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سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی



هستیم؟{  کی  }ما 
مجموعــه آموزشــی  پژوهشــی رســانیوم از خــرداد مــاه ســال 1399 بــا مأموریــت 
ــه  ــای نوآوران ــه راهکاره ــق ارائ ــانه از طری ــات و رس ــت بوم ارتباط ــاء زیس »ارتق
مبتنــی بــر دانــش« و بــا حضــور جمعــی از متخصصیــن دانشــگاهی شــامل 
فاغر التحصیــان  و  دانشــجویان  دکتــری،  دانشــجویان  هیئت علمــی،  اعضــای 
طباطبائــی  عامــه  تهــران،  صداوســیما،  دانشــگاه های  ارشــد  کارشناســی 
)ره( و... آغــاز بــه فعالیــت کــرد. ایــن مجموعــه در بیــش از دو ســال فعالیــت 
کنــون  خــود، اقدامــات مختلفــی را در راســتای مأموریتــش انجــام داده و هم ا
شــناخته  کشــور  رســانه ای  کوسیســتم  ا دانشــی  بازیگــران  از  یکــی  به عنــوان 

. د می شــو

}اهداف اصلی ما{
ارتبــاط مؤثــر بــا ســازمان ها و دســتگاه های اجرایــی بــه منظــور حــل مســائل 

ــانه ــت رس صنع

و  رســانه  پژوهشــگری  عرصــه  در  متعهــد  و  توانمنــد  انســانی  نیــروی  تربیــت 
ارتباطــات

پارک هــای  عضــو  و  خــاق  دانش بنیــان،  شــرکت های  توانمندســازی  بــه  کمــک 
ــات  ــه تبلیغ ــی در زمین ــات حمایت ــاوره و خدم ــه مش ــق ارائ ــاوری از طری ــم و فن عل

اطاع رســانی و 

هم گرایــی  و  فعــال  مشــارکت  رویکــرد  بــا  پژوهشــی  فعالیت هــای  توســعه 
کشــور دانشــی  کنشــگران 

بنیــادی  و  کاربــردی  پژوهش هــای  توســعه  منظــور  بــه  مناســب  بســتر  ایجــاد 
رســانه و  ارتباطــات  عرصــه  در  میان رشــته ای 

}استودیو پژوهش های رسانه ای{ 
ماهیت: بخش پژوهشــی رسانیوم و دســتیار پژوهشی شما

ــای  ــام پروژه ه ــا، انج ــائل و نیازه ــا مس ــه ب ــرای مواجه ــانه ای ب ــران رس ــازی بازیگ ــدف: توانمندس ه
تیم هــای  توســط  رســانه  و  ارتباطــات  حیطــه  در  کســب وکارها  و  ســازمان ها  کاربــردی  پژوهشــی 
نیازهــای  و  چالش هــا  مســائل،  از  متنوعــی  طیــف  روی  پژوهــش  و  تحقیــق  متخصــص،  دانشــی 
محتوایــی، سیاســتی و مدیریتــی ســازمان ها و کســب وکارهای صنعــت رســانه ، ارائــه راه حــل در 
محصول محــور تحقیقاتــی  پروژه هــای  اجــرای  قالــب 

}آکادمی{ 
ماهیت: بخش   آموزشی رسانیوم

هــدف: ارتقــاء ســطح دانشــی دانشــجویان، اســتادان و عاقه منــدان بــه حوزه هــای ارتباطــات و رســانه، تزریــق 
محتــوای آموزشــی خاقانه به اکوسیســتم رســانه ای کشــور، ارائــه دوره های آموزشــی کوتاه  مــدت و بلندمدت 
در قالــب بوت کمــپ ، مدرســه  و جعبه ابــزار، ترکیــب آمــوزش نظری و عملــی )ارائــه محتواهای آموزشــی همراه 

بــا منتورینگ، ســفر علمی و گعــده تخصصی(

محتوا{  }کارخانه 
ماهیت:  بخش تولید محتوای دانشی رسانیوم

هــدف: تولیــد محتواهــای خاقانــه در قالب هــای متــن، ویدیــو، برنامــه تلویزیونــی، آیتــم، پادکســت، 
موشــن گرافیک، اســتاپ موشــن، اینفوگرافیــک بــا هــدف تأمیــن محتــوا و تولیــد محصــوالت چندرســانه ای با 
جهت گیری آموزشــی_ پژوهشــی برای پاســخگویی به نیازها و خألهای دانشــی اکوسیســتم رســانه ای کشــور، 

ساده ســازی علــوم ارتباطــی و رســانه ای بــه منظــور ارائــه بــه مخاطبــان عــام

}شارجت{ 
ماهیت: اولین شتابدهنده استعدادهای پژوهشی  رسانه

هــدف: کشــف اســتعداد در زمینــه پژوهش هــای ارتباطــی و رســانه ای، ســرعت بخشــیدن بــه فرآینــد توســعه 
توانمندی هــا و مهارت هــای افــراد بــا بهره منــدی از اســاتید مجــرب دانشــگاهی و منتورهــای متخصــص، 
شــتاب دهی پژوهش گران مســتعد بــرای ورود بــه دنیای حرفه ای پژوهشــگری رســانه و ارتباطات از طریــق ادغام 
مســیر پایان نامــه ارشــد و رســاله دکتــری بــا فرآینــد شــتاب دهی، ارائــه راه حل بــرای مســائل مدیریتی، سیاســتی و 

محتوایــی حــوزه ارتباطــات و رســانه، ایجــاد شــبکه ارتباطــی بیــن کنشــگران دانشــی حــوزه ارتباطــات و رســانه

}رسانولوژی{ 
ماهیت: بازوی شناختی رسانیوم

هــدف:  ارائــه محتواهــای دانشــی و برگــزاری دوره های آموزشــی پیرامــون موضوعات مرتبط با علوم شــناختی 
و رســانه جهــت ارتقــاء ســطح دانــش، مهــارت و توســعه توانایــی تفکــر دانشــجویان، اســاتید ، پژوهشــگران و 
ــه  ــران عرص ــازان و بازیگ ــه برنامه س ــی ب ــاوره تخصص ــرویس مش ــگ و س ــوزه، منتورین ــن ح ــه ای ــدان ب عاقمن
رســانه، انجــام پــروژه و مشــاوره های پژوهشــی شــناختی بــه ســازمان ها و کســب وکارهای رســانه ای، تشــکیل 
حلقه هــای مطالعاتــی شــناختی در حــوزه ارتباطــات و رســانه

}یاربوم{ 
ماهیت: یاری  گر دانشی ارتباطات و رسانه

هــدف: کمــک بــه توســعه کســب کارهای اکوسیســتم رســانه ای کشــور در قالــب ارائــه مشــاوره تخصصی، 
ارائــه خدمــت مشــاوره گروهــی بــه روابط عمومــی و بخش هــای رســانه ای ســازمان ها و نهادهــای کشــور، 
ارائــه خدمــت مشــاوره اختصاصــی بــه کســب وکارهای نوپــا، ارائــه راه حل هــای تخصصــی در پاســخ 
ــی  ــای آموزش ــه گروه ه ــی ب ــاور تخصص ــور، مش ــانه ای کش ــتم رس ــود در اکوسیس ــای موج ــه چالش ه ب
دانشــگاه ها، مشــاوره تخصصــی بــه دانشــجویان، اســاتید و مدیــران دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــی

}مخاطبان ما{ 

مخاطبان  اول:  گروه 
)B2C( عمومی 

دانشجویــــــان،  شــامل 
فعالیــن  پژوهشــگران، 
رســانه ای، عالقمنــــدان 
و  رسانــــــه  دانــش  بــه 
و  اساتیــــــد  ارتباطــات، 
هیئــــــــــت  اعضــای 

علمـــــــی

گروه دوم: شرکت ها و 
)B2B(  مؤسسات

دســته  دو  دربرگیرنــده 
دانشــی شــامل دانشــگاه ها 
و  آموزشــی  مؤسســات  و 
شــامل  اجرایــی  دســته 
ســازمان های  و  نهادهــا 
غیررســانه ای  و  رســانه ای 

نهادهای  سوم:  گروه 
)B2G(کمیتی حا

دســته  ســه  شــامل 
قــوای  مرکــزی  هســته 
وزارتخانه هــا،  ســه گانه، 
دولتــی  دســتگاه های 
نهادهــای  همچنیــن  و 
کمیتــی  حا و  فرادولتــی 

رســانیوم به ســه گروه از مخاطبان خدمات ارائه می دهد:

} بخش های مختلف رسانیوم { 
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50 ساعت
ارائه مشاوره های تخصصی 

ارتباطات  و رسانه

کلمه  40,000
تولید متن دانشی

30 ساعت
نشست  برگزاری 

تجربه انتقال 

۲۰ شماره
نشریه  انتشار 

تخصصی

دقیقه  400
تولیدمحتواهای 
دانشی تصویری 

2۵0 ساعت
کاس  برگزاری 

آموزشی

6جلد
دانش نامه تخصصی 
مشاغل  فرهنگی و 
رسانه ای

۵۲۳۷  نفرساعت
پژوهشی پروژه های  انجام 

60ساعت
شفاهی تاریخ  ضبط 

۱۰۰ ساعت
رویدادهای  برگزاری 
علمی


