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وﻇﺎﯾﻒ:
ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت و اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻌﺎوﻧﺖ

ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت
ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ
ﺗﻬﯿﻪ ﻋﮑﺲ  ،ﻓﯿﻠﻢ وﺧﺒﺮ و ﺑﺎز اﻧﺘﺸﺎر در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻔﺪا ﻫﻤﺪان

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
nublic relation
رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ ،در واﻗﻊ ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم ﻣﺗﻘﺎﻋد ﮐردن آدمھﺎﺳت .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ اﯾده ﯾﺎ ﻣﺣﺻول ﺧود را ﺑﻔروﺷﯾد ﯾﺎ از
ُﺣﺳن اﻋﻣﺎل و اﻗداﻣﺎت ﺷرﮐتﺗﺎن ﺑﮫ دﯾﮕران ﺑﮕوﯾﯾد ،ﺑﺎﯾد ﻣﺧﺎطب را ﻣﺗﻘﺎﻋد و ﺗوﺟﯾﮫ ﮐﻧﯾد .ﺟﺎﻣﻌﮫی رواﺑط
رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ را اﯾنطور ﺗﻌرﯾف ﻣﯽﮐﻧد» :رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ ،ﻓراﯾﻧد ارﺗﺑﺎطﺎت ) (PRSAﻋﻣوﻣﯽ اﻣرﯾﮑﺎ
راھﺑردی اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ رواﺑط ﺳودﻣﻧد دوﺳوﯾﮫ اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد« .ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑﺧش رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ
ﻣﮭﺎرت ﺧوﺑﯽ در داﺳﺗﺎنﺳراﯾﯽ دارﻧد؛ زﯾرا آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﺗوان رواﯾت ﮐردن اوﺿﺎع ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑرای ﺳﺎﯾرﯾن داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد .رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای ﺣﻔﺎظت و اﻓزاﯾش ُﺣﺳن ﺷﮭرت ﮐﺳبوﮐﺎر و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻧد و اﯾن ﮐﺎر را از
طرﯾﻖ رﺳﺎﻧﮫھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون و ﺷﺑﮑﮫھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﭘﯾش ﻣﯽﺑرد .اﻣروزه ﺷﺑﮑﮫھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺑﮫ ﺷدت
ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار دادهاﻧد و رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﯾز از اﯾن ﻗﺎﻋده ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﻧﯾﺳت .ﻧﯾروھﺎی رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم
ﮐﺎﻧﺎلھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﺣت ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺗن ﻧﮑﺎت و ﻧظرات ﻣﻧﻔﯽ از ﻣﺣﯾط ﺧﺎرج و
ﻣﺧﺎطﺑﺎن ،ﮐﺎﺳﺗﯽھﺎ و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽھﺎ را ﺑﮫ درون ﺷرﮐت و ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺗﻘﺎل دھﻧد و ﺑﺎ ﭘﯾدا ﮐردن ﻧﮑﺎت و ﻧظرات
ﻣﺛﺑت ،از آﻧﮭﺎ ﺑرای ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﻣؤﺛر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد .در ﺣﻘﯾﻘت رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧدهای ﺑرای ارﺗﺑﺎط ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺣﯾط
ﺧﺎرج اﺳت .ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ وظﯾﻔﮫی اﯾﺟﺎد وﺟﮭﮫ و ﺗﺻوﯾر ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑر ﻋﮭده دارﻧد.
ﺷﻐل آﻧﮭﺎ اﯾﺟﺎد ذھﻧﯾت ﻣﺛﺑت از ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑﯾن ﻣردم ،آﮔﺎهﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﮫ از ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی درون ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺗوﺿﯾﺢ
ﺳﯾﺎﺳتھﺎ و ﻣدﯾرﯾت ﮐﻧﺗرل ﮐﻣﭘﯾنھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت .ﮔﺳﺗرهی ﻓﻌﺎﻟﯾت رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺳﯾﺎر وﺳﯾﻊ اﺳت .اﯾن ﮔﺳﺗره
ﻣﯽﺗواﻧد از ﻣدﯾرﯾت ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺗﺎ اﯾﺟﺎد ارﺗﺑﺎط ﻣﯾﺎن ﺷﺎﺧﮫھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن را ﭘوﺷش دھد.

