
مهلت ثبت نام در اولين همايش بين المللي «روابط عمومي 2» تا پايان وقت اداري تاريخ 88/07/20 
است، بنابراين مدارك مورد نياز براي ثبت نام بايد حداكثر تا تاريخ ياد شده به دبيرخانه اولين همايش 

بين المللي «روابط عمومي 2» رسيده باشد.
چنانچه به هر دليل، مدارك ثبت نام در زمان مقرر دريافت نگردد فقط در صورتي كه ظرفيت پذيرش 

تكميل نشده باشد از متقاضيان ثبت نام به عمل خواهد آمد.

ثمهلت ثبت نام در اولين همايش بين المللي «روابط عمومي 2»

رييس جديد انجمن 
متخصصان روابط عمومي ايران 
انتخاب شد
در جلسه انجمن متخصصان روابط عمومي 
ايران كه روز پنج شنبه، 28 خردادماه در محل 
دفتر انجمن برگزار گرديد، مهدى باقريان با 
اكثريت آرا، به سمت رياست جديد انجمن 
انتخاب شد. 
همچنين حامدرضا اسماعيلى به سمت 
نايب رئيس و سيدشهاب سيدمحسنى به عنوان 
خزانه دار، انتخاب شدند.

بزرگترين جايزه 
سال روابط عمومي 
براي پدر فناوري 
اطالعات ايران
دكتر علي اكبر جاللي پدر 
فناوري اطالعات ايران 
بزرگترين جايزه سال 
روابط عمومي را دريافت خواهد 
كرد.

نخستين همايش بين المللي روابط عمومي2، با هدف آشنايي بيشتر 
فعاالن عرصه روابط عمومي با تحوالت ناشي از تنوع روزافزون رسانه ها 
به ويژه در قالب ارتباطات از راه دور و بكارگيري اين ابزار در مسير تحقق 
اهداف سازماني با حضور متخصصان، مديران، كارشناسان روابط عمومي 
و مديران ارشد بازاريابي، سازمان هاي كارآفرين و صاحبنظران، 22 آبان 
ماه از سوي موسسه كارگزار روابط عمومي و دبيرخانه دائمى كنفرانس 

بين المللى روابط عمومى ايران برگزار خواهد شد.
ــات از راه دور و  ــانه ها و ارتباط ــرعت تحوالت در حوزه رس س
ــازماني و بين المللي  تاثيرگذاري آن بر تعامالت فردي، اجتماعي، س
موج جديدي را در روابط عمومي مطرح كرده است كه آشنايي با اين 

ــه عنوان عوامل موثر بر تصميم  ــوالت براي فعاالن اين حوزه ب تح
سازي نه تنها ضرورت بلكه امري اجتناب ناپذير است.

ــن تا چگونگي  ــت براي اهالي اين ف ــن همايش فرصتي اس اي
ــازمان ها و شركت هاي  بكارگيري ابزارهاي روابط عمومي2 را در س

خود به دقت بررسي و ارزيابي نمايند.
ــي،  ــانه اجتماع ــر رس ــي در عص ــناخت روابط عموم درك و ش
ــن، همگرايي  ــبكه آنالين و آفالي ــق كار ش ــي از طري روابط عموم
ــانه و ارتباطات و تاثير آن بر روابط عمومي و ارزيابي تالش هاي  رس
ــانه هاي جديد از جمله مباحث تخصصي قابل  روابط عمومي در رس

طرح در اين همايش به شمار مي رود.

به منظور بررسي رويكردهاي نوين صنعت روابط عمومي

اولين همايش بين المللي روابط عمومي2
آبان ماه برگزار مي شود

نشريه داخلي
يويژه اعضاي مؤسسه كارگزار روابط عمومي

نظرسنجي ملي 
ارزيابي روابط عمومي 
الكترونيك 
براي اولين بار، نظرسنجي ملي ارزيابي 
روابط عمومي الكترونيك توسط دبيرخانه دايمي 
كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران انجام 
خواهد شد. 
اين نظرسنجي بخشي از يك پروژه تحقيقاتي 
براي «اولين همايش بين المللي روابط عمومي 
2» خواهد بود كه در 22 آبان ماه 1388 در 
مركز همايش هاي بين المللي صداوسيما برگزار 
خواهد شد و نتايج به دست آمده در اختيار 
شركت كنندگان قرار خواهد گرفت.

سال اول / شماره اول / شهريورماه 1388

شبكه 
اطالع رساني 
روابط عمومي 
ايران

صفحه 3
صفحه 6
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ــال پيش آغاز كرده و پس از بررسي و  ــه كارگزار روابط عمومي فعاليت هاي خود را در زمينه روابط عمومي و ارتباطات حدود 15س موسس
برنامه ريزي هاي الزم، توسعه فعاليت هاي روابط عمومي بين المللي را به عنوان هدف اساسي خود براي ارتباط با شبكه هاي جهاني ارتباطات 

و روابط عمومي به خصوص در بين كشورهاي مسلمان و همسايه مورد توجه قرار داده است.
در همين راستا ضمن ارتباط و انعقاد تفاهم نامه هاي همكاري با كشورهاي مسلمان و همسايه(1)، انجمن هاي بين المللي روابط عمومى(2)، 

برگزاري تورهاي علمي و آموزشي روابط عمومي را تدارك، برنامه ريزي و به انجام رسانده است.
ــته است براي  ــته برگزار نموده و توانس ــال گذش در همين ارتباط پنجمين دوره كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران را در آبان ماه س
سومين سال متوالي، تور علمي آموزشي روابط عمومي ايران در مالزي را با حضور بيش از 120 نفر از كارشناسان و متخصصان حوزه ارتباطات 
ــده است با برگزاري پنج دوره كنفرانس بين المللي روابط عمومي كه  ــه موفق ش ــاند. اين موسس و روابط عمومي در طي دو دوره به انجام برس
طي 5 سال متوالي برگزار شده است، بيش از 4500 نفر از مديران، كارشناسان و متخصصان روابط عمومي ايران را در كنار بيش از 100 نفر 
از صاحب نظران، انديشمندان و كارشناسان حوزه ارتباطات و روابط عمومي از سراسر جهان، منجمله كشورهاي مسلمان براي بحث، تبادل 

نظر و ارايه راهكارهاي عملي و علمي براي ارتقاء هنر و حرفه روابط عمومي گرد هم آورد.
ــه در كشورهاي ديگر و برگزاري كنفرانس  ــي اين موسس ــبختانه با انجام فعاليت هاي فوق، بويژه برگزاري تورهاي علمي و آموزش خوش
ــخنگوياني صادق در كشورهاي خود بوده اند، به  ــفيران و س ــورهاي ميهمان، س بين المللي روابط عمومي ايران، نمايندگان روابط عمومي كش
گونه اي كه بسياري از آن ها پس از حضور در ايران و شركت در اين كنفرانس ها، به عظمت، بزرگي و جايگاه علمي و تاريخي ايران بيشتر 
ــانه هاي غربي در ارايه تصويري مخدوش و غيرواقعي از فرهنگ غني ايراني و  ــازي اقدامات گسترده رس ــده و اين امر در خنثي س واقف ش
ديني نقش بسزائي داشته است و در همين ارتباط، تقدير كتبي وزير امورخارجه كشورمان از تاثيرات بين المللي فعاليت هاي موسسه كارگزار 

روابط عمومي، قابل ذكر است.
ــختكوش و فهيم حوزه  ــالمي، با حمايت و همراهي مديران س ما امروز مفتخريم كه به عنوان عضوي كوچك از جامعه بزرگ ايران اس
ارتباطات و روابط عمومي، نقشي ارزشمند و موثر را در راه اعتالي نام ايران بر عهده گرفته و تا آنجا كه در توان داشته ايم در رسيدن به اين 
هدف بزرگ تالش كرده ايم و آنچه را از قدرت و توانمندي حوزه ارتباطات و روابط عمومي در عرصه هاي داخلي و بين المللي عرضه كرده ايم 

با نام ايران سرافراز، عجين و همراه بوده است.
ــن كنفرانس بين المللي  ــي و ارتباطات در پنجمي ــان حوزه روابط عموم ــتيبانى قاطع مديران و كارشناس ــر آن، با حمايت و پش ــالوه ب ع
ــلمانان" با حضور و عضويت كشورهاى مالزى و اندونزى  ــته، "انجمن روابط عمومي مس ــال گذش روابط عمومي ايران در روز 14 آبان ماه س
ــيه پنجمين كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران و با حضور مسلم باسيا، رييس انجمن روابط عمومي اندونزى و  ــد. در حاش پايه گذارى ش
پروفسور حمدان عدنان، رييس موسسه روابط عمومي مالزى در راستاى ايجاد، توسعه و تقويت روابط ميان كارگزاران مسلمان روابط عمومي 
در سراسر جهان، براى دفاع از مبانى مترقى و پيشرفته دين مبين اسالم، گام هاي اوليه براى تاسيس انجمن روابط عمومي مسلمانان برداشته 
ــلمانان و كارگزاران روابط عمومي در كشورهاى مسلمان  ــاءاله زمينه هاي الزم براى ايجاد بسترهاى برقرارى ارتباط با ديگر مس ــد تا انش ش
ــالم و ترويج فرهنگ زندگى مسالمت آميز بر اساس اعتماد و احترام متقابل بين تمامى آحاد  ــريح مبانى بشردوستانه دين مبين اس براى تش

مردم در سرتاسر جهان فراهم آيد.
ــه كارگزار روابط عمومي، 22 آبان ماه 1388  در ادامه اين تالش ها، اولين همايش بين المللي روابط عمومي2 (PR2.0) به همت موسس
در مركز همايش هاي بين المللي صداوسيما برگزار مي شود. اين همايش با رويكرد ارايه دستاوردهاي نوين صنعت روابط عمومي و ارتباطات، 
با تاكيد بر فن آوري هاي نوين در اين حوزه، با فراخوان مقاله و دعوت از متخصصان ايراني و خارجي، توان توسعه و رقابت پايدار و متعادل 

را در قالب دانش نوين روابط عمومي در اختيار شركت كنندگان قرار خواهد داد.
در خاتمه با آرزوى تداوم اين فعاليت هاي شايسته، از همكارى كليه استادان، مديران و كارشناسان روابط عمومي سراسر كشور، مديران 
ارشد سازمان ها و شركت هاي دولتى و خصوصى كه با مساعدت صادقانه خود، زمينه ها و بسترهاى اجراي اين برنامه ها را امكانپذير نموده اند، 

سپاسگزارى مي نمايد.
مديرعامل و رييس هيات مديره موسسه

1. مانند مالزي، تركيه، هند و اندونزي
ــن روابط عمومي هند، انجمن  ــه آن، انجم ــا، انجمن روابط عمومي اتحاديه آس ــيون روابط عمومي اروپ ــي مالزى، كنفدراس ــن روابط عموم ــه انجم 2. از جمل

روابط عمومي اندونزى، آكادمى ارتباطات بازاريابى بين المللي كره جنوبي و ...

كارگزار روابط عمومي
در مسير توسعه

 * آر)
ى.
ى.پ

ن(ا
ريا
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ى 

هد
م

* اى پى آر (APR) يا اعتبارنامه 
متخصصان روابط عمومى، گواهينامه 
حرفه اى براى متخصصان 
روابط عمومى است كه به منظور 
شناسايى دست اندركاران داراى 
قابليت و تجربه كارى طراحى شده 
است و بزرگترين نشان حرفه اى در 
روابط عمومى به شمار مى رود.
اين اعتبارنامه در سال 1387 براى 
نخستين بار در ايران توسط موسسه 
روابط عمومى مالزى و با مجوز 
شوراي خبرگان اعتبارنامه با مجوز 
سلطنتي طي مراسمي با حضور سفير 
جمهوري اسالمي ايران در دانشگاه 
بين المللي اسالمي (ايستك) به 
مهدى باقريان اعطاء شد.

روى ميز سردبير

روابط عمومي به سازمان ها كمك مي كند تا براي تمايز خود در مسايل مختلف و نيز پاسخگويي تالش كنند. 
رابرت ال. هيث
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احساس من در مورد روابط عمومي اين است كه توجه به روابط عمومي در مركز فرآيند تصميم گيري خواهد بود. 
هارولد برسون

 «روابط عمومي 2» چيست؟
ــي 2» براي توصيف عرصه و دوره جديد روابط عمومي به كار  اصطالح «روابط عموم
ــه با قرن اخير، تحوالت بنيادي  مي رود. صنعت روابط عمومي در طي دهه اخير در مقايس
ــتابي را پشت سر گذاشته است كه عمدتا به خاطر دسترسي به جوامع جديد يا رسانه  پرش
ــت. كاربرد اين ابزار نقش فعاالن روابط عمومي  اجتماعي و ابزارهاي مرتبط به آن بوده اس
را از تنها يك انتقال دهنده پيام به فردي كه در يك گفتگوي دوجانبه يا دو گروه يا جامعه 
قرار دارد، تغيير داده است. گفت و گو و همكاري با مخاطبان كه به نوعي شركت كننده نيز 

هستند، پايه و اساس «روابط عمومي 2» است.

 معرفي همايش
ــه كارگزار  ــت موسس ــه به هم ــي 2» ك ــي «روابط عموم ــش بين الملل ــن هماي اولي
روابط عمومي برگزار مي شود براي دست اندركاران ارتباطات و روابط عمومي اين فرصت را 
فراهم مي سازد كه به كارگيري ابزارهاي «روابط عمومي 2» را در سازمان ها و شركت هاي 

خود به دقت بررسي و ارزيابي نمايند.
اولين همايش بين المللي «روابط عمومي 2» با رويكرد ارايه دستاوردهاي نوين صنعت 
ــعه و  ــي، با فراخوان مقاله و دعوت از متخصصان ايراني و خارجي، توان توس روابط عموم

اولين همايش بين المللي « روابط عمومي2»
22 آبان ماه 1388

مركز همايش هاي بين المللي صدا و سيما
«رسانه جديد، ابزار جديد، مخاطبان جديد»

ــركت كنندگان  ــادل را در قالب دانش نوين روابط عمومي در اختيار ش ــت پايدار و متع رقاب
قرار مي دهد.

 اهداف همايش
ــايي و تبيين نقش و جايگاه آن  ــنايي با مفاهيم اوليه «روابط عمومي 2» و شناس - آش

در فرآيند توسعه پايدار 
ــعه  ــدازي، مديريت، پيمايش و توس ــول راه ان ــناخت اص - ش

«روابط عمومي 2»
- ارايه راهكارهاي مناسب به منظور بكارگيري و بهره مندي از 

كاربردها و مزاياي «روابط عمومي 2»
ــنايي با تجربيات پياده سازي «روابط عمومي 2» در ايران  - آش

و ساير كشورها
ــت و خدمات  ــي 2» در مديري ــش «روابط عموم ــي نق - بررس

اجتماعي
- شناسايي چالش ها و راهبردهاي تحقق «روابط عمومي 2»

ــتاوردها و تجارب شركت ها و سازمان هاي برتر در  - تبادل دس
زمينه بكارگيري فناوري اطالعات 

- پيشبرد برند و خوشنامي از طريق رسانه اجتماعي
ــران  ــان و مدي ــذاران، كارشناس ــرمايه گ ــردن س ــر ك - درگي

روابط عمومي در چشم انداز رسانه جديد
ــش در زمينه  ــق و پژوه ــگ تحقي ــج فرهن ــعه و تروي - توس

«روابط عمومي 2» و مباحث مديريت فناوري اطالعات 

 مخاطبان همايش
- متخصصان، مديران و كارشناسان روابط عمومي

- مديران ارشدي كه رقابت، رشد و ثبات در بازار، از كليدي ترين اهداف آن هاست
ــروش كه به دنبال ارتقا دانش و توانمندي هاي حرفه اي خود  ــران بازاريابي و ف - مدي

مي باشند
- صاحبان مشاغلي كه همواره به راه هاي نو توفيق در بازار مي انديشند

ــارب عملي  ــي و آگاهي از تج ــش بازارياب ــه آموختن دان ــه عالقمند ب ــاني ك - كس
شركت هاي موفق مي باشند

- سازمان هاي كارآفرين و كسب و كارهاي كوچك
- شركت هاي فعال در مديريت اطالعات و دانش سازماني

- شركت هاي مشاوره و ارايه آموزش هاي سازماني
- سازمان هاي خدمات بيمه اي و خدمات عمومي

 فراخوان مقاله
- درك و شناخت روابط عمومي در عصر رسانه اجتماعي

- روابط عمومي از طريق كار شبكه اجتماعي آنالين و آفالين
- همگرايي رسانه و ارتباطات و تاثير آن بر روابط عمومي
- ارزيابي تالش هاي روابط عمومي در رسانه هاي جديد
- ارتقاي نام تجاري با استفاده از رسانه هاي اجتماعي

- مشاركت گروه هاي ذينفع در رسانه هاي جديد
- روابط عمومي 2: كليدي براي تخصصي ماندن در مواجهه با آينده

- دگرگوني، پويايي، تاثيرگذاري و نفوذ رسانه ها: فرصت ها و چالش ها
- رسانه هاي جديد، قواعد جديد و مهارت هاي جديد

- تضمين تالش هاي روابط عمومي در چشم انداز رسانه اي جديد
- روابط عمومي 2: مزايا و روش هاي جديدي براي تفكر، خالقيت و خودباوري

به زبان انگليسىبه زبان فارسى
نام

نام خانوادگى
شركت / سازمان

شهرستان
آخرين مدرك سمت

تحصيلى
 ديپلم

 كاردانى
 كارشناسى

 كارشناسى ارشد
 دكترا

دانشگاه محل تحصيلرشته تحصيلى
درس محل كار/كدپستى

فكس/ كدشهرستانتلفن / كدشهرستان
ايميلموبايل

 شركت/ سازماننوع ثبت نام
 شخصى  دانشجو و استاد

نحوه پرداخت 
شهريه ثبت نام

 فيش واريزى
 چك

تاريخ فيش/ چك
هزينه شركت در همايش شامل: امكانات آموزشى، پذيرايى و صدور گواهينامه مى باشد.

((PR2.0PR2.0))  22فرم ثبت نام در نخستين همايش بين المللي روابط عموميفرم ثبت نام در نخستين همايش بين المللي روابط عمومي

بعد از تاريخ 88/07/20تا تاريخ 88/07/20
1/500/0001/900/000همايش
1/500/0001/900/000كارگاه ها

هزينه ثبت نامهزينه ثبت نام
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حرفه روابط عمومي هنر و علم نايل آمدن به هماهنگي با محيط از طريق درك متقابل مبتني بر حقيقت و اطالعات كامل مي باشد. 
ملوين شارپ

سخنرانان اصلى
اولين همايش بين المللي روابط عمومي2

ــتاد  ــتين همايش بين المللي روابط عمومي2 در گفتگو با س دكتر داود زارعيان دبير كميته علمى نخس
خبرى، سخنرانان اصلى همايش را به شرح زير (براساس حروف الفبا) اعالم كرد:

◄ دكتر على اكبر جاللى 
- معاون پژوهشكده الكترونيك - دانشگاه علم و صنعت ايران

- موسس نخستين روستاي الكترونيكي جهان
- عضو هيات مديره انجمن ايراني مطالعات جامعه اطالعاتي

- پژوهشگر و محقق برتر IT كشور در سال 1382

◄ دكتر سيد وحيد عقيلى
- رييس دانشكده علوم انساني و اجتماعي – واحد علوم و تحقيقات 

– دانشگاه آزاد اسالمي
- عضو هيات علمي گروه ارتباطات – دانشكده روانشناسي و علوم 

اجتماعي - تهران مركز
- دبير سرويس اقتصادي، عضو شوراي سردبيري روزنامه انگليسي 

زبان تهران تايمز – به مدت 12 سال 
- سر دبير فصلنامه رسانه به مدت پنج سال

◄ دكتر حسين افخمى
- مدير گروه علوم ارتباطات – دانشكده علوم ارتباطات – دانشگاه 

عالمه طباطبايى
- عضو هيأت علمي گروه علوم ارتباطات– دانشكده علوم ارتباطات 

- دانشگاه عالمه طباطبايي
- رييس مركز پژوهش هاي ارتباطات– دانشكده علوم ارتباطات - 

دانشگاه عالمه طباطبايي
- ويرايش علمى دايره المعارف روابط عمومى (دو جلدى)

◄ دكترحسن بشير
- رييس و معاون پژوهشي دانشكده معارف اسالمي و فرهنگ و 

ارتباطات – دانشگاه امام صادق(ع)
- عضو هيات علمي گروه فرهنگ و ارتباطات - دانشكده معارف 

اسالمي و فرهنگ و ارتباطات - دانشگاه امام صادق(ع) 
- استاد آكادمي اكسفورد براي تحصيالت عالي، اكسفورد، انگليس 

به مدت سه سال
- سردبير فصلنامه پژوهش هاى ارتباطى

◄ دكتر يونس شكرخواه
- عضو هيات علمى علوم ارتباطات - دانشگاه تهران

- عضو هيات رييسه انجمن ايراني مطالعات جامعه اطالعاتي
WSIS عضو كميته راهبري اجالس آسيا ـ اقيانوسيه -

- سردبير سايت همشهري آنالين

 مقدمه
ــر دانش،جز از  ــعه اقتصادي- فرهنگي مبتني ب ــرفت و توس پيش
طريق درك علوم زنده دنيا، بومي سازي آن ها، توسعه علوم جديد و در 
نهايت بسط وگسترش آن ها در حوزه هاي كاربردي امكان پذير نيست. 
همايش هاي علمي، با ايجاد تبادل تجارب و انديشه ها، بستري مناسب 
و بسيار سريع و موثر را براي اين منظورفراهم مي سازند. هر چه برنامه 
اجرايي و كيفيت علمي يك همايش، از سطح باالتري برخوردار باشد، 

تاثيرگذاري آن نيز افزون تر مي گردد. 
ــيار  ــدگان همايش اعتقاد دارند، موفقيت در اين حوزه بس برگزاركنن
ــگاهيان و مراكز  ــاتيد، دانش ــجويان، اس مهم، جز باياري و حمايت دانش
ــيار درك علوم و  ــوان نگاه هاي هوش ــور به عن ــي كش علمي و پژوهش
پيشرفت هاي آن از يك سو و حمايت مديران و كارشناسان روابط عمومي 
ــوي  ــتفاده كنندگان برترين نظريات علمي از س به عنوان مجريان و اس
ديگر حاصل نخواهد شد. بنابراين شما مي توانيد در يكي از دو قالب زير 
ــوده و از اين حركت ملي و علمي حمايت  ــاركت نم در اين همايش مش

نموده و در بخش هاي مختلف همايش حضور فعالي داشته باشيد.

 حمايت علمي
ــن همايش، كمك به  ــي از حمايت علمي و مالي از اي ــدف اصل ه
ترويج استراتژي ها و مهارت هاي "روابط عمومي2" در كليه سازمان ها و 
ــي، پژوهشي و صنعتي است تا از اين طريق، پژوهشگران  مراكز آموزش
به جاي شيوه هاي سنتي، به بومي سازي و بكارگيري اين تكنيك ها در 
ــود برند. بنابراين كليه مراكز و يا افراد با  عمل بپردازند و از منافع آن س

شرايط زير مي توانند به حمايت كنندگان اين همايش بپيوندند:
1. دانشگاه ها 

ــان روابط عمومي، ارتباطات،  ــان، مديران و كارشناس 2. متخصص
ــان  تبليغات، فناوري اطالعات، مديريت و صنايع (مديران و كارشناس

صادرات، تبليغات بازرگاني، بازاريابي تجاري و فروش)
3. مديران و روساي سازمان هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور

4. انجمن هاي علمي و صنفي 
5. موسسات علمي و پژوهشي 

6. اتاق هاي بازرگاني و انجمن هاي دوستي 
ــي) (مديران  ــي و علمي- ترويج ــي- پژوهش ــريات (علم 7. نش

مسوول، سردبيران، خبرنگاران و نويسندگان رسانه هاي گروهي)
8. دانشجويان 

 حمايت هاي مالي شامل:
- بهره مندي از خدمات مشاوره اي

- بهره مندي از فرصت هاي اعتباري و حضور در همايش 
- بهره مندي از فرصت هاي اطالع رساني

- بهره مندي از فرصت هاي تبليغاتي 
عالقمندان مي توانند براي كسب اطالعات بيشتر و اطالع از جزئيات 
حمايت هاي موردنظر، با شماره تلفن هاي دبيرخانه همايش 88210281 و 

88617577 تماس حاصل نمايند.

دعوت به مشاركت 
در نخستين همايش بين المللي 

« روابط عمومي2»
22 آبان ماه 1388 

مركز همايش هاي بين المللي صدا و سيما
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مشاوره روابط عمومي در يك جاده دو طرفه عمل مي كند. او عامه مردم را براي مشتري و مشتري را براي عامه مردم تعبير و تفسير 
ادوارد برنيزمي كند. 

دعوت به مشاركت  در اهداى جايزه دعوت به مشاركت  در اهداى جايزه 
افراد و سازمان هايى كه مايلند براى اعتالى حرفه و صنعت روابط عمومى در برگزارى باشكوه مراسم اعطاى 

جايزه مشاركت فعال داشته باشند با دبيرخانه همايش تماس بگيرند.

برندگان جوايز
● پروفسور كاظم معتمدنژاد پدرارتباطات نوين ايران (25 آبان 1383)

ــكده علوم ارتباطات اجتماعي و راه اندازي دوره هاي كارشناسي ارشد و  ــاركت فعال در تاسيس دانش ــور كاظم معتمدنژاد ضمن مش پروفس
ــايل ارتباط جمعي،  ــمار رفته و از طريق تاليف آثار گران بها در زمينه  وس ــور به ش ــعه همه جانبه  دانش ارتباطات در كش دكتري، پيش گام توس
روزنامه نگاري و حقوق مطبوعات، تدريس در دانشگاه ها و برگزاري همايش هاي ملي و منطقه اي در جهت تعميق فرهنگ و گسترش دانش 

ارتباطات كوشيده است.
ــتاد نمونه  دانشگاه هاي كشور از دست رياست جمهوري وقت لوح تقدير دريافت  ــال تحصيلي 74ـ  73 به عنوان اس دكتر معتمدنژاد در س
كرده است. هم چنين در سال 1384 و بر اساس مصوبه  هيات دولت نشان درجه يك دانش را از دستان رييس جمهوري وقت دريافت نمود.

● پروفسور جيمز گرانيگ استاد ممتاز روابط عمومي در گروه ارتباطات دانشگاه مريلند كالج پارك آمريكا (26 آبان 1384)
ــه جايزه اصلى در  ــت.وى برنده س ــگاه مريلند كالج پارك آمريكا اس ــاز روابط عمومي در گروه ارتباطات دانش ــتاد ممت ــز گرانيگ اس جيم
ــت: جايزه پاس فايندر به خاطر ممتاز بودن در تحقيقات روابط عمومى موسسه تحقيقات و آموزش روابط عمومى، جايزه  روابط عمومى بوده اس

مربى برجسته انجمن روابط عمومى آمريكا و جايزه جكسون و جكسون واگنر به خاطر پژوهش علوم رفتارى بنياد آر اس اى.
وى همچنين برنده بهترين جايزه دوران زندگى خود از سوى انجمن آموزش روزنامه نگارى و ارتباطات جمعى و جايزه پاول جى دوچمان 

به خاطر تحقيقات ممتاز بوده است.

جايزه دكتر حميد نطقي

شد ا شناس كا ههاي د اهاندازي اع اجت طات

ــاله توسط موسسه  ــت كه هرس جايزه دكتر حميد نطقي بنيانگذار روابط عمومي ايران به طور خالصه نام جايزه اي اس
كارگزار روابط عمومي به افراد شايسته و شاخص در حوزه روابط عمومي، ارتباطات و رسانه هاي جديد اهدا مي شود.

دكتر حميد نطقي 
ــا را در مورد  ــه طرز تفكر م ــذار روابط عمومي نوين ايران، براي هميش ــي (1378-1299)، بنيانگ ــر حميد نطق دكت
روابط عمومي تغيير داد. وي از طريق دانشكده علوم ارتباطات اجتماعي، كه خود در شكل دهي آن نقش بسزايي داشت 

به تربيت نيروهاي جوان، خوشفكر، مردم دوست و آشنا به مباني ارتباطات انساني و اجتماعي پرداخت.
ــه كارگزار روابط عمومي و دبيرخانه دايمي كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران براي اداي احترام به دكتر  موسس

نطقي و بزرگداشت ارزش هايي كه او از آن ها حمايت مي كرد، به معرفي جوايز و تنديس دكتر نطقي پرداخت.

0912 193 84 19 - 88 210 281
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روابط عمومي حرفه اي اسـت كه نبايد به فكر دسـتكاري افكار مردم به سـمت خاص باشـد بلكه بايد هميشـه به فكر تنوير افكار آن ها 
كارول جي بيتمنباشد. 

ــات در ايران  ــعه فرهنگي فناوري اطالع ــر علي اكبر جاللي پدر توس دكت
بزرگترين جايزه سال روابط عمومي را دريافت خواهد كرد.

ــي، تحقيقاتي و  ــل از خدمات و تالش هاي علم ــور تقدير و تجلي ــه منظ ب
ــات و ارتباطات و  ــه فناوري اطالع ــر جاللي در عرص ــه دكتر علي اكب نوآوران
كاربردهاي آن، در اولين همايش بين المللي «روابط عمومي 2» كه 22 آبان ماه 
سال جاري در مركز همايش هاي بين المللي صدا و سيما برگزار مي شود، جايزه 

دكتر نطقي بنيانگذار روابط عمومي ايران به ايشان اهداء خواهد شد.
ــه بعدي"  دكتر علي اكبر جاللي مبدع نظريه موج چهارم، "عصر مجازي س
ــيا و  ــت و نوآوري در منطقه آس ــا، برنده جايزه خالقي ــن بار در دني ــراي اولي ب
ــيه به خاطر طراحي و تاسيس نخستين روستاي الكترونيكي، شاهكوه،  اقيانوس
ــور، قرن آباد، باني و  ــتايي كش ــن مركز فناوري اطالعات و ارتباطات روس اولي
مشاور تجهيز پروژه ملي ده هزار دفتر ICT روستايي، ارايه دهنده اولين درس 
مجازي روي شبكه اينترنت در ايران، باني شهرهاي الكترونيكي و مجري ده ها 

پروژه فناوري اطالعات در كشور مي باشد.
ــگاه علم و صنعت و عضو هئيت  ــيار دانشكده برق دانش دكتر جاللي دانش
ــناس فناوري  ــه اطالعاتي، اولين كارش ــن ايراني مطالعات جامع ــره انجم مدي
ــور مي باشد كه از سال 1373 تاكنون با انجام بيش از 1500  اطالعات در كش
سخنراني و سمينار علمي جذاب در مجامع مختلف علمي داخل و خارج كشور 

ــه راديويي و تلويزيوني و صدها مقاله و مصاحبه در روزنامه ها و  و صدها برنام
ــوان كتاب علمي و ترويجي  ــالت داخلي و تاليف و ترجمه بيش از 20 عن مج
ــعه كاربردهاي فناوري اطالعات را انجام  ــالت سنگين فرهنگ سازي توس رس

داده است. 
ــور به گونه اي بوده است كه  ــطح كش ــعت خدمات دكتر جاللي در س وس
ــند. عالوه بر  ــوان پدر فناوري اطالعات ايران مي شناس ــان را به عن مردم ايش
ــاني است كه بحث روابط عمومي  موارد فوق، دكتر جاللي جزء اولين كارشناس
ــتقرار  ــي و اجراي پروژه هاي مختلف در اس ــرح و با طراح ــي را مط الكترونيك
روابط عمومي الكترونيك در سازمان ها و شركت هاي دولتي و بخش خصوصي، 
ــخنراني هاي متعدد در كنفرانس هاي ملي و بين المللي و  ــاوره ها و س ارايه مش
ــزايي در توليد و ايجاد افق هاي  ــهم بس ــي روابط عمومي س كارگاه هاي آموزش

جديد علمي و فناوري در حوزه روابط عمومي داشته است. 
ــان چند سالي به عنوان مدير كل روابط عمومي دانشگاه علم و صنعت  ايش
ــاي فراوانى در حوزه  ــات موثر و نوآوري ه ــاء خدم ــران خدمت كرده و منش اي

روابط عمومي بوده است.
گفتني است همزمان با اهداء اين جايزه، كتاب روابط عمومي2، منتخبي از 
ــخنراني هاي علمي نامبرده در زمينه روابط عمومي در سه سي دي و زندگي  س

نامه حرفه اي دكتر علي اكبر جاللي منتشر خواهد شد.
ــت كه به  ــذار روابط عمومي ايران، جايزه اي اس ــزه دكتر نطقي بنيانگ جاي
ــه او از آن ها  ــت ارزش هايي ك ــرام به دكتر نطقي و پاسداش ــور اداي احت منظ
ــى و دبيرخانه دائمي  ــزار روابط عموم ــه كارگ ــط موسس حمايت مي كرد، توس

كنفرانس بين المللى روابط عمومى ايران در سال 1383 طراحي شده است.
ــال 1383 در مراسم برگزاري اولين  ــتين بار در س جايزه دكتر نطقي نخس
كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران به پروفسور كاظم معتمدنژاد پدر علوم 
ارتباطات نوين ايران و در سال 1384 طي مراسمي به پروفسور جيمز گرانيگ 
استاد ممتاز روابط عمومي در گروه ارتباطات دانشگاه مريلند كالج پارك آمريكا 
و مبدع نظريه «تعالي» اهداء گرديد، و دكتر جاللي سومين دريافت كننده اين 

جايزه بزرگ روابط عمومي ايران خواهد بود. 
عالقمندان، سازمان ها و شركت هاي دولتي و خصوصي مي توانند به منظور 
ارزش گزاري به جايگاه علمي و قدرداني از خدمتگذاران توسعه دانايي در حوزه 
ــاركت  ــال روابط عمومي مش ــي ايران، در اهداء بزرگترين جايزه س روابط عموم
ــتر در نحوه مشاركت و ثبت نام جهت  ــب اطالعات بيش نمايند. لطفأ براي كس

حضور در همايش با شماره تلفن 88210281 تماس حاصل نماييد.

بزرگترين جايزه سال 
روابط عمومي

براي پدر فناوري اطالعات ايران

نمايشگاه 
اولين همايش بين المللي روابط عمومي2

نمايشگاه اولين همايش بين المللي روابط عمومي2 (PR2.0) به همت دبيرخانه دايمي كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران، 
در روز 22 آبان ماه 1388 در مركز همايش هاي بين المللي صداوسيما برگزار خواهد شد.

ماموريت اين نمايشگاه در راستاى دستيابى به افق هاى روشن تر فناورى اطالعات و روابط عمومى الكترونيك خواهد بود.
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33 الي  الي 1010 آذر  آذر 
13871387

جامعـه مي تواند بدون روابط عمومي وجود داشـته باشـد، امـا در عمل چنين چيـزى رخ نخواهد داد. به عبارت ديگـر، روابط عمومي، 
رابرت هيثضرورتاً بايد وجود داشته باشد.
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سـومين سـفر علمي كارگزاران روابط عمومي ايران به كشـور مالزي در قالب 
جمعي از مديران و كارشناسـان روابط عمومي وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي و 
خصوصي با هدف آشـنايي با دستاوردهاي نوين اين صنعت در كشورهاي مختلف 
جهان به ويژه كشـورهاي اسالمي توسط موسسـه كارگزار روابط عمومي ايران با 
همكاري انسـتيتو روابط عمومي مالزي و فاپرو از 11 الي 18 مرداد ماه سال جاري 
(1388) مطابـق با 2 الي 9 اوت 2009 برگزار شـد. آن چـه در پي مي آيد حاصل 

بازديدها، ديدارها و برداشت هاي اين سفر برون مرزي است.

(Media Prima) بازديد از تلويزيون خصوصي مالزي 
ــان روابط عمومي ايران به كشور مالزي آنان  ــفر مديران و كارشناس در اولين روز از س
ــي مالزي تحت عنوان «مديا پريما» در  ــتگاه تلويزيون خصوص از بخش هاي مختلف ايس
ــتگاه پريما را  ــهر كواالالمپور بازديد كردند. ريزال مدير ارتباطات تلويزيون مالزي، ايس ش
ــانه خصوصي اين كشور عنوان كرد و گفت: «چهار كانال تلويزيوني، سه  بزرگ ترين رس
ــارات خارجي و بخش توليد فيلم و سريال هاي تلويزيوني و  ــه انتش كانال راديويي، موسس
بهره مندي از شش وب سايت اينترنتى از جمله امكانات و قابليت هاي ايستگاه تلويزيوني 
ــتگاه تلويزيوني از سال 1984 بوده و  ــد. وي افزود: آغاز به كار اين ايس مديا پريما مي باش
ــال از فعاليت آن توانسته مخاطبان بسياري را در سراسر  ــت قريب به 25 س امروز با گذش
مالزي جذب و پوشش دهد. وي گفت: بر اساس برآوردهاي به عمل آمده حدود 5 ميليون 
نفر ماهانه به وب سايت هاي مديا پريما مراجعه مي كنند و 22 ميليون نفر از طريق ويديو 

از اين برنامه ها بهره مند مي شوند. 
ــك برنامه زنده  ــركت در ي ــان روابط عمومي ضمن ش ــن مديران و كارشناس همچني
تلويزيوني، از استوديو خبر راديو و تلويزيون مديا پريما بازديد كردند و از نزديك با مراحل 

اجرايي كار آن آشنا شدند.

 سمينار روابط عمومي و مسووليت هاي اجتماعي (دانشگاه سينز)
دومين و سومين روز از سفر مديران و كارشناسان روابط عمومي ايران در جزيره زيباي 
ــت و در 500 كيلومتري شهر كوآالالمپور در  ــرق نيز معروف اس پنانگ كه به مرواريد ش
منطقه مرزي با كشور تايلند واقع است سپري شد. سمينار روابط عمومي و مسووليت هاي 
ــگاه سينز (USM) برگزار گرديد. پروفسور ليم كونگ  اجتماعي نيز در اين جزيره و دانش
ــمينار گفت: برگزاري چنين تورهاي  ــكده صنعت و ارتباطات سينز در اين س معاون دانش
علمي و همايش هاي مشترك در حوزه روابط عمومي و ارتباطات بدون ترديد مي تواند يك 

گفتمان و همكاري جديدي بين دو كشور ايران و مالزي ايجاد كند.
خانم شميم عبدل جليل عضو انستيتوي روابط عمومي مالزي و يكي از بانيان اين سفر 
علمي نيز در اين سمينار گفت: ما به عنوان يك مسوول و كارشناس روابط عمومي وظيفه 

داريم نسبت به تشخيص مسايل و ارتباط با جامعه گام برداريم. 
وي گفت: ارتباط دو طرفه با جامعه به همراه تفهيم و مشاركت به توسعه نظام اطالع 

رساني منجر خواهد شد.
ــه كارگزار روابط عمومي ايران را پيشگام در حركت  ــميم عبدل جليل موسس خانم ش

ــاندن فرهنگ و تمدن ايران دانست و گفت: خيلي از مواقع ما از اين موسسه كه به  شناس
شكل حرفه اي فعاليت مي كند درس هاي زيادي ياد گرفته ايم.

ــمينار گفت:  ــگاه در حوزه ارتباطات نيز در اين س ــتاد دانش خانم دكتر جميله احمد اس
ــال 1970 آموزش در حوزه  ــال 1960 نقش هاي روابط عمومي در دنيا مطرح و در س در س
ــراي ارايه يك تصوير  ــد. وي افزود: ما ب ــي به صورت جدي بدان پرداخته ش روابط عموم

درست از سازمان و جامعه مان به دنيا از علم روابط عمومي و رسانه استفاده مي كنيم.
وي اضافه كرد: روابط عمومي در دنيا با فراز و نشيب هاي بسياري روبه رو بوده است 
ــالت هاي حرفه اي گرايي در روابط عمومي ارايه معضالت جامعه و داشتن راه  و يكي از رس
حل هاي ارتباطي براي برطرف كردن آن است. وي افزود: در مقوله آموزش روابط عمومي 
در مالزي يك نگاه اسالمي وجود دارد و تئوري ها و روش هاي غربي آموزش روابط عمومي 

نيازمند يك تجديد نظر اساسي براي بهره گيري از آن است.
ــاتيد دانشگاه به  ــا نصرالدين يكي ديگر از اس ــمينار علمي، دكتر ايليش در ادامه اين س
ــاره كرد و گفت: موضوع  ــووليت اجتماعي روابط عمومي اش ــه مديريت كيفيت و مس رابط
اعتماد و اطمينان مردم در تحقق مسووليت هاي اجتماعي بسيار مهم و تعيين كننده است. 
ــگاه و ديدگاهي دارند بايد متوجه  ــبت به روابط عمومي چه ن ــزود: اين كه مردم نس وي اف

كارگزاران روابط عمومي باشد.

 سمينار روابط عمومي، ارتباطات و اقتصاد جهاني (دانشگاه ايستك)
ــمينار  ــران در س ــي اي ــان روابط عموم ــران و كارشناس ــفر، مدي ــن روز از س چهارمي
ــتيتو بين المللي تفكر و تمدن  روابط عمومي با عنوان «ارتباطات و اقتصاد جهاني» در انس

اسالمي دانشگاه بين المللي مالزي (ايستك) در شهر كواالالمپور شركت كردند.
ــه مديران و  ــتيتو ضمن خير مقدم ب ــي، رييس اين انس ــمينار علم ــداي اين س در ابت
ــوري با تمدن بزرگ خواند و گفت: در سايه يك  ــان روابط عمومي، ايران را كش كارشناس
ارتباطات دوطرفه است كه مي توان گام هاي بلندي براي توسعه برداشت و از اين رهگذر 

دولت و مردم مالزي بسيار عالقه مند براي ارتباط و مشتاق يادگيري از ايران هستند. 
پروفسور حمدان رييس انجمن روابط عمومي مالزي نيز در اين سمينار گفت: در حوزه 
ــته و تحت تاثير نگاه ها و  ــد نگاه خودمان را به دنيا داش ــي و ارتباطات ما باي روابط عموم

برداشت هاي ديگران نباشيم.
وي افزود: داشتن طرز تفكر مستقالنه كاري دشوار است ولي بايد تالش كرد در اين 
حوزه استقالل فكري داشت. وي اضافه كرد: در عصر جهاني سازي احتمال بحران هويت 
دوچندان است و بايد بسيار مراقب بود. من به عنوان يك مالزيايي در عصر جهاني سازي 

مي خواهم به عنوان يك مالزيايي ديده شده و هويت ملي ام را حفظ كنم.
ــري از آخرين  ــره گي ــر لزوم به ــا تاكيد ب ــزي ب ــي مال ــن روابط عموم ــس انجم ريي
ــتفاده از تكنولوژي ها بايد برخورد منطقي  تكنولوژي هاي نوين ارتباطي گفت: در نحوه اس

صورت گيرد و بر اساس شرايط هر كشور بومي سازي شود.
ــور عبدالرحيم استاد دانشگاه ايستك نيز در اين سمينار به انواع عشق و رابطه  پروفس
ــاره كرد و گفت: الگوهاي مختلفي در قرآن كريم در ارتباط با  ــاني اش آن با ارتباطات انس
ــريت و عشق به تمدن  ــق به خدا، عشق به يكديگر، عشق به بش ــق وجود دارد. عش عش

در سومين سفر علمي مديران و كا

ايران و مالزي در مسير توس

چالش كارشناسـان روابط عمومي، ايجاد تعادل ميان نقش رهبري كه روابط عمومي بازي مي كند و مسـووليت پذيري در قبال جامعه 
مك الگليناست.
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اسالمي كه هر كدام از جايگاه خود قابل تامل و بررسي مي باشد.
وي افزود: همواره بايد به دنبال عشق الهي بود چرا كه خالقيت انسان و بشريت نيز 
ــق و شور بوده است. وي اضافه كرد: عشق مقدس آن چيزي است كه باعث  از روي عش

تعالي انسان هاي عاشق به مخلوق خواهد شد.
ــت و گفت: عشق زنجير  ــق واقعي را در داشتن ايمان دانس ــتاد دانشگاه، عش اين اس
اتصال انسان ها به يكديگر خواهد بود از اين رو افرادي در عرصه روابط عمومي و ارتباطات 

موفق خواهند بود كه با عشق مقدس فعاليت كنند.
پروفسور كرانجيت از اساتيد ديگر دانشگاه با موضوع ارتباطات و اقتصاد جهاني سخن 
ــيار مطرح و مهم  ــت: امروزه در دنيا بحث روابط عمومي در حوزه اقتصاد و تجارت بس گف
ــل دنيا با چالش هاي زيادي  ــزود: در حال حاضر در بخش اقتصاد و بين المل ــت. وي اف اس

مواجه است.
اين استاد دانشگاه روند انتقاد از شكل رسانه هاي كلي به رسانه هاي شخصي و فردي 
را در قالب وبالگ ها و شبكه هاي اجتماعي عنوان كرد و گفت: متاسفانه سازمان ها هنوز از 
تغييرات سريع حاصل شده در رسانه هاي نوين بي خبرند و بسياري از سازمان ها صرفا به 
ارايه اطالعات شعارگونه كه داراي پيش زمينه آماري چنداني نيست دل خوش كرده اند.
ــاي آماري و تحليل  ــروز روابط عمومي، ارايه گزارش ه ــزود: يكي از وظايف ام وي اف
ساالنه سازمان هاست كه از اين رهگذر بتوانند يك بيالن عملكرد صحيح از سازمان شان 
به افكار عمومي ارايه كنند كه پايه آن بايد بر اساس حقيقت و شفافيت بنيان نهاده باشد.

ــه كارگزار روابط عمومي در ايران نيز در اين سمينار  مهدي باقريان مدير عامل موسس
ــبختانه در عصر حاضر سرمايه  ــاره به نگاه جديد امروز به روابط عمومي گفت: خوش با اش
گذاري بر روي صنعت روابط عمومي در جهان 3 تا 4 درصد بيش از ساير حوزه ها افزايش 
يافته است. وي افزود: سوال اساسي اين جاست كه رساندن پيام به مخاطبان چرا امروزه 
ــده است؟ اگر پيام ما تهيه، دريافت، شنيده و ادارك نشود هيچ ارتباطي  خيلي پرچالش ش

برقرار نشده است.
ــه كرد: در فرآيند برقراري ارتباط با مخاطبان بايد ديد چه پيامي را مي توان  وي اضاف
فرستاد كه ارتباط برقرار كند؟ نكته دوم اين كه در پيام چه حرفي براي گفتن داشته باشيم 

كه قابليت شنيدن را داشته باشد. 
ــازمان با مخاطبان، پيام بايد به دور از اغراق و  وي اضافه كرد: در برقراري ارتباط س

خودستايي باشد تا بتواند تاثير الزم را بر مخاطب بگذارد.
ــانه اي را در حوزه روابط عمومي ضرورت  مهدي باقريان يكي از چالش هاي ارتباط رس
تغيير نگاه و نگرش عنوان كرد و گفت: روابط عمومي ها در حوزه ارتباط با رسانه ها بايد به 
رسانه با نگاه فرصت و يك ظرفيت نگاه كنند نه يك مانع، پرهيز از بزرگ نمايي فعاليت ها 

و دوري از اغراق و اضافه گويي در ارتباط با رسانه ها ضروري است.
ــده ارتباط با مخاطبان خود بايد در محيط  ــووالن و متوليان برقرار كنن وي افزود: مس

ارتباط قرار داشته باشند و در اين فضا به انتقال اطالعات و پيام ها همت گمارند.
ــاور وزير و يكي ديگر از اساتيد دانشگاه ايستك با  ــمينار مش همچنين در ادامه اين س
ــايان توجهي برخوردار شده  ــاره به اين كه آن چه در حوزه ارتباطات امروز از اهميت ش اش
است اعتبار منبع و پيام است گفت: به نظر مي رسد مهم ترين مساله در اعتبار پيام بستگي 

به صحت و درستي آن دارد كه همانا صداقت در برقراري ارتباط با مخاطبان است.
ــد.  ــد به هيچ عنوان پذيرفته نخواهد ش ــزود: اگر پيامي غيرواقعي و كذب باش وي اف
ــعه روابط عمومي كشورها  وي اضافه كرد: روابط عمومي يك ابزار مهم و تاثيرگذار در توس

محسوب شده و بايد دولت ها بتوانند از اين قابليت و ظرفيت به خوبي استفاده كنند.

 مراسم خداحافظي و اهداء گواهينامه بين المللي پايان سفر علمي به مالزي
ــران در مالزي آنان در  ــان روابط عمومي اي ــن روز اقامت مديران و كارشناس در آخري
ــم خداحافظي با حضور ميزبانان سفر شركت كردند. خانم شميم عبدل جليل در اين  مراس
ــمندي  ــود در نظرم افراد عالم و انديش ــم گفت: هر وقت از ايران و ايراني ياد مي ش مراس
ــحالم از اين كه با ايران و مردمانش آشنا  مي آيند كه توان كارهاي بزرگي را دارند و خوش

و ارتباط دارم.
مهدي باقريان مدير عامل موسسه كارگزار روابط عمومي نيز در اين مراسم با اشاره به 
اين كه هر بار به مالزي سفر كرده تجارب جديد كسب مي كنيم گفت: ما به دنيال طراحي 
ايزو روابط عمومي هستيم كه در اين راستا فرم ها و دستورالعمل هاي آن را نيز تدوين كرده 

و مي خواهيم در يك قالب بين المللي آن را ارايه كنيم.
ــم تعدادي از مديران و كارشناسان روابط عمومي شركت كننده  همچنين در اين مراس

در اين سفر نقطه نظرات شان را در ارتباط با اين سفر ابزار داشتند.
ــاور وزير و مدير كل روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي  عليرضا محمد علي مش
ــفر علمي به مالزي گفت:  ــكر از ميزبانان و برنامه ريزان اين س ــم ضمن تش در اين مراس
ــده در دو سمينار علمي در حوزه ارتباطات و روابط عمومي بسيار خوب بود  مقاالت ارايه ش

و تجارب و تبادل علمي خوبي بين دست اندركاران روابط عمومي دو كشور حاصل شد.
ــي صنايع  ــركت طراحي و مهندس ــواه مدير روابط عمومي و بين الملل ش ــعيد رزمخ س
پتروشيمي نيز برگزاري اين سفر را كاري بزرگ و ارزشمند دانست و گفت: فكر و اراده قوي 

وجود داشته كه اين سفر با اين سطح بين روابط عمومي هاى دو كشور انجام شده است.
ــول صالحي مدير روابط عمومي آبفاي خوزستان نيز انتقال تجربه و دانش را  دكتر رس

از مهمترين دستاورد اين سفر دانست.
ــعه روابط عمومي  ــركت نفت خزر نيز توس ــرازي مدير روابط عمومي ش ــوش چه داري
ــفرها به توسعه  ــت و گفت: برگزاري اين گونه س ــالمي را ضروري دانس ــورهاي اس كش
ــالمي كمك شاياني خواهد كرد و ما در اين سفر  ــورهاي اس فرهنگي، هنري و علمي كش

تجارب ارزشمندي در حوزه ارتباطات و روابط عمومي آموختيم.
شايان ذكر است در پايان اين مراسم به تمامي مديران و كارشناسان شركت كننده در 

اين سفر گواهينامه بين المللي حضور در سمينارهاي علمي و پايان دوره اهداء گرديد.

 برخى بازديدها
ــت روزه در مالزي  ــران در مدت اقامت هف ــان روابط عمومي اي ــران و كارشناس مدي
ــجد جامع  ــهر حكومتي پوتراجايا، مس ــور، ش ــازمان حج و اوقاف اين كش همچنين از س
كواالالمپور، برج هاي معروف دوقلوي پتروناس، آكواريوم بزرگ دريايي، معابد بوداييان و 

جزيره زيباي پنانگ (مرواريد شرق) نيز بازديد كردند.

سان روابط عمومي ايران به مالزي:

عه ارتباطات و روابط عمومي

روابط عمومي سالم متشكل از سياست ها و كنش ها و كلمات است، لذا بايد با حقيقت رفتار كند نه با نيرنگ و فريب، و اين كه بايد در 
كارول بيتمنپي شفاف كردن موضوعات زمانه ما باشد تا مبهم و مشوش كردن آنها.



10

13
88

اه 
رم
يو
هر
 ش

ل /
 او
ره
شما

ل / 
 او
سال

مي
مو
ط ع

واب
ن ر

ارا
گز
كار

ي 
ضا

 اع
ژه
وي

ي 
خل
 دا
ژه
وي

(15 الي 22 آذرماه 1388)

كارشناسان روابط عمومي هنگامي كه تمايل به اعمال كنترل كامل بر پيام دارند، از تبليغات استفاده مي كنند. 
كرك هاالهان

چهارمين سفر علمي 
كارگزاران روابط عمومي ايران 
به مالزي

نظـر به ضرورت توسـعه فعاليت هاي روابط عمومي و با هدف آشـنايي 
با دسـتاوردهاي نوين اين صنعت در كشـورهاي مختلف بويژه كشورهاي 
اسـالمي، چهارميـن دوره آموزشـي روابط عمومـي در مالزي بـا همكاري 

انستيتو روابط عمومي مالزي و فاپرو برگزار مي شود.
 

زمان برگزاري: 15 لغايت 22 آذر 1388
مكان برگزاري: مالزي- كواالالمپور - ماالكا   

آخرين مهلت ثبت نام و ارايه مدارك: 30 آبان ماه 1388
هزينه ثبت نام: 25000000 ريال معادل دوميليون و پانصد هزارتومان

 
مزاياي شركت در تور

   - آگاهي از دستاوردهاي مالزي در زمينه روابط عمومي و صنعت ارتباطات
   - گردهمايي افراد عالقمند در يك مكان 

   - ديدار با مسوولين مالزي و دست اندركاران روابط عمومي و صنعت ارتباطات
    - برنامه ريزى و مديريت مطلوب

    - انتخاب كشور بسيار زيبا و اسالمي
    - آشنايي جامع با كشور مالزى
    - صرفه جويي در هزينه سفر

    - سطح باالى مالقات ها و برنامه ها
    - استفاده بهينه از زمان

    - واگذاري دغدغه برنامه ريزي سفر به يك تيم حرفه اي

    - آشنايي با همكاران و كسب تجربه جديد 
 

خدمات 
- بازديد از مراكز علمي و صنعتي

- شركت در سمينارها، سخنرانى ها و ديدارهاي تخصصي و حرفه اي
- بازديد از جاذبه هاي توريستي و گردشگري

- اعطاء گواهينامه بين المللي حضور در سمينار توسط موسسه روابط عمومي مالزي و فاپرو
 
هتل

ــد)،  ــتفاده كننده مي باش ــاط فكس(هزينه به عهده اس ــاق ها: تلفن، ارتب ــات ات امكان
تلويزيون با كانال هاي ماهواره اي، سشوار.

موقعيت هتل: هتل 4 ستاره دربي پارك با موقعيتي بي نظير در مركز كواالالمپور و در 
جوار برج هاي دوقلو قرار داشته و دسترسي به مراكز خريد و تفريحي بسيار راحت است.

 
مدارك مورد نياز

- كپي از صفحات اول پاسپورت 
- يك قطعه عكس 4*3

- پرداخت هزينه ثبت نام و ارسال فيش واريزى
- تكميل فرم ثبت نام 

- تكميل و امضاء تعهدنامه
مدت برگزاري:  7 روز و 6 شب 
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چالش كارشناسان روابط عمومي، ايجاد تعادل ميان نقش رهبري كه روابط عمومي بازي مي كند و مسووليت پذيري در قبال جامعه است. 
مك الگلين

فراخوان بخش رقابتى
اولين همايش بين المللي روابط عمومي2

ــامل  ــش ش ــن بخ اي
ــي  روابط عموم ــاب  انتخ
وب  ــر،  برت ــك  الكتروني
ــالگ  وب ــر،  برت ــايت  س
تخصصى و سازمانى برتر، 
ــر، خبرنامه  برت ــت  اينتران
ــر و  الكترونيكــى برت

پادكست برتر مي باشد. 
ــه اثر برتر از تهران و سه اثر  در اين رقابت با راى هيات داوران در هر بخش، س

برتر استانى برگزيده مي شود. 
ــركت در اين بخش مي بايست، ضمن معرفى   روابط عمومي هاي عالقمند به ش
ــى دى حاوى هر يك از بخش هاي ياد  ــانى وب سايت و وبالگ، يك نسخه س نش

شده را به دبيرخانه همايش ارسال نمايند.
توجه: آثار ارسالى بايد در طول سال 1387 و نيمه اول 1388 توليد شده باشد- 

مهلت ارسال آثار به بخش رقابتى همايش حداكثرتا تاريخ 1388/07/20 است.

استقبال از شركت در اولين همايش بين المللي «روابط عمومي 2» 
اولين همايش بين المللي «روابط عمومي 2» كه 22 آبان ماه 1388 در مركز همايش هاي بين المللي صداوسيما برگزار خواهد شد، با استقبال بسيار خوبي از سوي مديران 

و كارشناسان روابط عمومي قرار گرفت. عالقمندان براي ثبت نام مي توانند با شماره 88210281 تماس حاصل فرمايند.

مجموعه كتاب هاي آموزشي مهارت هاي 
"روابط عمومي2"

انتشار متون و منابع و اسناد معتبر روابط عمومي با بهره گيري از ادبيات اصيل و 
روز دنيا از جمله دغدغه هاي اساسي موسسه كارگزار روابط عمومي بوده است.

در آستانه برگزاري نخستين همايش بين المللي "روابط عمومي2، اولين مجموعه 
سه جلدى كتاب هاي آموزشي مهارت هاي "روابط عمومي2" منتشر خواهد شد.

اين مجموعه آموزشي به مديران، كارشناسان و متخصصان روابط عمومي كمك 
 «(PR2.0) "2ــور "روابط عمومي ــتري به پديده نوظه ــنايي بيش خواهد كرد تا آش

پيدا كنند. 
كتاب هاي اين مجموعه عبارتند از:

1. راهنماي مرجع روابط عمومي2
2. رسانه اجتماعي

3. مديريت تبليغات اينترنتي

اولين شماره نشريه «روابط عمومي الكترونيك» 
منتشر شد

ــي  ــريه «روابط عموم نش ــماره  ش ــن  اولي
ــانه هاي  ــك» در 64 صفحه ويژه «رس الكتروني
ــزار  كارگ ــارات  انتش ــوي  س از  ــي»  اجتماع

روابط عمومي منتشر شد.
ــه كارگزار روابط عمومي،  به گزارش موسس
اين نشريه كه به منظور توسعه و ترويج فرهنگ 
استفاده از «روابط عمومي2» و مباحث مديريت 
ــعه  ــاوري اطالعات و تبيين نقش آن در توس فن
پايدار به سردبيري مهدي باقريان انتشار يافت، 

از بخش هاي مختلفي تشكيل شده است.
برخي مطالب اين شماره: 

● روي ميز سردبير: روابط عمومي2 در چهره روابط عمومي يكپارچه
ــانه  ــبكه هاي اجتماعي- رس ــرت هيث- ش ــبكه/ راب ● مقـاالت: - نظريه ش
ــور اوجوال  ــي/ پروفس ــانه اجتماع ــارين- روابط عمومي و رس ــا س ــي/ ريم اجتماع
چادهوري- روابط عمومي2؛ از روابط عمومي تا پيوند دوسويه شخصي/ دكتر ايلچول 
ــده كريم- مدل هاي  ــور در روابط عمومي: مورد مالزي/ حمي ــم- روندهاي نوظه كي

تبليغات اينترنتي/ مهندس فرنود حسني
ــا خالق ويكي پديا/ تجربه  ● ويـژه نامـه ويكي پديا: - گفتگوي اختصاصي ب

مشترك كار كردن را شروع كنيم
- معرفي ويكي پديا/ زهرا بابازادگان- ويكي وب؛ ابزاري براي كارهاي گروهي 

آنالين/ جي. مورالي
- Jotspot؛ مرحله بعدي ويكي/ جي. مورالي

● معرفي سايت: - وب سايت CANA؛ ابزاري براي روابط عمومي
● پرسش و پاسخ: - اشكاالت، پاسخ ها و امتيازهاي رسانه اجتماعي

● كند و كاو ● رويدادها ● دانستني ها ● كتابخانه ● كارگزار روابط عمومي

تازه هاي نشرتازه هاي نشر
دايره المعارف روابط عمومي

هر آنچه درباره روابط عمومي مي خواهيد
قيمت دوجلد: 40 هزار تومان

ــه مديران و  ــن كتاب براى هم مطالعه اي
كارشناسان و همه كسانى كه به نحوى از انحاء 
با مردم و مشتريان در ارتباط و به دنبال درآمد و 

سود مسووالنه بيشتر هستند توصيه مي شود.
ــر، با ذكر مثال هايى  دايره المعارف حاض
ــا و  ــى، نظريه ه ــاى تاريخ ــرح رويداده از ش
ــط و  ــته اى كه اين حرفه را بس ــراد برجس اف
ــترش دادند، به بررسى روند تكاملى حرفه  گس

روابط عمومي مي پردازد.

ويژگى هاي اساسى اين مجموعه:
● در حدود 450 مدخل

● همكارى بيش از 100 نفر از پروفسورها، دانشمندان و متخصصان رشته روابط عمومي
● ضميمه كامل به همراه ارجاعات به شرح زير؛

● فرهنگ لغت ارزيابى روابط عمومي
● موازين اخالقى

● نقاط عطف تاريخچه روابط عمومي
● منابع آنالين روابط عمومي

● آموزش روابط عمومي براى قرن بيست و يكم ...
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مردان روابط عمومى بايد خود را آماده كنند و حقايق را تشخيص دهند.
جوزف وارني بيكر

كتابخانهكتابخانه

اصول و آداب تشريفات
(گامي نوين در روابط عمومي)
احمد يحيايي ايله اي
برات اهللا صمدي راد
انتشارات كارگزار روابط عمومي
185 صفحه

مديريت روابط عمومي 
الكترونيكى
نويسنده: مهندس فرنود حسنى

ايـن كتـاب در 10 فصـل و 215 
صفحـه توسـط انتشـارات كارگـزار 

روابط عمومى منتشر شده است:
فصل1: مديريت فناوري اطالعات و ارتباطات و چالش هاي اطالع رساني

فصل2: روابط عمومي الكترونيكي كليات، مفاهيم، كاركردها
فصل 3: دولت و روابط عمومي الكترونيكي

فصل 4: سازمان و روابط عمومي الكترونيكي
فصل5: رسانه و روابط عمومي الكترونيكي

فصل 6: مديريت وب سايت ها و روابط عمومي الكترونيكي
فصل 7: مديريت سيستم ها و ابزارهاي كاربردي روابط عمومي الكترونيكي

فصل 8: انتشارات در روابط عمومي الكترونيكي
فصل 9: تبليغات و روابط عمومي الكترونيكي

فصل 10: روابط عمومي الكترونيكي در حوزه كسب و كار

مباني روابط عمومي
نويسنده: احمد يحيايي ايله اي
انتشارات: كارگزار روابط عمومي
نوبت چاپ: اول/ 1388
تعداد صفحه: 231

فهرست مطالب
بخش اول: كليات 

فصل اول: تعاريف روابط عمومي 
فصل دوم: نظريه ها و الگوهاي روابط عمومي
فصل سوم: عوامل شكل گيري افكار عمومي

بخش دوم: ارتباطات انساني 
بخش سوم: ارتباطات رسانه اي 

بخش چهارم: روابط عمومي در هزاره سوم

مديريت تبليغات اينترنتي
نويسندگان: 
امير بختائي ـ شادي گلچين فر
انتشارات: كارگزار روابط عمومي
نوبت چاپ: اول/ 1388
تعداد صفحه: 70

سرفصل هاى كتاب:
فصل اول: رسانه الكترونيك و تبليغات 

فصل دوم: تبليغات اينترنتي 
فصل سوم: مروري بر وضع تبليغات اينترنتي در ايران 

خالصه مباحث ارايه شده 
خودآزمايي/ تكليف

انتشار تمبر 
موسسه كارگزار روابط عمومي 
با توجه به اهميت پيام رساني تمبر در معرفي 
دستاوردهاي موسسه كارگزار روابط عمومي، از 
اين پس هر ساله به مناسبت سالگرد تاسيس 
موسسه منتشر خواهد شد.

براي نخستين بار موسسه كارگزار 
روابط عمومي منتشر مي كند:

فرهنگ لغات و اصطالحات 
روابط عمومي
دو جلدي

با حركت سريع دنيا به سوي جهاني شدن، مطمئّنًا هر يك از كشورها در زمينه 
اشتغال روابط عمومي از وضعيت منحصر به فردي بهره مند خواهند شد. با اين حال، 
ــاختن روابط عمومي  ــي براي عملي س بايد زباني جهاني و عمومي و مجموعه دانش
وجود داشته باشد. اين امر مهّم، بخصوص براي كساني كه به زبان انگليسي سخن 
ــده، ضروري است.   ــانة تجاري جهاني تبديل ش مي گويند، زباني كه هم اكنون به رس
همچنين، مجموعة دانش روابط عمومي به نحوي فزاينده ضرورت مي يابد تا، در عين 
ــوري وضعيت منحصر به فرد خود را حفظ مي كند، در سطح جهاني  حال كه هر كش

به مورد عمل در آيد.
ــيوه عملي خود را يافته  ــته ها، زبان خاّص و ش حرفة روابط عمومي، مانند اكثر رش
ــتفاده در روابط عمومي بيشتر  ــت. مي توان گفت كه هرچه تعداد واژه هاي مورد اس اس
باشد اين حرفه در مجموعه دانش خود از وضعيت حرفه اي تري بهره مند خواهد شد. 
ــر واژه نامه  يا فرهنگ لغتي به زبان  ــت كه در آغاز ام به اين ترتيب، ضروري اس
ــطح جهان داراي معاني  ــي براي اصطالحات يا لغات روابط عمومي، كه در س انگليس
ــت، پديد آيد. اّما، بايد گفت كه همين واژه ها ممكن است در  ــابهي اس و مفاهيم مش
زمينه هاي ارتباطي متفاوت داراي معاني متفاوتي باشند. بنابراين، براي آن كه برداشت 
ــي را در رابطه با زمينه هاي  ــه پديد آيد، معاني متفاوت ــان تري از اين حرف و درك آس
ــت. مجموعه اصطالحات برگزيده شده شامل مواردي  ارتباطي متفاوت ذكر شده اس
ــت كه غالباً توّسط افراد شاغل در روابط عمومي در انجام كارهاي شان كه اساس  اس
ــت، به كار مي رود. به اين ترتيب، روابط عمومي اكثر اصطالحات كاري  ارتباطات اس
ــود را از زمينه هاي ارتباطي اخذ مي كند در حالي كه فنون اّطالعاتي و بازاريابي به  خ
ــاظ، تعّجبي ندارد كه  ــوند. بدين لح ــوي فزاينده از اهّميت حياتي برخوردار مي ش نح
ــاير رشته ها مانند بازرگاني يا  ــمگير، به جاي س مطالعات روابط عمومي به نحوي چش

امور عمومي يا سياست، در دانشكدة ارتباطات قرار گرفته است.
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من كار كردن گروهي را دوست دارم؛ با همكاري گروهي ما مي توانيم باعث اتفاق افتادن چيزهاي بزرگي شويم.
آن اچ. باركليو

موسسه كارگزار روابط عمومي در آستانه سومين سال نامگذاري 27 ارديبهشت ماه به 
عنوان «روز ملي ارتباطات و روابط عمومي» بيانيه اي صادر كرد.

ــومين همايش ملي روابط عمومي هاي  ــت: امسال س ــى از اين بيانيه آمده اس در بخش
ــتگاه هاي اجرايي در روز ملي ارتباطات و روابط عمومي با شعار «روابط عمومي؛ هويت  دس
ــود. انتخاب اين شعار از سوي شوراي اطالع  ــخگويي» برگزار مي ش يابي، كارآمدي و پاس
ــاني دولت، گوياي اهميت و جايگاه روابط عمومي و مسووليت هاي آن در قبال جامعه  رس

است.
بايد اين شعار هوشمندانه به شعور حركت، آگاهي و تالش هاي صادقانه اي منجر شود 
كه روابط عمومي بتواند با بازسازي هويتي خود و با تكيه بر هويت بازيافته حرفه اي، نقش 

ــازمانى و حرفه اى ايفا نمايد و آيينه تمام نمايي شود كه  خود را در ارتباطات اجتماعي، س
چراغ روشنگري، هدايت و رستگاري در آن بدرخشد.

در فراز ديگرى از اين بيانيه تصريح شده است: موسسه كارگزار روابط عمومي اميدوار 
ــت با اهتمام و اجماع هر چه بيشتر متوليان و دست اندركاران رسمي حوزه ارتباطات و  اس
روابط عمومي، بذر كاشته شده در ذهن و نهاد همه عالقمندان، انديشمندان و فعاالن حوزه 
ارتباطات و روابط عمومي، بتواند پس از سه سال و در سال 1388، ميوه و حاصل خوشايند 
ــود را تقديم مخاطبان خود نمايد و آنان حالوت تالش و پويايي روابط عمومي ايران را  خ
ــداري از حقوق اجتماعي شهروندان بچشند و در سايه سار حاصل  در صحنه خدمت و پاس

از امنيت، آباداني و سربلندي كشور براي فردايي بهتر بياسايند. انشاء اهللا

امضاي تفاهم نامه همكاري بين امضاي تفاهم نامه همكاري بين 
مركز رشد دانشگاه قم و موسسه مركز رشد دانشگاه قم و موسسه 

كارگزار روابط عموميكارگزار روابط عمومي
ــاي اجرايي  ــكاري در زمينه ه ــور هم ــه منظ ب
ــه  ــم نام ــي، تفاه ــي و كارآفرين ــاي آموزش دوره ه
ــه  ــگاه قم و موسس ــد دانش همكاري بين مركز رش

كارگزار روابط عمومي به امضاء رسيد.
بر اساس اين تفاهم نامه اين دو مركز و موسسه 
ــون طراحي و اجراي دوره هاي  در زمينه هايي همچ
ــي،  ــف روابط عموم ــاي مختل ــي در زمنيه ه آموزش
ــات و كارآفريني، اجراي  ــات، فناوري اطالع ارتباط
ــي و طراحي و توليد نرم افزارهاي  طرح هاي پژوهش

مختلف در زمينه روابط عمومي همكاري مي كنند.

برگزاري دومين جلسه برگزاري دومين جلسه 
شواري سياستگذاري نشريه شواري سياستگذاري نشريه 
«روابط عمومي الكترونيك» «روابط عمومي الكترونيك» 

ــريه  نش ــتگذاري  سياس ــه  جلس ــن  دومي
«روابط عمومي عمومي الكترونيك» روز چهارشنبه 
ــه  ــال جاري در محل دفتر موسس 27 خرداد ماه س
ــه  ــد. در اين جلس ــزار روابط عمومي برگزار ش كارگ
ــريه  ــماره نش ــار اولين ش اعضا ضمن تقدير از انتش
ــد  ــانه هاي جديد»، مقرر ش مذكور با موضوع «رس
ــماره بعدي نيز به همين موضوع اختصاص يافته  ش
ــي با عنوان «تازه هاي روابط عمومي 2» در  و بخش
ــريه اختصاص يابد تا آخرين تحوالت اين حوزه  نش

نيزتحت پوشش قرار گيرد.

فراخوان همكاري فراخوان همكاري 
در  روابط عمومـي  كارگـزار  موسسـه 
صدد اسـت با شناسـايي اعضاي محترمي 
در  پويـا  تفكـرات  و  ايده هـا  داراي  كـه 
حوزه روابط عمومي مي باشـند به تشـكيل 
كارگروه هاي تخصصي اقـدام نمايد. لطفا 
طرح ها و پيشـنهادهاي خود را به نشـاني 
 info@iranpr.org پسـت الكترونيكـي

ارسال فرماييد. 
بـه  را  موسسـه  اعضـاي  همچنيـن 
همكاري در تهيه مطالب و يادداشـت هاي 
كوتـاه، موفقيت هـا، طرح هـا و پروژه هاي 

مختلف فرا مي خواند.

بيانيه موسسه كارگزار روابط عمومي
به مناسبت گراميداشت روز ملي ارتباطات و روابط عمومي

ششمين كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران ششمين كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران 
ششمين كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران با موضوع «رسانه هاي جديد» آبان ماه 
ــوراي عالي سياستگذاري كنفرانس از  ــود. بر اساس تصميم ش 1389 در تهران برگزار مي ش

اين پس كنفرانس مذكور دو سال يك بار برگزار مي شود. 
عالقمندان از هم اكنون براي حضور در اين كنفرانس مي توانند مقاالت شان را پيرامون 

موضوع فوق الذكر به دبيرخانه دايمي كنفرانس ارايه نمايند.

عالقمندان براي حمايت مالي از موسسه و سفارش هر گونه آگهي 
و طرح تبليغاتي و اطالع رساني مي توانند با شماره هاي 

8821028188210281 تماس حاصل فرمايند.
حمايت حمايت 
مالىمالى
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حتي اگر عامه مردم سـاده لوح و زودباور باشـند، كار و وظيفه يك كارشـناس مسوول و وظيفه شناس روابط عمومي صرفاً گزارش 
پي.تي بارنيومواقعيت است.

معرفى اعضاي جديد مو

منصور فخاران

احمد پيريائي شهريار رهنما مهدي حبيب الهيمحمود احمدي

محسن دالويز مهدي عزيزي هاحامد ياري

مرتضي آنالويي

ابراهيم اكبري

حميد عمو شاهي مجيد مؤمنيان مسعود بهاري

زهرا حسين زاده ناصر

ساعد رمضانعلي

غالمرضا خيرخواه وحيد رحمتي رودسري محمدرضا بخشعلي زاده به رخ باقريان

ابوالفضل همتي

موسسه كارگزار روابط عمومي به همكاراني كه 
به تازگي وارد خانواده بزرگ «شارا» (شبكه اطالع رساني روابط عمومي ايران) شده اند، 

خير مقدم مي گويد.
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روابط عمومي بدواً به توصيه درباره رفتار مي پردازد، كه بر مسووليت اجتماعي بنا نهاده شده است.
ادوارد برنيز

ه كارگزار روابط عمومي

نسرين قهرماني عليرضا ابراهيم آبادي كريم كالتي غالمرضا ميري مجيد شهيدي

حسين غالمي محمد صحت عليرضا كاوياني احمد نجاتيان يزدي نژاد

علي زندي مهر

سعيد بقايي

نادر عظيمي جرجافكي حجت اهللا خاكي افشين لچيناني

محمدرضا باقري

مهدي حاجيان

محمدمهدي ارغواني مهدي خدايي ميدانشاهفرهاد آقابيگيامير رجايي

ساير اعضاء:
ـ اسحق مقيمي

ـ عليرضا منصوري شيرازي
ـ كيوان پورشب

ـ محمدرضا كريمي
ـ مهدي دهقاني

ـ محمدجواد مشاوري نيا
ـ اقدس سهرابي

ـ احمد خيري اشكوهي
ـ سيدمحمدعلي مجتهدزاده
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بهتريـن طـرز عمل آنهايي هسـتند كه بتوانند به طور جهانـي در روابط عمومي به كار روند با اين اطمينان كـه از چنين رويكردهايي 
لين ام. سالتموثرترين و بيشترين اثربخشى مسووالنه و نتيجه و اجرايى مبتنى بر اخالق حاصل شود.

شبكه اطالع رساني روابط عمومي ايران 
 نشريه داخلي ويژه اعضاي موسسه كارگزار روابط عمومي 

(ضميمه فصلنامه كارگزار روابط عمومي) 

ا وابطعموم سان اطالع وابطعموم سان طالع

مدير مسوول و سردبير: مهدي باقريان 
شوراي سردبيري: مديران كارگروه هاي تخصصي اعضا

مدير هنري: پرويز آزموده 
نشاني: تهران / صندوق پستي 19395/6986 / كارگزار روابط عمومي 

تلفن: 88210281 - 09121938419 
دورنگار: 88617576 - پيامك: 30007153 

 www.iranpr.org
info@iranpr.org

ــه كارگزار روابط عمومى 10 سى دى آموزشى روابط عمومى (از سرى  موسس
برنامه هاى آموزشى شنيدارى) با عناوين زير منتشر كرده است:

1. فناورى اطالعات و كاربردهاى آن در روابط عمومى پرفسور على اكبر جاللى
2. روابط عمومى در هزاره سوم پرفسور على اكبر جاللى

3. بايد و نبايدهاى روابط عمومى پرفسور يحيى كمالى پور
4. روانشاسى روابط عمومى دكتر عيسى جاللى

5. مهارت هاى ارتباطى موثرتر در سازمان دكتر عليرضا شيرى
ــا رويكرد روابط عمومى  ــانى ب ــازى و هدايت منابع انس 6. رهبرى، توانمندس

دكتر عليرضا آزمنديان
7. نظام انتخاب و انتصاب مديران با رويكرد مديريت قابليت ها دكتر بهزاد ابوالعاليى
8. اصول برنامه ريزى مديريت راهبردى در روابط عمومى دكتر حسين علوى

ــى و كاربردها  ــى: طراح ــى در روابط عموم ــه الكترونيك ــت خبرنام 9. مديري
دكتر حميد ضيائى پرور

10. پادكستينگ انقالبى تازه در روابط عمومى

برادر ارجمند جناب آقاي احمد پيريايي 
ــاب جنابعالي به مديريت روابط عمومي خانه صنعت و معدن جوانان موجب  انتص

مباهات است. براي شما آرزوي بهروزي و موفقيت داريم.

برادر ارجمند جناب آقاي مهندس سيد اميررضا حسيني نژاد 
مدير محترم روابط عمومي دانشگاه آزاد اسالمي شاهرود 

ــالمتي  ــما و خاندان محترم صبر و س ــليت گفته، براى ش ــت وارده را تس مصيب
مسالت مي نمايد.

دوره هاى آموزشى 
مديريت روابط عمومى و مهارت هاى روابط عمومى2 

 اولين كارگاه آموزشى مديريت روابط عمومى 
شهريه دورهروز و ساعتتاريخ برگزاريمدرسنام دورهرديف

مديريت در 1
روابط عمومى

دكتر بهزاد 
1388/08/19ابوالعاليي 

سه شنبه
9 -12:30
14 -17:30

1/500/000

مديريت ارتباط 2
با رسانه ها

دكتر داود 
1388/08/18زارعيان

دوشنبه
9 -12:30
14 -17:30

 1/500/000

3 
مديريت 

انتشارات در 
روابط عمومى

استاد محمود 
1388/08/21 مختاريان

پنج شنبه
9 -12:30
14 -17:30

 1/500/000

 اولين كارگاه آموزشى مهارت هاى «روابط عمومى2»
شهريه دورهروز و ساعتتاريخ برگزاريمدرسنام دورهرديف

1
مديريت تبليغات 

اينترنتي
سر فصل هاى 

دوره
آشنايى با مدرس

چهارشنبه 1388/08/20 امير بختائي 
9 -12:301/500/000

2

مديريت 
روابط عمومي 
الكترونيكي

سر فصل هاى 
دوره

آشنايى با مدرس

مهندس 
چهارشنبه 1388/08/20فرنود حسني

14 -17:301/500/000

عناوين دوره ها

موسسه كارگزار روابط عمومي با طراحي دوره ها و كارگاه هاي آموزشي، مجموعه اي از 
برنامه هاي ويژه براي توسعه منابع انساني روابط عمومي اجرا خواهد كرد، شركت كنندكان 

در اين دوره ها خواهند توانست: 
- روش ها و مدل هاي كليدي روابط عمومي كه در برنامه ريزي طرح ها و فعاليت هاي 

آتي آنان مؤثر واقع مي شوند را بياموزند.
ــات و ديدگاه ها را در موقعيت هاي واقعي دريافته و ازچگونگي  ــوه عملكرد نظري - نح

ارزيابي موفقيت حاصله در ابعاد داخلي و خارجي مطلع شوند.
- در باره موقعيت خود با ديگران به بحث بنشينند.

 
ويژگي هاي دوره ها و كارگاه هاي آموزشي موسسه كارگزار روابط عمومي 
الف) به هريك از شركت كنندگان در دوره گواهي شركت در دوره اعطاء مي شود.

ب) كالس هاي آموزشي با حضور اساتيد و كارشناسان با تجربه برگزار مي شود.
ج) جزوه ها و كتاب ها و سي دي هاي آموزشي مرتبط در اختيار شركت كنندگان قرار 

خواهد گرفت.
د) دوره هاي آموزشي موسسه كارگزار روابط عمومي به صورت تئوري و عملي برگزار مي شود.

ه ) مشاوره رايگان جهت شركت در دوره ها و كارگاه هاي آموزشي. 
توجه: در صورتى كه هر يك از كارگاه ها به حدنصاب نرسد تاريخ برگزارى دوره 

مجددا به اطالع ثبت نام شدگان خواهد رسيد.

انتشار 10 سى دى جديد آموزشى 
روابط عمومى




