فرم شماره  :3درخواست ارائه پیشنهاد ()RFP
(فراخوان پروژه پژوهشی)
عنوان پروژه پژوهشی
تدوین سند پیوست رسانهای فعالیتهای شهرداری اصفهان
بیان مسئله و ضرورت پژوهش

نوع و کیفیت مدیریت در حوزه روابط عمومی و اطالعرسانی تاثیری مستقیم بر کیفیت آگاهی ،اعتماد اجتماعی ،مشارکت
و رضایت مردم نسبت به نهادهای حاکمیتی دارد .در این میان نهاد شهرداری بویژه در بافتهای با وسعت جمعیت و کالالن-
شهری به طور روزانه و دائمی در جریان ارتباطی وسیع مردمی قرار دارد .هر چقدر میزان و کیفیت اطالعرسالانی دالدماو و
فعالیتهای شهرداری مناسب و فراگیر باشد هم ددمترسانی مردم تسهیل میگالردد و هالم رضالایت و مشالارکت اجتمالاعی
افزایش پیدا مینماید .مدیریت مناسب و هوشمند اطالعرسانی سرگردانی وضعف مردم را در مواقع مختلف(شرایط بحرانی،
دریافت ددماو شهری ،آشنایی با امکاناو و ظرفیت هالا و ...کالاهش و بالا ای الاد شالفافیت کالافی تسالهیلنر تالامین نیازهالای
شهروندان نیز دواهد بود.
شهرداری بویژه در موقعیت کالنشهرها به عنوان نهای عمومی دولتی یکی از درگاههای وسیع ددماتی و ارتبالاطی بالا مالردم
است که نوع عملکرد حوزه ارتباطاو و مهندسی اطالعرسانی در افزایش رضایت و مشارکت و اقدام معقالو شالهروندان در
شرایط مختلف مهم و تعیینکننده است.در همین زمینه در یک دستهبندی اولیه میتوان حوزه ارتباطاو و اطالعرسانی را در
چهار زمینه پروژههای شادص شهری ،پروژههای معمو و جاری ،مالدیریت شالرایط بحرانالی و دالا

و بسالترهای دالدماو

عمومی شهروندان یه شهروندان دستهبندی نمود .در هر چهار زمینه ،حوزه ارتباطاو و اطالالعرسالانی نیازمنالد یالک پیوسالت
رسانهای است که در آن به تناسب اقتضالائاو و جالنف فعالیالت و شالرایط فرهننالی اجتمالاعی مخالاطبین ،ا الو  ،الزامالاو و
راهکارهای وقوع فعالیت حیح رسانهای تبیین و کاربردی شده باشند.
بنابراین پیوست رسانهای فعالیتهای شهرداری که در بردارنده ا و  ،الزاماو و راهکارهای وقالوع فعالیالت الحیح و مالوثر
رسانهای است؛ یکی از ابزارهای مورد نیاز جهت بهینه شدن ددمترسانی و افزایش رضایت و مشارکت مردمی است.
اهداف یا پرسشها

-1تبیین النوی مفهومی و عملیاتی تحقق پیوست رسانهای فعالیتهای شهرداری
 -2تبیین دقیق ا و  ،الزماو و راهکارهای اطالعرسانی فعالیتهای شهرداری
 -3تبیین شادصهای رعایت و اجرای پیوست رسانهای و چک لیست ارزیابی آن.
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خروجی های مورد انتظار

 -1النوی مفهومی و عملیاتی تحقق پیوست رسانهای فعالیتهای شهرداری.
 -2ا و  ،الزماو و راهکارهای اطالعرسانی فعالیتهای شهرداری.
 -3شادصهای رعایت و اجرای پیوست رسانهای و چک لیست ارزیابی آن.
 -4دستورالعمل اجرایی پیوست رسانهای در فعالیت های شهرداری اعم از پروژههای شادص شهری ،پروژههای معمو و
جاری ،مدیریت شرایط بحرانی و دا

و بسترهای ددماو عمومی شهروندان به شهروندان و دینر حیطهای مورد نیاز.
 -تخصصهای موردنیاز

مدیریت استراتژیک ،مدیریت فرهنگی  ،جامعهشناسی ارتباطات،مدیریت رسانه و فضای مجازی،
الزامات پروژه

 -1تمامی دروجیهای مورد انتظار باید بر اساس پشتوانه کارشناسی و تکنیکی دقیالق  ،قابالل اثبالاو و متناسالب اسالتخرا و
ارائه شوند.
 -2این پژوهش یک فعالیت بینرشتهایست و م ری پروژه ضروری است روابط و نحوه تعامالو تخصالصهالای مختلالف را
در جریان ان ام این تحقیق تنظیم نمایند.
 -3در بخش روششناسی شفافیت و دقت الزم در مد پژوهش و تکنیک ان ام آن ورو گیرد.

