فرم شماره  :3درخواست ارائه پیشنهاد ()RFP
(فراخوان پروژه پژوهشی)
عنوان پروژه پژوهشی
تدوین سند راهبردی اداره کل ارتباطات و امور بینالملل
بیان مسئله اهمیت و ضرورت پژوهش

تحول موضوع روابط عمومی در شهرداریها به اداره کل ارتباطات و امور بینالملل ،به طور طبیعیی اتظایار و ملالبیه ارت یا
سلح ارتباطی و ت شآفرینی در کنش اجظماعی موثر شهروتدان را به همراه دارد .پیشفرض حاکم بر حوزه ارتباطات و امور
بینالملل بسظرسازی و ایجاد زمینه تعامل و ارتباط موثر حداکثری در حوزه داخلی و بیینالمللیی اسی  .ئاتیدتا تح یی نیین
کارکرد و اثربخشی تیازمند یک ئلبتمای دئیی و به روز و مظناسب با ائظضیاتات اجظمیاعی و فرهن یی شیهروتدان و فضیای
حاکم بر شرایط فعلی شهری و بینالمللی اس  .فلذا سند راهبردی که در ئالب ارکان جه ساز جه بخیش جرییان رفظیار
سازماتی اداره کل ارتباطات باشد بسیار ضروری و مور تیاز اس  .محظوای این سند فوق که در ئالب شیماتیداز ،ارزشهیا،
بیاتیه ماموری  ،اهداف کالن و عملیاتی و راهبردها اس
اجظماعی و فرهن ی خواهد بود .به همین جه
الملل " با هدف ارت ا سلح عملکردی و مشیخ

تامین کننیده حرکی

هدفمنید ،هوشیمند و مظناسیب بیا ائظضیاتات

طرح " تدوین سند راهبردی ارت ا عملکرد اداره کل ارتباطات و امور بیین
شیدن دئییی اهید اف راهبیردی و عملییاتی در دسیظور کیار اداره کیل

ارتباطات ئرار گرفظه اس
اهداف یا پرسشها

-1تبیین دئیی ارکان جه ساز اداره کل ارتباطات شامل از شماتداز ،ارزشها ،بیاتیه ماموری  ،اهداف کالن و عملییاتی و
راهبردها.
 -2تبیین ت ش و جای اه ادارات زیرمجموعه اداره کل ارتباطات در تح ی اهداف کالن ،عملیاتی و راهبردها.
 -3تبیین شاخ

های سنجش میزان تح ی اهداف کالن و عملیاتی و اراته تحوه محاسبه آنها

برآورد زمانی5 :ماه

برآورد مالی 60 :میلیون تومان
خروجی های مورد انتظار

 -1شماتداز ،ارزشها ،بیاتیه ماموری  ،اهداف کالن و عملیاتی و راهبردها.
 -2ت ش و جای اه مدیری های زیرمجموعه اداره کل ارتباطات در تح ی اهداف کالن ،عملیاتی و راهبردها
 -3شاخ

های سنجش میزان تح ی اهداف کالن و عملیاتی و اراته تحوه محاسبه آنها
تخصصهای موردنیاز

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

 -1تمامی خروجی مورد اتظاار یعنی شماتداز ،ارزشها ،بیاتیه ماموری  ،اهداف کالن و عملیاتی و راهبردها ضروری اس
بر اساس پشظواته کارشناسی و تکنیکی دئیی  ،ئابل اثبات و مظناسب اسظخراج و اراته شوتد.
 -2این پژوهش یک فعالی

بینرشظهایس

و مجری پروژه ضروری اس

روابط و تحوه تعامالت تخصی

در جریان اتجام این تح یی تنایم تمایند.
 -3در بخش روششناسی شفافی و دئ

الزم در مدل پژوهش و تکنیک اتجام آن صورت گیرد.

هیای مخظلیر را

