
  ھاعمومي روابط مشترك اھداف
  
 گونه ھر اتخاذ اساسي، نكته اين به عنايت با: خارجي و داخلي ارتباطات در تفاھم حسن حاكمیت -١

 .ددا ارائه مركز از برون در را آن بتوان تا بنشیند خود منطقي جايگاه بر مركز داخل در بايد ابتدا تصمیم
 
 برگزاري بولتن، انتشار طريق از ھاعمومي روابط اندركاران دست و مسئوالن: داخلي ارتباطات تقويت -٢

 امكان ھر از گیريبھره و ھاجشن و مراسم ھا،نمايشگاه پايي بر ، مركز مسئوالن با عمومي ديدارھاي
 .كوشندمي داخلي ارتباطات تقويت در ديگر

 
 گسترش و توسعه به داخلي ارتباطات تقويت از پس ھاعمومي روابط: خارجي ارتباطات تقويت -٣

  .شودمي بھینه ھاياستفاده جمعي ارتباط وسايل از قسمت اين در كه پردازندمي خارجي ارتباطات
  

  مركز عمومي روابط نقش
 ارتباطي پل ايجاد پويا رسانه يك عنوان به تركلي نگاه يك در و حوزه يك عنوان به عمومي روابط نقش

 كشور نشريات و سیما و صدا جمله از گروھي ھايرسانه با ارتباط. است سازمان مجموعه و مردم بین
 نیز و جامعه ايمني فرھنگ سطح ارتقاء منظور به صحیح و موقع به رساني اطالع طريق از  خبرگزاريھا و

 ھايرسانه ھمه با و است ساخته مھیا را ١١۵ اورژانس خدمات از استفاده چگونگي از مردم آگاھي
 ديگر حوادث و  اخبار روزه ھمه بطوريكه كند،مي ياري ھم و ھمكاري تأخیري گونه ھیچ بدون گروھي
 صفحات نشريات و ھاروزنامه در پزشكي ھايتوصیه با ھمراه كارشناسي ھايگزارش ھمچنین تھران،
  .است ساخته مقبول را خود مفید و مؤثر حضور ترتیب اين به و داده اختصاص خود به را خاصي

  
  عمومي روابط ھايفعالیت اھم

  
 عنوان با اينترنتي رسانياطالع پايگاه توسعه و ايجاد 
 ستادي و عملیاتي واحدھاي معرفي و.... اورژانس مركز اطالعات از ايارزنده مجموعه حاوي 

 .تصويري ھايگزارش و روزانه حوادث اخبار ارائه با ھمراه
 ستاد و مناطق كلیه در آن توزيع و داخلي نشريه انتشار. 
 آن انشار و نگارش براي  تكنسینھا ارزنده  انتقادات و پیشنھادات ، تصاوير ، خاطرات آوريجمع 

 .نشريه در
 اتمراسم در آن توزيع و نوجوانان و كودكان ويژه تبلیغاتي-آموزشي ھداياي و پنفلتھا انتشار و چاپ 

 . مختلف وھمايشھاي نمايشگاھھا ،
 ھدف با و  ھا اورژانسي موضوع با انیمیشن ھايفیلم پخش و تولید زمینه در ھمكاري و تالش 

 .جامعه سالمت فرھنگ ارتقاء
 در ١١۵ اورژانس زحمتكش پرسنل زحمات كشیدن تصوير به خصوص در متعدد كلیپھاي ساخت 

 .كشور سراسر
 تخصصي موضوعات با مختلف ھايھمايش برگزاري براي ھماھنگي . 
 ايھكنفرانس برگزاري با سیما، و صدا و نوشتاري ھايرسانه با گسترده ارتباط برقراري و تعامل 

 و صدا مختلف ھايبرنامه در موثر حضور و آموزشي گردھاي میز تخصصي، ھايمصاحبه خبري،
 .سیما

 ديگر حوادث و  اخبار از تلفني ھايگزارش زنده ارائه با راديويي ھايشبكه با مستمر ھمكاري 
 .پزشكي ھايتوصیه ارائه با ھمراه تھران شھر

 اسپرينترو خودرو با آشنايي ، جامبك آموزش( آموزشي فیلمھاي تدوين و ساخت .(.... 
 مركز مديريت به آنھا انعكاس و تھران اورژانس مركز به مربوط اخبار از جرايد بريده آوري جمع 

 ".ھارسانه آئینه در اورژانس"
 زشكيپ فوريتھاي المپیاد و نمايشگاھھا برگزاري به مربوط تصاوير تدوين و تصاوير تھیه و برگزاري 

 .ورزشي مختلف ھايرشته در برگزيدگان معرفي و
 استان حوادث خبرھاي ترين مھم تیتر خصوص در فوري رساني اطالع براي كوتاه پیام ارسال 

 اورژانس مركز عمومي روابط مسئول و مركز مديريت و خبرنگاران به شمالی خراسان
 مالي، ،اداري رفاھي ، آموزشي( داخلي اخبار رساني اطالع خصوص در كوتاه پیام ارسال 

 و ھا والدت و اعیاد تبريك و پرسنل كلیه به....)  و نقلیه ، پزشكي فوريتھاي انجمن ، حراست
 ..... و پرسنل ھاي تولد و ھا تسلیت



 و حوادث  درباره خبري ھايگزارش سريع ارسال براي عمومي روابط در خبري ستاد تشكیل   ....
 اورژانس مركز سايت روي بر

 در برداري بھره جھت كاركنان به مناسبتھا ھداياي و ، رستورانھا ، تاتر بلیطھاي گسترده تھیه 
 .فراغت اوقات

 ھرچه تعامل منظور به مختلف ھايھمايش و سمینارھا و الملليبین ھاينمايشگاه در حضور 
 . مركز اين خدمات ارائه نحوه و تھران اورژانس مركز با عموم بیشتر چه ھر آشنايي نزديكترو

 و كلیپ پخش و ساخت ، ھمچون متنوع ھايبرنامه اجراي با ١١۵ اورژانس روز بزرگداشت 
 .نمونه، تكنسینھاي به ھدايا اھداي و محترم كاركنان حضور با ويژه مراسم برگزاري

 مختلف ھاينمايشگاه در حضور 
 اورژانس با مرتبط ھايطرح اجراي به عالقمند دانشجويان و سازان برنامه فیلمسازان، با ھمكاري 

١١۵. 
 و ھابرنامه تشريح براي رسانه اصحاب و خبرنگاران از دعوت با مطبوعاتي ھاينشست برگزاري 

 .مركز ھايسیاست
 عموم آشنايي بمنظور مختلف مراسمات در آن نصب و تبلیغاتي بنرھاي و ھاپوستر تھیه 

 ١١۵ اورژانس پرسنل خدمات نحوه از ھموطنان
  


