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 شرح وظايف واحدهاي عملياتي كميته اجرايي    

  تبليغاتماهنگي و هدبيرخانه،  واحد

 

 وظايف

 

 زمان شروع

 

 زمان الزم جهت اتمام كار 

هبُ قبل اص ؿشٍع تب يك هبُ بعذ اص اتوبم  88 ّوبيؾ هكبتببتي اهَساًجبم كليِ 

 ّوبيؾ

 
---- 

 يك ّفتِ هبُ قبل اص ؿشٍع ّوبيؾ 88 اسػبل اٍليي فشاخَاى

 يك ّفتِ هبُ قبل اص ؿشٍع ّوبيؾ 8 اسػبل دٍهيي فشاخَاى

 يك ّفتِ هبُ قبل اص ؿشٍع ّوبيؾ 8 -81 اسػبل پَػتش اكلي ّوبيؾ

 يك ّفتِ هبُ قبل اص ؿشٍع ّوبيؾ 4 -5 اسػبل ػَهيي ٍآخشيي فشاخَاى

 سٍص 5-4 ّوضهبى ٍ بعذ اص اتوبم ّوبيؾ كذٍس گَاّي ؿشكت دس ّوبيؾ ٍ اسػبل آى 

 يك ّفتِ يك ّفتِ پغ اص بشگضاسي ّوبيؾ پي گيشي كذٍس گَاّي آهَصؽ هذاٍم ٍاسػبل آى

 اص بشگضاسي ّوبيؾپغ  يك ّفتِ آهَصؽ هذاٍمگَاّي اهتيبص پي گيشي كذٍس 

 

 يك ّفتِ

اص صهبى اسػبل اٍليي فشاخَاى تب صهبى  پبػخگَيي دسخلَف ّوبيؾ ّب
 بشگضاسي ّوبيؾ

---- 

 هبُ قبل اص ؿشٍع ّوبيؾ 4 ْوبًبى خبسجييبشاي ه ّوبٌّگي اخز ٍيضا

 

 هبُ 3

 

 ---------پظٍّـي : دكتش   كبسؿٌبع ّوكبس ٍ هـبٍس دس هعبًٍت
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 انتشاراتواحد 

 زمان الزم جهت اتمام كار  زمان شروع وظايف

 يك ّفتِ هبُ قبل اص ؿشٍع ّوبيؾ  8 چبپ ػشبشگ ٍ پبكت

 يك ّفتِ هبُ قبل اص ؿشٍع ّوبيؾ  81 -81 چبپ بشٍؿَس ٍ پَػتش

 سٍص 81 هبُ قبل اص ؿشٍع ّوبيؾ 8 چبپ بشًبهِ ّوبيؾ ٍ خالكِ هقبالت

 سٍص 81 هبُ قبل اص ؿشٍع ّوبيؾ 8 تبليغبتي  چبپ آسم ّوبيؾ ٍ داًـگبُ بش سٍي ّذايبي

 سٍص 4 سٍص قبل اص ؿشٍع ّوبيؾ 85 چبپ كبستْبي ػيٌِ

تعذاد ٍ سٍؽ بشپبيي  ،تٌظين قشاسداد تعييي هبلغ اجبسُ
 ) بب ّوبٌّگي هشكض آهَصؽ هذاٍم داًـگبُ(غشفِ ّب

 سٍص4 هبُ قبل اص ؿشٍع ّوبيؾ 8

 سٍص  1 سٍص قبل اص ؿشٍع ّوبيؾ 1-8 ًلب غشفِ ّب دس هحل

 

  --------------كبسؿٌبع ّوكبس ٍ هـبٍس دس هعبًٍت پظٍّـي: دكتش
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 تداركات واحد 

 زمان الزم جهت اتمام كار  زمان شروع وظايف

اص ػبلٌْبي ػخٌشاًي ، سػتَساًْبي ّتلل يلب ػلل     ببصديذ اٍليِ 

 ٍ بشاٍسد ّضيٌِ ّب ػشٍيغ ٍ هْوبًؼشاي داًـگبُ

 يك ّفتِ هبُ قبل اص ؿشٍع ّوبيؾ 88

هزاكشُ بلب ػلبلٌْبي ػلخٌشاًي ، سػلتَساًْبي ّتلل يلب ػلل         

 ػشٍيغ ٍ هْوبًؼشاي داًـگبُ ٍ عقذ قشاسداد

 يك ّفتِ هبُ قبل اص ؿشٍع ّوبيؾ  6-5

يلب ػلل  ػلشٍيغ ٍ هْوبًؼلشاي     ّوبٌّگي هجذد  بلب ّتلل   

 ٍ تشتيب هقذهبت پزيشاييداًـگبُ 

 سٍص 81 هبُ قبل اص ؿشٍع ّوبيؾ 8

 سٍص 81 هبُ قبل اص ؿشٍع ّوبيؾ 8 تـكيل كويتِ اػتقببل 

 سٍص 4 سٍص قبل اص ؿشٍع ّوبيؾ 85 ْوبًبىيًظبست بش اػكبى هٌبػب ه

 سٍص4 هبُ قبل اص ؿشٍع ّوبيؾ 8 بيٌي اهكبًبت الصم جْت اهَس هشبَط بِ ًقليِ پيؾ

 سٍص  1 سٍص قبل اص ؿشٍع ّوبيؾ 8-1 ّوبٌّگي بب هؼئَالى ريشبظ جْت تبهيي ٍػيلِ ًقليِ هَسدًيبص

 ّوبيؾهبُ ٍ عي  8 هبُ قبل تب صهبى ؿشٍع ّوبيؾ 8اص  اًجبم اهَسحول ٍ ًقل دس عي ّوبيؾ ٍ ًظبست بشآى 

 سٍص 3 هبُ 2 ( ...خَدكبس كي  كبغز ٍ . )خشيذ هلضٍهبت ّوبيؾ

 

 ------------كبسؿٌبع ّوكبس ٍ هـبٍس دس هعبًٍت پظٍّـي: دكتش 
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 روابط عمومي تشريفات وواحد 

 

 زمان الزم جهت اتمام كار  زمان شروع وظايف

 سٍص 85 ؿشٍع ّوبيؾهبُ قبل اص  8-3اص  ّوبٌّگي هشبَط بِ تْيِ بليظ هذعَيي

 سٍص 45 هبُ قبل اص ؿشٍع ّوبيؾ 3 ًْبدّب ٍ الصم بب ػبيش ػبصهبًْب استببعبت

 سٍص 7 هبُ قبل اص ؿشٍع ّوبيؾ3 هجشي بشًبهِ ّبي افتتبحيِ ٍ ػخٌشاًي ّب اهَس هشبَط بِ

 سٍص 85 هبُ قبل تب صهبى ؿشٍع ّوبيؾ 3اص  ٍ كذا ٍ ػيوب  بّ پَؿؾ خبشي ٍهلبحبِ ّب تَػظ سػبًِ

 سٍص 7 هبُ قبل تب صهبى ؿشٍع ّوبيؾ 3اص  ّوبٌّگي بب كذا ٍ ػيوب 

 سٍص 3 هبُ قبل اص ؿشٍع ّوبيؾ VIP,CIP   8  ّوبٌّگي جْت

 هبُ 8 هبُ قبل تب ؿشٍع ّوبيؾ3 ّوبٌّگي بب هؼئَالى اػتبًي

 سٍص 85 هبُ قبل تب صهبى ؿشٍع ّوبيؾ8ٍ3 ّوبٌّگي الصم بب آػتبى قذع سضَي 

 سٍص 85 هبُ قبل تب صهبى ؿشٍع ّوبيؾ8ٍ3 الصم بب آطاًؼْبي تفشيحي ٍ جْبًگشديّوبٌّگي 

 سٍص 85 هبُ قبل اص ؿشٍع ّوبيؾ 8 تْيِ پالكبسدّبي الصم دس ػغح ؿْش، داًـگبُ ٍ فشٍدگبُ

 سٍص 3 ّفتِ قبل اص ؿشٍع ّوبيؾ 1 چبچ آگْي ّبي ّوبيؾ دس سٍصًبهِ هٌبػب

 سٍص 7 ّوبيؾّفتِ قبل اص ؿشٍع  1 پشدُ ًَيؼي

 ------------كبسؿٌبع ّوكبس ٍ هـبٍس دس هعبًٍت پظٍّـي: دكتش 
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 سمعي و بصريواحد 

 

 وظايف

 

 زمان شروع

 

زمان الزم جهت اتمام 

 كار 

 يك هبُ   ّفتِ قبل اص ؿشٍع ّوبيؾ 1-8هبُ ٍ  88 بشسػي ػبلي ّبي ػخٌشاًي ٍ عقذ قشاسداد 

فشاّن ًوَدى اهَس هشبَط بِ اػاليذ ديؼكت ٍ پَػتش 
 كَت ٍ تلَيش دس هحل ّوبيؾ

 دٍ ّفتِ  يكوبُ قبل ٍ صهبى ؿشٍع ّوبيؾ

 دٍ ّفتِ هبُ قبل اص ؿشٍع ّوبيؾ 3 تبهيي اهكبًبت ًشم افضاسي ٍ ػخت افضاسي

 هذت ّوبيؾ ---- اهَس فيلن بشداسي 

 هذت ّوبيؾ ---- اهَس عكبػي 

 هذت ّوبيؾ ---- حضَس كبسؿٌبػبى جْت اسائِ خذهبت الكتشًٍيكي

 

  ------------كبسؿٌبع ّوكبس ٍ هـبٍس دس هعبًٍت پظٍّـي: دكتش
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 طراحي و امور سايت واحد 

 زمان الزم جهت اتمام كار  زمان شروع وظايف

 ّفتِ  1 هبُ قبل اص ؿشٍع ّوبيؾ  88 عشح آسم ّوبيؾ 

 ّفتِ 1 هبُ قبل اص ؿشٍع ّوبيؾ 11 عشح ػشبشگ ٍ پبكت هكبتببت

 ّفتِ 1 هبُ قبل اص ؿشٍع ّوبيؾ 88 عشاحي بشٍؿَس

 ّفتِ 3 هبُ قبل اص ؿشٍع ّوبيؾ88 عشاحي پَػتش 

عشح جْت لَح ٍ ّذايبي ػخٌشاًبى ٍ ؿشكت 
 كٌٌذگبى 

 ّفتِ 8 هبُ قبل اص ؿشٍع ّوبيؾ 3-2

 ّفتِ 3 هبُ قبل اص ؿشٍع ّوبيؾ  3 التعشاحي كتببچِ خالكِ هقب

 ّفتِ 8 هبُ قبل اص ؿشٍع ّوبيؾ  8 عشاحي كبست ػيٌِ جْت كليِ افشاد ّوبيؾ 

 ّفتِ 8 هبُ قبل اص ؿشٍع ّوبيؾ HOME-PAGE 88عشح 

 هبُ بعذ اص  8تب  هبُ قبل اص ؿشٍع 88اص  دس ػبيت قشاسدادى اعالعبت ّوبيؾ
 ّوبيؾ

 ّفتِ 8

 

 هذيشيت فٌآٍسي اعالعبت )آقبي هٌْذع(

پوستر همايش  جهت درج در پيشنهادي موارد        

 پَػتش ّوبيؾ هي ببيؼت حبٍي اعالعبت صيش ببؿذ :

 عٌَاى ّوبيؾ -8

 تبسيخ ٍ هحل بشگضاسي ّوبيؾ -1

 () پغ اص كذٍس هجَص تخليق اهتيبص دس كَست اهكبى هيضاى اهتيبص ٍ گشٍّْبي هـوَل  ، آهَصؽ هذاٍماهتيبص  سا بَدىدا -3

 هحَسّبي ّوبيؾ ٍ عٌبٍيي هقبالت هَسد پزيشؽ   -4

 جٌبي ّوبيؾ ) كبسگبّْب ....( هببحث  -5

 اخشيي هْلت اسػبل هقبالت -6

 ػبصهبًْب ٍ اًجوي ّبي ّوكبس دس بشگضاسي ّوبيؾ -7

 ٍ فبكغ دبيشخبًِ   ، آدسع ػبيت، تلفي E-mail آدسع پؼتي دبيشخبًِ ّوبيؾ،  -8

 ّوكبس دس بشگضاسي ّوبيؾآسم ّوبيؾ ٍ لَگَي داًـگبُ ٍ ػبصهبًْبي  -9

  ركش دقيق سٍؽ ثبت ًبم -81
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 امور مالي همايش

 

 وظايف

 

 زمان شروع

 

 زمان الزم جهت اتمام كار 

 دس صهبى تعييي ؿذُ اص عشف ّوبيؾ دس صهبى تعييي ؿذُ اص عشف ّوبيؾ  دسيبفت ّضيٌِ ثبت ًبم 

اص صهبى تلَيب ّوبيؾ تَػظ جلؼِ  هشبَط بِ ّوبيؾ  اًجبم كليِ اهَس هبلي
 ؿَساي پظٍّـي 

اص صهبى ؿشٍع ّوبيؾ تب حذاقل دٍ 
 هبُ بعذ اص ّوبيؾ 

 هبُ  4 هبُ قبل اص ؿشٍع ّوبيؾ  6 دسيبفت ّضيٌِ ّبي ًوبيـگبّي هشبَط بِ غشفِ ّب 

 

                         كبسؿٌبع ّوكبس ٍ هـبٍس دس هعبًٍت پظٍّـي: 

 

 

 

 

 

 


