


های اخیر باا ووهاب باب وفاا       روابط عمومی دانشگاه در سال•

ذاوی و همچنای  ااساوگو ی ساانماه باب هام اب و مراه ااه       

 .های موتل  گسترش داده استف الیتهای خود را در بوش

بب آماری  برخی ان ف الیت های انجام شده بب صورت موتصر و •

 :شرح ن ر است



: فعالیت های رسانه ای -1  

در ... های علمی، آمونشی، فرهنگای و سیاسای و  ان کاس ف الیت•

 های خبری های هم ی و سا ترسانب

 مورد  75های ولو ز ونی و راد و یمجموع برنامب :96در سال  •

 مورد 79راد و یهای ولو ز ونی و مجموع برنامب :97سال در  •

 



ها و گزارشاات خباری در رساانب    مجموع مصاحبب :96در سال •

 مورد 190های مکتوب حدوداً 

ها و گزارشاات خباری در رساانب    مجموع مصاحبب: 97در سال •

 مورد 210های مکتوب حدوداً 

 







:برگزاری مراسمات -2  

 

هاا،   کی ان وفا   روابط عمومی برگازاری مراسامات، نشسات   •

گردهما ی اعضای هیات علمی، خدمات رساانی باب سامینارها و    

 . کنفرانس ها بر اساس استانداردهای رسمی می باشد

 : ان ا   برنامببرخی •

 آئی  رون استاد•

 



 آئی  رون اژوهش•

 رون مهندسی آئی  •

 نشست های هیات رئیسب با اعضای هیات علمی  •

 آئی  رون کارمند  •

 هشنواره فیلم کوواه  •

 هش  فرنانگاه     •

 ....و•

 





حوزه طراحی و گرافیک -3  

 

رسانی وصاو ر مناسبتی، برون وهیب اوسترها، بروشورها، طراحی های •

 ...وب سا ت دانشگاه و

 .ها ان الو تهای ویم طراحی می باشدانتقال روحیب امید و فضای شاد در طراحی•

 حونه طراحی و گرافیک بب صورت آماری •

 مورد ف الیت 150بیش ان  -96در سال  •

 مورد ف الیت 250بیش ان  -97در سال •

 







  فضای مجازی -4

 

ای و همچنای  اررناش شاده    با ووهب بب شرا ط هاری و باال رفت  سواد رسانب •

بب دستور ر است محترم دانشگاه  91حضور مواطباه در فضای مجانی ان سال 

سو ب با مواطباه، اطاعع رساانی    2ها در فضای مجانی با هدف و امل ف الیت

و هاا  سر ع و کم هز نب، در افت نظرات مواطباه و همچنی  ان کااس ف الیات  

 .ا جاد گرد د وویوب ها، صفحاوی در ا نستاگرام، ولگرام، آاارات و ووانمندی

 



هم اکنوه صفحب آاارات دانشگاه بب عنواه نوستی  دانشگاهی  •

هااا در آه بارگاا اری شااده اساات و همچناای  کااب لالاای مااد ا

در حاال   k 1,6وولگرام با و اداد  فالور  k 21ا نستاگرام با و داد 

 .ف الیت می باشد

وبسا ت دانشگاه نیز بب عنوا اوروال مود رهوع بب لحاظ خبری و •

 .بصری کامعً بب رون می باشد

 





:در حوزه مالتی مدیا -5  

 

مستند ان های اخیر وهیب های صورت گرفتب در سال کی ان ف الیت•
 .است... برگز دگاه آمونشی، اژوهشی، ایشکسوت و

دراختیاار  سانی لالی مراسامات و هلساات برگازار شاده و     مستند•
 .برداریگ اشت  مستند مراسم در قالبی شکیل و مناسی ههت بهره

 وهیب کلیپ ها و ویزرهای مناسبتی و م رفی دانشگاه •

 .برنامب مستندسانی گرد ده است 68   96در سال  •

 .برنامب مستندسانی گرد ده است 101    97در سال •

 







سنجی در حوزه افکار  -6  

 

ههت افزا ش کارا ی سیستم و ااساوگو ی مناسای باب مراه ااه در     

های میدانی، در افت نظرات، انتقادات و سطوح موتل  دانشگاه بررسی

هاای مهام رواباط    موتل ،  کای ان ف الیات  کانال های ایشنهادات ان 

موتل  باب  های گزارش ارائبهای اخیر با باشد کب طی سالعمومی می

 .های مناسبی اوواذ گرد ده استمد راه ارشد دانشگاه وصمیم گیری

 






