
 

 

 

 «های ورزشی روابط عمومی فدراسيون مدیریتساختار ين نامه آی»

 

 :مقدمه

ف اطالع رسانی و با هد های ورزشی مدیریت روابط عمومی فدراسيونساختار ين نامه آی
با استفاده از توان رسانه ای  ومدیریت افکار عمومی در مخاطبين رشته ورزشی مربوطه 

 .است شده تدوینو تبليغاتی کشور 

 بخش اول 
 تعریف، اهداف و وظایف 

 :تعریف-1ماده
یکی از عواملی که در سرنوشت هر مؤسسه و سازمانی نقشی مؤثر و راهبردی دارد، 
کيفيت رابطه آن سازمان با مخاطبان و نهادهایی است که سازمان مربوطه به نحوی با 

طور مفيد، کارشناسی، مدون و با ه این ارتباط ببرقراری هر اندازه . آن ها سروکار دارد
صورت پذیرد، آن مؤسسه و سازمان در دستيابی  انخاطبگرفتن نيازهای جامعه مدر نظر

 .به اهداف خود موفق تر خواهند بود
خوشنامی سازمان در ميان  افزایشسبب  مدیریت روابط عمومیحمایت از فعاليت های 

خواهد شد مخاطبان داخل و خارج سازمانی به  باعثو این حمایت  بودهمخاطبان 
 .شوندسانی، با اهداف عالی سازمان همسو تعریف شده اطالع ر مراحلراحتی طی 

با تعامل مناسبی که با رسانه های  مربوطهلذا در این راستا روابط عمومی فدراسيون 
از فضای رسانه ای و تبليغاتی  فراهم خواهد کردمختلف دیداری، نوشتاری و شنيداری 

اطالع رسانی در مورد رشته ورزشی مربوط به خود و در در مرحله اول برای  می تواند
آحاد  سطح دانش و افزایش مخاطبان رشته ورزشی در برای حفظ و ارتقایمرحله بعد 

 .استفاده کند جامعه

 :اهداف-2ماده
 فدراسيونتصویب و تدوین سياست های کالن اطالع رسانی :  2-1 

در بخش های مختلف  رشته ورزشی مربوطهتعریف و تثبيت جایگاه :  2-2 
 رسانه ای

 علمی و عملی رشته ورزشی مربوطهنامه اطالع رسانی  تدوین نظام:  3-2 
 فدراسيونموجود در مخاطبان با همکاری واحدهای  برای



 

 

 

ایجاد تعامالت مناسب درون بخشی با جامعه ورزش و تعامالت برون :  4-2 
 های مرتبط سازمانسازمانی با 

تعداد ورزشکاران فعال در رشته ورزشی  افزایشکمک به حفظ و :  5-2 
  رسانه ای رویکرد علمی و استفاده از فناوری هایآحاد جامعه با  مربوطه در ميان

  :وظایف -3ماده
 تعامل با رسانه ها :  3-1ماده 

 گذاری رسانه ای سياست شورای –الف 

طبق ) مخاطبان آنانبرای تعامل با رسانه ها باید ضمن شناسایی نيازهای رسانه ای و 

مدیران  تخصصی و توانمند متشکل از شورایبا تشکيل یک ( نياز سنجی

عالی رتبه و کارشناسان فدراسيون و چند تن از خبرگان تخصصی 

گذاری مناسب در راستای اهداف عاليه  ، سياسترسانه ای آن رشته ورزشی

 . فدراسيون و ورزش کشور صورت پذیرد
روابط عمومی پيشنهاد و با تائيد ریاست فدراسيون  سوی مدیراعضای این کارگروه از 

 .می شودابالغ ایشان صادر 

روابط ، و اطالع رسانی وزارت ورزش و جوانانروابط عمومی  مرکز تعامل با:  3-2ماده 
  تابعههای  فدراسيون های ورزشی و هيات کميته ملی المپيک،عمومی 

ر مهندسی افکار عمومی در برای تغيي مربوطهروابط عمومی فدراسيون  -
تعامل سازنده  در حوزه اطالع رسانی می تواند ،راستای اهداف عاليه فدراسيون

روابط ، و اطالع رسانی وزارت ورزش و جوانانروابط عمومی  مرکزبا را  ای
بر  تابعههای  فدراسيون های ورزشی و هيات کميته ملی المپيک،عمومی 

از  های فوق مجموعهآشنایی کارشناسان  زمينه ایجادضمن  تا کندقرار 
آن رشته ورزشی را در  زمينه رشد و ارتقای امکانات و اهداف سازمانی یکدیگر

 .جامعه فراهم آورد 

 ارتباط با نهادهای مرتبط :  3-3ماده 

روابط عمومی فدراسيون ضمن شناسایی دستگاه های فعال در حوزه ورزش  -
ه شده توسط آن ورزشی و خدمات ارای مورد رشتهاقدام به اطالع رسانی در 

ندی های دستگاه مربوطه، برای در خصوص نيازم کسب اطالعفدراسيون و 
که با توجه به بررسی های به  کند ه خدمات ورزشی به آن دستگاه میارای



 

 

 

عمل آمده تعامالت بسيار سازنده ای می توان با این نهادها برقرار کرد تا فضا 
  .فراهم شود  بيشتر فدراسيون الی و معنویبدست آوردن منابع مبرای 

 مدیریت افکار عمومی :  3-4ماده 

زمينه استفاده از آن را  می توان با شناسایی ابعاد گوناگون افکار عمومی جامعه ورزش
افکار عمومی جامعه . فراهم آوردپيشبرد اهداف فدراسيون  و مدیریت مجموعهبرای 

سطح تحصيالت و روحيات و  و دست اندرکارانورزشکاران با توجه به تعداد فدراسيون 
 :ه روابط عمومی می تواند با ایجادمختلف بسيار متنوع می باشد ک

در راستای  هسته های مشورتی برای مدیریت سازمان در بين مخاطبان، 4-3-1
 مدیریت افکار عمومی برون سازمانی

مخاطبان، در برگزاری جلسات برای بهبود عملکرد سازمان با کارکنان و  4-3-2
 راستای مدیریت افکار عمومی درون سازمانی

 کسب اطالع از افکار عمومی ورزشکاران غير حرفه ای، حرفه ای، همگانی،  4-3-3

مربيان حرفه ای و مربيان تيم های ملی در مورد عملکرد  ملی پوش،
های مختلف مدیریت افکار  فدراسيون به صورت مستمر و تغيير آن با روش

 رد اهداف فدراسيون عمومی برای پيشب

 مخاطب شناسی :  3-5ماده 

ها و شناسایی  گروه بندی مخاطبان فدراسيون و جمع آوری اطالعات تخصصی آن
و مخاطبان عام آن از مواردی تخصصی فدراسيون ل مورد عالقه جامعه ابزارها و مسای

می تواند نسبت  کسب اطالعخاص نظر سنجی و  های روشاست که روابط عمومی با 
ل مورد نياز و مهم ين اولویت های کاری فدراسيون مسایه آن اقدام کند تا در تعيب

 .مد نظر قرار گيرد یورزشتخصصی فدراسيون جامعه 

 آموزش در روابط عمومی :  3-6ماده 

ن روابط ورزشی و کارکناهای  تأروابط عمومی هي باال بردن سطح اطالعات مدیران
 .خواهد بود مدیریتهای این  یکی از اولویت عمومی فدراسيون در حوزه های مرتبط

حوزه کاری خود خروجی اطالعات و اخبار روابط  از دیرانعدم شناخت کافی این مچون 
 .تحت تاثير قرار خواهد دادرا از لحاظ کيفی و کمی فدراسيون عمومی 

روابط عمومی فدراسيون می تواند در راستای اطالع رسانی صحيح و : 6-3-1
آگاهی اصحاب رسانه و خبرنگاران تخصصی ان رشته ورزشی افزایش سطح 

 .د کن نسبت به برگزاری دوره های توجيهی مختلف اموزشی اقدام

 سرمایه گذاری در بخش ارتباطات و تبليغات رسانه ای :  3-7ماده 



 

 

 

آگهی ساخت )اختصاص بودجه خاص برای تبليغات در رسانه های مختلف  7-3-1
 ( هاد ها و رسانه های مرتبطآموزشی تبليغی با همکاری ن های

برنامه سازی تخصصی ورزشی با همکاری رسانه ها و معاونت آموزش و  7-3-2
 پژوهش وزارت ورزش و جوانان 

 های ورزشی  تأتقویت شبکه اطالع رسانی مشترک هي:   3-8ماده 

های  فعاليتجامعه هدف در اقصی نقاط کشور با هرچه بيشتر آشنایی  به منظور
طبق استانداردهای ورزشی  های تپایگاه های اطالع رسانی هيأفدراسيون تقویت 

 .مربوطه توسط روابط عمومی فدراسيون الزامی می باشد

 توليد اطالعات و اخبار :  3-9ماده 

تخصصی رشته  اخبار منبع رسمیو  تنها مرجع به عنوان فدراسيونروابط عمومی 
کاری کميته های مختلف، و هم مدیران عالیدر کشور می تواند با حمایت  ورزشی

 ترویج رشته ورزشی کارشناسان عملی و کارشناسان علوم ورزشی، برای اصحاب رسانه،
 .ددر کشور اقدام کن

 تقویت روابط عمومی الکترونيک برنامه ریزی برای  : 3-11ماده 
 پایگاه اطالع رسانی ،سطح کيفی و کمی افزایشمی تواند با  فدراسيونروابط عمومی 

، دسترسدرآن به عنوان منبع خبری رسمی و  تلف و ارتقایفدراسيون در حوزه های مخ
 . د به آن وجود داشته باشد در رشته ورزشی ایجاد کندعلمی قوی که قابليت استنا

 بخش دوم
 ارکان روابط عمومی

 :تشکيالت

 :تشکيالت -4ماده 
 مدیر -
 دبير  -
 اعضا  -

عنوان عضو ه فرد یا افرادی را ب ،می تواند در صورت لزوم مدیر روابط عمومی :تبصره 

 .دمکاران استانی در جلسات دعوت کنميهمان از ه

 مدیر روابط عمومی: 1-4



 

 

 

مدیر روابط عمومی از ميان افراد متعهد، متخصص و عالقمند توسط 

ریاست فدراسيون و با هماهنگی و تایيد ریيس مرکز روابط عمومی و 

 .شود ورزش و جوانان انتخاب و منصوب می اطالع رسانی وزارت

 دبير : 2-4
 ریيسبه  مدیر روابط عمومیدبير از ميان افراد متخصص واجد شرایط از سوی 

توسط مدیر روابط يس فدراسيون ری تایيداز پس فدراسيون پيشنهاد و ابالغ ایشان 
 .شود صادر میعمومی 

 :سایر اعضا :  3-4
مسوول  –مسوول افکارسنجی  –مسوول تبليغات و انتشارات  -مسوول امو رسانه ها

روابط عمومی به ریيس فدراسيون  مدیرپایگاه اطالع رسانی و سمعی و بصری توسط 

  . دخواهد شروابط عمومی صادر  مدیرها توسط  پيشنهاد و پس از تایيد ایشان ابالغ آن

 ، دبير و اعضاشرایط مدیر -5ماده 
 سابقه فعاليت مرتبط با روابط عمومی :1-5

 دارا بودن مدرک تحصيلی کارشناسی: 2-5

 روابط عمومیی الزم برای پيشبرد اهداف توان علمی و اجرای: 3-5

 مکان و مدت فعاليت  -6ماده 
فعاليت  سال انتخاب شده، 4برای مدت  عضا مدیریت روابط عمومیدبير و ا مدیر ،

 . ند و انتخاب مجدد ایشان بالمانع استکن می
 .خواهد بود رار و فعاليت کميته در محل فدراسيونمحل استق

 بخش سوم
 عضای روابط عمومیف مدیر، دبير و اوظای 

 روابط عمومیوظایف مدیر  -7ماده 
 فدراسيون به ریيس پيشنهاد دبير و اعضا: 1-7

 های کلی فدراسيون تراستای سياسه تقویم یک ساله در ریزی و ارای برنامه: 2-7

 ارات درخواستی به ریاست فدراسيونارائه گزارش عملکرد، فهرست نيازها و اعتب: 3-7

 کارشناسان/تقسيم وظایف بين اعضا :4-7

 ناسی اعضا درخصوص موارد پيشنهادیکسب نظرات کارش:5-7

 ها اداره و هدایت جلسات و گردهمایی: 6-7

 فدراسيون ارکانی با برقراری مکاتبات ادار :7-7



 

 

 

 انجام مکاتبات الزم با رسانه ها و نهاد های مرتبط به امضای مدیر روابط عمومی: 8-7

عمومی سخنگویی فدراسيون محسوب شده و دبيری مدیر روابط: 9-7

 .گذاری رسانه ای را نيز برعهده خواهد داشت شورای سياست

و ارزیابی کليه  نظارتریزی، ساماندهی، هماهنگی، سياست گذاری، برنامه:  11-7
 .عمومی خواهد بودای و اجرایی برعهده مدیر روابطاموررسانه

های ها و سازمانعمومی در جلسات هيأت ریيسه، کميتهروابط مدیرحضور : 11-7
 .ضروری است ........تيم های ملی، ليگ و: از جمله مرتبط با فدراسيون 

عهده  عمومی برلف روابطهای مختصدور حکم مسووليت نفرات برای بخش: 12-7
 .عمومی استروابط مدیر

 .شود محول می روابط عمومی، وظایف وی به دبير  مدیردر غياب  :تبصره

 وظایف دبير روابط عمومی -8ماده 
مدیر ها با هماهنگی  گردهماییو جلسات  صورت و تنظيم دستور جلسات،تهيه : 1-8

 روابط عمومی

 وظایف محولهتوزیع امور مربوطه بين اعضا و نظارت بر حسن اجرای : 2-8

 پيگيری مستمر تصميمات متخذه: 3-8

 های انجام شده نظيم گزارش فعاليتت: 4-8

 برای برگزاری منظم جلساتمدیر روابط عمومی هماهنگی با : 5-8

 در بایگانی مخصوص روابط عمومی نگهداری سوابق اداری: 6-8

 ی روابط عمومیظایف اعضاو: 9ماده  

  مسوول امور رسانه ها:   1-9
ها و مواضع ها، برنامهها، فعاليتو انعکاس اهداف، سياست هاایجاد تعامل دو سویه با رسانه

 .باشدها میها بر عهده مسوول امور رسانهفدراسيون به رسانه

 واحد بررسی و تحليل رسانه ای   : زیر شاخه*
 جراید و نشریات    : الف 
 رادیو و تلویزیون: ب 

 مسوول تبليغات و انتشارات:   2-9
های قهرمانان پوشش تبليغی کليه فضاهای عمومی فدراسيون برای معرفی افتخارآفرینی

ملی و مذهبی گوناگون و طراحی و چاپ کليه نشریات، مجالت، پوستر  یهاورزشی و مناسبت
 .برعهده مسوول تبليغات و انتشارات است... و 

 طراحی: زیر شاخه اول *



 

 

 

 تبليغات محيطی: زیر شاخه دوم *

 نشر: زیر شاخه سوم *

 مسوول افکارسنجی:  9- 3
های تحليلی ادواری از  سنجش افکار عمومی درون سازمانی و برون سازمانی و تهيه گزارش

 افکار عمومی

 هسته های مشورتی درون سازمانی: زیر شاخه اول *

 هسته های مشورتی برون سازمانی: زیر شاخه دوم *

 مخاطب شناسی: زیر شاخه سوم *

 رسانی و امور سمعی و بصریمسوول پایگاه اطالع :4-9

های صوتی و و فعاليت رویدادهاافزاری و الکترونيکی کليه تهيه و نگهداری امور سخت -الف

 .برعهده مسوول سمعی و بصری می باشد... تصویری فدراسيون در قالب فيلم، عکس، متن و

آوری اطالعات و توليد محتوای مناسب و انعکاس توليدات در قالب راهبری و به جمع -ب 

 .رسانی استرسانی فدراسيون برعهده مسوول پایگاه خبری و اطالعروزرسانی پایگاه اطالع

 خبرنگار، عکاس، فيلمبردار: زیر شاخه اول *

 بانک اطالعات: زیر شاخه دوم *

 هيات های استانی: زیرشاخه سوم *

 (....... تهيه خبر،گزارش،جوابيه و )واحد مطبوعات  : م زیرشاخه چهار*

های استانی، رشته ها و سبک  مسوول روابط عمومی هيات -11ماده 

 های تحت پوشش 
 هرهای تحت پوشش  رشته ها و سبکروابط عمومی هيات های استانی،  مسوول

هيات های استانی از ميان افراد متعهد، متخصص و عالقمند توسط ریاست  فدراسيون
های تحت پوشش آن فدراسيون و با هماهنگی و تایيد مدیر روابط  یا رشته ها و سبک
 .دشو انتخاب و منصوب میعمومی فدراسيون 

 مشتمل بر سه بخش درهای ورزشی مه با رعایت مفاد اساسنامه فدراسيون ين نااین آی

تخصصی مرکز کارگروه  اعضایتصویب  21/6/1393تدوین و در تاریخ ماده  11
 .رسيده است وزارت ورزش و جوانانو اطالع رسانی روابط عمومی 

 


