ٍظبیف ٍ فؼبلیت ّب
الف) ارتببط بب رسبوٍ َب :
سػبًِ ّب ًمؾ اعالع سػبًي دسجبهؼِ سا ثؼْذُ داسًذ ٍ ایي هْن ثش ػولكشد سٍاثظ ػوَهي ٍ ًمؾ آى دس
استجبط ثب سػبًِ ّب تبكیذ داسد ّ .ذف اص استجبط ثب سػبًِ ّب اسػبل اخجبسٍ گضاسؽ ػولكشد تٌْب ًیؼت ثلكِ ثبیذ
ثب سػبًِ ّب ثگًَِ اي استجبط ثشلشاس ًوَد كِ ایي استجبط دٍ ػَیِ ٍ ثصَست فؼبل ثبؿذ  .استجبط ثب سػبًِ هي
تَاًذ ًمغِ لَت سٍاثظ ػوَهي ّب ثبؿذ.
عمدٌ فعبليت :
 اسػبل خجش ،گضاسؽ خجشي (ثب تصَیش ٍ یب ثذٍى تصَیش) ثشگضاسي هصبحجِ ثب سؤػبي اداسات ٍ كبسؿٌبػبى جَاثگَیي ثِ سػبًِ ّب دس هَاسدي كِ ػَالي هغشح ًوَدُ اًذ ثشگضاسي تَسثبصدیذ اصحبة سػبًِ اص فؼبلیت ّب ٍ پشٍطُ ّبي ؿبخص ثشگضاسي جلؼبت ٍ ًـؼت ّبي كبسي ثب اصحبة سػبًِ تْیِ ثشیذُ جشایذ ٍ ثَلتي خجشي دس ػغح ؿْشػتبى تْیِ آسؿیَ فیلن ٍ صذا اص اخجبس هٌؼكغ ؿذُ اص صذاٍػیوب تْیِ گضاسؽ ػولكشد اص فؼبلیتْبي ثخؾ استجبط ثب س ػبًِ ثصَست ػِ هبِّ دس لبلت گضاسؽ كبسفصلي (ًظبمًبهِ اعالع یبثي ٍاعالع سػبًي تَػظ هذیشیت سٍاثظ ػوَهي تْیِ ٍ اسائِ ؿذُ اػت).
ة) ارتببعبت مردمي

دیذاس چْشُ ثِ چْشُ ّویـِ اص اػبػي تشیي اثضاس استجبعبت ثَدُ ٍ ّؼت .ثب ایي ًَع استجبعبت ثؼیبسي اص
هـكالت ثصَست آًي هشتفغ هي ؿَد لزا ثب تَجِ ثِ اّویت هَضَع هؼئَلیي سٍاثظ ػوَهي ثبیذ ثشاي ایي
همَلِ جبیگبُ ٍیظُ اي دس ًظش ثگیشًذ .
ج (َمبيش  /مراسم  /ومبيشگبٌ
یكي اص فٌَى سٍاثظ ػوَهي ثشاي هؼشفي دػتبٍسدّبي ثخؾ خَد ثشگضاسي ّوبیؾ ،هشاػن یب ًوبیـگبُ اػت
ٍ هؼئَل سٍاثظ ػوَهي ثبیذ ضوي داؿتي تمَین ثشگضاسي ایٌگًَِ ثشًبهِ ّب ثب اػتفبدُ اص

تكٌیك ّبي

ثشگضاسي هَاسد ركشؿذُ سا اسصیبثي ًوبیذ .
د ) اوتشبرات
یكي دیگش اص اثضا سّبي سٍاثظ ػوَهي ثشاي ًـش ٍ اعالع سػبًي ثشًبهِ ّب فؼبلیت ّبي اًتـبسات هي ثبؿذ .
ثشایي اػبع سٍاثظ ػوَهي ضوي داؿتي ّذف اص اًتـبسات  ،الصم اػت تمَین صهبى ثٌذي ؿذُ اي ثشاي
توبهي ثشًبهِ ّب تْیِ ٍ ثش اػبع آى فؼبلیت ًوبیذ  .ضوٌبً ضشٍسي ًیؼت كِ حتوبً ایي اًتـبس ات ثب ّضیٌِ
گضاف ٍ گشاى اًجبم ؿَد ثلكِ هبّیت ٍ هحتَاي آى ثؼیبس هْن اػت

َـ) تبليغبت محيظي
فضبػبصي هحیظ اداسي ّویـِ تَاًؼتِ اػت دیذگبُ هخبعجیي ػبصهبى

سا ًؼجت ثِ آى ػبصهبى تغییش یب

اصالح ًوبیذ .
ي ) ببزديد از پريژٌ َب  /افتتبحيٍ َب /مالقبت بب مسئًليه شُرستبن
ثب تَجِ ثِ اّویت پشٍطُ ّب كِ اص ًظش التصبدي  ،اجتوبػي ٍ حتي ػیبػي هي تَاًذ دس ثبفت ؿْشػتبى تغیش
حبصل ًوبیذ ٍ سٍاثظ ػوَهي ثبیذ دس ایي هَاسد هغلغ ثبؿذ  .ضشٍسي اػت سٍاثظ ػوَهي ثب داؿتي اعالػبت

كبفي ضوي ثشًبهِ سیضي ثشاي ثشگضاسي اهَس فَق الزكش گضاسؿْبي هغلٍثي سا تْیِ ٍ اص عشیك سػبًِ ّب اعالع
سػبًي ًوبیذ
ط ) َمبَىگي براي حضًر در مراسم َبي شبدي ي غم َمكبران
یكي اص هْوتشیي هَضَػبتي كِ سٍاثظ ػوَهي ّب ثذلیل تؼذد فؼبلیت اكثشاً آى سا ثِ فشاهَؿي هي ػپبسًذ
حضَس دس هشاػن ّبي غن ٍ ؿبدي ّوكبساى اػت .ایي هَضَع یكي اص هْوتشیي اثضاس استجبعبت دسٍى ػبصهبًي
اػت كِ ثبیذ سٍاثظ ػوَهي ثصَست ثشًبهِ سیضي ؿذُ دس ایي اهَس حبضش ٍ فؼبل ثبؿذ (.اجشاي عشح تكشین
كبسكٌبى اثالؽ ؿذُ اػت)
ارتببعبت الكتريويكي
ػشػت اًتمبل اعالػبت ٍاخجبس دس ػشصِ كًٌَي جْبى ثبػث تحَالت ثضسگي دس ؿكل گیشي ّش جبهؼِ ؿذُ
اػت .سٍاثظ ػوَهي ثؼٌَاى هحل ٍ هأهي ایجبد استجبعبت ثشٍى ػبصهبًي ّش ًْبد یب هإػؼِ ثبیذ ثب اػتفبدُ اص
ایي ؿیَُ ّبي جذیذ اعالع سػبًي ،ضوي ػشػت دادى ثِ فشآیٌذ اسػبل اخجبس ٍ گضاسؽ  ،ثبػث سؿذ ٍ ثجبت
فؼبلیت ّبي فشٌّگ ػبصهبًي كِ پبیِ ٍ اػبع سؿذ ػبصهبًي اػت سا فشاّن هي ًوبیذ .

