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جشنواره روابط عمومي ھاي برتر ايران  مین12
 و قدرداني از پیشگامان روابط عمومي کشور

  

   

  مزایای شرکت در جشنواره

 )W0rd(دریافت کاربرگ ثبت نام در جشنواره 

 )PDF(دریافت کاربرگ ثبت نام در جشنواره 

 مراحل داوری آثار

  ایران برتر ھای عمومی روابط جشنواره داوران ھیات

 شیوه نامه و مقررات ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره روابط عمومی ھای برتر

شاخص ھای ارزیابی جشنواره روابط عمومی ھای برتر ایران

 پرسش ھای متداول 

 "سالنامه تخصصی روابط عمومی"در  جشنوارهثبت نشان ھای افتخار 

 ھای روابط عمومی ده نکته برای برنده شدن در جشنواره

 جايزه را به يك محصول انبوه تبديل كرده  عمومي خود، صنعت روابط

  

در این  .اعطا می کند 1393ساله، موسسه کارگزار روابط عمومی، جوایز ارزشمند خود را به برندگان در سال  11مطابق سنت 

جایزه سازمان ھا، شرکت ھا و افراد بایستی برای دریافت جایزه نامزد شده و فعالیت ھای برجسته خودشان را در چارچوب 

 :مقررات اعالم شده شامل موارد زیر تنظیم کنند

فرصت /بیان مساله .1

تحقیقات .2

برنامه ریزی .3

اجرا .4

نظارت و ارزیابی /خروجی ھا .5

جوایز به سازمان ھا، شرکت ھا و افرادی اعطا می شود که در ھر بخش به طور مشخص توسط ھیئت داوری مورد قضاوت قرار 

امسال برای نخستین بار، برای ھر بخشی برای نفرات اول، ھدیه جداگانه ای درنظر گرفته می شود که به برندگان آن  .گرفته اند

اين جشنواره امسال در دو سطح ملي و بین المللي و در دو بخش جوايز روابط عمومي الکترونیک و پیشگامان  .اھدا می گردد

 .روابط عمومي ايران برگزار خواھد شد

  

 اھداف 

 معرفي فعالیت ھا و الگوھاي برتر روابط عمومي  -

 کمک به رشد کمي و کیفي وافزايش اثربخشي فعالیت ھا و برنامه ھاي روابط عمومي -

 تقويت فرھنگ تحقیق و برنامه ريزي ھدفمند در حوزه روابط عمومي -

 ايجاد محیط علمي و آموزشي براي بازآموزي کارگزاران روابط عمومي -

 بررسي و ارايه راھکارھاي جديد و تجربه ھاي موفق در عرصه روابط عمومي -

 ارج نھادن به فعالیت ھاي علمي و تخصصي کارگزاران روابط عمومي و ايجاد انگیزه براي فعالیت ھاي حرفه اي ھدفمند در آنان -

 شناسايي و معرفي استعدادھا و توانمندي ھاي تخصصي و حرفه اي کارگزاران روابط عمومي -

 ايجاد فضاي رقابتي سالم و با نشاط بین روابط عمومي ھا -
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 مزایای شرکت در جشنواره روابط عمومی ھای برتر

:شرکت در جشنواره دارای مزایای زیر است

اھداء لوح وتندیس برترین ھا -

)نام آوران روابط عمومی ایران"معرفی برگزیدگان در کتاب -

ثبت مشخصات برگزیدگان در سالنامه تخصصی روابط عمومی ایران  -

اھداء تقدیرنامه ویژه جشنواره با امضاء مشترک انجمن جھانی کارگزار مسلمان روابط عمومی  -

انتشار کتابچه ویژه برگزیدگان جشنواره -

نفر  3درصد تخفیف دوره ھای آموزشی کارگزار روابط عمومی به مدت یکسال برای  30امکان استفاده از  -

درصد تخفیف خرید انتشارات کارگزار روابط عمومی به مدت یکسال  30امکان استفاده از  -

1393درصد تخفیف شرکت در کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران در سال 20 -

ارائه مشاوره رایگان به شرکت کنندگان قبل از شرکت در جشنواره -

 

 بخش ھاي مختلف جشنواره 

آثار جشنواره روابط عمومي ھاي برتر و قدرداني از پیشگامان روابط عمومي کشور در حوزه رقابتي در چھار بخش زير پذيرفته، 

 ارزيابي و جايزه اھدا مي شود

  

 ويژه  )الف

 ایرانروابط عمومي  مدل

اين جايزه به افراد، سازمان ھا و روابط عمومي ھايي  :)جايزه ويژه موسسه کارگزار روابط عمومي(نشان روابط عمومي 

تعلق خواھد گرفت كه با حمايت ھاي مادي و معنوي خود موجب تسھیل در اجراي برنامه ھاي جمعي روابط عمومي و در نتیجه 

  .اعتالي روابط عمومي در ايران شده اند

اين جايزه به روابط عمومي ھايي که در نوآوري، تولید يک ايده و يا يک عملکرد مديريتي، ايجاد بسترھاي  :جايزه ويژه سال

حقوقي و ساختارھاي تخصصي، پاسداري از استانداردھاي حرفه اي، تکريم شعور و آگاھي مردم فعالیت ھاي موثري داشته 

  .اھدا اين جايزه، نشانگر احترام به ايده ھاي برتر در حوزه صنعت و ھنر روابط عمومي است .اند، اھدا مي شود

اين جايزه به روابط عمومي ھايي تعلق خواھد گرفت که باالترين امتیاز را در مجموع آثار  :جايزه برگزيده بھترين روابط عمومي

 .برگزيده در جشنواره دريافت کرده باشند

  

 اصلي )ب

مجموعه فعالیت ھايي که به منظور جھت دھي و بھبود مستمر فعالیت ھاي  :جايزه برگزيده بھترين پژوھش و تحقیق

آسیب شناسي فعالیت ھاي روابط عمومي، نظرسنجي، اثرسنجي، تحلیل  :سازمان و روابط عمومي صورت مي گیرد؛ شامل

محتوا، برنامه ريزي و نظارت و ارزيابي، تدوين دستورالعمل ھا، تحلیل پیام و محتواي يک فعالیت و تدوين آيین نامه ھا و غیره در 

 .بوته ارزيابي قرار مي گیرد و به برترين پژوھش، جايزه اھدا مي شود

مجموعه فعالیت ھاي رسانه اي در باره يک رويداد شامل پیش بیني آن، فرصت ھا و  :جايزه برگزيده بھترين ارتباط رسانه اي

به عنوان نمونه تمام اخبار، جوابیه، گزارش، مصاحبه، نشست مطبوعاتي، وغیره که در حیطه  .تھديدھاي مورد نظر مي باشد

 :اطالع رساني و تنوير افکارعمومي در مورد با يک اتفاق يا رويداد اجرا شده است، در معرض ارزيابي و تقدير قرار مي گیرد

 جايزه برگزيده بھترين ارتباط رسانه اي -

 جايزه برگزيده بھترين پژوھش رسانه اي -

 جايزه برگزيده بھترين طرح و کمپین رسانه اي و اطالع رساني -
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 جايزه برگزيده بھترين تور رسانه اي -

 جايزه برگزيده بھترين طرح آگاه سازي، آماده سازي و ھمراه سازي رسانه اي -

 جايزه برگزيده بھترين بانک اطالعاتي مخاطبین -

مجموعه برنامه ھايي که در چارچوب ارتباط با مردم و مخاطبان سازمان، برنامه ريزي و  :جايزه برگزيده بھترين ارتباط مردمي

نظام دريافت پیشنھادھا، برنامه ريزي و اجراي مالقات ھاي مردمي، تلفن گويا، صندوق صوتي، و ساير  :اجرا شده است، شامل

 .روش ھا و فنون جديد ارتباطات مردمي، در معرض داوري و تقدير قرار مي گیرد

اين بخش شامل فعالیت ھاي درون سازماني روابط عمومي ھا در جھت ايجاد زمینه و  :جايزه برگزيده بھترين ارتباط سازماني

برگزاري جلسات مديريت با کارکنان، تريبون آزاد،  .بستر مناسب براي تبادل و اشتراك تجربیات بین كاركنان و سازمان خواھد بود

 .نظام دريافت پیشنھادھا، و امثال آن، ارزيابي و جوايزي به برترين ھا اھدا مي شود

رساني و روابط  ھاي بازاريابي، تبلیغاتي، اطالع اين بخش شامل کلیه فعالیت :جايزه برگزيده بھترين تبلیغات و بازاريابي

تواند يك بنگاه اقتصادي را به بعضي از اھداف خود نزديك کند و موجب رضايت مشتري، شھرت، سود و  عمومي است كه مي

برگزاري نمايشگاه، رويدادھاي ويژه، جشنواره ھا، مسابقات، تورھاي تبلیغاتي، فیلم، کمپین  :شامل .فروش بیشتر شود

 .تبلیغاتي، مستندسازي فعالیت ھا، و امثال آن، ارزيابي و جوايزي به برترين ھا اھدا مي شود

ارتباطات بحران 

مدیریت رویداد برای برنامه ریزی و ارائه یک رویداد موفق با ابعاد روابط عمومی

روابط عمومی بین المللی

مسئولیت اجتماعی 

 

 انتشارات ) ج

فرآيند اقدامات و فعالیت ھاي روابط عمومي مانند تولید و چاپ کتاب و کارنامه  :جايزه برگزيده بھترين کتاب روابط عمومي

 .عملکرد، راه اندازي آرشیو الکترونیکي، آرشیو ھاي مکتوب، اخبار، مقاالت و تصاوير را شامل مي شود

اي  بروشور نوعي وسیله ارتباطي است كه وقتي شركت يا موسسه :جايزه برگزيده بھترين بروشور روابط عمومي

در اين بخش  .كند خواھد در مورد فعالیت خود اطالعات خالصه شده و كلیدي را در مواقع مقتضي عرضه كند از آن استفاده مي مي

آثار ارسالي به لحاظ طراحي، تناسب و قطع، طراحي داخلي و صفحه آرايي، انتخاب قلم مناسب، رنگ، کیفیت چاپ، انطباق 

، بھره مندي از تکنیک ھاي آماري، استفاده از )نگارش و طبقه بندي مناسب(کلي با اھداف سازمان و شرکت، کیفیت ارايه مطالب

 .شیوه مقايسه، کمیت، خالقیت و برجستگي در کار مورد ارزيابي و جوايزي به برترين ھا اھدا مي شود

  

 فعاالن روابط عمومي  )د

شامل مجموعه فعالیت ھا و تالش ھايي که مديران ارشد سازمان ھا و  :جايزه برگزيده بھترين مدير حامي روابط عمومي

کمک به تعیین  .شرکت ھاي دولتي و خصوصي براي تقويت و توسعه ھمه جانبه واحدھا و ادارات روابط عمومي انجام داده اند

چارچوب فعالیت روابط عمومي ھا، تعیین ساختار نوين براي روابط عمومي ھا، نظام مند كردن انتصاب مديران روابط عمومي، 

ھاي جمعي،  ھاي اطالع رساني دولت، ھمكاري با رسانه تدوين برنامه سالیانه كاري، اختصاص بودجه مناسب، اجراي سیاست

مديريت پايگاه   ھا، ايجاد حسن رابطه بین كاركنان و مسئوالن دستگاه مربوطه، پاسخگويي شفاف و واقعي به شبھات و ابھام

 .ھاي اطالع رساني الكترونیك و افكار سنجي از مالک ھا و ويژگي ھاي اصلي انتخاب يک مدير حامي روابط عمومي است

شامل مجموعه فعالیت ھا و تالش ھايي که مديران روابط عمومي براي تقويت  :برگزيده بھترين مدير روابط عمومي جایزه

سازماندھي و تشکیالت، بودجه و اعتبارات، تقويت منابع انساني،  .ساختار روابط عمومي از داخل و خارج سازمان انجام داده اند

 :ھمچنین شامل .ارتباط و مشاوره به مديريت، جذب امکانات، نوآوري و خالقیت از جمله اين اقدامات است

 .برنامه ريزي، نظارت و ارزيابي از قبیل برنامه موضوعي يا کار برنامه اي، برنامه ساالنه يا راھبردي -
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توانمندسازي از قبیل تدوين برنامه ھاي مدون آموزشي، تدوين برنامه ھاي ايجاد انگیزشي، تدوين ساختار مصوب سازماني،  -

 .تدوين دستورالعمل ھا، و غیره

نوآوري، رويارويي با چالش ھا، برقراري روابط دو جانبه و سودمند میان يک  :برگزيده بھترين کارشناس روابط عمومي جایزه

 .سازمان و گروه ھاي مخاطب، قدرت برنامه ريزي و ابتکار شغلي از ويژگي ھاي اصلي يک کارشناس برترروابط عمومي است

 :ھمچنین شامل

 .دانش تخصصي، خالقیت و نوآوري، تجارب موفق کاري و ساير فعالیت ھاي خالقانه -

 .ترجمه و تالیف کتاب، انتشار مقاالت علمي، اجراي طرح ھاي پژوھشي و آموزشي -

  

 جوايز روابط عمومي دیجیتال

 :برندگان در مقوالت زير به دريافت جايزه نايل خواھند شد

وبالگ سازماني به عنوان وبالگي برجسته و مؤثّر و داراي نفوذ با ھدف برقراري ارتباط با مخاطبان  :)شخصی -سازمانن(وبالک 

 .مورد نظر و برانگیختن آنھا به مشارکت شناخته شود

ھاي مستمر با محتوايي که از کیفیت باال برخوردار باشد که از طرف مشتري يا مشتريان،  بنديبسته :میلي اي )ھاي(خبرنامه

ّگروه روابط عمومي بايد محرک اولیه و ھدايت کنندۀ اصلي  .میل ارسال شده باشد يا از طرف خود سازمان متبوعه، از طريق اي ّ

بايد فراھم آمده  )مانند آمارھاي علني(ھاي مؤيد آن، به ھر میزان که مقدور باشد،  مستندات و داده .خبرنامۀ الکترونیک باشد

 .باشد

اندازي  اندازي يا دوباره راه اينترانت از طرف سازماني که در سال گذشته راه :]اي خصوصي داخلي شبکۀرايانه[اينترانت 

ھايي که نشان دھندۀ مستندات،  داده .شده و با موففقیت در تکنولوژي جديد مانند ابزارھاي تبادل محتوا آمیخته شده باشد

 .ھا و زمان صرف شده بايد ضمیمه باشد تبادل

ّکاربرد موبايلي با نحوۀ استفاده آسان و با طراحي کامل که جھت پشتیباني ابتکار ارتباطي، ترويج خدمات  :کاربرد تلفن ھمراه

ھدف کاربرد مزبور بايد به وضوح اظھار گردد و شامل تعداد دانلودھا  .نھادي روابط عمومي يا از طرف يک مشتري ايجاد شده باشد

 .باشد

ّسايتي که در سال گذشته توسط نھادي از سوي مشتري يا توسط گروه روابط عمومي داخلي سازمان راه :وبسايت اندازي  ّ

مند باشد که آرم تجاري سازمان را به وضوح  ّشده باشد که از طراحي باال برخوردار باشد يا محتواي آن از کیفیت مطلوبي بھره

 .ّشاخص تردد مراجعان و کاربران بايد لحاظ گردد .بیان کند و تماس با آن را تشويق نمايد

ًفعالیت مبتکرانۀ روابط عمومي يا صرفا محدود به فیسبوک، تويتر، لینکداين و غیره و ھمچنین  :ھای اجتماعي  فعالیت در شبکه

  .ھاي اجتماعي در آن نقش بزرگي بازي کنند ، يا موردي که شبکه)ايران(شبکه ھا و رسانه ھاي اجتماعي داخل کشور

  

 شرايط ورود

بخشي از  .رخ داده باشد 1392-1393فعالیت يا ابتکار روابط عمومي، براي آن که واجد شرايط الزم جھت ورود باشد، بايد در سال 

 .ّکار بايد در طي اين زمان واقع شده باشد، اما ضرورتي ندارد که در طي دورۀ حصول شرايط به اتمام رسیده باشد

  

 تنظیم اطّالعات براي ورود

 :اطّالعات زير بايد در چکیدۀ شما فھرست شده باشد

 مقولۀ وارد شده -

 )که روي جايزۀ شما ذکر خواھد شد(عنوان ورود  -

 )در فعالیت(اعضاء گروه  -

 تماس کلیدي براي ورود -

 کند سازماني که ورود در مسابقه را اعالم مي -
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 ھزينه داوري و انتخاب آثار -

 :ً، لطفا فعالیت خودتان يا ابتکار روابط عمومي را با استفاده از عناوين فرعي زير توصیف کنید)کلمه 800-1200ّحداکثر (در چکیده 

 اھداف -

 )استراتژي(راھبرد  -

 )تاکتیک(تدبیر  -

 اجرا -

 بازگشت سرمايه /نتايج /ارزيابي موفّقیت -

 .مستندات و مطالب ارسالي بايد نشان دھندۀ شواھد موفّقیت کار شما باشد -

  

 نام ثبت ھزينۀ /مھلت

 1393شھریور  10 :نام ثبت مھلت آخرين

 .کلّیه ثبت نام ھا بايد تا تاريخ مذکور نھايي شده و ھزينه ھا پرداخت شده باشد

  

 ھزينه ثبت نام

 .ھزار تومان است و مبالغ پرداختي قابل استرداد نخواھد بود 400ھزينه ثبت نام 

  

 مقررات جشنواره

 .آثاري که پس از تاریخ اعالم شده دريافت شود، ترتیب اثر داده نخواھد شد -

شرکت کنندگان به منظور ارتباط موثر و رفع نقايص احتمالي آثار ارسالي، بايد يک نفر را به عنوان رابط و نماينده تام االختیار به  -

 .دبیرخانه جشنواره معرفي کنند

 .به ھمراه ھر اثر ارسالي، فرم درخواست شرکت در جشنواره نیز جداگانه تکمیل و ارسال شود -

 .به دبیرخانه جشنواره ارسال نمايند )لوح فشرده(شرکت کنندگان، آثار و مستندات مرتبط را دو قالب مکتوب و سي دي -

 .مستندات ارسالي ھر اثر در کالسورھاي مجزا، طبقه بندي شده و روي آن ھا برچسب مربوط به ھر موضوع الصاق شود -

 .کلیه آثار به صورت پیشتاز يا حضوري در قبال اخذ رسید دريافت مي شود -

 .شرکت در تمام بخش ھا به شرط واريز سھم مشارکت بالمانع مي باشد -

روابط عمومي ھاي عالقمند عالوه بر مشخص نمودن موضوع مورد نظر جھت ارزيابي، بايد دو نسخه از نشريه منتخب خود را به  -

 .ھمراه فرم مربوط، به دبیر خانه جشنواره ارسال کنند

روابط عمومي ھاي عالقمند به شرکت در اين بخش ھا، بايد دو نسخه از انتشارات و کارھاي منتخب خود را به دبیر خانه  -

در ھر بخش به سه اثر برتر تھراني و سه اثر برتر استاني، لوح افتخار و تنديس جشنواره اعطاء خواھد  .جشنواره ارسال نمايند

 .شد

 .شرکت کنندگان براي ھر اثر حداکثر دو نمونه ارسال نمايند -

 .آثار ارسالي بازپس داده نخواھد شد و حق تالیف و استفاده براي دبیرخانه محفوظ است -

اخذ تصمیم نھايي در باره ھر نکته اي که در مقررات حاضر پیش بیني نشده و يا ابھامات ناشي از مفاد آن، در اختیار اعضاي  -

 .شوراي سیاستگذاري است

  

 ھاي حمايت مالي فرصت /سؤاالت

تماس بگیريد يا به  )0912( 1938419ًبراي حمايت مالي از جوايز روابط عمومي، لطفا با دبیر جشنواره با تلفن

kargozar80@yahoo.com ايمیل بزنید. 
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 مشخصات تماس

 )021( 88617576 -77:تلفن

 09197790283:تلفن ھمراه

 )021( 88602308 :دورنگار

 30007153 :صندوق پیامک

 ir.irancpr.www ir.shara.www :وبسايت

 kargozar80@yahoo.com :پست الکترونیک
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