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 12 از 1 صفحه                                                                                                 امضاء ...           

 

  مقدمه 

    در راستای  و گرفته محیط از را اهداف با های مرتبطاطالعات که داده های پردازشها به عنوان سامانهسازمان

، چراکه در اندهای روابط عمومي پیدا کردهیت، نیاز بیش از پیش به گسترس فعالکنندمي عمل سازماني ثربخشيا

ه ای دولتي و خصوصي به مخاطبان ارائهسازمان عملکردهای و هابرنامه هاست کههای روابط عموميسایه فعالیت

ها،بخصوص ادامه فعالیت سازمان ،شود. بر این اساسمنعکس مي آنان نظرات و هادیدگاه ها،خواست نیازها، شده و

مد که ارتباط ، توانمند و روزآهای فعالعمومي، بدون روابطانيرسهای دولتي به عنوان نهادهای خدمتسازمان

 . ای با مخاطبان دارند، میسر نیستظم و سازندهمن

 حرکت اصلي رانهپیش نوعي به که کشور درانرژی  و آب مینأت رکن ترینمهم عنوان به نیرو وزارت ،این میان در

 و گسترده سیارب با طیف رود،مي شمار به بهداشت و آموزش و اسکان تا صنعت و کشاورزی از ها،بخش دیگر

 امنیت و راهبردی صنایع مانند کشور ایپایه و کالن بسیار هایحوزه با ،طرفي از .استمخاطبان روبرو از نظیریبي

 است تعامل در شورک اجتماعات ترینکوچك و تریندورافتاده در شهروندان یکایك با ،سوی دیگر از و دارد سروکار

 ردرات بوجود آمده ، تغییعین حال . دراست زده ار رقمزگخدمت نهاد این برای را استثنایي موقعیتي امر، این که

ای ها نه در فضحله این راهها را نیز تغییر داده و اکنون عمدحل، ماهیت راهماهیت مسائل پیش روی وزارت نیرو

بخشیدن ، سرعترنظ، لزوم تجدیدرو است و از این یافتني، بلکه در فضای گفتمان بین سازمان و مردم دستصنعت

 وین و ورودهای نبردن از روش ها و بهرهرساني و تغییر و اصالح برخي روشعمومي و اطالعبه شیوه کار در روابط

یش و افزا ،یگر. از سویي دشودش از هر زمان دیگری احساس مي، بیآب و انرژی رانيبه دوره جدیدی از حکم

ه تعریف رسان های ارتباطي،وزافزون فناوری و نفوذ شبکهر های ارتباط با مخاطبان درسایه پیشرفتفراگیری شیوه

 است.  دنیای امروز دگرگون کرده را در

و متضمن  روی وزارت نیروای جامع که ناظر بر اهداف پیشنامه، لزوم تدوین نظامبا درنظر گرفتن موارد فوق

 ضروری است.  ،باشد برق و آب صنعت در بخشيوآگاهي رسانياطالع مناسب هایروش و های نوین و ضوابطشیوه

 ارائه و پردازش دریافت، برای هدفمند و هماهنگ فرآیندی ایجادهمین منظور و در راستای  به نامهاین نظام

 مدیریتي مختلف وحسط در کارآمد و خالق انساني هایسرمایه مشارکت جلب و گیریجهت تصمیم مفید اطالعات

 است.  برق تنظیم شده ذینفعان با اهداف صنعت آب وو همراهي کلیه  کارشناسي و
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 12 از 2 امضاء ...                                                                                                     صفحه       

 

 اهداف: -1

               و های صنعت آبها و عملکرد روابط عموميمند نمودن، ایجاد هماهنگي و نظارت موثر بر فعالیتنظام -1-1

 ي افزایش اثربخشي و کارایبرق در راستای 

 برق های صنعت آب وهای روابط عموميتوسعه و حمایت از فعالیت -2-1

ارتباط  ها و تعمیقز ظرفیتاگیری رساني با بهرهایجاد بستر مناسب جهت گسترش و تسهیل جریان اطالع    -3-1

 های جمعي                        شفاف با رسانه

 به مخاطبین بهنگاماطمینان از ارائه اطالعات هماهنگ، صحیح و    -4-1

 گونبخشي در جهت اعتمادسازی بین اقشار گوناگاهيرساني و آگویي به مردم و اطالعتحقق وظیفه پاسخ   -5-1

های مطلوب تبلیغات و ها و قالبارائه تصویری مناسب از عملکرد و اقدامات وزارت نیرو از طریق شیوه -6-1

 رساني    اطالع

 برق  وهای مدیریت مصرف آب روشفرهنگ سازی، آموزش عمومي و ترویج  -7-1

 

 :محدوده اجرا -2

وزارت نیرو، ساتبا و  و زیرمجموعه های مادرتخصصيستادی، شرکت حوزه ،نامهنظاممحدوده اجرای این 

 مي باشد.مراکز و موسسات آموزشي و پژوهشي 

 

 :اجرا وليتئمس -3

شورای روابط عمومي صنعت »عمومي، برعهده  های گوناگون روابطگذاری کالن در حوزهمسئولیت سیاست   -3-1

 .استرساني وزارت نیرو عمومي و اطالعو ابالغ مصوبات آن از طریق دفتر روابط «آب و برق

دیران معهده  ها و مراکز آموزشي و پژوهشي وابسته، برها، شرکتسازمان در نامهمسئولیت اجرای مفاد نظام   -3-2

 ساني است. رعمومي و اطالع عهده مدیرکل دفتر روابط روابط عمومي و در ستاد وزارت نیرو، بر

 رساني وزارت نیرونامه از طریق مدیرکل دفتر روابط عمومي و اطالعنظارت عالیه بر حسن اجرای این نظام  -3-3

 انجام مي پذیرد.
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موزشي و پژوهشي آ مراکزهای مادرتخصصي و نامه در شرکتمفاد نظام اجرای مسئولیت نظارت برحسن -3-4

ی زیرمجموعه بر عهده دفاتر هادر شرکت رساني وزارت نیرو وععمومي و اطال برعهده مدیرکل دفتر روابط

 .استهای مادرتخصصي شرکت روابط عمومي

 

 اصول و ساختار: -4

 تعاريف:  -4-1   

، پردازش، انتقال، فرآیند تولید، گردآوریشود که دربردارنده هایي اطالق ميبه مجموعه فعالیت: رسانیاطالع -4-1-1

داخل و خارج  اشاعه، دریافت، توزیع و مدیریت اخبار و اطالعات عمومي و اختصاصي صنعت آب و برق در

 .استوزارت نیرو 

نساني، ریزی و اقتصادی، تحقیقات و منابع ا، برنامههای آب و آبفا، برق و انرژیمعاونت: وزه ستادیح -4-1-2

 کنند.ه مياست که به طور مستقیم زیر نظر وزیر انجام وظیف يو دفاتر مستقل تیباني و مجلسپش، حقوقي

د توانیر، مدیریت منابع آب ایران، مهندسي آب و فاضالب کشور، تولی هایشرکت: های مادرتخصصیشركت -4-1-3

 ساتکاب است.  و نیروی برق حرارتي

 است. وری انرژی برقبهره های تجدیدپذیر ونرژیاسازمان  ساتبا: -4-1-4

 است.زیرمجموعه  هایمادرتخصصي و شرکت هایتمامي شرکت: هاشركت -4-1-5

 ارد.های استاني قرار دت شرکتدر حوزه فعالی رساني است کهنوعي از اطالع: رسانی در سطح استانیاطالع -4-1-6

ر حدوده انعکاس آن به سراسمدامنه مخاطبین و رساني است که نوعي از اطالع: رسانی در سطح ملیاطالع -4-1-7

 .شودکشور مربوط مي

      ر از محدوده راترساني است که حوزه مخاطبین آن فنوعي از اطالع: رسانی در سطح فراملیاطالع -4-1-8

 . جغرافیایي کشورمان است

مراکز ها و ، شرکتهای وزارت نیروتفعالیند عادی ه مسئله یا جریاني خارج از روکمواردی : موارد حساس -4-1-9

ها جهت تنویر و ای از طریق رسانهایجاد شده و ضروری است اطالعات ویژه ،وابسته به آن آموزشي و پژوهشي

 اقناع افکار عمومي ارائه گردد.
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 12 از 4 امضاء ...                                                                                                     صفحه       

 

رق با آب و بت ست که ارائه خدمات در صنعاشرایط ناشي از حوادث غیرمترقبه یا مواقعي : شرايط بحرانی -4-1-10 

 شود.بیني و حادی روبرو ميمعضل غیر قابل پیش

از دار های اطالعاتي است که توسط دفاتر روابط عمومي یا کارگزاران صالحیتای شامل دادهگزاره: خبر -4-1-11

ار مي های گروهي قردر اختیار رسانهها کل و مدیران عامل در حوزه ستادی و شرکت، مدیرانجمله معاونین

 گیرد.

ات ر روابط عمومي برای انعکاس یك موضوع خاص، اطالعرساني است که دفاتای از اطالعشیوه: گزارش -4-1-12 

 دهند.تصویری و چاپي در اختیار اصحاب رسانه قرار ميهای صوتي، مورد نظر را با استفاده از روش

و  ی، کتبي، تلفني، تفسیری، خبری، عموميهای حضورصورتیکي از انواع ارتباط یا گفتگو به : مصاحبه -4-1-13

 شود.اختصاصي است که با توجه به موضوع و میزان اهمیت آن، توسط روابط عمومي توصیه مي

رساني است که از طریق آن اطالعات مهمي چون ارائه گزارش عملکرد ای از اطالعشیوه نشست خبری: -4-1-14

 های مهم ملي بهها، چگونگي انجام و میزان پیشرفت پروژهپروژهبرداری سالیانه، اعالم زمان افتتاح و بهره

 شود. مخاطبان عرضه مي

رای نیل به هدفي رساني است که از آن بای از اطالع: شیوهيزيونیهای مطبوعاتی و راديو تلوآگهی -4-1-15

 تي.مانند فراخوان عمومي، دعوت به همکاری،  پخش آگهي و تیزرهای تبلیغا .شودخاص استفاده مي

ها استفاده شده در رسانهه انتقادها یا سواالت مطرحبپاسخ رساني است که برای ای از اطالعشیوه: جوابيه-4-1-16

 شود.مي

ان ساني است که با حضور متخصصرای از اطالعشیوه: ديويی، تلويزيونی و مطبوعاتیميزگردهای تخصصی را -4-1-17 

ر ای یك سازمان یا مؤسسه، دهکارشناسي، علمي و فني در زمینه فعالیت هرحوزه جهت طرح مباحث

 شود.های گروهي برگزار ميرسانه

ضیح ری ویژه و مهمي داشته و حاوی نکته یا تورساني است که کارکرد خبای از اطالعشیوه: اطالعيه -4-1-18  

 خاصي است.
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 12 از 5 امضاء ...                                                                                                     صفحه       

 

ها برای که با دعوت روابط عموميهای خبری سانهربازدید نمایندگان : هاای و بازديد از پروژهسفرهای رسانه -4-1-19

 یزاتا تجهبهای دردست اجرا یا به اتمام رسیده و آشنایي ها و پروژهتهیه گزارش از میزان پیشرفت طرح

 شود.آب و برق انجام مي صنعت

ها و آشنا مایندگان رسانهتوجیه ن که با هدف اقناع وبرگزاری جلساتي: رسانی و توجيهیهای اطالعنشست -4-1-20

 طالعات بینهای پویا و روزآمد وزارت نیرو و یاری رساندن به تسهیل جریان دوسویه اساختن آنها با فعالیت

 گیرد.ارت نیرو و اصحاب رسانه انجام ميوز

 ا دارند.رنترنت قابلیت انتشار و دریافت محتوا که در بستر ای است ایرایانهتمامي امکانات : فضای مجازی -4-1-21

کنند تا شود که سعي ميگفته مي …قشه، دیاگرام و عناصر بصری نظیر عکس، نمودار، نبه : اينفوگرافيک -4-1-22

فهم به ای سریع و قابلوهای به تصویر درآورند که پیام به شیگونهها و اطالعات پیچیده را بهای از دادهمجموعه

 .مخاطب منتقل شود

به  صدا اضافه کردن و هاها و گرافابت نقشهثتلفیق حرکت و صوت، حرکت تصاویر  :موشن گرافيک -4-1-23  

ظر گونه محصوالت از ناین .شوندبه تولید تبلیغات کوتاه تلویزیوني و اینترنتي مي در نهایت منجر ست کههاآن

 .باشندثانیه مي 10زمان پخش معموال در حدود 

 نیروهای دادنجهت و بسیج برای ،مجموعه یك قالب، در پیوسته بهم هاییا روش روش تبليغات: -4-1-24

 یك به رسیدن مخاطبان جهت عقاید و احساسات، در شخصیت، افکار ثیرگذاریات طریق از و فردی اجتماعي

 .است مشخص هدف

ویت هگي ش، بازتولید و ایجاد دانش با ویژمنجر به افزایکه  اطالعات آوری و پردازشجمع فرآیند پژوهش: -4-1-25

  گردد.جمعي و قابلیت تعمیم مي
و  نهادهاها، سازمانعات و یا آرای افراد، ها در راستای بدست آوردن اطالداده آوریجمع ابزار: نظرسنجی -4-1-26 

  .ذینفعان یك موضوع است
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 وظايف  -4-2

 ها در صنعت آب و برق:اهم وظايف روابط عمومی  -4-2-1

 رساني دولتهای اطالعاجرای سیاست -

 های مختلفبخش جمعي جهت انعکاس مناسب عملکرد هایهمکاری با رسانه -

 رساني ها و اطالعگویي به ابهامپاسخ -

 های تبلیغاتياجرای طرح تهیه و -

 مرتبط با وظایف روابط عمومي یهامناسبتو  اجرای مناسب مراسم -

 انجام تشریفات الزم در حوزه روابط عمومي -

 از طریق برگزاری جلسات داخلي مدیرانبین کارکنان و  هایجاد حسن رابط  -

 ها و ...تعامل با ذینفعان شامل: سمن -

 

 : روين وزارت یسانراطالع و یعموم روابط دفتر فيوظا اهم -4-2-2

های شرکتخصصي، های مادرتدر شرکت1-2-4اجرای موارد یادشده در بند  حسننظارت بر  -4-2-2-1      

 مجموعه، ساتبا و مراکز و موسسات آموزشي زیر

های مادرتخصصی و استانی در حوزه تعيين بودجه ساالنه شركت ایبر ماهنگیه  -4-2-2-2      

 گرفته و به تائيدوزه ستادی وزارت نيرو صورتهای ابالغی حروابط عمومی كه با لحاظ نمودن سياست

 ترين مقام هر شركت رسيده و از طريق معاونت برنامه ريزی و اقتصادی وزارت نيرو ابالغ شدهعالی

 . است

های شركت دفاتر روابط عمومی شده بودجهبينیظارت بر تخصيص مناسب ارقام پيشن -4-2-2-3     

 آن.كرد و نحوه هزينه مادرتخصصی

شده از های مشخصاساس سرفصل برمادرتخصصی، های : بودجه روابط عمومی شركت1تبصره         

يد گستره فعاليت آنها بررسی، تائرسانی وزارت نيرو، مبتنی بر حجم و عمومی و اطالعسوی دفتر روابط

 گردد.و جهت لحاظ نمودن در بودجه ساليانه به آنها ابالغ می
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رساني الکترونیکي و افکارسنجي های اطالعو مدیریت پایگاه هاظارت بر انتشارات و نشریات شرکتن -4-2-2-4     

 دولتهای اجرایي ها و سیاستمشيبا تأکید بر تبلیغ خطو داخلي عمومي 

های آموزشي داخلي ها و دورهها، همایشها، جشنوارهشگاهها در نماینظارت بر نحوه حضور شرکت  -4-2-2-5      

 حتوایرجي که سطح کیفي و ملي و خاهای داخها و جشنوارهنمایشگاهو خارجي در راستای پیشگیری از حضور در 

   نازلي دارند.

رساني عو اطال با مسئولیت مدیرکل روابط عمومي «عمومي صنعت آب و برقشورای روابط» تشکیل -4-2-2-6      

نظر، سان صاحبنفر از مدیران یا کارشناهای مادرتخصصي و دو و عضویت مدیران روابط عمومي شرکتوزارت نیرو 

ی هامرتبط با فرهنگ و آموزش با هدف بسترسازی مناسب جهت تولید محصوالت حسب موضوع مورد بررسي

افزایي ها و نیز همصورت موازی توسط شرکتروزآمد و موثر و پیشگیری از انجام امور به  عمومي و تبلیغاتي

تبط با مرتولید تمامي محصوالت الزم به ذکر است، های صنعت آب و برق. های موجود در روابط عموميیتوانمند

اخت رفته و پردگ صورت شوراور و ابالغ رئیس مذکشورای پس از بررسي و تائید آموزش عمومي و تبلیغاتي،  فرهنگ

 گیرد.های مادرتخصصي انجام ميرییس شورا، توسط شرکتپس از تایید مکتوب نیز،  مربوط هایهزینه

های فرهنگي، آموزشي و رمجموعه در ارتباط با فعالیتهای مادرتخصصي و زینظارت بر شرکت -4-2-2-7      

 ترویجي در رسانه  ملي

ه    درحیط ،های استاني پخش خواهد شدهای خبری، فرهنگي، آموزشي و ترویجي که در شبکهفعالیت :2تبصره        

 های استاني خواهد بود.اختیارات روابط عمومي

های ، شركتهای مادرتخصصینظارت بر انتصاب مديران روابط عمومی در شركت -4-2-2-8      

بر اين اساس انتصاب مديران روابط عمومی در  آموزشی.زيرمجموعه، ساتبا و مراكز و موسسات 

های مادر تخصصی، منوط به استعالم از سوی مديرعامل مربوطه و پس از تائيد رسمی دفتر شركت

های رسانی وزارت نيرو و نظارت بر انتصاب مديران روابط عمومی در شركتعمومی و اطالعروابط

عمومی  رعامل مربوطه و پس از تائيد رسمی دفتر روابطزيرمجموعه، منوط به استعالم از سوی مدي

: تحصيالت كارشناسی و باالتر در حوزه روابط عمومی، هایمادرتخصصی و با توجه به شاخصشركت 
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، مرتبط در حوزه وظايف روابط عمومیسال سابقه كار  5روزنامه نگاری و علوم اجتماعی و حداقل 

 پذير خواهد بود.امكان

  های زیرمجموعه،           های مادرتخصصي، شرکتشرکت درهرگونه نشریه مکتوب نتشار صدور مجوز ا  -4-2-2-9      

یرضروری شریات غهای زیرمجموعه از انتشار ندر این راستا ضروری است شرکت .ساتبا و مراکز و موسسات آموزشي

ت در وردار اسو پوشش بیشتری نیز برخکه از گسترش نفوذ را خودداری کرده و استفاده از نشریه الکترونیکي 

 دستور کار خود قرار دهند.

 رساني توسط کارشناسان و مدیران ستاد وزارت نیرور هرگونه اطالعهماهنگي و نظارت ب  -4-2-2-10       

   ا عاون ذیربط یمرساني در سطح ملي و فراملي توسط وزیر یا حسب مورد ها و اطالعاعالم سیاست :3تبصره        

  رساني وزارت نیرومدیر کل دفتر روابط عمومي و اطالع

ا محرمانه ی ز،مرکهر شرکت یا  مدیرعاملرساني درمورد اطالعاتي که بنا به نظر هرگونه اطالع :4تبصره       

نیرو  رساني وزارتاز مقام مسئول مذکور و دفتر روابط عمومي و اطالع اخذ مجوزشود، منوط به راهبردی تلقي 

 .است

 هاشگاهها و نمایویم رویدادهای وزارت نیرو از جمله جشنوارهنظارت بر تق  -4-2-2-11  

ماه پس از ابالغ  سهها در صنعت آب و برق،  تا حداکثر دستورالعمل اجرای نظرسنجي تهیه و ابالغ -4-2-2-12  

های کتشرنامه با هدف تبیین شرایط استاندارد و یکسان و همسوکردن فرایند انجام نظرسنجي توسط نظام این

 راکز و موسسات آموزشي مهای زیرمجموعه، ساتبا و مادرتخصصي، شرکت

 

 و ساتبا یمادرتخصص یهاشركت یعمومروابطدفاتر  فيوظا اهم  -4-2-3

ا ب 1-2-4ستای انجام وظایف مذکور در بند و ابالغ آن در رانامه یا دستورالعمل اجرائي تدوین آئین -4-2-3-1

 نمودن مراحل ابالغو طيروابط عمومي وزارت نیرو هماهنگي 

 های زیرمجموعهدر شرکت 1-2-4ن اجرای موارد یادشده در بند نظارت بر حس -4-2-3-2

 رساني در حیطه وظایف تخصصي و عملیاتيهای اطالعنجام فعالیتا -4-2-3-3
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، خصوصیات، ، اهداف خچههای ملي شامل تاریها و پروژهراحل مختلف اجرای طرحستندسازی مم -4-2-3-4

 رساني وزارت نیروو ارائه به دفتر روابط عمومي و اطالع هامطالعات و اجرای طرح

 ی شرکت بصورت ساالنههادها، اهداف و برنامهها، راهبرانداز، ماموریتگزارشي از چشمارائه  -4-2-3-5

با هدف به  عمومي حوزه روابطدر  تخصصي های آموزشيریزی و تدوین دورهاحي و برنامهطر -4-2-3-6

 یرونزارت رساني وبا هماهنگي دفتر روابط عمومي و اطالع عمومينمودن سطح دانش همکاران روابط هنگام

و  های ملي و سایر مراسمي که با حضور وزیر نیروها و پروژهدرخصوص افتتاح طرحرساني اطالع -4-2-3-7      

 رساني وزارت نیروبا هماهنگي دفتر روابط عمومي و اطالعگیرد، ی انجام ميهای طراز اول کشورمقام

ز سوی اای مرتبط با افکار عمومي مسائل رسانهایجاد منجر به  هایرساني درخصوص تصمیمطالعا -4-2-3-8      

 ایسازی رسانهبرنامه زمینهمدیران عامل، در راستای تدوین و اجرای 

 رق بایستي بابرانگیز در هر یك از مسائل مربوط به آب و بدر موضوعات حساسیت رسانياطالع :5تبصره      

رساني طالعدفتر روابط عمومي و ا هماهنگي معاون مربوطه یا مدیرعامل شرکت مادرتخصصي ذیربط و مدیرکل

 گیرد.وزارت نیرو صورت 

شد، روابط تخصصي مربوط با درصورتي که موضوع پرسش یا انتقاد به دو یا چند شرکت یا بخش :6تبصره      

فتر دو  رتخصصي ذیربطشرکت مادپاسخ مرتبط با حوزه خود را آماده و برای تدوین نهایي به ذیربط،  عمومي

 ارسال خواهند نمود. وزارت نیرو روابط عمومي و اطالع رساني 

ای ها( و کارزارهای رسانهسازی بخش نظرگاه )کامنتطریق فعال سویه ازارتباط دو یجادا -4-2-3-9     

 های اجتماعي شرکتوب سایت، سایت خبری و شبکهها( در )کمپین

مسو کردن یین شرایط استاندارد و یکسان و هني وزارت نیرو با هدف تبرساعمومي و اطالعدفتر روابط :7تبصره      

های مذکور های زیرمجموعه، نسبت به تهیه دستورالعمل اجرای نظرسنجيفرایند انجام نظرسنجي توسط شرکت

ها تجرا به شرکانامه با همکاری واحدهای ذیربط اقدام و مراتب را جهت ماه پس از ابالغ این نظام سه تا حداکثر

  ابالغ نماید.

 های زيرمجموعهعمومی شركتدفاتر روابطاهم وظايف  -4-2-4

 رساني در حیطه وظایف تخصصي و عملیاتيهای اطالعانجام فعالیت -4-2-4-1      
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های ملي شامل تاریخچه، اهداف طرح، ها و پروژهراحل مختلف اجرای طرحمستندسازی م -4-2-4-2      

 رساني وزارت نیروعمومي و اطالعو ارائه به دفتر روابطها مطالعات و اجرای طرحخصوصیات طرح، 

 ه ت بصورت ساالنو اهداف شرک هاها، راهبردها، اهداف و برنامهگزارشي از چشم انداز، ماموریترائه ا -4-2-4-3      

با هدف به  ط عموميوزه روابحدر  تخصصي های آموزشيریزی و تدوین دورهطراحي و برنامه  -4-2-4-4      

 یروارت نوابط عمومي و اطالع رساني وزر با هماهنگي دفتر نمودن سطح دانش همکاران روابط عمومي هنگام

و  های ملي و سایر مراسمي که با حضور وزیر نیروها و پروژهرساني درخصوص افتتاح طرحاطالع -4-2-4-5      

 رساني وزارت نیروبا هماهنگي دفتر روابط عمومي و اطالعرد، گیی انجام ميهای طراز اول کشورمقام

بردی عمومي مراکز آموزشي )مؤسسه آموزشي علمي کارکلیه موارد فوق در زمره وظایف واحدهای روابط: 8تبصره

 صنعت آب و برق( و مراکز پژوهشي ) پژوهشگاه نیرو و موسسه تحقیقات آب( است. 
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 كنترل سند    -5
 صدور سند .1

 برداری و بازنگری اسناد اداری مطابقت دارد.نامه تولید، بهرهسند با ضوابط آیین

 علی عباسی  خليل بانان خانوادگي کنترل کننده سند:نام و نام

 مديركل دفتر توسعه مديريت و تحول اداری سمت: 

 و امضاءمهر 

 های الزمدريافت سند و كنترل .2

 ..............................................................   تاریخ دریافت سند:..نام سازمان: 

 تعداد اوراق، خوانایي و ...( کامل است. سند از نظر شکلي( 

 های مربوطه ثبت گردید.سند در فرم 

 اعتبار مرتبط ابطال گردید.اسناد منسوخ یا بي 

 ..........................................  سمت:.............................خانوادگي کنترل کننده:........نام و نام

 

 و امضاءمهر 

 برداریبهره .3

        .......     ........................نام واحد سازماني:.....................................................

 :تاریخ:...................................     دریافت سند ...................................... 

  :تاریخ:............... .............................   خاتمه دوره اجرا......................... 

 ................................سمت:........ ....................................... خانوادگي دریافت کننده:نام و نام

 و امضاءمهر 

 ابطال سند .4

این سند در تاریخ: ............................................. به 

 .دی.. ابطال گرد......................................................................................... استناد

 ... ام و نام خانوادگي ابطال کننده:.......................................ن

 سمت:........................................

 و امضاءمهر 
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 12 از 12 صفحه                                   امضاء ...                                                                         

 

 كنندگان سند تدوين -

 رساني عمومي و اطالعصدیقه ببران مدیرکل دفتر روابط -

 رسانيعمومي و اطالعمعاون دفتر روابطمریم سیدآبادی مقدم  -

 رسانيعمومي و اطالعر روابطعلیرضا پیامیار کارشناس دفت -

 

 

 

 

 

 سند  كنترل  -

 آرش رسته مقدم، کارشناس مسؤل دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری  
 


