اساسنامه شورای هماهنگی روابط عمومیهای استان تهران

مقدمه
با توجه به اهمیت و نقش روابط عمومیها در تنویر افکار عمومی و پاسخگو کردن دستگاه هاا و ایاااد یمیناه مناساا باراد تااادا او عاا و
آگاهیها و ضرور ارتقا وضعیت کیفی واحدهاد روابط عمومی و لزوم هماهنگی جامع و گسترده میان فعالیتهاد روابط عماومی ساایمانهاا
ادارا

نهادها و شرکتها در هر استان شوراد هماهنگی روابط عمومیهاد استان تهران ییر نظر استاندارد تهران تشکیل میشود.

فصل یک :کلیات
ماده یک:
شوراد هماهنگی روابط عمومیهاد استان تهران شورایی حرفهاد  -تخصصی است که با ریاست استاندار به وظایف خود عمل میکند.
ماده دو :حویه فعالیت
حویه فعالیت این شورا منحصر به روابط عمومیهاد سایمانها ادارا کل نهادها شرکتها شهرداردها دانشگاه ها و موسسا دولتای اسات
که در سطح استان تهران فعالیت مینمایند.
ماده سه :اهداف
الف -دانشافزایی مدیران و کارکنان روابط عمومیهاد سطح استان و شهرستانهاد تابعه.
ب -ت ش در راستاد تقویت گفتمان نظام و تایین و تالیغ بهتر سیاستها برنامهها و فعالیتهاد دولت در سطح ملی استانی و شهرستانی.
پ -افزایش کارآمدد روابط عمومیهاد سایمانهاد دولتی در جهت تحکیم ارتااط میان دولت و مردم و نیز کما

باه تحقاه اهاداف توساعه

ملی.
 -نظار

رتاه بندد و ارتقاء جایگاه روابط عمومیها در سایمان.

ث -شناسایی نیروهاد کارآمد براد پذیرش مسئولیت روابط عمومی در شهرستان.
ج -تدوین چارچوب روشهاد مناسا و هماهنگ او عرسانی نظرسنای ارتااواا عماومی و تالیغاا  ...باا تیکیاد بار شایوههااد ناوین و
یکپارچه.
ماده چهار :موضوع فعالیت
موضوع فعالیت شورا ایااد هماهنگی میان روابط عمومیهاد استان در راستاد اهداف عالیه دولت و ارتقاد سطح دانش کارکنان روابط عمومی
ای وریه برپایی دورهها سمینارها و همایشهاد آمویشی و آشناساید آنان با علوم و فنون جدید در حویه روابط عمومیها میباشد.
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فصل دوم :ارکان شورای هماهنگی روابط عمومیهای استان تهران
ماده پنج :ارکان شورا
مامع عمومی هیا رییسه بایرس خزانه دار کمیتهها و دبیرخانه.
ماده شش:
مامع عمومی با شرکت مدیران و مسئولین روابط عمومی دستگاههاد استان تشکیل میشود و همه داراد حه راد مساود هستند.
ماده هفت:
مامع عمومی بر دو نوع است :عادد (ساالنه) و فوقالعاده.
الف -مامع عمومی عادد هر ساا یکاار در سه ماه اوا ساا ای وریه اع ن عمومی تشکیل میشود.
ب -مامع عمومی فوقالعاده در مواقع ضرورد با تصویا و دعو هیا رییسه و یا با تقاضاد کتای ی

سوم اعضاد مامع باه هیاا رییساه

تشکیل میشود.
ماده هشت:
جلسا مامع عادد و فوقالعاده با حضور حداقل نصف اعضا به اضافه ی

نفر تشکیل میشود .براد اتخاذ تصمیم راد موافاه اکرریات مطلاه

اعضاد حاضر ضرور دارد.
تبصره  :1در صور به حد نصاب نرسیدن مامع عادد ظرف مد  51روی با دعو مادد ای سود هیا رییسه مامع برگزار شده مصاوبا
آنان با اکرریت اعضا حاضر الیم االتااع است.
ماده نه :وظایف مامع عمومی
الف -انتخاب اعضاد هیا رییسه بایرس و خزانه دار
ب -تغییر و اص ح مفاد اساسنامه .
ج -تصویا یا اص ح خط مشی و برنامه هاد کلی و ساالنه مامع در چارچوب اساسنامه
د-استماع گزارش هیا رییسه بایرس و خزانه دار.
ها -انتخاب عزا و قاوا استعفاد انفرادد و یا جمعی اعضاد هیا رییسه
ماده ده  :هیا رییسه شورا
اعضاد هیا رییسه شورا  9نفر هستند که دو عضو آن (استاندار به عنوان رییس شورا و مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استاندارد به
عنوان جانشین و دبیر شورا) ثابت بوده و  7نفر باقیمانده به وسیله راد مستقیم مامع عمومی براد مد  2ساا انتخاب میشوند.
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تبصره  :2دبیرخانه شورا ییر نظر جانشین و دبیر شورا اداره میشود و مسئوا دبیرخانه با معرفی مدیرکل روابط عمومی اساتاندارد و باا حکام
استاندار ای میان اعضاء هیا رییسه و یا خارج ای اعضا انتخاب میشود.
تبصره  :3مسئوا دبیرخانه شورا حه راد ندارد.
تبصره  :4در یمان رادگیرد ع وه بر  7نفر  2نفر نیز به عنوان عضو علیالادا انتخاب خواهند شد که در غیاب اعضاد اصالی مایتوانناد باه
ترتیا تقدم آرا به عضویت هیا رییسه درآیند.
تبصره  :5انتخاب مادد این افراد در دورههاد بعدد نیز ب مانع است.
تبصره  :6جلسا با حضور  7نفر (که یکی ای آنان رییس یا نایا رییس میباشد) رسمیت یافته و مصاوبا آن تصاویا اکرریات افاراد معتاار
خواهد بود.
تبصره  :7شرکت اعضا در جلسا هیا رییسه شورا الزامی است و غیات هر ی

بدون هماهنگی با دبیر شاورا ( 4جلساه متاوالی و  1جلساه

متناوب) به منزله استعفا خواهد بود.
تبصره  :8برگزارد و اداره جلسا ای وظایف رییس شورا است.
تبصره  :9اب غ و هماهنگی در اجراد تصمیما شورا با کمیسیونهاد مربووه وظیفه دبیر شوراست.
تبصره  :11حضور بایرس و خزانه دار در جلسا هیا رییسه با هماهنگی دبیرخانه و بدون حه راد ب مانع است.
تبصره  :11هیا رییسه مسووالن کمیتهها را با اکرریت آرا ای میان خود انتخاب میکند .دبیر نمیتواند کاندیداد مسوا کمسیون شود.
تبصره  :12هیا رییسه موظف است براد تشکیل مامع عمومی ای وریه ارساا دعو نامه با پست فاکس و در صور لزوم بادرج آگهای در
روینامههاد استان موضوع تشکیل ماامع و دستور جلسه را به او ع اعضا برساند به وورد که در هر حاا ای تاریخ ارساا دعو نامه تا تشکیل
مامع حداقل  51روی فاصله باشد.
ماده یازده :وظایف هیا رییسه
الف -اتخاذ تصمیم در مورد امور مالی شورا.
ب -تعیین مسووالن کمیتهها مدیر مسئوا و هیا تحریه نشریه یا نشریا مامع ای میان اعضاد مامع.
پ -اخذ اعتاار قاوا کم هاد مالی حه عضویت و تامین نیایهاد مالی.
 تعیین محل تامعا و محل برگزارد نشستها و سمینارها.ث -برگزارد مامع عمومی و فوقالعاده با ارساا دعو نامه کتای.
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ج -تهیه گزارش ساالنه و تراینامه براد تقدیم به مامع عمومی.
چ -تهیه و تدوین آییننامههاد مورد نیای شورا.
ح-جذب نیرو براد هر ی

ای کمیتهها ای میان اعضاد مامع عمومی بر حسا نوع تخصص کمیتهها و پیگیرد فعالیت و برنامههاد کمیتهها.

خ -ارساا منظم صور جلسا و ارایه گزارش ساالنه ای وضعیت روابط عمومی هاد استان به مرکز او ع رسانی ویار کشور
د -بررسی و تصویا پیشنهادا واصله.
ذ -تشکیل جلسا هیا رییسه حداقل ماهی یکاار.
ر -ارایه نظرا مشورتی در خصوص نصا و عزا مسووالن روابط عمومیهاد سطح استان
د -نظار بر شوراهاد روابط عمومی شهرستان هاد تابعه استان
ماده دوازده :وظایف و اختیارا رییس شورا
الف -سرپرستی امور ادارد مالی و اجرایی.
ب -هماهنگی با اعضا هیا رییسه و مسوولیت اجراد حسن تصمیما آنان.
پ -تدوین پیش ورح برنامههاد ساالنه شورا پس ای تصویا هیا رییسه
 ارتااط با مراکز علمی او ع رسانی فرهنگی و سیاسی استان به منظور جلا همکارد و همیارد آنان در برنامههاد شورا.ث -امضا کلیه قراردادها مکاتاا و دستورالعملها کار عضویت و اسناد مالی.
ج -ارایه گزارش کلیه فعالیتها و ترای مالی به مامع عمومی
تبصره  :13در غیاب رییس شورا نایا رییس وظایف ود را بر عهده میگیرد.
ماده سیزده  :وظایف دبیر شورا
الف -جمعآورد او عا و گزارشهایی ای فعالیت کمیتهها.
ب -ثاتنام کاندیداهاد عضویت در هیئت رئیسه کمیتههاد اجرایی و بایرس شورا.
پ -اناام امور محوله ای ورف هیئت رئیسه.
 اناام تمام مکاتاا و ارساا گزارشها.ث -مسئولیت تهیه ثات و نگهدارد صور جلسا

سوابه اعضا مکاتاا شورا ارساا دعوتنامه تشکیل جلسا هیئت رییسه و ماامع.

چ -ارساا نسخهاد ای گزارش مربوط به فعالیتهاد و تصمیما شوراد هماهنگی روابط عمومی استان به ویار کشور.
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ماده چهارده :شرایط عضویت در هیا رییسه
اعضایی که شرایط الیم و پیشبینی شده را دارا باشند با شرایط ذیل میتوانند نامزد هیا رییسه باشند:
.5

حداقل  21ساا سن.

.2

داراد بودن مدرک کارشناسی با حداقل  5ساا سابقه کار در روابط عمومی یا حداقل کاردانی با  1ساا سابقه کار در روابط عمومی.

ماده پانزده :شرایط لغو عضویت در هیا رییسه
در موارد ذیل عضویت افراد هیا رییسه لغو و اعضا علیالادا با رعایت شرایط جایگزین میشوند.
.5

استعفاد کتای و پذیرش آن ای سود رئیس یا جانشین رئیس شورا.

.2

چهار جلسه متوالی یا پنج جلسه غیات غیر موجه متناوب در جلسا هیا رییسه.

.3

استعفا یا برکنارد ای مدیریت روابط عمومی محل خدمت.

ماده شانزده :بایرس و خزانه دار
مامع عمومی هر دوره ی
گزارش به مامع و ی

نفر را به عنوان بایرس اصلی و ی

نفر را به عنوان خزانه دار و ی

نفر را به عنوان بایرس علیالادا به منظور بایرسی نظار بر امور شورا و ارایه

نفر بعنوان علی الادا خزانه دار انتخاب میکند.

ماده هفده :وظایف بایرس
تشکیل جلسا

درآمد و هزینههاد شورا.

.5

نظار بر عملکرد مالی مصوبا

.2

بررسی دفاتر مالی و ارایه نظرا خویش به هیا رییسه حداقل ی

.3

ارایه گزارش نهایی به مامع عمومی

ماه قال ای تشکیل مامع عمومی سالیانه.

تبصره  :14بایرسین حه مداخله مستقیم در مسایل اجرایی شورا را ندارند.
ماده هجده :وظایف خزانه دار
خزانهدار شورا مسوولیت امور مالی ثات درآمدها و هزنیهها در دفاتر قانونی ارایه صور حسابها و ترای مالی شورا به عهده دارد.
ماده نوزده :دبیرخانه
شوراد روابط عمومی داراد دبیرخانهاد است که در استاندارد مستقر و ییر نظر و با مسوولیت دبیر شورا اناام وظیفه میکند.
ماده بیست :درآمد شورا
درآمد شوراد روابط عمومی استان ای وریه اخذ حه عضویت و کم هاد معاونت امور مطاوعاتی و تالیغاتی ویار فرهناگ و ارشااد اسا می
استاندارد اداره کل فرهنگ و ارشاد اس می استان شهرداردها شوراد شهر سایمانها ادارا کل شرکتها و موسسا تامین میگردد.
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ماده بیست و یک:
اسناد اوراق بهادار افتتاح حساب جارد و معام

بانکی و هر گونه اسناد و نوشتههایی که متضمن هر نوع تعهد مالی باشد .با امضاد خزاناهدار

و فائم مقام شورا معتار خواهد بود.
ماده بیست و دو :
کلیه درآمدها و هزینههاد شورا در دفاتر قانونی ثات و شرح و بی ن آن در پایان ساا مالی به مامع عمومی ارایه خواهد شد.
فصل سوم :عضویت
ماده بیست و سه:
عضویت در شورا بر  2نوع است:
الف -عضویت اصلی :شامل مدیران روابط عمومیهاد استان.
ب -عضویت افتخارد :شامل اشخاص حقیقی و حقوقی است که به پیشارد هدفهاد انامن ع قهمند بوده و کم هاد موثر و اریندهاد کارده
باشند و کارکنان روابط عمومیها و فارغالتحصی ن رشته علوم ارتااوا در سطح استان بدون حه راد در مامع عمومی.
تبصره  :15هیا رییسه موظف است براد همه اعضاد شوراد روابط عمومی شهرستان کار صادر نماید.
ماده بیست و چهار :شرایط عضویت
.5

ارایه معرفینامه به عنوان نماینده دستگاه ای عالی ترین مقام آن دستگاه.

.2

واریز حه عضویت سالیانه سایمان متاوع به حساب شورا.

تبصره  :16میزان حه عضویت سالیانه را هیا رییسه تعیین مینماید.
تبصره  :17عضویت افتخارد اشخاص حقیقی و حقوقی که کم هاد علمی آمویشی تحقیقاتی و تکنولوژیکی ارینادهاد باه شاورا ارایاه داده
باشند با تشخیص رئیس یا جانشین شورا عضو افتخارد محسوب میشوند و حه شرکت و اظهار نظر در ماامع را (بدون حه راد) دارند.
ماده بیست و پنج :لغو عضویت
.5

هر عضو در هر ساا که حه عضویت سالیانه را نپرداخته باشد ای خدما جانای شورا برخوردار نخواهد شد.

.2

چنانچه حداقل  51نفر ای اعضا شورا درخواست لغو عضویت فردد به دلیل عدم رعایت روح حاکم بر اساسنامه و اهداف شاورا را بنمایاد

پس ای ورح موضوع در هیا رییسه و تصویا  51نفر ای اعضا اصلی عضویت ود لغو میگردد.
ماده بیست و شش :کمیتهها
شورا داراد کمیتههایی به شرح ییر خواهد بود که مسووالن هر ی

ای کمیته ها در اولین فرصت ای میان اعضاد هیا رییسه ابا تصویا هیا
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رییسه نتخاب میشوند.

 -1کمیته پژوهش ،نوآوری و افكارسنجی :
 -5اثرسنای فعالیتها و برنامههاد روابط عمومی
 -2معرفی پژوهشها و نوآوردهاد روابط عمومی
 -3افکارسنای درخصوص وظایف دستگاههاد اجرایی و ارائه گزارش تحلیلی
 -4حمایت و همکارد در اجراد ورحهاد پژوهشی دستگاههاد دولتی و عمومی
 -1همکارد در اجراد ورحهاد تحقیقاتی سایمانهاد بین المللی
 -6فراخوان مقاال تحلیلی و علمی در حویه روابط عمومی جهت درج در نشریا معتار
 -7تحلیل محتواد مطالا و مقاال مندرج در وسایل ارتااط جمعی
 -8برنامهریزد منسام جهت دریافت و ارائه ایدههاد نو در حویه روابط عمومی.
 -9نیایسنای ای ضرور ها و اولویتها

 -2کمیته فرهنگی و تحقق شعار سال:
-5

شناسایی آسیاهاد فرهنگی در سطح استان

-2

اولویتبندد نیایهاد فرهنگی در سطح استان

-3

تدوین تقویم فرهنگی و برنامهریزد براد رویدادهاد خاص و ملی به صور یکپارچه

-4

ارائه پیشنهادا و برنامههاد اجرایی در حویه فرهنگی

-1

تدوین برنامهها و سیاستهاد فرهنگی جامع در سطح استان

-6برنامهریزد براد برگزارد نمایشگاه سمینارها گردهمائی و جشنوارههاد تخصصی و عمومی
-7

وراحی بستههاد رسانهاد و فرهنگ
7

-8

برگزارد تورهاد فرهنگی

-9

ارائه راهارد و راهکارهاد ترویج شعار ساا

 -3وظایف کمیته تبیلغات و اطالع رسانی:
-5

نیایسنای تدوین و اب غ برنامه جامع او عرسانی تالیغا با توجه به عملکرد و وظایف قانونی دستگاهها
او عاتی ای ظرفیتهاد تالیغاتی او عرسانی و کارشناسی دستگاههاد اجرایی

-2

ایااد بان

-3

رصد و تعامل با صدا و سیما و رسانههاد اصلی کشور براد برنامهریزد و بهرهمندد عادالنه دستگاههاد اجرایی

براساس سیاستهاد شوراد او عرسانی و ارتااوا استان
-4

اب غ برنامههاد اجرایی تالیغاتی به دستگاههاد اجرایی به منظور ایااد او عرسانی و تالیغا یکپارچه

-1

تهیه اجرا و انتشار نشریه شوراد هماهنگی روابط عمومیها با همکارد تمامی کمیتهها و روابط عمومی دستگاههاد

اجرایی
-6تهیه و تدوین دستورالعملهاد اجرایی تالیغا و او عرسانی
-7

تدوین سناریود او عرسانی در مواقع بحران براد دستگاههاد خدمت رسان

 -4کمیته ارزیابی عملكرد و تعیین شاخص:
-5

شناسایی و آسیاشناسی وضعیت موجود در حویه روابط عمومی دستگاهها

-2

تدوین و اب غ شاخصهاد مطلوب در حویه روابط عمومی

-3

تدوین و اب غ شاخصهاد روابط عمومی خاص سایمانی
و هوشمند

-4

تدوین و اب غ شاخصهاد روابط عمومی الکترونی

-1

ارییابی عملکرد روابط عمومی ها درچارچوب وظایف سایمانی شاخصهاد پیشرو وظایف تدوین شده کمیتهها و

شرح وظایف کلی روابط عمومیها
-6داورد عملکرد دورهاد دستگاهها و معرفی برترینها در غالا جشنوارهها و...
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 -5کمیته آموزش:
-5

تدوین برنامه جامع آمویشی روابط عمومی دستگاهها

-2

ایااد یمینه مناسا براد فعالیتهاد آمویشی در حویه روابط عمومی

-3

برنامهریزد جهت ارتقاد سطح علمی و آگاهی مدیران دستگاهها و کارشناسان مربووه

-4

نظار و ارییابی دورههاد آمویشی روابط عمومی دستگاههاد اجرایی

-1

تعامل با سایر مراکز دانشگاهی و مؤسسا فعاا در حویه روابط عمومی در یمینه امور آمویشی

-6برگزارد دورهها و کارگروههاد آمویشی در حویه روابط عمومی

 -6کمیته اموربین الملل:
-5

ارتااط با مراجع بین الملل براد توانمندساید روابط عمومیهاد دستگاههاد اجرایی

-2

مطالعه تطایقی روابط عمومی کشورهاد مختلف روابط عمومیهاد با دستگاه هاد اجرایی

-3

شناسایی دورههاد آمویشی مسابقا بین المللی جشنوارهها و نمایشگاههاد بین المللی و معرفی روابط عمومیهاد

دستگاههاد اجرایی
-4

ایااد یمینه حضور روابط عمومیهاد دستگاه اجرایی داخلی در نمایشگاهها جشنوارهها بین المللی

-1

انعقاد تفاهمنامه و قرارداد با نهادها و مراجع بین المللی روابط عمومی و فعالیتهاد مرتاط

-6دعو و ایااد یمینه حضور ماتکرین و اساتید بین المللی حویه روابط عمومی در برنامههاد شوراد هماهنگی

 -7کمیته اجرایی و امور اعضاء:
او عاتی ای جایگاه حقیقی و حقوقی اعضاء شوراد هماهنگی روابط عمومی استان

-5

تهیه بان

-2

تعامل با دستگاههاد دولتی عمومی خصوصی جهت دریافت خدما براد رفاه اعضاء

-3

برنامهریزد جهت ایااد تعاونیهاد اعضاء و صندوقهاد قرض الحسنه
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-4

تشکیل پرونده و صدور کار شناسایی اعضاء

-1

تعیین حه عضویت اعضاء پس ای تیئید هیی رئیسه و اب غ آن

 -6مدیریت امورمالی شورا با هماهنگی خزانه دار
-7

اناام کلیه امورا اجرایی مصوب هیی رئیسه

تبصره  :18هیا رییسه میتواند در صور لزوم در کمیتهها تغییراتی اعماا و یا کمیته جدیدد تشکیل دهد.
تبصره  :19هیا رییسه آییننامه مربوط به تشکیل و نحوه فعالیتهاد هر ی

ای کمیتهها را تنظیم و تصویا خواهد کرد.

ماده بیست و هفت
این اساسنامه در  27ماده و  59تاصره در تاریخ  5393 /08 /26به تصویا مامع عمومی شوراد هماهنگی روابط عمومی هاد اساتان تهاران
رسید و براد تایید به مراجع باالدستی ارساا گردید.
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