
  بسمه تعالی

  کمیته اطالع رسانی صورتجلسه
  ستاد برگزاري هفته پژوهش و فناوري استان لرستان

  

 شنبه دوروز صبح  10اس ساعت رهفته پژوهش و فناوري استان لرستان ستاد برگزاري  اطالع رسانیکمیته جلسه 
در این جلسه پس از تبیین  دید.برگزار گر معاونت پژوهشی دانشگاه لرستاندر محل ء با حضور اعضا 26/8/1393مورخ 

اهمیت اطالع رسانی هدفمند به منظور آگاهی اقشار جامعه از آخرین دستاوردهاي پژوهش وفناوري استان مقرر گردید 
  موارد ذیل توسط اعضاء انجام گردد.

یه و به منظور اطالع رسانی وسیع در خصوص برنامه هاي هفته ، مطالبی توسط دبیر ستاد به صورت روزانه ته -1
 براي پخش در بخش خبري و درج در سایت صدا و سیماي مرکز لرستان کتباً ارسال گردد.

به منظور برگزاري میزگرد هاي تخصصی ، ضمن تعیین مباحث قابل طرح در میزگردها، متخصصی مرتبط با  -2
 موضوع توسط دبیر ستاد به صدا و سیما معرفی گردند.

هاي مختلف صدا و سیما در طول سال ، لیست اعضاي هیات علمی در براي استفاده از کارشناسان در برنامه  -3
 تخصص هاي مختلف توسط معاونت پژوهشی دانشگاه لرستان تهیه و براي صدا و سیما ارسال گردد.

آموزش و پژوهش استانداري براي آنالیز هزینه پخش تیزر تبلیغاتی با شرکت سروش سیما مذاکره و نیجه را به  -4
 دبیر ستاد گزارش نماید.

توسط دبیر ستاد تهیه مطالب مرتبط با هفته پیامک براي شهروندان اقدام نماید شرکت مخابرات نسبت به ارسال  -5
 و براي شرکت مخابرات ارسال خواهد شد.

دستگاه هاي اجرایی مخصوصاً اعضاي ستاد و کمیته هاي زیر مجموعه نسبت به ایجاد صفحات اختصاصی  -6
 مربوط به اخبار هفته در درگاه الکترونیکی خود اقدام نمایند.

کمیته ارزیابی موظف به ارزیابی دقیق نحوه اطالع رسانی توسط دستگاه هاي مرتبط و ارائه گزارش جزئی می  -7
 باشد.

غاتی هفته حداکثر تا اواسط هفته آینده توسط دانشگاه لرستان تهیه و پس از تصویب در کمیته مربوطه بنر تبلی -8
 نسبت به ارسال به کلیه دستگاه هاي اجرایی اقدام نماید.

 صدا و سیماي مرکز لرستان نسبت به برگزاري و پخش گفتگوي خبري با دبیر ستاد اقدام نماید . -9

 خبري برنامه هاي هفته از طریق خبرگزاري ایسنا اقدام نماید. جهاد دانشگاهی نسبت به پوشش -10

از ابتداي آذر ماه جمالت پژوهشی انتخاب و براي درج در سربرگ نامه هاي اداري براي کلیه دستگاه هاي  -11
 (دبیرخانه ستاد). اجرایی ارسال گردد
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