
بخش هفتم

نــگــاهــی بـــر اقـــدامـــات 
ــاه  ــگـ ــشـ گـــســـتـــرده دانـ
وابط  پیام نــور در حــوزه ر
اطالع رسـانی و  عمــومــی 



158

گسترده دانشگاه پیام نور  نگاهی بر اقدامات 
در حوزه روابط عمومی و اطالع رسانی

7-1-1-حضور مؤثر و را ه اندازی شبکه مویرگی اطالع رسانی دانشگاه پیام نور در فضای مجازی
 راه اندازی صفحات مجازی اطالع رسانی دانشگاه در تمامی اپلیکیشن های پرمخاطب

 ایجاد بسترهای متعدد ارتباطی در فضای مجازی کشور به منظور ارتباط مداوم و مؤثر با دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی
با توجه به نوع قشر مخاطب دانشگاه که قشر جوان هستند و ضریب نفوذ باالی 9۰ % اپلیکیشن های فضای مجازی در بین این قشر، روابط

عمومی دانشگاه پیام نور ورود جدی به این عرصه را به منظور اطالع رسانی بهنگام در دستور کار خود قرار داده است.

کنون تمامی 31 استان کشور دارای صفحات مجازی اختصاصی در فضای مجازی هستند. * هم ا

 جدول 1-شبکه سازی مویرگی اطالع رسانی در فضای مجازی/ سازمان مرکزی

تعداد اعضا سال 1399تعداد اعضا سال 1397نام اپلیکیشنردیف

3.500 عضو فعال )3.5k(فاقد عضویتسروش1

19.000 عضو فعال )19k(62 عضواینستاگرام2

54.000 عضو فعال )54k(1400 عضوتلگرام3

16.400 دنبال کننده )16k(فاقد عضوآپارات4

حضور در سایر اپلیکیشن ها )گپ، بله و ایتا(

سال 1399سال 1397موضوعردیف
31 استان4 استانروابط عمومی های فعال در فجازی1

مجموع تعداد اعضا سال 1399تعداد اعضا سال 1397نام اپلیکیشنردیف
3.000 عضو فعال )3k(فاقد عضویتسروش1

40.000 عضو فعال )40k(فاقد عضویتاینستاگرام2

50.000 عضو فعال )50k(فاقد عضویتسایر پیام رسان ها3
حضور در سایر اپلیکیشن ها )گپ، بله و ایتا(

جدول 2 - شبکه سازی مویرگی اطالع رسانی در فضای مجازی/ استان ها

7-1-شبکه سازی بدنه اطالع رسانی دانشگاه
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7-2-1-هوشمندسازی روابط عمومی و کنشگری فعال در سطح کشور
 راه اندازی سامانه پایش اخبار لحظه ای در فضای رسانه های مکتوب، دیداری و شنیداری

 پایش لحظه ای اخبار در فضای مجازی و پاسخگویی مستمر
 پاسخگویی فعال به رسانه ها و سایت های خبری 

 ایجاد فضای تعامل مؤثر با خبرگزاری ها و اصحاب رسانه
 شفافیت و هوشمندی در پاسخگویی و تالش برای ارائه اقناع گری مخاطب

7-2-2-راه اندازی اولین سامانه یکپارچه اطالع رسانی سامانه آموزش مجازی
 با توجه به تعدد سامانه های آموزش مجازی )تقریبًا 31 سامانه مختلف در 31 استان(، به منظور جلوگیری از سردرگمی دانشجویان، اداره کل روابط عمومی 
دانشگاه اقدام به راه اندازی اولین سامانه یکپارچه اطالع رسانی سامانه آموزش مجازی در بین دانشگاه های کشور به نشانی www.lmsmap.pnu.ac.ir نمود.

مزایا: 
 کاربری آسان

 ایجاد نقشه و دسترسی آسان با کلیک بر روی هر استان
کز و واحدها  دسترسی به پورتال اطالع رسانی تمامی استان ها، مرا

 دسترسی به سامانه آموزش الکترونیک تمامی استان ها
 دسترسی به تمامی محتواهای آموزشی الکترونیک

 دسترسی آسان به منابع کامل دانشگاهی
 دسترسی به 25 خدمت الکترونیکی دانشگاه

7-2-هوشمندسازی و تقویت بسترهای اطالع رسانی به مخاطب
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گسترده دانشگاه پیام نور  نگاهی بر اقدامات 
در حوزه روابط عمومی و اطالع رسانی

7-2-5- تقویت پایگاه خبری رسمی دانشگاه پیام نور )یوپنا(
 جدول 6-تقویت پایگاه خبری رسمی دانشگاه پیام نور )یوپنا(

مجموعسال 1399سال 1398سال 1397اقدامردیف

86186418763922.675تولید خبر1

7-2-3-اولین اپلیکیشن هوشمند اطالع رسانی در بین دانشگاه های کشور

7-2-4-راه اندازی سامانه پیامکی اطالع رسانی به دانشجویان

 جدول 3-آمار بازدید دانشجویان از سامانه یکپارچه اطالع رسانی سامانه آموزش مجازی

کل بازدید از ابتدامتوسط بازدید روزانهاقدامردیف
24001.100.750میزان مراجعه دانشجویان1

 جدول5-راه اندازی سامانه پیامکی اطالع رسانی به دانشجویان

تعداد سال 1398تعداد سال 1396اقدامردیف
1.285.146 پیامک0تعداد پیامک های اطالع رسانی ارسال شده1

 جدول 4-اولین اپلیکیشن هوشمند اطالع رسانی در بین دانشگاه های کشور

هدفنام اپلیکیشن
 تعداد اعضا سال

1397
 تعداد اعضا سال

1398
 تعداد اعضا سال

1399
اولین اپلیکیشن هوشمند 
اطالع رسانی دانشگاه پیام نور

)پیام من(

تسهیل اطالع رسانی به 
دانشجویان از طریق گوشی تلفن 

همراه و به صورت رایگان
375,838 نصب فعال7.600 نصب فعال0

54.000 
 عضو فعال

3.500 
 عضو فعال

19.000 
 عضو فعال

16.400 
 عضو فعال
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، صوت و ویدیو  جدول 7-آمار تولید محتوای اطالع رسانی و آموزشی در قالب تصویر خبر

مجموعتعداد سال 1399تعداد سال 1398تعداد سال 1397نام اپلیکیشنردیف
درصد رشد

1399 به 1398

47٪324779-تولید ویدئوکست1

40٪101424-تولید پادکست 2

47٪93137230-تولید فوتونیوز3

4900٪1545095تولید خبرنامه الکترونیک4

300٪6312461تولید اینفوگراف5

850٪271928تولید موشن گرافی6

300٪1247تولید انیمیشن7

، صوت و ویدیو 7-3-1-تولید محتوای اطالع رسانی و آموزشی در قالب تصویر خبر
 با توجه به رویکرد نوین اطالع رسانی در تولید محتوای اطالع رسانی اداره کل روابط عمومی دانشگاه پیام نور اقدام به تولید اخبار و اطالعیه های 

به صورت فوتونیوز، پادکست و ویدئوکست نموده است که پیش از این مسبوق به سابقه نبوده است.

%300

انیمیشن

%300

اینفوگراف

%47

فوتونیوز

%47

ویدئوکست

%850

موشن گرافی

%4900

خبرنامه الکترونیک

%40

پادکست

7-3-تولید محتوای غنی )آموزشی و اطالع رسانی( در فضای مجازی
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گسترده دانشگاه پیام نور  نگاهی بر اقدامات 
در حوزه روابط عمومی و اطالع رسانی

7-4-2-ارتقای بازتاب دستاوردهای دانشگاه در رسانه ملی

7-4-1-تقویت بازتاب خبری اخبار دانشگاه در رسانه های مکتوب دیداری و شنیداری کشور

 جدول 9-حضور مؤثر در رسانه ملی

رشد 99 به 97سال 1399سال 1398سال 1397

186٪82108235بازتاب خبری دانشگاه در صداوسیما 

  جدول 8-تقویت بازتاب خبری اخبار دانشگاه در رسانه های مکتوب دیداری و شنیداری کشور
تعداد سال 1399تعداد سال 1397اقدامردیف

59646551تولید خبر1

1247916755بازتاب سایر رسانه ها 2

23نشست مطبوعاتی3

84132گفتگو با خبرگزاری ها4

03بازدید خبرگزاری5

7-4-مرجعیت رسانه ای روابط عمومی و افزایش تولید و بازتاب اخبار و دستاوردها

%186

 رشد تولید خبر و  بازتاب  دستاوردهای دانشگاه 
در صدا و سیما
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7-4-3-رشد 47 درصدی تولید خبر و  بازتاب  دستاوردهای دانشگاه در سایت های خبری 

%47

 رشد تولید خبر و  بازتاب  دستاوردهای دانشگاه 
در سایت های خبری

 جدول 10-تولید خبر و  بازتاب  دستاوردهای دانشگاه در سایت های خبری

سال 99سال 98سال 97ماه

(فروردین ()128 خبر + 352 سایت دیگر ()399 خبر + 1063 سایت دیگر )393 خبر + 1314 سایت دیگر

(اردیبهشت ()418 خبر + 699 سایت دیگر ()536 خبر + 1342 سایت دیگر )464 خبر + 2082 سایت دیگر

(خرداد ()260 خبر + 689 سایت دیگر ()488 خبر + 1100 سایت دیگر )389 خبر + 1296 سایت دیگر

(تیر ()353 خبر + 915 سایت دیگر ()671 خبر + 1959 سایت دیگر )485 خبر + 1624 سایت دیگر

(مرداد ()313 خبر + 617 سایت دیگر ()482 خبر + 1236 سایت دیگر مرداد )500 خبر + 1508 سایت دیگر

(شهریور ()366 خبر + 1038 سایت دیگر ()558 خبر + 1224 سایت دیگر شهریور )500 خبر + 1461 سایت دیگر

(مهر (مهر )489 خبر + 1006 سایت دیگر (مهر )531 خبر + 1034 سایت دیگر مهر )500 خبر + 1797 سایت دیگر

(آبان (آبان )439 خبر + 1432 سایت دیگر (آبان )523 خبر + 1287 سایت دیگر آبان )500 خبر + 2435 سایت دیگر

(آذر (آذر )751 خبر + 1785 سایت دیگر (آذر )851 خبر + 1728 سایت دیگر آذر )500 خبر + 1304 سایت دیگر

(دی (دی )436 خبر + 1073 سایت دیگر (دی )519 خبر + 1380 سایت دیگر دی )500 خبر + 1100 سایت دیگر

(بهمن (بهمن )513 خبر + 1469 سایت دیگر (بهمن )659 خبر + 1872 سایت دیگر بهمن )500 خبر + 1564 سایت دیگر

(اسفند (اسفند )597 خبر + 1369 سایت دیگر (اسفند )334 خبر + 1530 سایت دیگر اسفند )427 خبر + 1067 سایت دیگر

ع 1650023,29524,210مجمو

26

تولید خبر روزانه

29222

ع اخبار تولیدی در  مجمو
سه سال
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گسترده دانشگاه پیام نور  نگاهی بر اقدامات 
در حوزه روابط عمومی و اطالع رسانی

7-4-4-ارتباط مؤثر با رسانه ها

 جدول 12-ارتباط مؤثر با رسانه ها

تعداد سال 1398اقدامردیف

14746تعداد اخبار چاپ شده در رسانه ها1

240تعداد مصاحبه هایی که روابط عمومی انجام داده است2

252تعداد گزارش های مطبوعاتی تهیه شده و ارسال شده به رسانه ها3

18تعداد گزارش عملکردهای تهیه شده و ارسال شده به رسانه ها4

7-4-5-ارتباط زنده اینترنتی مدیران و معاونان با همکاران و دانشجویان
 جدول 13-تعداد نشست پرسش و پاسخ زنده اینترنتی

تعداد سال 1399تعداد سال 1398تعداد سال 1397اقدامردیف

058نشست پرسش و پاسخ زنده اینترنتی1

 جدول 14-نشست پرسش و پاسخ زنده اینترنتی به تفکیک حوزه  ها

مجموع تعداد افراد آنالینتعداد دفعاتموضوعردیف

513810پرسش و پاسخ زنده اینترنتی معاون اداری مالی1

13850پرسش و پاسخ زنده اینترنتی معاون آموزشی2

26938پرسش و پاسخ زنده اینترنتی دانشجویی3

 جدول 11-بازتاب تولیدات رسانه ای در فضای مجازی

رشد 99 به 97سال 1399سال 1398سال 1397

1500٪15.999270.000-پایش بازتاب در فضای مجازی
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7-5-1-33 میلیارد ریال درآمدزایی مستقیم مالی 
با توجه به سیاست راهبردی دانشگاه مبنی بر لزوم درآمدزایی مدیران، اداره کل روابط عمومی جزو برترین مدیریت ها در بین مدیران سازمان مرکزی 
و سطح کشور بوده است به نحوی که در سال 98، مجموع درآمدزایی این اداره کل از 28 استان کشور و حدود 3۰۰ مرکز دانشگاهی بیشتر بوده است. 

7-5-2-صرفه جویی مالی با کاهش هزینه  های تبلیغات و اطالع  رسانی با تبلیغات متحدالشکل
با عنایت به هزینه باالی تبلیغات و اطالع رســانی غیرمتمرکز که ســال ها به صورت یک روال ثابت در تمامی اســتان ها انجام می گرفت با سیاســتگذاری 
صحیح صورت گرفته محتوای تبلیغی به صورت واحد در ستاد روابط عمومی کشوری صورت گرفته که در نتیجه باعث کاهش حدود 9۰% هزینه های 

تبلیغات در سراسر کشور )جهت جذب دانشجو( و اطالع رسانی فرآیندها شده است.

 جدول 15-میزان درآمدزایی روابط عمومی

درآمدزایی اداره کل روابط عمومیسال

1,395,000,000 ریال1397

13,450,000,000ریال1398

7,450,000,000 ریال1399

10,065,000,000 ریال1400

32,360,000,000 ریالجمع کل

7-5-درآمدزایی، ایجاد ارزش افزوده و صرفه جویی مالی 

 جدول 16-هزینه طراحی تبلیغات ساالنه

میزان صرفه جوییپس از سال 1397قبل از سال 1397

90٪120,000,000 ریال1,500,000,000 ریالهزینه طراحی برآوردی تبلیغات ساالنه 
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گسترده دانشگاه پیام نور  نگاهی بر اقدامات 
در حوزه روابط عمومی و اطالع رسانی

7-6-1-رشد جذب دانشجو در دو سال متوالی در تمامی مقاطع
گرفته: اقدامات صورت 

 تدوین کمپین اطالع رسانی و جذب دانشجو
غ التحصیالن موفق در تولید محتوای اطالع رسانی  بهره گیری از فار

 تالش در جهت ریبرندینگ دانشگاه
 تبلیغات متحد و واحد در سراسر کشور

 بهره گیری از فرصت های اطالع رسانی در بازه های پربازدید )سفرهای نوروزی، سفرهای تابستانه(
 تبلیغات هدفمند اختصاصی برای هر جامعه هدف )تبلیغات اختصاصی اقشار مختلف مانند بانوان خانه دار، کارمندان و شاغلین، ورزشکاران، 

داوطلبان وکالت، روانشناسی و…(
 بهره گیری از ظرفیت تبلیغات صداوسیما

 تولید خبر و حضور مؤثر در بخش های مختلف خبری در بازه های جذب دانشجو
 ایجاد موج رسانه ای

 برگزاری های دوره های آموزشی سواد رسانه ای برای همکاران روابط عمومی کل کشور

 جدول 17-آمار پذیرش اولیه و جذب قطعی دانشجو کارشناسی بر اساس سوابق تحصیلی

سال 1400سال 1399سال 1398سال 1397

54,054179,120151,273158,000پذیرش اولیه دانشجو کارشناسی بدون کنکور 

-  58,685126,849113,827جذب قطعی دانشجو کارشناسی بدون کنکور

7-6-رشد جذب دانشجو با افزایش اعتماد و اقبال عمومی 



167

 جدول 18-آمار پذیرش اولیه و جذب قطعی دانشجو کارشناسی ارشد فراگیر

رشد 99 به 97سال 1399سال 1398سال 1397

67٪87,680 نفر65,811 نفر52,374 نفرتعداد داوطلب ارشد فراگیر 

43٪19,02510,73227,320تعداد دانشجویان ارشد فراگیر 

%192

رشد پذیرش دانشجو 
کارشناسی

%43

رشد  تعداد دانشجو 
ارشد فراگیر

%81

رشد تعداد کل 
 دانشجویان ورودی 

جدید دانشگاه

%621

رشد درآمدزایی روابط 
عمومی

%93

رشد جذب قطعی 
دانشجو کارشناسی

%67

رشد تعداد داوطلب 
ارشد فراگیر

ارتقای جذب دانشجو و درآمدزایی اداره کل روابط عمومی

 جدول 19-آمار تعداد کل دانشجویان ورودی جدید دانشگاه

رشد 99 به 97سال 1399سال 1398سال 1397

81٪141,497 نفر137,944 نفر78,057 نفرتعداد کل دانشجویان ورودی جدید دانشگاه
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گسترده دانشگاه پیام نور  نگاهی بر اقدامات 
در حوزه روابط عمومی و اطالع رسانی

7-7-ارتقا ساختاری جایگاه روابط عمومی در استان ها، مراکز و واحدها

کز و واحدها بوده  اســت که موجب افزایش  یکی از اقدامات مهم صورت گرفته ارتقا و تثبیت جایگاه روابط عمومی در ســازمان، ســتاد های اســتانی و مرا
کیفیت خدمات، امنیت شغلی و دلگرمی همکاران این عرصه گردیده  است.

 برگزاری منظم دوره های آموزش ضمن خدمت همکاران روابط عمومی
 بهره گیری از مدیران و کارشناسان ارشد صداوسیما به عنوان مدرسان کارگاه های دانش افزایی

 تدوین دستور العمل ها و اخذ مصوبات مختلف از هیئت رئیسه دانشگاه در خصوص جایگاه روابط عمومی در استان ها
 تقدیر و تشکر ساالنه از مدیران برتر روابط عمومی

 پیشنهاد ارتقا ساختاری حوزه روابط عمومی به هیئت امنا
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7-8-پیشنهاد و اخذ مصوبه تشکیل شورای عالی اطالع رسانی و تبلیغات دانشگاه برای اولین بار

بــا توجــه بــه حلقــه مفقوده شــورای اطالع رســانی و روابط عمومی در ســطح اســتان ها و همچنین فقدان یک بازوی سیاســتگذار تصمیم گیر در ســطح 
سازمان مرکزی برای اولین بار در تاریخ دانشگاه شورای عالی تبلیغات و اطالع رسانی دانشگاه با مصوبه شورای دانشگاه تأیید و تصویب شد.



170

گسترده دانشگاه پیام نور  نگاهی بر اقدامات 
در حوزه روابط عمومی و اطالع رسانی

7-9- ارتقا روابط عمومی داخلی با برگزاری مالقات های عمومی و سفرهای استانی

یکی از اقدامات مهم در حوزه روابط عمومی هر ســازمان، فراهم ســازی بســتر ارتباط پرســنل با عالی ترین مقام هر ســازمانی اســت. در دانشگاه پیام نور 
کنــش بــاالی جفرافیایی  فواصل دور این امکان متفاوت با ســایر ســازمان ها بوده و این امر توســط روابط عمومی های اســتانی و با برگزاری  به دلیــل پرا

نشست های مالقات عمومی با  روسای استانی طی سال ها پوشش داده شده است. 
به هر روی به دلیل لزوم این ارتباط، تا پیش از شیوع کرونا برگزاری مالقات های عمومی ریاست دانشگاه با همکاران و دانشجویان به صورت هفتگی 
برگزار شد و به طور متوسط در هر سال 56 نشست مالقات عمومی )برخی هفته ها دو نوبت( به مدت دو ساعت با حضور بیش از 735 نفر برگزار شد. 
ضمن اینکه در طول 4 ســال گذشــته، ریاســت و اعضای هیئت رئیسه دانشــگاه به تمامی مناطق ده گانه و تمامی استان های کشور جهت بازدید های 

استانی و گفتگوی رودررو با همکاران اقدام کردند. 
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یت دانش برای اولین بار 7-10-تولید مستند تاریخ شفاهی دانشگاه پیام نور با هدف مدیر

ح و شناســایی وقایع، رویدادهــا و حوادث تاریخی بر اســاس دیده ها، شــنیده ها و  تاریــخ شــفاهی یکــی از شــیوه  های پژوهش در تاریخ اســت که به شــر
عملکرد شــاهدان، ناظران و فعاالن آن ماجراها می پردازد. شــروع، گســترش و پیشــرفت تاریخ شــفاهی در دنیا با دانشــگاه ها عجین بوده است. نگاهی 
به تاریخ شــفاهی به عنوان روشــی نوین در عرصه جمع آوری، نگهداری و ســاماندهی منابع شــفاهی در کشــور ما هنوز نهادینه نشــده اســت. انبوهی از 

خاطرات ثبت نشده و سنت های فراموش شده به همراه غنای فرهنگی این مرز و بوم ضرورت توسعه، گسترش و ساماندهی آن را پدیدار می نماید. 
از آنجایی که یکی از رسالت های بخش روابط عمومی در سازمان ها، جمع آوری مستنداتی است که هویت، پیشینه و تاریخ دانشگاه را شامل می شود، 
ازاین رو جهت پربار شــدن این رســالت ثبت و ضبط تاریخ شــفاهی 4 ســال اخیر طی بازه زمانی ســال های 1396 الی 14۰۰ و با محوریت مستندســازی و 

مدیریت دانش برای اولین بار صورت گرفت، امری که بی شک می تواند در سال های آتی پربارتر گسترش یابد.



هیئت رئیسه دانشگاه پیام نور 1396-81400-6-رشد جذب دانشجو با افزایش اعتماد و اقبال عمومی 
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