
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مورد از معیارهای ذیل  0حائز حداقل  را دارند که 1صالحیت ترویج یهایتنها پست رویداد،در صورت درخواست صاحب  .3ماده 

 :دنباش

 ؛المللی بودنبین .1بند 

 ؛رایگان بودن .3بند 

 ؛شوندهدهنده یا مصاحبهحضور بیش از یك عضو هیئت علمی به عنوان ارائه .2بند 

 ؛ها وجود داشته باشدمرکز پژوهش 3در پوستر نشانه .0بند 

 ؛بار به اشتراک گذاشته شده باشد 51ها، بیش از اگر طبق آمارهای موجود در قسمت مدیریت کانال مرکز پژوهش .5بند 

 اند.سه پست آخر صاحب رویداد صالحیت بازارسال را داشته .1بند 

ساعت گذشته باشد، الزم است پست سنجاق شود؛ الزم به ذکر است  73ی کمتر از از زمان ارسال پست اصلدر صورتی که  .1تبصره 

 بایست پست مربوطه از حالت سنجاق خارج شود.که پس از اتمام رویداد، می

 ساعت گذشته باشد، الزم است پست بازارسال شود. 73در صورتی که از زمان ارسال پست اصلی بیشتر از  .3تبصره 

دید دبیر کل، امکان ها و غیره(، بر حسب صالحها، فراخوانهایی با موضوع غیر از رویدادها )مانند اطالعیهپست در رابطه با. 0ماده 

 سنجاق کردن و یا بازارسال مجدد پست، وجود خواهد داشت.

 برای محتواگذارانرا که مستعد استفاده در خارج از دانشگاه هستند،  اصیل معاون روابط عمومی موظف است محتواهای .5ماده 

 هایهای تحقیقات دانشجویی دانشگاههای پژوهشی و کمیته)یعنی معاونتها رده با مرکز پژوهشهممشابه و  هایمجموعههای کانال

به  ل،جهت تباد های پیشنهادیتری از گروه هدف برسد. لیست کانال، محتوا به قشر وسیعاین تبادل دیگر( ارسال کند تا از طریق

 باشد.قابل مشاهده می 1پیوست در  هر کدام، راه ارتباطی همراه

 باشد.توسعه و ویرایش لیست مذکور بر عهده معاون روابط عمومی می .1تبصره 

 ها. دسترسی5مبحث 

 برده، فعال شود:های حقوقی نامها جهت جایگاههای ذیل در کانال مرکز پژوهشالزم است دسترسی .0ماده 

 هاتمامی دسترسیدبیر کل:  .1بند 

 هامعاون روابط عمومی: تمامی دسترسی .3بند 

 محتواگذار: ارسال پست، ویرایش پست، حذف پست. 2بند 

 محتواساز: ارسال پست. 0بند 

 ها )سازنده کانال(ها: تمامی دسترسیحساب کاربری مرکز پژوهش .5بند 

                                                      
1- Promote 2- Logo 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IEcyLdwF1beDh3kglj0_QcYsEkUQIVz4srMrR0zzCgo/edit?usp=sharing
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 شبکه اجتماعی اینستاگرامدستورالعمل فصل سوم: 

 . تعاریف0مبحث 

 :ها عبارتند ازخصوصی دارند. این واژهشود که در شبکه اجتماعی اینستاگرام، معنای بههایی استفاده میدر این فصل، واژه .0ماده 

های خود به شخص حقیقی یا حقوقی با شناسه مشخص محتوای مورد نظر خود را با دنبال کننده : بخشی که در آن1صفحه .1بند 

 گذارد.اشتراک می

 گیرد.: محتوایی که به صورت عکس یا فیلم همراه با متن ضمیمه در صفحه اینستاگرام قرار می3پست .3بند 

 گیرد.یك روز در صفحه اینستاگرام قرار می: محتوایی که به صورت عکس، فیلم یا متن به مدت 2داستانك .2بند 

 تواند به صورت دائمی در صفحه اینستاگرام باقی بماند.: قابلیتی که طی آن داستانك مورد نظر پس از یك روز می0هایالیت .0بند 

 باشد.هده میها قابل مشاکنندههای دیگر که برای دنبالتصویری مستقیم و زنده با صفحه-: ارتباط صوتی5پخش زنده .5بند 

 . کلیات محتوا2مبحث 

ها و شناختی در طراحی محتوای بصری پستبا توجه به اهمیت تصویر در شبکه اجتماعی اینستاگرام، رعایت مسائل زیبایی .0ماده 

 ها به این موارد توجه شود.داستانك

های گرافیکی مخصوص و متناسب با قالبها، الزم است محتواها در به منظور حفظ انسجام بصری صفحه مرکز پژوهش .1تبصره 

 هویت بصری صفحه مرکز طراحی شود.

ای جهت بارگذاری محتوا الزامی بوده و محتواهای بصری تولید شده شده و حرفهتهیه و استفاده از قالب گرافیکی طراحی .3تبصره 

 باید از لحاظ اندازه و هویت بصری، منطبق با استانداردهای صفحه باشد.

ها و اخبار برگزیده )به این معنا که یا ظرفیت افزایش تعامل با مخاطب و یا ظرفیت ها به منظور معرفی طرحپست .3ماده 

ه های پخش زنده مورد استفادگذاری مخاطبان دیگر صفحات را داشته باشند( مربوط به ارکان مرکز و همچنین ذخیره برنامهاشتراکبه

 گیرند.قرار می

هایی از ارکان مرکز که در قالب پست قابلیت اشتراک ندارند و همچنین اخبار ها به منظور اشتراک گذاری طرحاز داستانك .0ماده 

 قابل توجه کوتاه مدت )یك روزه( مربوط به ارکان مرکز استفاده شود. 

 شوند.هایی که معرف ارکان مرکز و افتخارات باشند، در قالب هایالیت ذخیره میها و داستانكپست .1تبصره 

ها، شده در پستگذاریها به عنوان یك مجموعه علمی و رسمی، در محتوای اشتراکرعایت شئونات و عرف مرکز پژوهش .5ماده 

 های زنده ضروری است.ها و پخشداستانك

                                                      
1- Page 

3- Post 

2- Story 

0- Highlight 

5- Live 
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 ی است. رعایت حقوق تولیدکنندگان و صاحبان محتوا الزامی بوده و در موارد مربوطه، ارجاع به منبع اصلی ضرور .6ماده 

 . بارگذاری محتوا3مبحث 

 شوند.همه انواع محتواها توسط محتواگذار ارسال می .0ماده 

 شده در مبحث قبلی، اطمینان حاصل کند.محتواگذار ملزم است تا از جهت تطابق محتوا با مواد مطرح .2ماده 

گیری دبیر کل و معاون روابط عمومی انجام صمیمها برای بارگذاری با هماهنگی و تبندی محتواها و انتخاب آناولویت .3ماده 

 شود.می

در صورت وجود لوگوی مرکز در پوستر تبلیغاتی هر کدام از ارکان مرکز، داستانك مربوط به آن از آدرس صفحه همان رکن  .1تبصره 

 بارگذاری خواهد شد.

صل اول ف 2ها، منطبق بر مواد مندرج در مبحث آن بندیها به منظور ذخیره به صورت هایالیت و دستهانتخاب داستانك .3تبصره 

 گیرد.کل و تیم روابط عمومی صورت مینامه، توسط دبیراین آیین

 گیرد.برگزاری پخش زنده در صفحه اینستاگرام مرکز با تایید دبیر کل و معاون روابط عمومی صورت می .0ماده 

ه به میزبان برناممرکز به صفحه مرکز زیر نظر معاونت روابط عمومی  به منظور برگزاری پخش زنده، دسترسی کوتاه مدت .5ماده 

 داده خواهد شد.

 

 

 

 

  

 

 

 


