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شانزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران
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شانزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران

رویدادهای تجربه محور به دلیل نوآوری و منحصر به فرد بودن، بســیار تاثیرگذار هســتند. اما این خصوصیات و تجربه ها می تواند در 
رویدادهای علمی مانند کنفرانس روابط عمومی مورد اســتفاده قرار گیرند. اگر این کار به خوبی انجام شــود خواهید دید درصد زیادی از 

شاغالن روابط عمومی، تمایل بیشتری به شرکت در این گونه رویدادها دارند. 
 بعالوه این روش برای افزایش توجه به تجربه ها و ایده های ناب روابط عمومی ها و تحریک ذهن شــرکت کنندگان با تشــویق مشــارکت 

فعال آنها در برگزاری کنفرانس از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
 مــا می دانیــم رویدادهایــی کــه با محوریت تجربه برگزار می شــوند بــه نقطه عطفی برای توجــه به ایده های ناب شــاغالن روابط عمومی 

تبدیل می شوند. وقتی خوب برگزار شوند، این توانایی را دارند که:
 تجربه هایی را ایجاد کنند که مخاطبان همیشه آن را به یاد داشته باشند.

 تعامل شخصی و حرفه ای شاغالن روابط عمومی را تسهیل کنند.
 اطالعات مرتبط و به موقع ارائه داده و تجربه کلی شرکت کنندگان را باال ببرند.

 به ایجاد ارتباط پایدار و عمیق میان شرکت کنندگان و متولیان برگزاری کنفرانس کمک کنند.
 لحظات به یاد ماندنی و خوشی برای شرکت کنندگان فراهم کنند.

 زمینه را برای ایجاد همزیستی و مشارکت بین برگزارکنندگان، سخنرانان و شرکت کنندگان فراهم کنند.
 به نظر می رسد بعد از 15 دوره برگزاری کنفرانس روابط عمومی، برای به حداکثر رساندن ارزش این رویداد، زمان تکامل و تغییر آن فرا 

رسیده باشد تا به یک رهبر در برنامه ریزی تجربه محور برای شرکت کنندگان تبدیل شود.
  ســرعت بخشــیدن بــه ارزش کنفرانــس از ارایه و یادگیــری صرف مباحث نظری به ارایــه تجربه های ناب شــاغالن روابط عمومی حاصل 
می شــود و بیــش از هــر زمــان دیگــر، مدیران و کارشناســان روابــط عمومی خواســتار رهبــری و مدیریت رویدادهــای روابــط عمومی بویژه 

کنفرانس روابط عمومی ایران هستند.
 با توجه به این که دبیرخانه کنفرانس به قدرت رویدادهای تجربه محور اعتقاد دارد و برای موفقیت آن سرمایه گذاری می کند اما به راحتی 

انتخاب یک مکان مناسب، مدیریت یک رویداد مهم، دعوت از مخاطبان و استقبال آنها و شروع یک مرحله بزرگ، کار ساده ای نیست.
 ما می خواهیم کار برگزاری کنفرانس روابط عمومی را به شــاغالن روابط عمومی و شــرکت کنندگانش بســپاریم بویژه به کســانی که خالق و 
متمایــز هســتند. در واقــع کنفرانس روابــط عمومی محلی برای تاخت و تاز صاحبان ایده های برتر می شــود و همین ها هســتند که با دریافت 
جایــزه، تقدیــر می شــوند و در فضای ایجاد شــده به ارایه ایده های خــود می پردازند و به موازات آن، فرصتی در اختیار شــرکت کنندگان قرار 

می گیرد تا در مباحث ارایه شده، مشارکت داشته باشند.
 بدون تردید برگزاری و موفقیت کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران بدون بهره مندی از تجربه ها و ایده های ناب شاغالن 
روابط عمومی امکان پذیر نیست. به همین دلیل دبیرخانه کنفرانس، آموزش مهارت های کاربردی را در قالب ارایه ایده ها 

و الگوهای کاربردی و جدید در دستور کار خود قرار داده است.
گام نخســت در این فرآیند شــناخت نقاط ضعف دوره های قبلی اســت. به راســتی کنفرانس های برگزار شــده در 
کدام بخش ها با ضعف و ناتوانی مواجه بوده است؟ به راستی چرا ارایه »تجربیات« و »ایده« های برتر، مهم و 
متمایز شاغالن روابط عمومی در منظر کنفرانس روابط عمومی، امروز اهمیت بیشتری پیدا کرده است؟
 شاید پاسخ این پرسش ها در شانزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران روشن شود.

اهداف
 ارائه تجربه های معنادار، خالق، آموزشی،

کاربردی و منحصر به فرد
 کمک به تولید، تامین و ارائه محتوای با کیفیت باال

 به اشتراک گذاری و انتقال ایده ها و تجربه های ناب و متمایز
 بدست آوردن دانش و راهکارهای عملی برای به حداکثر

رساندن فعالیت های ارتباطی روابط عمومی ها
 ارتقای سطح علمی عناصر فعال در حوزه روابط عمومی

 ایجاد فرصت های ارائه و بکارگیری تجربه های موفق و متفاوت در سایر 
روابط عمومی های کشور

  شبکه ســازی مدیران، کارشناســان، متخصصان و دانشــجویان روابط عمومی و حوزه های 
مرتبط



نحوه ارسال تجربه ها و ایده ها
در رویداد تجربه محور کنفرانس روابط عمومی ایران، به بررسی آخرین 
ایده ها و آموزه های موفق شاغالن روابط عمومی پرداخته می شود. در 
این کنفرانس، تجربه ها و ایده های ناب شاغالن روابط عمومی با 
شرکت کنندگان به اشتراک گذاشته می شود.  اگر در سازمان 
و شــرکت تان در حوزه روابط عمومی، کارها و ایده های 
ناب دارید، آن را در قالب قوانین، شرایط و کاربرگ 
طراحــی شــده بــه نشــانی الکترونیکــی دبیرخانه 

کنفرانس ارسال نمایید. 

برنامه ها
ثبــت نام برای حضور در کنفرانس و کارگاه های آموزشــی از 15 

مهرماه شروع شده است. 
 تاسیس کرسی تخصصی رویازی روابط عمومی در ایران

 ارایه دو سخنرانی برگزیده علمی از طرف کمیته علمی کنفرانس
 ارایه 5 تجربه و ایده برتر منتخب داوران

 برگزاری دو کارگاه تخصصی 
 انتشار ویژه نامه

 اعطای »اسکار روابط عمومی« به بهترین ایده و تجربه منتخب شرکت کنندگان
 انتشــار کتــاب و لــوح فشــرده مجموعــه ســخنرانی های کنفرانــس بــا دو محــور »مدیریــت و 

برنامه ریزی برای روابط عمومی« و »ایده های برتر«
 اعطای گواهینامه ایده برگزیده سال

 اعطای  »مدال رویازی« برای سایر برگزیدگان
 ارایه گواهی نامه معتبر شرکت در کنفرانس به شرکت کنندگان

مخاطبان هدف
همه متخصصان خالق در حوزه روابط عمومی و ارتباطات، تبلیغات، بازاریابی و همه کســانی که عالقه مند هســتند با تجربه ها 

و ایده های جدید آشنا شوند!

موضوعات و محورها
در این زمینه هیچ محدودیتی وجود ندارد. تجربه ها و ایده ها شــامل همه بخش های مختلف روابط عمومی می شــود. برخی ایده ها و 

تجربه ها برای ارائه انتخاب می شوند و بقیه ایده های برگزیده در ویژه نامه و کتاب مجموعه مقاالت کنفرانس منتشر خواهند شد.

نحوه داوری
ایده ها و تجربه های واصله به دبیرخانه به طور مستقل توسط
هیئتی از استادان، فعاالن و پیشکسوتان ارشد روابط عمومی داوری
می شود. در انتخاب هیئت 10 نفره داوران که دارای توازن درستی از دانش 
تخصصی، تجربه و بی طرفی است، توجه زیادی می شود. 

جوایز 
جوایز، معیارهایی را برای برتری در تمام زمینه های روابط عمومی تعیین می کند و به صنعت ما درخشــش، شــجاعت و جســارت می دهد. 
دبیرخانــه کنفرانــس، فرصتی را برای همه ســازمان ها و شــرکت ها فراهم می کند تا در کنار هم جشــن بگیرند و صنعــت روابط عمومی را به 
ســمت تعالــی و پیشــرفت ســوق دهند. جوایز فقط به ســازمان ها، شــرکت ها و افرادی تعلق می گیــرد که دارای تجربه هــا و ایده های خالق 
هســتند. جوایز امســال کنفرانس به 10 ایده برتر روابط عمومی اعطا می شــود. به بهترین ایده و تجربه منتخب شــرکت کنندگان کنفرانس 
بین المللی روابط عمومی ایران، »اسکار روابط عمومی« اعطا خواهد شد. هزینه  »مدال رویازی« برای سایر برگزیدگان به عهده متقاضیان 

عالقمند به دریافت آن خواهد بود و کامال اختیاری است.

تقویم 
مدیران و کارشناسان روابط عمومی و سایر متقاضیان تا 15 آذر ماه سال 
جاری فرصت دارند ایده ها و تجربه های خود را به
دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.

حمایت مالی 
با حمایت مالی قادر خواهید بود شرکت و سازمان 
خود را به عنوان مهمترین تصمیم گیرندگان و 
حامیان تاثیرگذار روابط عمومی در ایران
معرفی کنید. لطفا برای کسب اطالعات 
بیشتر در مورد فرصت های
حمایت  مالی با دبیرخانه
 کنفرانس تماس
 بگیرید.



فرایند داوری
داوری در شش مرحله صورت می گیرد:

 ارســال تجربــه و ایــده در قالب قوانین، شــرایط و 
کاربرگ ثبت نام

 بررسی اولیه ایده ها و تجربه های ارسالی 
 انتخــاب اولیــه ایده هــا و تجربه های 

ارسالی 
 برگــزاری جلســه توجیهی و 

ارائه پذیری
)ارائــه  ارایــه  پیــش   

شبیه سازی شده نزد داوران(
 ارایــه در کنفرانــس در نهایــت 

چهار داور ارشد، ایده ها و تجربه های 
منتخب 10 داور اول را مورد بررسی و داوری 

نهایی قرار می دهند.
داوران تا روز برگزاری کنفرانس و قضاوت نهایی کنار 

مــا خواهند بود. هر داور حداکثر دو دقیقه فرصت دارد 
نظراتش را در خصوص هر  سخنرانی ارایه نماید. همچنین 

13 دقیقه برای شــرکت کنندگان جهت مشــارکت در 
مباحث طرح شده در نظر گرفته شده است.

قوانین و مقررات
 ارایه ایده و تجربه برای همه شاغالن روابط عمومی آزاد است.
 محدودیتــی در موضــوع، تکنیــک، زمــان انجــام، ســمت، 
سازمان و شرکت ارائه دهنده ایده و تجربه وجود ندارد.
 ایده ها و تجربه ها در قالب های ســخنرانی و انواع 

فیلم و ویدئو پذیرفته خواهد شد.
 مــدت زمــان ارائــه هــر ایــده و تجربه در 

کنفرانس 15 دقیقه خواهد بود. 
 مــدت زمان ارائه نظــر داوران و 
شــرکت کنندگان بــرای هــر ایده و 

تجربه 15 دقیقه خواهد بود.
 محتــوای تجربه هــا و ایده های متقاضی 

باید در حوزه روابط عمومی باشد.
 مســئولیت صحــت اطالعــات ارائه شــده دربــاره 

ایده و تجربه، بر عهده ارائه دهنده است.
 تمامــی متقاضیان بعــد از طی مراحل پذیــرش نهایی ایده 
و تجربه، از خدمات ارایه ایده در کنفرانس، معرفی در ســالنامه 
تخصصــی روابــط عمومی ایران، انتشــار ایده در ویــژه نامه کنفرانس، 
اعطای گواهینامه ایده برگزیده ســال و شــرکت رایگان در کنفرانس برخوردار 

خواهند شد.

اطالعات تماس
عالقه مندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در بخش کنفرانس، جشنواره و دریافت کاربرگ های ثبت نام 

و دیگر اطالعات مورد نیاز به نشانی زیر مراجعه نمایند:
تلفن های دبیرخانه کنفرانس: 77 ـ 88617576- 88216277 

دورنگار: 88602308 
صندوق پیامک: 30007153

www.irancpr.ir - www.shara.ir :وب سایت
info@irancpr.ir - info@iranpr.org :پست الکترونیک

bagherian@irancpr.ir - kargozar80@yahoo.com

 به منظــور اطمینــان از كیفیــت، كمیــت و نحــوه ارایه ســخنرانی ها، حضــور در تمامی 
مراحل پذیرش ایده و تجربه، برای تمامی متقاضیان، الزامی اســت. در نهایت، مســئولیت 

نحوه اجرا و محتوای ارائه شده بر عهده داوران و سخنرانان خواهد بود.
 در زمــان برگــزاری کنفرانــس و ارائه ســخنرانی در خصوص تجربه ها و ایده هــای برگزیده، امکانات 

الزم جهت ارائه مناسب در اختیار هر متقاضی قرار خواهد گرفت.
 متقاضــی حضــور در پانل ایده پردازی می باید پس از تکمیل کاربرگ ثبت نام، تصویر معرفی نامه رســمی را 
در ســربرگ شــرکت یا ســازمان مربوطه، همراه با مهر و امضاء مدیر روابط عمومی آن ســازمان )افراد حقوقی(، 

برای دبیرخانه کنفرانس ارسال نماید.
 دبیرخانــه کنفرانــس مجــاز اســت، با ذکر نام صاحب اثر، نســبت به اســتفاده تجربه هــا و ایده های پذیرفته شــده، برای 

موارد مختلف از جمله موارد تبلیغی و اطالع  رسانی در ادوار مختلف اقدام نماید.
 ثبت نام در رویداد و جشنواره روابط عمومی ایران به منزله قبول مفاد قوانین و مقررات مندرج در این سند از طرف متقاضی است.
 در صــورت وجــود هرگونــه مغایــرت تجربــه و ایــده ارائه شــده بــا شــرایط، قوانین و مقررات ذکر شــده، حــق عدم پذیــرش ایده برای 

دبیرخانه کنفرانس محفوظ است.


