
شرکت دانش بنیان پرتو نواندیشان آران

مداوم و موثر با مردم حوزه انتخابیه ارتباط 
. باشیدخود داشته 

براستی یک نماینده و منتخب واقعی مجلس چگونه می تواند            
با موکلین خود تعامل موثر و مستمر برقرار کند ؟



NAME OR LOGO

جزییابعجیبیطرزبهنوینهایفناوریاینکهبهتوجهبا
وشدهآمیختهدرهممردمروزمسایلترینکلیوترین

ها،درخواستاطالعات،اخبار،انتقالعناصرعنوانبه
یعمومهایدیدگاهبیانحتیوپیشنهاداتوانتفادات
درعنصراینخالیجایمتاسفانهامااند،شدهشناخته

شدتیهمجلسنمایندگانمردمیارتباطاتیحوزه
.گرددمیحس

باطارتسامانهطریقازنمایندگانبامردمدوسویهارتباط
تابودهفراوانیمزیت هایدارایشکبدونآرانمردمی
انکبیکداشتنکناردرمی توانندنمایندگانکهجایی

ازجستنآگاهیضمنمردمی،هایدغدغهازاطالعاتی
زااستفادهباخود،نمایندگیهایحوزهوضعیتآخرین

رفعباوگرفتهتاثیرگزاروموقعبهتصمیماتاطالعات،این
خاصشرایطدرمردمهاینیازمندیپاسخگویمشکالت،

.باشندکنونی

1

راهبردی ارتباط مردمی نمایندگان مجلسآماده سازی مبانی 



NAME OR LOGO

برایاهربهترینوتنهامجلس،نمایندگانمردمیارتباطسامانه
واشدبمینمایندهعملکردکنندهارایهیاوخوداخبارانعکاس

دراییبسزسهمتواندمیکهتاثیرگذارمرجعومنبععنوانبه
وباشدهداشتانتخابیهمناطقمعضالتومشکالترفعتوسعه،

نقشنمایندگانبهنگاممداخالتوگیری هاتصمیمدر
.نمایدارائهبسزایی

مردموحاکمیتبینارتباطیپل

جامعهعمومیمطالباتپاسخگوی

حضوریمراجعاتبرایمناسبجایگزین

رسیدکیزمانکاهشومشکالترفعسرعتافزایش

یکالکتروندولتتحققراستایدرموثروبلندگامیشدنبرداشته

یعمومافکاروجامعهباآسانوسهلارتباطبرایراهکارمناسب ترین

هایدرخواستپیشرفتخصوصدرلحظهبهودقیقرسانیاطالع
مردمی

تخبمنینمایندهباارتباطبهنیاززماندرمردمسردرگمیازجلوگیری
خود

ارتباط مردمی نماینده مجلس مدیریتدررویکردی جدید

با مردمارتباط مستمر و موثر راهبرد برای تدوین 
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NAME OR LOGO

لیلتحبرایکارآمدابزارهاییمدیریتیداشبوردهای
صورتاقداماتوسامانهبهشدهواردداده های

مهمپارامترهایاساسبرکهباشنندمیگرفته
موردمواردتفکیکبهوزندهصورتبهاطالعات

وندشمیکشیدهتصویربهنموداریصورتبهنیاز
.باشندتحلیلودرکقابلراحتیبهتا

ردفاتعملکردوضعیت،ماکتباتآمارمثالبرای
...ومردمیهاینظرسنجیوشده،تبادلهایپیام

ادهدنمایشنموداریصورتبهنوعتفکیکبهکه
موضوعاتراحتیبهتواندمینمایندهوشودمی

ودادهقرارتوجهموردوبررسیرامهمومختلف
.دهدانجامموثرودقیقهایریزیبرنامه

داشبورد مدیریتی و گزارشات آماری
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NAME OR LOGO 4

ارائه نمونه های آماده در قسمت نامه نگاری و امکان تفویض اختیار در نامه نگاری ها

امکانات جامع نامه نگاری و مکاتبات و حذف کاغذ از گردش مکاتبات

امکان نظر سنجی افکار عمومی در هر زمینه ای

مدیریت قرار مالقات ها و یادآوری ها

کاربرپسندی و امکانات شخصی سازی

امکان نامه نگاری در اپلیکیشن

دستیابی به آخرین اطالعات

گزارش آماری ارتباط مردمی

ثبت درخواست های مردمی

کنترل سطوح دسترسی

برگزاری جلسات آنالین

استفاده بهینه از زمان

پنل مدیریت جلسات 

مشاهده آمار نامه ها 



NAME OR LOGO 5

بطعدم ضرورت نیاز به حضور نماینده در دفاتر نمایندگی جهت انجام برخی امور به واسطه ی ارتباط برخط و مستقیم با مردم و سازمان های مرت
مگر در موارد خاص.. ..عدم نیاز به تفویض امضاء و اختیاز به افراد زیر دست در خصوص مکاتبات و نامه نگاری ها و 

ایجاد تابلوها ی مخصوص اعالنات نماینده مجلس که بصورت مستمر اطالعات و اخبار  در آن ارائه گردد
آرشیو اطالعات مربوط به تمامی فرایندهای صورت گرفته از شروع ارتباط تا نتیجه ی درخواست

رسیدگی مستقیم به نامه ها ی ارجاعی، بدون نیاز به حضور نماینده در دفاتر نمایندگی
ارتباط سهل و آسان با نماینده و مشاهده روند پیگیری درخواست ها

انعطاف پذیری بر اساس شیوه های مختلف مدیریت دفاتر نمایندگی
قابلیت تفویض و تقسیم وظایف، متناسب با سمت و توانمندی افراد

تهیه و ارائه نامه های روتین و تایپ شده فرمی
امکان مشاهده اطالعات سمت ها و جانشین  ها

( پیامرسان اختصاصی)امکان ارتباط مستقیم 



NAME OR LOGO 6

(نیاز به فعالسازی ارسال پیامک)امکان اطالع رسانی رویدادهی مندرج شده در تقویم سازمانی با پیام کوتاه 

امکان دسترسی به کارتابل کاربران دیگر، حسب دسترسی و جایگاه کاربر جاری در ساختار سازمانی

مشاهده تقویم افراد مختلف به صورت همزمان و نمایش تداخل زمانی مدعوین

تهیه و الصاق اسناد تکمیلی مانند ویدئو، صوت و عکس به صورتجلسه ها

…ماهانه و –هفتگی -روزانه-یادآوری امور و جلسات به صورت ساعتی 

ثبت حضور مدعوین و صورت جلسه به ازای هر یک از موارد دستور جلسه

امکان مشاهده تقویم کاری و رویدادهای سازمانی و ثبت رویدادها

امکان جابه جایی بین سمت های منتسب به کاربر جاری

امکان ارتباط برخط با تمام سازمانهای مرتبط با نماینده

تعیین دستور جلسه و تخصیص زمان مشخص برای آن

گزارش جلسات و مالقات های عمومی و تخصصی



NAME OR LOGO

یددبایداسالمییشورایمجلسنمایندگان
اتارتباطکهچراباشند،داشتهنیزفناورانه
تامی شودباعثنمایندهومردمبیندوسویه

هچآنانانتخابیهحوزهدرکهبدانندمردمهم
ووقایعهمهازنمایندگاناینکههمومی گذرد
پیداآگاهیخودانتخابیهحوزهاتفاقات
.می کنند

استآنعمومیمطالباتپاسخگوییراهکار
وکاملبرخطارتباطرابطیکازنمایندهکه

فورینیازهایبهپاسخگوییبرایتعاملی
.نمایداستفادهخودانتخابیهحوزه
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NAME OR LOGO 8

تفادهاسبرایاستنسخه ایآرانمجلسنمایندهاپلیکیشن
امکاناتمحصول،اینطراحیدر.تبلتوهمراهتلفندر

وتدریاف:مانندروزانهپرکاربرداموربهرسیدگیبرایالزم
درنگارینامهپیام،دریافتوارسالیادآوری ها،مدیریت

ویس ها،پیش نثبتوامضانامه ها،بهرسیدگیواپلیکیشن
شدهفراهمکارکرد،گزارشاتوماموریتومرخصیفرم های

است



NAME OR LOGO 9

گیریپیوبرگزاریتنظیم،فرآیندنرم افزار،اینطریقاز
مانندمواردی.می شودمدیریتآسانیبهجلسات
ایبرمشخصزمانتخصیصوجلسهدستورتعیین
ثبتوجلسهمدعوینغیابوحضورجلسه،

.جلسهدستورمواردازکدامهرازایبهصورتجلسه
یاوصوتعکس،مانندتکمیلیاسنادالصاقهمچنین

جلساتنرم افزارطریقازنیزجلسهصورتبهویدئو
.استانجامقابلبه راحتیهمراه

پیامرسان

نظرسنجی

انتخابیهحوزهنقشه

....وگزارشات

باشدمینمایندهاپلیکیشامکاناتدیگراز



NAME OR LOGO

درمردمنمایندگیکهنیستپوشیدهکسیبر
العادهفوقکاریاسالمیشورایمجلس

هروبودهفرساطاقتودشوارتخصصی
یتموفقوباشدنمیآنانجامبهقادرکسی

نمایندگیرسالتایفایووظایفانجامدر
ابزارهایودانشداشتنمستلزمموکلین،
مختلفهایعرصهدرنوینومختلف
هانتخابیهایحوزهمردمباارتباطخصوصا

.باشدمینمایندگان

رینظیبیفرصتآرانمردمیارتباطسامانه
درتادهدمیقرارمجلسنمایندهاختیاردر

وخویشجایگاهاستحکاموتقویتراستای
بهرهآنازمردمرضایتمندیومحبوبیت

.نمایدبرداری

ضرورت سامانه ارتباط مردمی 
مجلسنمایندگان 
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NAME OR LOGO

ہ

خوددرخواست هایمی توانندمردمسامانهایندر
کهابزاریطریقازومستقیمصورتبهرا

یطبقه بندراشماازدرخواستیمتداولموضوعات
یاونمایددریافتپیگیریکدوثبتنموده،

سامانهایندرحضوریهایدرخواستومراجعات
.شودمیرساندهشمااطالعبهوثبت

مدیریتسامانهاینمهموویژهامکاناتاز
داشیوردهایارائهونتیجهدریافتتادرخواست ها

براساسمتنوعآماریگزارشاتومدیریتی
.باشدمیمهمپارامترهای

سامانه ارتباط مستقیم مردمی 
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NAME OR LOGO

جلساتریزیبرنامهومدیریت

-هفتگی-روزانه-ساعتیصورتبهجلساتواموریادآوری
...وماهانه

آنبرایمشخصزمانتخصیصجلسه، دستورتعیین

نمایشوهمزمانصورتبهمختلفافرادتقویممشاهده
مدعوینزمانیتداخل

کارکنانوتیمافرادبینتعاملقابلیت

بهعکسوصوتویدئو،مانندتکمیلیاسنادالصاقوتهیه
هاصورتجلسه

مواردازیکهرازایبهجلسهصورتومدعوینحضورثبت
جلسهدستور

نقشهرویبرجلسهمحلنمایشقابلیت

مختلففرمت هایباجلسهمستنداتتبادل

هایادآوریوهامالقاتقرارمدیریت

پنل مدیریت جلسات
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NAME OR LOGO

درخواستومردمباتعاملبرایابزارایناز
صورتبهنظراتاعالمبرایآنهاازمشارکت
مورددرنظرسنجیسامانهطریقازحرفه ای

توانمیشمانظرمدهایپروژهوتصمیمات
اساسبررانظرسنجینتیجهوکرداستفاده

وبررسیموردگوناگونومختلفپارامترهایی
.دادقرارتحلیل

سامانه نظرسنجی مردمی 
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NAME OR LOGO

داولمتهایرسانپیامنیازموردامکاناتکلیهرسانپیاماین
.نمایدمیفراهمشمابرایرا

وماشبینسویهدووسویهیکارتباطامکانرسانپیاماین
.داردرامردم

:رسانپیامامکاناتازبرخی

نفریکبا(چت)گفتگوامگان

ناتعدادبه(سوبهیکرسانیاطالع)بهکانالایجادامکان
محدود

ناتعدادبهمردمیوداخلیکاریهایگروهایجادامکان
محدود

متنوصوتعکس،فیلم،ارسال:پیامرسانبودنمدیامولتی

پیام رسان اختصاصی
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NAME OR LOGO

هدف ما
كهاستاینآراننواندیشانپرتوبنیاندانششركتدرماهدف

زمانتا،مجلسبهورودلحظهازشماهایبرنامهوامورتمامی
.دگردپردازشومديريتنحوبهترينبهنمایندگی،دورهپایان

ه،انتخابیحوزهدفاتررسانیخدمترصدمردمی،ارتباطمديريت
همـراهبـه...ونظرسنجیمردم،باایلحظهیدوسویهارتباط
نظيركممزايایازکارآمدومتنوعهایآماروهاگزارشارائـه

.باشدمیمجلسنمایندهمردمیارتباطسامانه
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ما با 
درصد محبوبیت خود را 
به نحو  شگفت انگیزی 

افزایش دهید 

راههای ارتباطی با ما 

021  - 91009290

aransoft@gmail.com

http://www.aransoft.ir/

http://www.fabrikam.com/

