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 همشهری آنالین

 

المللی روابط عمومی  پیام دبیرکل چهاردهمین کنفرانس بین

 ایران

همشهری  -ارتباطات و فناوری  < ارتباطات

المللی روابط عمومی ایران  آنالین:چهاردهمین کنفرانس بین

المللی صدا و سیما  های بین در مرکز همایش ۹۶آذر  ۱۹

 برگزار شد.
 

المللی روابط عمومی ایران به شرح زیر است:خداوند را شاکرم که به من  باقریان دبیرکل کنفرانس بینمتن پیام دکتر مهدی 

توفیق داد تا برای چهاردهمین بار در کنفرانس روابط عمومی در کنار شما باشم.ابتدا دوست دارم از همۀ شما به خاطر حمایت 

 و بودن در اینجا تشكر کنم.

یزانی که تالش کردند این کنفرانس به نحو شایسته ای سازماندهی و برگزار شود قدردانی همچنین عالقمندم از همه عز

کنم بسیاری از ما به همین  خواهیم آینده بهتری برای روابط عمومی رقم بزنیم و فكر می ام که اگر می نمایم.من سالها آموخته

را بازاندیشی کنیم و خالقیت و نوآوری را محور و مرکز مان  علت اینجا هستیم، پس باید از روزمرگی فاصله بگیریم و وظایف

 برنامه ها و فعالیت های مان قرار دهیم.

موسسه کارگزار روابط عمومی به عنوان یك عضو جامعه روابط عمومی نمی تواند نسبت به این موضوع مهم بی تفاوت باشد و 

اختصاص داده  "\خالقیت، نوآوری و تمایز"\اردهم به به همین دلیل و برای کمك به درك این فرآیند، موضوع کنفرانس چه

 شد.

همان طور که همه می دانیم اگر خالقیت و نوآوری وجود نداشته باشد حتی زندگی فردی و شخصی ما کسالت آور می شود.به 

 همین دلیل است سعی می کنیم از امور تكراری کمی فاصله بگیریم و با ابتكار عمل زندگی را بهینه تر کنیم.

حتی در طبخ غذا و نوع لباس پوشیدن و یا هر چیز دیگر که به زندگی فردی ما مربوط می شود ممكن است تغییری ایجاد 

کنیم و از رویه های معمول فاصله بگیریم.در زندگی سازمانی هم قاعدتا از چنین قاعده ای پیروی می کنیم.خالقیت همان 

 اندك در زندگی سازمانی هم دارد.جایگاهی که در زندگی فردی دارد با یك تفاوت 

در واقع اگر سازمان ها و شرکت ها بخواهند به حیات خود ادامه دهند چاره ای ندارند جز این که فراگردهای خالقیت را در 

موسسات شان تقویت کنند و به موازات آن به اصالح سیستم ها و فرایندها هم بپردازند.اما برای ما شاغالن روابط عمومی 

 خالقیت یك موضوع کلیدی و حیاتی است. موضوع

در واقع به همه بخش های روابط عمومی باید نیروی خالقیت تزریق شود و با استفاده از فراگردهای خالقیت در روابط عمومی 

رسد انقالب ایجاد کرد.برای این که بتوانیم هنر هشتم را از روزمرگی نجات بدهیم و روابط عمومی به جایگاه حرفه ای خودش ب

یك راهش این است که یك بازنگری کامل در وظایف و بخش های مختلف روابط عمومی داشته باشیم هم در ساختارها و هم 

 در فرایندها.
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خوشبختانه در این زمینه سه جلد کتاب استانداردهای روابط عمومی منتشر شده که می تواند بسیار کمك کننده 

ه مارپله است.وقتی به سرمار می رسیم دوباره به دم مار سقوط می کنیم.معنی اش باشد.متاسفانه رفتارهای ما شبیه یك مهر

 این است که همیشه در یك دایره بسته در حال در جا زدن هستیم.

برای این که ما بتوانیم از این وضعیت خودمان را نجات بدهیم باید نوآوری را در کوچكترین برنامه ها و فعالیت های خودمان 

 تا تاثیرگذاری کارهایی که انجام می دهیم و پیامهایی که طراحی و مخابره می کنیم باال و باالتر برود. دخالت بدهیم

برای مثال اگر می خواهیم تبلیغاتی داشته باشیم سعی کنیم خالقانه تر باشد.لذا اگر می خواهیم فعالیتهای ما تاثیرگذار شود 

وجه تمایز این کنفرانس چیست؟ یا وجه تمایز فالن رویداد یا اطالعیه  باید وجه تمایز کارمان را پیدا کنیم.برای مثال

مطبوعاتی چیست؟ لذا ما باید در همه کارها، وجه تمایز کاری که انجام می دهیم را پیدا کنیم و اگر چنین کاری کردیم قطعا 

 به نتیجه دلخواه هم می رسیم.

می کنید، خدماتی که شما ارایه می دهید، برنامه یا کارزاری  معنی روابط عمومی خالق همین است.یعنی پیامی که طراحی

که اجرا می کنید باید بگونه ای باشد که حمایت و نظر مردم را جلب کند و اگر چنین کاری کردیم به هدف موردنظر دست 

 پیدا کردیم.

ت هم نشان می دهد که هدف غایی همه فعالیت های روابط عمومی است.نتایج مطالعا "\نقطه عطف"\من اعتقاد دارم 

می شود یك عنصر مهم در فرایند برنامه ریزی و کاری روابط عمومی  "\نقطه عطف"\خالقیت، نوآوری و تمایزی که منجر به 

 است.

بنابراین سازمانهایی که به مردم خدمت ارایه می دهند باید روابط عمومی خالقی داشته باشند و ایجاد روابط عمومی خالق، به 

هم نیاز دارد.خالصه این که فعالیتهای ما باید بگونه ای باشد که اگر روز روزگاری آن کار متوقف شد مردم نبود آن  مدیر خالق

 را متوجه بشوند.

ارزشمند برای مخاطبان و مشتریان ما تلقی شود همان چیزی  "\میراث"\پس باید کاری کنیم که کارهای ما به عنوان یك 

خواهم به عنوان جمع بندی ارایه کنم این است که روابط  ای که در پایان می گذاشتیم.نكته "\نقطه عطف"\که ما نامش را 

 عمومی بیش از هر زمان و عرصه دیگری نیازمند و تشنه خالقیت و نوآوری است.

 به همین دلیل شاغالن روابط عمومی باید زمان زیادی را به خالقیت اختصاص دهند.
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 شارا

 

 جلد سوم کتاب استانداردهای روابط عمومی رونمایی شد

همزمان با آیین افتتاحیه چهاردهمین کنفرانس بین المللی 

استانداردهای "\روابط عمومی ایران، جلد سوم کتاب 

 رونمایی شد. "\روابط عمومی

 

 

همزمان با آیین افتتاحیه چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی   -شبكه اطالع رسانی روابط عمومی ایران )شارا(   

رونمایی شد.به گزارش ستاد خبری کنفرانس، این کتاب با تالیف  "\استانداردهای روابط عمومی"\ایران، جلد سوم کتاب   

 مدیریت رضا طاهری از سوی انتشارات کارگزار روابط عمومی به بازار کتاب عرضه شده است.مهدی باقریان و 

در بخشی از مقدمه کتاب آمده    این کتاب در دو بخش مدیریت روابط عمومی و راهنماهای تخصصی تدوین شده است.   

ت، شیوه ها و مشخصاتی هستند که برنامه ریزی استانداردهای ارایه شده در کتابهای سه گانه، گروهی از اصول، الزاما است:   

 و اجرای بسیاری از برنامه ها و فعالیتهای روابط عمومی را تسهیل و هدایت می کنند.

کنند، طراحی شده ¬این استانداردها بطور خاص برای پاسخگویی به نیازهای افرادی که در حوزه روابط عمومی فعالیت می

د روابط عمومی، مدیریت مستندسازی، مستندسازی تجارب، مدیریت سوابق، مدیریت محك اند.این فرایندها شامل استاندار

 زنی، مدیریت حل مشكل، مسئولیت پذیری اجتماعی، استاندارد چاپ، و... می باشد که همه ما با آنها کار می کنیم.

 ¬رك شاغل روابط عمومی از نحوهاین استانداردها برای مدیریت و واحدهای روابط عمومی بسیار مهم و کمك رسان هستند.د

اجرای گام به گام یك برنامه برای موفقیت و اجرای مناسب آن حیاتی است.فرایندِ پشتیبانیِ برنامهِ خوب و موفقیت آمیز، 

 ضروری است.

ومی، اغلب دانش روابط عمومی بصورت تئوری از طریق آموزش ارایه می شود.با این حال، در یك واحد عملیاتی بنام روابط عم

 دانش و ارتباطات شفاهی برای دستیابی به انتقال اطالعات و اجرای برنامه ها در حوزه عمل در مقیاس وسیع ناکافی هستند.

برای مدیریت چرخه فعالیتهای کارآمد و مقرون به صرفه نیاز به یك فرایند منظم داریم.همچنین به برنامه ها و فعالیتهای 

ه سبك و منطق منسجمی را به اشتراك می گذارند.ما اعتقاد داریم اگر روابط عمومی خودش استاندارد شده ای نیاز داریم ک

 استانداردهایش را پایه ریزی نكند، عامل خارجی این کار را خواهند کرد.

 به همین دلیل طراحی استانداردها برای موفقیت آینده و حرفه ای شدن روابط عمومی ها هم ممكن و هم الزم است.این پروژه

زمانی اهمیت بیشتری پیدا کرد که جامعه روابط عمومی کشور از این برنامه استقبال کرد و آن را به رویكرد توانمندی تغییر 

 داد که استحقاق تكمیل همه فرایندهای هنرهشتم را دارد.

ت که برای واحدهای یكی از ویژگیهای منحصربفرد این استانداردها، امكان انعطاف پذیری در حوزه های خاص با جزئیات اس

مختلف روابط عمومی در همه سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی مفید می باشد.به عبارت دیگر، کتاب سه گانه 
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استانداردها به شاغالن این حوزه اجازه می دهد تا این فرایندها را مرتب سازی کرده و برای موقعیت های مناسب و با اعمال 

 قابلیتها از آن استفاده کنند.وزن مناسب و سطح جزئیات به 

مدیریتی را  -های زیر طراحی و نگهداری شوند تا بهبود عملكرد روابط عمومی را تضمین کنند: ¬استانداردها باید در زمینه

 انتخاب کنید که باالترین توانایی را دارد، کسی که درك درستی از اهداف و استانداردهای عملكرد داشته باشد.

مخاطبان  -در همان سطح و با همان دقتی برنامه ریزی کنید که مایلید برای هر خدمت دیگری انجام دهید.مستندسازی را  -

 مشخصات طراحی فرایند، نحوه اجرا و مدیریت آن را برای هر برنامه جداگانه آماده کنید. -هدف را شناسایی کنید.

نظور رسیدن به باالترین سودمندی استفاده از ظرفیتهای تكنولوژی به م -قبل از اینكه بنویسید طراحی کنید.

کنید.استانداردهای موسسه کارگزار روابط عمومی، فرهنگ و برنامه مشترکی را در میان بسیاری از واحدهای روابط عمومی 

 ایجاد می کند.

رك در فرایند برنامه ما روی فعالیتهای مختلف تمرکز می کند و اینكه چگونه آنها در محیط همكاری متقابل و اهداف مشت

 روابط عمومی گردهم آورده می شوند.این همان چیزی است که کار استانداردهای ما را به موفقیت تبدیل می کند.

برنامه استاندارد موسسه کارگزار روابط عمومی، به عنوان یك پاسخ، به بازخورد جامعه روابط عمومی به بازار آمد.آنها به ما 

م نیازهای آنها را برآورده می کند.بنابراین، هدف اولیه این استانداردها و فرایندهای گفتند که این مستندات بخش اعظ

 مربوطه، پاسخ به این نیاز بود.

برای اینكه به نظر اجماعی از همه کارشناسانی که در این عرصه صاحب ایده و تفكر بودند برسیم، یك مرکز صالحیت و 

د در مورد اسناد و طراحی فرایندها مشورت کردیم و اطالعاتی که از مرکز صالحیت اعتباربخشی را تشكیل دادیم.ما با این افرا

 عبور کردند، مبنای دستورالعمل و راهنمای استانداردها شدند.

بخش اول این کتاب مدیریت و فرایندگراست.یك بخش بعدی راهنماها هستند که توسط انجمن خبرگان روابط عمومی 

 وری بر سه فرایند نظام مدیریت یكپارچه، برنامه رادیویی و نشریات ترویجی را ارائه می  دهد.منتشر شده اند.بخش پیوست، مر

نویسندگان می خواهند توجه شما را به بخش راهنمای این کتاب که بسیاری از بخشهای آن برای نخستین بار ارایه می شود 

ایران را از طریق برنامه استانداردها بهبود دهند، بلكه  جلب کنند.نویسندگان تالش می کنند نه تنها فعالیتهای روابط عمومی

 می خواهند از ظرفیتها و سودمندی فن آوری ارتباطات نیز استفاده کنند.

استفاده از تكنولوژی الكترونیكی باعث می شود تا همه چیز به سرعت پیش برود اما این تكنولوژی، فرایند بی انتهای ارتباط را 

جلد سوم  مدیر پروژه: رضا طاهری مولف:  -اسنامه کتاب:  عنوان کتاب: استانداردهای روابط عمومی شن   تغییر نمی  دهد.

فهرست    صفحه  278قطع: رحلی تعداد صفحه:  ۱3۹۶مهدی باقریان ناشر: کارگزار روابط عمومی چاپ: 

 .                                    کتاب:        
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 روابط عمومی اعطاء شدسومین مدال 

در پانزدهمین جشنواره ملی روابط عمومی ایران، مدال روابط 

عمومی به رضا طاهری رییس روابط عمومی شرکت ملی 

 مناطق نفتخیز جنوب اعطاء شد.

 

 

در پانزدهمین جشنواره ملی روابط عمومی ایران، مدال روابط عمومی به رضا  -شبكه اطالع رسانی روابط عمومی ایران )شارا( 

طاهری رییس روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب اعطاء شد.به گزارش شارا، در آیین افتتاحیه    چهاردهمین 

ن مدال به دلیل فعالیت ها و سوابق تاثیرگذار رضا طاهری در حوزه روابط عمومی کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران، ای

 که طی سالهای گذشته انجام شده است، اعطاء شد.

رییس روابط اداری و اجتماعی روابط عمومی  •برخی اقدامات و فعالیت های انجام شده:  سمت های پیشین:                

مسئول هماهنگی و تشریفات دفتر  •ط عمومی شرکت خدمات ترابری و پشتیبانی نفت رییس رواب •مناطق نفت خیز جنوب 

رئیس  •مسئول هماهنگی و تشریفات امور مسافرت مناطق نفت خیز جنوب  •مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 

اسالمی مناطق نفت خیز  دبیر شورای فرهنگی و تبلیغات •کمیته مطالعات و انتشارات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 

( کسب نشان برتر و ۱عضو افتخاری و فعال پایگاه مقاومت بسیج شهید تندگویان وزارت نفت جنوب  افتخارات:  •جنوب 

( کسب نشان برتر سیزدهمین جشنواره انتشارت 2( ۱3۹۶تندیس طالیی سومین همایش مسئولیت اجتماعی وزارت نفت )تیر 

( 4( ۱3۹5( کسب نشان برتر چهاردهمین جشنواره روابط عمومی های برتر ایران )دی 3( ۱3۹۶روابط عمومی ایران )تیر 

مشارکت در  •(  کتاب و نشریات:  ۱3۹5کسب نشان برتر سومین جشنواره روابط عمومی های استان خوزستان)اردیبهشت 

شار کتب جامع تاریخ یكصد ساله مشارکت در چاپ و انت • "\مناطق نفت خیز جنوب به روایت تصویر"\چاپ و انتشار کتاب 

مدیر مسئول ویژه نامه و نشریه طالی  •مشارکت در چاپ و انتشار کتب جامع مناطق نفت خیز جنوب و دفاع مقدس  •نفت 

 .                                                        مدیر مسئول ویژه نامه و نشریه نفت خیز   •سیاه 
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 شارا

 

روابط عمومی دانش محور و مدیریت محتوا رونمایی  کتاب

 شد

در آیین افتتاحیه چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط 

در آیین افتتاحیه چهاردهمین کنفرانس بین  -عمومی ایران: 

المللی روابط عمومی ایران، کتاب روابط عمومی دانش محور 

و مدیریت محتوا رونمایی شد. به گزارش ستاد خبری 

مقاله علمی و  ۱0صفحه ای دارای  ۱70فرانس، این کتاب کن

شبكه اطالع رسانی روابط عمومی ایران    پژوهشی است. 

در آیین افتتاحیه چهاردهمین کنفرانس بین المللی   -)شارا(

روابط عمومی ایران، کتاب روابط عمومی دانش محور و 

مدیریت محتوا کار مشترك حسن بشیر و مهدی باقریان 

به گزارش ستاد خبری کنفرانس، این کتاب   ی شد. رونمای

صفحه ای در قطع وزیری توسط انتشارات کارگزار  ۱70

مقاله  ۱0این کتاب دارای  روابط عمومی منتشر شده است. 

علمی و پژوهشی بشرح ذیل است: مقاله اول: سعیدرضا 

دانشگاه  –استاد گروه ارتباطات و مطالعات آمریكای  –عاملی 

سطوح دانش روابط عمومی جدید و »عنوان  تهران تحت

، به رابطه سطوح «تحوالت فناوری های نوین مدیریت دانش

دانش روابط عمومی با مدیریت دانش می پردازند. صفت 

جدید در عنوان روابط عمومی جدید مرتبط است با پیوند 

روابط عمومی با فناوری های جدید یا روابط عمومی برآمده 

و مهارت های جدید مرتبط با فناوری های از دانش فناورانه 

ارتباطی همزمان است. فناوری های ارتباطی همزمان با 

آغازشد و در نیمه اول قرن  ۱72۶اختراع ابتدائی تلگراف در 

(، ماشین ۱870( و سپس تلفن )۱83۶نوزدهم با مورس )

(، ، ارپانت ۱۹۶۹( ویدئو تلفن، تلفن تصویری )۱843فاکس )

( ۱۹82(، دیوایس های هوشمند )۱۹80) (، اینترنت۱۹۶3)

(اینترنت همه چیزها ۱۹۹0ظهور وب سایت جهانی )

(قلمرو 2040تا  20۱2(و ایده یگانگی فناورانه )20۱3)

فراگیری برای ارتباطات فردی و عمومی همزمان فراهم آورد 

. تحوالت فناوری ارتباطی خصوصا تحوالت مرتبط با فضای 

دهه اول قرن بیست و یكم  مجازی در در قرن بیستم و دو

که در نیمه دهه دوم آن قرار گرفته ایم بسیار وسیع و تحولی 
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بوده است. فناوری هایی که با تلگراف در قرن هجدهم امكان 

ارتباط همزمان با فرامحل را فراهم آورده، امروز به سطح 

تصویری فراگیر و انجام همه تراکنش -ارتباطات متنی، صوتی

و عملیات اجرائی اعم از حوزه های مرتبط های مالی، اداری 

با بخش صنعت، کشاورزی و خدمات را فراهم آورده است. 

صنعت فراگیر مجازی، گستره ای از حضور مداخله ای در 

عملیات حرفه ای را فراهم کرده است که از حوزه های حمل 

و نقل گرفته، تا مدیریت راه ها، دریاها و هوا را شامل شده 

رد مدیریت هوشمند فرایندهای مرتبط با امور است و حتی وا

پزشكی، تولید ات صنعتی، مدیریت هوشمند محیط کار، 

مدیریت هوشمندخانه، تفریحات و سرگرمی ها شده است. 

این امكان فراگیر ارتباطی و عملیاتی مرتبط با همه عرصه ها 

و الیه پیچیده زندگی امروز امكان حضور در همه جا و با 

ی مقاصد و اهداف مختلف با الگوریتم متكثر و همه کس و برا

را فراهم آورده است. در  "\به اشتراك گذاری دانش "\متنوع 

این عرصه بزرگ ارتباطی و تحول عظیم در ارتباطات عمومی 

بطور عام و روابط عمومی بطور خاص و روابط عمومی شخص 

شده بطور اخص، قلمرو دانش روابط عمومی توسعه جدی تر 

ده است که اقتضاء می کند بازتعریفی نسبت به روابط پیدا کر

عمومی و دانش های مرتبط و نقش آفرینی روابط عمومی در 

داده کاوی، مدیریت داده و مدیریت دانش پرداخته شود. 

فناوری واقعیت مجازی و توانائی های تبدیل امر مجازی به 

واقعیت و تبدیل واقعیت به امر مجازی، عرصه این ارتباط 

 "\ارتباط نزدیك"\به  "\ارتباط از راه دور"\ترده را از یك گس

مدیریت دانش "\تبدیل کرده است. باید توجه داشت که 

هم به حوزه داده کاوی مربوط می شود و  "\روابط عمومی

هم به حوزه علوم اطالعات و هم مرتبط با فناوری های نوین 

انش اطالعات و ارتباطات است که منجر به اشتراك گذاری د

سازمانی، شبكه ای سازی دانش و در دسترس قرار دادن 

تامین فوریت های دانش "\لحظه ای دانش و همچنین 

دانش “مرتبط با همه ذی نفعان است. با این نگاه با  "\های

روابط "\برای  "\چند سطحی و بین رشته ای جدیدی

مواجه هستیم که هم باید به ابعاد دانشی  "\عمومی جدید
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ردی و عمومی جدید توجه کند و هم به ابعاد ارتباطات ف

شناختی و کرامتی که به نوعی مرتبط با حقیقت انسان یا 

تامین کننده نیازهای فطری انسان است و هم توانائی به 

مشارکت درآوردن بهینه دانش را داشته باشد. لذا در یك 

نگاه اولیه می توان دانش روابط عمومی جدید را مرتبط با 

 ۱2از دانش ها و توانائی های دانست که در مجموعه ای 

(دانش انسان شناسی که ناظر ۱سطح قابل دسته بندی است: 

( دانش و اطالعات عمومی و 2بر حقیقت انسان باشد، 

(توانائی بهره گیری 3تخصصی ارتباطات و رسانه های جدید، 

( 4متناسب از قابلیت های ارتباطات حضوری و غیر حضوری، 

فضای سازگاری گروهی، بین گروهی و بین  توانائی ایجاد

( مهارت های حرفه ای متناسب با فناوری های 5فردی، 

( اشراف حقوقی مرتبط با فناوری های جدید در ۶جدید، 

( قدرت تحلیل راهبردی دو 7جهت دفاع از ذی نفعان، 

( 8فضایی مرتبط با حوزه وظایف و ماموریت های سازمان و 

ماعی سازمان در فضای واقعی و تامین کننده مسئولیت اجت

( دانش و مهارت ۹مجازی نسبت به همه ذی نفعان و البته 

( دانش بازاریابی و ۱0مدیریت دانش و اطالعات سازمان و 

( ظرفیت ۱۱توسعه ارتباطات ملی، منطقه ای و بین المللی، 

سازی نظامند در به مشارکت در آوردن دانش و در نهایت 

به اطالعات و دانش سازمانی است. ( تامین دسترسی آزاد ۱2

رویكرد آموزش و پرورش به روابط عمومی جدید، می تواند 

این امر مهم را نهادینه نموده و امكان فرهنگی شدن روابط 

عمومی را که بنیان آن بر درك دیگری، احترام به همگان، 

تبادل موقعیت و خدمات رسانی بهینه نهاده شده است، را 

دوم: حسن بشیر، استاد جامعه شناسی  فراهم کنید. مقاله

ارتباطات بین الملل و عضو هئیت علمی دانشگاه امام صادق 

)ع( و دبیر علمی کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران 

الگوی مدیریت دانش محور محتوای روابط »تحت عنوان 

به موضوع محتوای روابط عمومی از منظر مدیریت « عمومی

د. محتوای دانش محور در روابط دانش محور می پردازن

عمومی و بطور کلی در ارتباطات از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است. روابط عمومی بدون محتوای مناسب که بر اساس 
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اصول علمی و قابل فهم طراحی و تولید شده باشد، فاقد 

تاثیرگذاری است و در حقیقت، ماهیت وجودی آن قابل 

نش با بكارگیری همه تردید است. به اشتراك گذاری دا

رویكردهای علمی و تجربی در حوزه روابط عمومی به یك امر 

الزم و ضروری تبدیل شده است که یكی از نمودهای مهم 

آن چگونگی ایجاد تناسب معنایی و کاربردی میان فضای 

واقعی و فضای مجازی به ویژه در تولید محتوای مناسب برای 

ابط عمومی، تنها مخاطبان مختلف می باشد. محتوای رو

تولیدات نوشتاری یا گفتاری و یا دیداری نیست، بلكه عالوه 

بر آن حداقل شامل محتوای های دیگری است که به شكل 

 -علمی، محتوای مدیریتی-کلی عبارتند از: محتوای فكری

تصمیم گیری، محتوای نوشتاری، شنیداری و دیداری، 

معنوی. در  -ارتباطی، و محتوای اخالقی -محتوای فرهنگی

این مقاله تالش شده است که پنج محتوای مزبور مورد 

بررسی قرار گیرند و نهایتا مدلی برای مدیریت دانش محور 

محتوای روابط عمومی ارائه گردد. مقاله سوم: سید بشیر 

حسینی، مدیر گروه علوم نوین رسانه و عضو هیأت علمی 

محتوای »دانشكده ارتباطات دانشگاه صداوسیما، تحت عنوان 

به رابطه محتوای پیام و سواد رسانه « پیام و سواد رسانه ای

های فردی به موازات  ای می پردازند. با ظهور رسانه

های نوین در عموم  های جمعی و ایجاد محبوبیت رسانه رسانه

های اجتماعی، نه  برداری فزاینده از شبكه مخاطبان و بهره

ت متعددی دستخوش ای جهان، بلكه مناسبا تنها سپهر رسانه

فرسایش »اند. از یكسو فرایند  ای شده تغییرات عمده

رشد فردی و »تسریع و از سوی دیگر « حاکمیت ملی

ها  تسهیل شد و با کاهش قدرت دولت« توانمندسازی جمعی

کاسته شده « فاصله قدرت»ها، از  و افزایش توانمندی ملت

ا است. در چنین فضایی است که توانمندی مخاطب اگر ب

هوشمندی و مدیریت مناسب همراه نشود، به ضد خود بدل 

بدیل در تقویت  نقشی بی« ای سواد رسانه»شود. از اینرو  می

کند.  ای ایفا می توأمان نگاه نقاد و مدیریت مصرف رسانه

ای و مسلح به فنون  مخاطب فعالی که مسلط به سواد رسانه

چشم ای است، روابط عمومی را به  خلق و دریافت رسانه
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توقع « مستقل نیمه»خود و در ساختاری « چشم سوم»

که جایگاه و رسالت مسئول روابط عمومی را  کند؛ نه این می

دریابد، که « غیرمستقل»به مثابه زبان سازمان و سخنگوی 

اگر چنین استنباطی کند، در گزینشگری و ادراك انتخابی 

ابط خود، مقاومت اجتماعی را سرلوحه قرار داده و مواضع رو

کند. به تعبیر دیگر اگر  ارزیابی می« سوگیرانه»عمومی را 

و یا لوکوموتیو « ران پیش»که  روابط عمومی به جای آن

محرك سازمان باشد، به واگنی سنگین و تأخیری بدل شود، 

نه تنها گوی سرعت که گوهر صحت را هم در تحلیل 

گانه  دهد. مخاطبِ مُشرف به پنج از دست می« مخاطب فعال»

ای با شناخت مناسب و متناسب از فرستنده پیام  سواد رسانه

ای، فنون اقناع و اثرگذاری پیام،  های رسانه و جریان

ای  شناسی و بسترهای حاکم بر آن، دیگر رابطه رسانه

با روابط « فاصله قدرت زیاد»و با « یكسویه»، «عمودی»

عمومی نخواهد داشت و خود در تولید محتوا و تحلیل پیام، 

نقش ایفا خواهد « روابط عمومی فردی»ستقالً در حكم یك م

کرد. مقاله چهارم: سید حسین قوامی، کارشناس ارشد علوم 

تاثیر رسانه های نوین در »ارتباطات اجتماعی، تحت عنوان 

به تاثیرات رسانه « تولید محتوا و انتقال پیام روابط عمومی

عمومی می های نوین در تولید محتوا و انتقال پیام روابط 

پردازند. امروزه با گسترش اینترنت و تلفو نهای هوشمند، 

رسانه های نوینی در اختیار کاربران قرار گرفته است که با 

رفع محدودیت های رسانه های سنتی، اشكال جایگزینی را 

برای انتشار پیام ارایه می دهد. رسانه های جدید معموال 

یشتری از چند وجهی بوده و با درگیر کردن حواس ب

مخاطب، تاثیرگذاری و غنای بیشتری دارند. از طرفی ظهور 

رسانه های جدید موجب تغییر شكل تولید محتوا و دگرگونی 

فراگرد کدگذاری و کدگشایی پیام شده و دنیای ارتباطات را 

در جهت تایید جمله معروف هربرت مارشال مك لوهان 

می کند.  هدایت« رسانه، همان پیام است »مبنی بر اینكه 

یكی از کانال های نوین است که « واقعیت افزوده»تكنولوژی 

به صورت نرم افزار بر روی تلفون هوشمند یا تبلت نصب 

شده و می تواند در فضایی تعاملی به انتقال پیام بپردازد. 
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بنابراین تولید محتوا و انتشار پیام در این رسانه نوظهور، با 

ن این تكنولوژی می تواند توجه به چند وجهی و تعاملی بود

حواس بیشتری از مخاطب را درگیر کرده و غنای بیشتری 

داشته باشد. در این مقاله، تكنولوژی واقعیت افزوده گروه 

پتروپارس را که توسط روابط عمومی و امور بین الملل این 

گروه به منظور تشریح فعالیت های شرکت، تهیه و تولید 

ش قرار داده و چگونگی تولید شده است، مورد تحقیق و پژوه

محتوا و انتقال پیام در این تكنولوژی را مورد مطالعه قرار 

داده ایم. این تحقیق به روش پیمایش و بر مبنای نظریه 

انجام شد تا سهم « غنای رسانه»و « نشر نوآوری ها »های

نرم افزار واقعیت افزوده در آشنایی مخاطبان با فعالیت های 

ورد سنجش قرار گیرد. براساس نتایج به گروه پتروپارس م

دست آمده از آمار توصیفی و استنباطی، فرضیات تحقیق در 

خصوص سهم نوآوری و غنای رسانه در تولید و انتقال بهتر 

مقاله   پیام توسط رسانه های نوین مورد تایید قرار گرفت. 

پنجم: محمد جواد محسن زاده، کارشناس ارشد علوم 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی،  ارتباطات اجتماعی

روابط عمومی دانش محور و گرافیك اطالع »تحت عنوان 

به رابطه گرافیك اطالع رسان با روابط عمومی دانش « رسان

محور می پردازند. با آغاز هزاره سوم و توسعه و رشد فناوری 

های نوین اطالعات و ارتباطات، با حضور و گستردگی رسانه 

پهر عمومی و همه شئون زندگی فضا، چارچوبی ها در س

فراهم شده که آموزش، فرهنگ، سیاست، اجتماع و... انسان، 

حولِ محور ارتباطات، رسانه و در بستر فضای مجازی جریان 

می یابد. با توجه به مشغله زیاد انسان در عصر مدرن و 

نداشتن وقت کافی برای مطالعه محتواهای متنی، روابط 

ه سبك جدیدی از ارتباط غیرکالمی و تصویری عمومی ها ب

روی آورده اند که هم اکنون در سرتا سر دنیا در حال 

گسترش است. ارتباطات گرافیكی با تكیه بر درك باالتر داده 

های فراهم آمده به کاربران کمك می کند تا میزان بهره 

وری در دریافت و ارزیابی اطالعات را افزایش دهند و نقش 

در روابط عمومی دانش محور دارد. تحقیق حاضر  مؤثری را

با هدف بررسی و شناخت نقش گرافیك اطالع رسان و 
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خبری در تولید سبك جدیدی از محتوا و انتقال دانش 

توسط روابط عمومی ها و نقش آن در جذب پیام توسط 

مخاطبان روابط عمومی انجام شده است. در راستای رسیدن 

اده از روش کیفی و مشاهده به این هدف، محقق با استف

مشارکتی اطالعات الزم برای نگارش مقاله را از طریق 

توصیفی، مشاهده آنالین، پیمایشی وکتابخانه ای گردآوری و 

تألیف کرده است. نتایج پژوهش صورت گرفته نشان می دهد 

با توجه به ساختار نوین ارتباطی در عصر ارتباطات و فناوری 

ها دارای کارکرد، فرصت، ظرفیت اطالعات؛ روابط عمومی 

مناسب ونقش تأثیرگذاری در شكل گیری، سبك نوینی از 

اعتبار بخشی و مدیریت محتوا، پوشش مناسب رسانه ای در 

فضای مجازی و همچنین اهداف مختلف آموزشی، فرهنگی، 

تبلیغی و ایجاد و گسترش دانش را دارد. گرافیك اطالع 

ایی ناپذیر از راهبرد ( به جزئی جدofnI cihparGرسان )

روابط عمومی ها تبدیل شده که در انجام وظایف روابط 

عمومی، بخشی را به این نوع ارتباط اختصاص داده شده، 

بخشی که در حوزه های اطالع رسانی، آموزش، تبلیغ، انتشار 

نتایج نظرسنجی و...، روابط عمومی ها و سازمان ها را یاری 

م در قالب گرافیكی شده و می رساند و منجر به تولید عل

باعث ترغیب و تشویق مخاطبان روابط عمومی، تولید علم و 

مقاله ششم: امیر   اقناع پیام های روابط عمومی می شود. 

ضرورت بهره مندی از نرم افزارهای »سرکندی تحت عنوان 

تحت دستگاه های هوشمند در راستای مدیریت محتوا در 

ش افزارهای هوشمند در به رابطه نق« حوزه روابط عمومی

مدیریت محتوا می پردازند. آنچه که در مدیریت محتوا در 

.تدوین ۱روابط عمومی حائز اهمیت می باشد، عبارتند از: 

. به کارگیری فرآیندهای مناسب، 2استراتژی محتوای صحیح 

. نظارت بر بازخورد عمومی می 4. استفاده از ابزار صحیح و 3

وال در تمامی سازما نها و شرکت ها باشد. دو فرآیند اول معم

مورد توجه قرار می گیرد، آنچه که موجب تمایز سازما نها در 

این حوزه می شود، به کارگیری ابزار مناسب و فرآیند 

بازخوردگیری مستمر از مخاطبان است که معموال غفلت از 

آن باعث می شود علی رغم هزینه های بسیار، اثربخشی 
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سازما نها پایین باشد. در این مقاله  واحد روابط عمومی در

سعی کردیم در ابتدا اهمیت مدیریت محتوا در روابط عمومی 

 BsBrfsBB oI( B2Pدر قالب مفهومی جدید با عنوان )

psIpes  را تشریح کرده و پس از آن اهمیت تعامل با

مخاطب در مدیریت اذهان عمومی را با استفاده از ابزار 

. با توجه به استفاده روزافزون فناوری جدید بررسی کنیم

افراد از دستگا ههای هوشمند، استفاده از بسترهای نوین 

ایجاد شده در راستای روابط عمومی ضروری به نظر می 

رسد. نرم افزارهای تحت دستگا ههای هوشمند، از بهترین 

ابزار تعاملی عصر حاضر می باشند که اگر در راستای مقاصد 

اده قرار گیرند می توانند عالوه بر روابط عمومی مورد استف

آنكه نقش یك ابزار مدیریت محتوا را برای سازمان ایفا کنند، 

نقش تعاملی با مخاطبان را نیز بر عهده گرفته و فرآیند 

بازخوردگیری مستمر از مخاطبان را تسهیل نمایند. نكته 

کلیدی در این زمینه آن است که عالوه بر آنكه نرم افزارهای 

تگا ههای هوشمند می توانند در کمترین زمان و تحت دس

هزینه با باالترین شاخص های کیفی محتوای مورد نظر 

سازمان را به مخاطبین برسانند، قابلیت سهیم کردن 

مخاطبان در تولید محتوا را نیز دارند. در انتهای این مقاله 

سهیم کردن مخاطب در تولید محتوا به عنوان یك عامل 

ت محتوا در روابط عمومی مورد بررسی قرار اثربخشی مدیری

مقاله هفتم: غالمحسین حسینی نیا عضو   گرفته است. 

هیات علمی دانشكده کارآفرینی دانشگاه تهران، حسین 

مهری دانشجوی دکتری کارآفرینی و محمد حسن ترابی 

نقش رسانه های »دانشجوی دکتری کارآفرینی تحت عنوان 

نی روابط عمومی مورد کاوی اجتماعی در کارآفرینی سازما

به نقش رسانه « شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران

های اجتماعی در کارآفرینی سازمانی پرداخته اند. کیفیت 

ارتباط بین سازمان و عموم افرادی که با آن سر و کار دارند، 

عامل اساسی در تحقق اهداف سازمان و ارتقاء جایگاه آن 

را مرزهایش تعریف نمی کنند،  است. بر این اساس، سازمان

بلكه سازمان توسط شبكه ذینفعان و مخاطبانش تعریف می 

شود. سرمایه اجتماعی، کلید موفقیت روابط عمومی و یك 
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سازمان در این پیوند دوسویه بین مخاطبان و سازمان هاست. 

روابط عمومی باید بر محور تفكرمداری، مشارکت مداری و 

اند در راستای کمك به اثربخشی اطالع مداری باشد تا بتو

سازمان مؤثر باشد و با نواندیشی و نوگرایی، ابتكار و خالقیت 

مستمر عجین شود و خود را با تحوالت و پاسخگویی مرتب 

به افكار عمومی منطبق و هماهنگ سازد. )بصیریان راد، 

( با گسترش روز افزون موضوع کارآفرینی که در دنیا ۱3۹۱

رتر مطرح شده و در بسیاری از دانشگاه به عنوان یك علم ب

های دنیا تدریس می شود روابط عمومی ها نباید خود را از 

آن بی نصیب نمایند. کارآفرینی در روابط عمومی می تواند 

زمینه های اشتغال، پیشرفت و سازمان دهی کلیه امور روابط 

عمومی را به همراه داشته باشد وباعث ایفای بهتر نقش حلقه 

ه ارتباطی روابط عمومی و جامعه گردیده و محیطی را مفقود

مهیا نماید که افراد فرصت رشد، پیشرفت، خالقیت و نوآوری 

را برای سایرین مهیا سازد. و اما کارآفرینی به شدت به 

بسترهای فناوری اطالعات وابسته است و از آن بهره زیادی 

 می گیرد. شاید اغراق نباشد اگر کارآفرینی مدرن بدون

فناوری اطالعات را امری غیرممكن بدانیم. اما آیا این شبكه 

ها می توانند در خدمت کارآفرین سازمانی در روابط عمومی 

باشند یا خیر و واکاوی نقش رسانه های اجتماعی در یك 

روابط عمومی کارآفرین ناظر بر روابط عمومی شرکت ملی 

مقاله پست جمهوری اسالمی ایران، مباحثی است که در این 

مقاله هشتم: سمیه آقایان،   به آنها پرداخته می شود. 

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، پردیس بین المللی کیش 

نقش روابط عمومی ها در »دانشگاه تهران تحت عنوان 

به جوامع دانش محور و نقش روابط « جوامع دانش محور

عمومی در آنها می پردازد. در حال حاضر جوامع نوین 

دامنه ارتباطات و رسانه ای را دارد. جامعه آینده،  بیشترین

جامعه ای صرفا اطالعاتی نیست که با متن و اسناد و 

اطالعات سر و کار داشته باشد. همچنین به این دلیل که 

بشر با عبور از جامعه اطالعاتی و سپس عبور از جامعه دانشی 

به جامعه مجازی می رسد و اینجاست که نقش روابط 

ا با توجه به ارتباطاتی که دارند و برقرار می کنند، عمومی ه
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در سازمان ها پر رنگ تر می شود. در این راستا اگر 

انتقادهای زیادی به سازمان ها می شود، می تواند بخش 

زیادی از آن ناشی از این باشد که تصویرشان را در نزد 

مشتریان نادیده گرفته اند. با فعالیت های روابط عمومی، یك 

ازمان را می توان حتی در نگاه منتقدان آن، قابل پذیرش س

جلوه داد. در جوامع دانش محور روابط عمومی ها در سازمان 

ها نقش به سزایی ایفا می کنند. در این پژوهش سعی بر آن 

است که نقش روابط عمومی ها در جوامع دانش محور با 

م: مقاله نه  مطالعات مروری و کتابخانه ای بررسی شود. 

بررسی »بهروز تقی محب و حسن خدمتگزار تحت عنوان 

تاثیر روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در 

به تبیین تاثیر روابط « افزایش سرمایه اجتماعی کارکنان

عمومی بر سرمایه اجتماعی پرداخته اند. هدف از این پژوهش 

شناخت رابطه بین روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز 

ب و افزایش سرمایه اجتماعی کارکنان آن می باشد. جنو

ترکیبی از نظرات بوردیو، کلمن و پاتنام به عنوان چارچوب 

نظری انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد بین عملكرد روابط 

عمومی و مولفه های سرمایه اجتماعی (ایجاد اعتماد 

اجتماعی، میزان رضایتمندی، مشارکت اجتماعی، میزان 

حل تعارض بین کارکنان و مدیران) رابطه مثبت و آگاهی و 

معناداری وجود دارد. همچنین بین سن، تحصیالت و طبقه 

اجتماعی با سرمایه اجتماعی همبستگی مثبت و معناداری 

مقاله دهم: حسن ربیعی، عضو هیات مدیره   وجود دارد. 

روابط عمومی »انجمن متخصصان روابط عمومی تحت عنوان 

ین موضوع پرداخته اند. امروزه واحدهای روابط به ا« و محتوا

عمومی بیش از هر دوره ای به مدد توسعه تكنولوژی های 

نوین ارتباطی از ابزارهای مختلف و قدرتمند اطالع رسانی 

بهره مند شده اند که در حداقل زمان ممكن پیام های شان 

را به انبوه بی شماری از مخاطب انتقال می دهند. از سویی 

مخاطبان نیز در لحظه، قادر به دریافت پیام ها می  دیگر

باشند و می توانند به صورت تعاملی بازخورد و خواسته و 

نظرات شان را ارائه دهند. لذا در این رهگذر آنچه از اهمیت 

دوچندانی برخوردار شده است موضوع تولید محتوای پیام ها 
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ولید و میزان جذابیت، غنا و اثربخشی آن می باشد. بحث ت

محتوا، بویژه در کارهای انتشاراتی از اهمیت باالیی برخودار 

است؛ یعنی به هر میزان فعالیت های انتشاراتی ما در قالب 

کتاب، بروشور، خبرنامه، گزارش های عملكرد و فعالیت های 

انتشاراتی بیشتر باشد ابزارها و امكان بیشتری برای ارتباط و 

اهیم داشت. البته تاثیرگذاری تعامل با مخاطبان در اختیار خو

موثر همه این ها در گرو محتوای مناسب و مفید است. در 

واقع یكی از غفلت های روابط عمومی ها در این زمینه آن 

است که در حوزه تولید محتوای با کیفیت، وقت و انرژی 

زیادی گذاشته نمی شود و حاصل تولید شده در قالب یك 

به نظر مشكل عمده در  محتوای مناسب عرضه نمی شود.

زمینه تولید محتوا، عدم بهره گیری از نیروهای انسانی 

متخصص و صاحب اندیشه در این حوزه و از سویی نداشتن 

بانك اطالعات رسانه ای در بسیاری از روابط عمومی هاست. 

منظور از بانك اطالعات رسانه ای هم این است که ما باید 

یت ها و برنامه های سازمانی اطالعات پایه ای مربوط به فعال

خود را در قالب فایل های اطالعاتی در بانك اطالعاتی 

جامعی داشته باشیم و مرتب آنها را بروز کنیم. اساسا روابط 

عمومی ها باید مكانیزمی را طراحی کنند که واحدهای 

سازمانی مربوطه شان، اطالعات روزانه خود را بدون 

ن قرار دهند و مطمئن باشند بروکراسی اداری در اختیار آنا

که این اطالعات با ویرایش علمی و در جای مناسب خود به 

کار گرفته خواهد شد و کارهای آنان نیز نمود اطالع رسانی و 

رسانه ای پیدا خواهد کرد. این بانك، منبع اطالعاتی 

ارزشمندی برای تهیه یاداشت، خبر، گزارش، متون مصاحبه 

و ... محسوب شده و می تواند های خبری، تهیه مقاالت 

فعالیت های انتشاراتی، رسانه ای و تبلیغاتی روابط عمومی ها 

را پشتیبانی کند. با وجود چنین بانك های اطالعاتی دست 

روابط عمومی ها هیچگاه از اطالعات الزم برای تدوین محتوا 

خالی نخواهد بود و قطعا زمینه مناسبی را هم برای تغذیه 

نامه های داخلی پدید خواهد آورد. به عبارتی نشریات و خبر

دیگر یكی از اولویت های اساسی کار روابط عمومی تجهیز و 

به کارگیری نیروهای توانمند و پشتوانه سازی اطالعاتی 
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است. یعنی تا این پشتوانه سازی وجود نداشته باشد، عمال 

تولید محتوای مناسب مقدور نخواهد بود. پس وجود یك 

اطالعاتی با پشتوانه ای قوی و محكم ابزاری  بانك جامع

معتبر و مطمئن برای تولید محتوا در روابط عمومی خواهد 

بود که نبود آن کارهای جاری اطالع رسانی روابط عمومی و 

سازمان را دچار اختالل خواهد کرد. این بانك اطالعاتی 

کمك خواهد کرد تا روابط عمومی بتواند کارهای ارتباطی و 

رسانه ای خود را سهل تر و راحت تر و موثرتر انجام  بخصوص

دهد. برخی از یازده مقاله این کتاب که در حوزه محتوای 

روابط عمومی و مدیریت دانش محور می باشند، در 

سیزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران که در 

برگزار شده بود، ارائه و بقیه با  ۱3۹5دی ماه  ۱۹تاریخ 

ی کمیته علمی کنفرانس از مقاالت واصله برای انتشار ارزیاب

                   در این کتاب انتخاب شدند. 

 

در آیین افتتاحیه چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران،    -شبكه اطالع رسانی روابط عمومی ایران )شارا(   

به گزارش ستاد    کتاب روابط عمومی دانش محور و مدیریت محتوا کار مشترك حسن بشیر و مهدی باقریان رونمایی شد.

 طع وزیری توسط انتشارات کارگزار روابط عمومی منتشر شده است.صفحه ای در ق ۱70خبری کنفرانس، این کتاب 

استاد گروه ارتباطات و مطالعات  –مقاله علمی و پژوهشی بشرح ذیل است:   مقاله اول: سعیدرضا عاملی  ۱0این کتاب دارای  

، به «مدیریت دانش سطوح دانش روابط عمومی جدید و تحوالت فناوری های نوین»دانشگاه تهران تحت عنوان  –آمریكای 

 رابطه سطوح دانش روابط عمومی با مدیریت دانش می پردازند.

صفت جدید در عنوان روابط عمومی جدید مرتبط است با پیوند روابط عمومی با فناوری های جدید یا روابط عمومی برآمده از 

وری های ارتباطی همزمان با اختراع دانش فناورانه و مهارت های جدید مرتبط با فناوری های ارتباطی همزمان است.فنا

( ۱843(، ماشین فاکس )۱870( و سپس تلفن )۱83۶آغازشد و در نیمه اول قرن نوزدهم با مورس ) ۱72۶ابتدائی تلگراف در 

( ظهور وب سایت ۱۹82(، دیوایس های هوشمند )۱۹80(، اینترنت )۱۹۶3(، ، ارپانت )۱۹۶۹ویدئو تلفن، تلفن تصویری )

(قلمرو فراگیری برای ارتباطات فردی و 2040تا  20۱2(و ایده یگانگی فناورانه )20۱3ینترنت همه چیزها )(ا۱۹۹0جهانی )

 عمومی همزمان فراهم آورد .

تحوالت فناوری ارتباطی خصوصا تحوالت مرتبط با فضای مجازی در در قرن بیستم و دو دهه اول قرن بیست و یكم که در 

بسیار وسیع و تحولی بوده است.فناوری هایی که با تلگراف در قرن هجدهم امكان ارتباط  نیمه دهه دوم آن قرار گرفته ایم

تصویری فراگیر و انجام همه تراکنش های مالی، -همزمان با فرامحل را فراهم آورده، امروز به سطح ارتباطات متنی، صوتی
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 خدمات را فراهم آورده است.اداری و عملیات اجرائی اعم از حوزه های مرتبط با بخش صنعت، کشاورزی و 

صنعت فراگیر مجازی، گستره ای از حضور مداخله ای در عملیات حرفه ای را فراهم کرده است که از حوزه های حمل و نقل 

گرفته، تا مدیریت راه ها، دریاها و هوا را شامل شده است و حتی وارد مدیریت هوشمند فرایندهای مرتبط با امور پزشكی، 

 ی، مدیریت هوشمند محیط کار، مدیریت هوشمندخانه، تفریحات و سرگرمی ها شده است.تولید ات صنعت

این امكان فراگیر ارتباطی و عملیاتی مرتبط با همه عرصه ها و الیه پیچیده زندگی امروز امكان حضور در همه جا و با همه 

 را فراهم آورده است. "\ذاری دانش به اشتراك گ"\کس و برای مقاصد و اهداف مختلف با الگوریتم متكثر و متنوع 

در این عرصه بزرگ ارتباطی و تحول عظیم در ارتباطات عمومی بطور عام و روابط عمومی بطور خاص و روابط عمومی شخص 

شده بطور اخص، قلمرو دانش روابط عمومی توسعه جدی تر پیدا کرده است که اقتضاء می کند بازتعریفی نسبت به روابط 

 های مرتبط و نقش آفرینی روابط عمومی در داده کاوی، مدیریت داده و مدیریت دانش پرداخته شود.عمومی و دانش 

فناوری واقعیت مجازی و توانائی های تبدیل امر مجازی به واقعیت و تبدیل واقعیت به امر مجازی، عرصه این ارتباط گسترده 

 "\مدیریت دانش روابط عمومی"\کرده است.باید توجه داشت که  تبدیل "\ارتباط نزدیك"\به  "\ارتباط از راه دور"\را از یك 

هم به حوزه داده کاوی مربوط می شود و هم به حوزه علوم اطالعات و هم مرتبط با فناوری های نوین اطالعات و ارتباطات 

نش و همچنین است که منجر به اشتراك گذاری دانش سازمانی، شبكه ای سازی دانش و در دسترس قرار دادن لحظه ای دا

 مرتبط با همه ذی نفعان است. "\تامین فوریت های دانش های"\

مواجه هستیم که هم باید به ابعاد  "\روابط عمومی جدید"\برای  "\دانش چند سطحی و بین رشته ای جدیدی“با این نگاه با 

نوعی مرتبط با حقیقت انسان یا دانشی ارتباطات فردی و عمومی جدید توجه کند و هم به ابعاد شناختی و کرامتی که به 

 تامین کننده نیازهای فطری انسان است و هم توانائی به مشارکت درآوردن بهینه دانش را داشته باشد.

 ۱2لذا در یك نگاه اولیه می توان دانش روابط عمومی جدید را مرتبط با مجموعه ای از دانش ها و توانائی های دانست که در 

( دانش و اطالعات عمومی و تخصصی 2(دانش انسان شناسی که ناظر بر حقیقت انسان باشد، ۱: سطح قابل دسته بندی است

( توانائی ایجاد 4(توانائی بهره گیری متناسب از قابلیت های ارتباطات حضوری و غیر حضوری، 3ارتباطات و رسانه های جدید، 

( اشراف حقوقی ۶ی متناسب با فناوری های جدید، ( مهارت های حرفه ا5فضای سازگاری گروهی، بین گروهی و بین فردی، 

( قدرت تحلیل راهبردی دو فضایی مرتبط با حوزه وظایف و 7مرتبط با فناوری های جدید در جهت دفاع از ذی نفعان، 

( تامین کننده مسئولیت اجتماعی سازمان در فضای واقعی و مجازی نسبت به همه ذی نفعان و 8ماموریت های سازمان و 

( دانش بازاریابی و توسعه ارتباطات ملی، منطقه ای و بین ۱0( دانش و مهارت مدیریت دانش و اطالعات سازمان و ۹ البته

( تامین دسترسی آزاد به اطالعات و دانش ۱2( ظرفیت سازی نظامند در به مشارکت در آوردن دانش و در نهایت ۱۱المللی، 

 سازمانی است.

مومی جدید، می تواند این امر مهم را نهادینه نموده و امكان فرهنگی شدن روابط عمومی رویكرد آموزش و پرورش به روابط ع

 را که بنیان آن بر درك دیگری، احترام به همگان، تبادل موقعیت و خدمات رسانی بهینه نهاده شده است، را فراهم کنید.

ت علمی دانشگاه امام صادق )ع( و دبیر علمی مقاله دوم: حسن بشیر، استاد جامعه شناسی ارتباطات بین الملل و عضو هئی
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به موضوع محتوای « الگوی مدیریت دانش محور محتوای روابط عمومی»کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران تحت عنوان 

 روابط عمومی از منظر مدیریت دانش محور می پردازند.

همیت ویژه ای برخوردار است.روابط عمومی بدون محتوای محتوای دانش محور در روابط عمومی و بطور کلی در ارتباطات از ا

مناسب که بر اساس اصول علمی و قابل فهم طراحی و تولید شده باشد، فاقد تاثیرگذاری است و در حقیقت، ماهیت وجودی 

 آن قابل تردید است.

ه یك امر الزم و ضروری تبدیل به اشتراك گذاری دانش با بكارگیری همه رویكردهای علمی و تجربی در حوزه روابط عمومی ب

شده است که یكی از نمودهای مهم آن چگونگی ایجاد تناسب معنایی و کاربردی میان فضای واقعی و فضای مجازی به ویژه 

 در تولید محتوای مناسب برای مخاطبان مختلف می باشد.

ه عالوه بر آن حداقل شامل محتوای های محتوای روابط عمومی، تنها تولیدات نوشتاری یا گفتاری و یا دیداری نیست، بلك

تصمیم گیری، محتوای نوشتاری،  -علمی، محتوای مدیریتی-دیگری است که به شكل کلی عبارتند از: محتوای فكری

 معنوی. -ارتباطی، و محتوای اخالقی -شنیداری و دیداری، محتوای فرهنگی

در این مقاله تالش شده است که پنج محتوای مزبور مورد بررسی قرار گیرند و نهایتا مدلی برای مدیریت دانش محور محتوای 

روابط عمومی ارائه گردد.مقاله سوم: سید بشیر حسینی، مدیر گروه علوم نوین رسانه و عضو هیأت علمی دانشكده ارتباطات 

 به رابطه محتوای پیام و سواد رسانه ای می پردازند.« پیام و سواد رسانه ایمحتوای »دانشگاه صداوسیما، تحت عنوان 

برداری  های نوین در عموم مخاطبان و بهره های جمعی و ایجاد محبوبیت رسانه های فردی به موازات رسانه با ظهور رسانه

 اند. ای شده دستخوش تغییرات عمده ای جهان، بلكه مناسبات متعددی های اجتماعی، نه تنها سپهر رسانه فزاینده از شبكه

تسهیل شد و با کاهش « رشد فردی و توانمندسازی جمعی»تسریع و از سوی دیگر « فرسایش حاکمیت ملی»از یكسو فرایند 

کاسته شده است.در چنین فضایی است که توانمندی مخاطب « فاصله قدرت»ها، از  ها و افزایش توانمندی ملت قدرت دولت

 شود. و مدیریت مناسب همراه نشود، به ضد خود بدل می اگر با هوشمندی

کند.مخاطب فعالی که  ای ایفا می بدیل در تقویت توأمان نگاه نقاد و مدیریت مصرف رسانه نقشی بی« ای سواد رسانه»از اینرو 

خود و در « ومچشم س»ای است، روابط عمومی را به چشم  ای و مسلح به فنون خلق و دریافت رسانه مسلط به سواد رسانه

که جایگاه و رسالت مسئول روابط عمومی را به مثابه زبان سازمان و سخنگوی  کند؛ نه این توقع می« مستقل نیمه»ساختاری 

دریابد، که اگر چنین استنباطی کند، در گزینشگری و ادراك انتخابی خود، مقاومت اجتماعی را سرلوحه قرار « غیرمستقل»

 کند. ارزیابی می« سوگیرانه»را داده و مواضع روابط عمومی 

و یا لوکوموتیو محرك سازمان باشد، به واگنی سنگین و تأخیری « ران پیش»که  به تعبیر دیگر اگر روابط عمومی به جای آن

گانه  دهد.مخاطبِ مُشرف به پنج از دست می« مخاطب فعال»بدل شود، نه تنها گوی سرعت که گوهر صحت را هم در تحلیل 

شناسی  ای، فنون اقناع و اثرگذاری پیام، رسانه های رسانه ای با شناخت مناسب و متناسب از فرستنده پیام و جریان سواد رسانه

با روابط عمومی نخواهد داشت و خود « فاصله قدرت زیاد»و با « یكسویه»، «عمودی»ای  و بسترهای حاکم بر آن، دیگر رابطه

 نقش ایفا خواهد کرد.« روابط عمومی فردی»كم یك در تولید محتوا و تحلیل پیام، مستقالً در ح
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تاثیر رسانه های نوین در تولید محتوا »مقاله چهارم: سید حسین قوامی، کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، تحت عنوان 

 دازند.به تاثیرات رسانه های نوین در تولید محتوا و انتقال پیام روابط عمومی می پر« و انتقال پیام روابط عمومی

امروزه با گسترش اینترنت و تلفو نهای هوشمند، رسانه های نوینی در اختیار کاربران قرار گرفته است که با رفع محدودیت 

های رسانه های سنتی، اشكال جایگزینی را برای انتشار پیام ارایه می دهد.رسانه های جدید معموال چند وجهی بوده و با 

 طب، تاثیرگذاری و غنای بیشتری دارند.درگیر کردن حواس بیشتری از مخا

از طرفی ظهور رسانه های جدید موجب تغییر شكل تولید محتوا و دگرگونی فراگرد کدگذاری و کدگشایی پیام شده و دنیای 

 هدایت می کند.« رسانه، همان پیام است »ارتباطات را در جهت تایید جمله معروف هربرت مارشال مك لوهان مبنی بر اینكه 

یكی از کانال های نوین است که به صورت نرم افزار بر روی تلفون هوشمند یا تبلت نصب شده و « واقعیت افزوده»ولوژی تكن

می تواند در فضایی تعاملی به انتقال پیام بپردازد.بنابراین تولید محتوا و انتشار پیام در این رسانه نوظهور، با توجه به چند 

 ی می تواند حواس بیشتری از مخاطب را درگیر کرده و غنای بیشتری داشته باشد.وجهی و تعاملی بودن این تكنولوژ

در این مقاله، تكنولوژی واقعیت افزوده گروه پتروپارس را که توسط روابط عمومی و امور بین الملل این گروه به منظور تشریح 

چگونگی تولید محتوا و انتقال پیام در این  فعالیت های شرکت، تهیه و تولید شده است، مورد تحقیق و پژوهش قرار داده و

 تكنولوژی را مورد مطالعه قرار داده ایم.

انجام شد تا سهم نرم افزار واقعیت « غنای رسانه»و « نشر نوآوری ها »این تحقیق به روش پیمایش و بر مبنای نظریه های

گیرد.براساس نتایج به دست آمده از آمار  افزوده در آشنایی مخاطبان با فعالیت های گروه پتروپارس مورد سنجش قرار

توصیفی و استنباطی، فرضیات تحقیق در خصوص سهم نوآوری و غنای رسانه در تولید و انتقال بهتر پیام توسط رسانه های 

 نوین مورد تایید قرار گرفت.

اسالمی واحد تهران مرکزی،  مقاله پنجم: محمد جواد محسن زاده، کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد   

به رابطه گرافیك اطالع رسان با روابط عمومی دانش محور « روابط عمومی دانش محور و گرافیك اطالع رسان»تحت عنوان 

 می پردازند.

با آغاز هزاره سوم و توسعه و رشد فناوری های نوین اطالعات و ارتباطات، با حضور و گستردگی رسانه ها در سپهر عمومی و 

مه شئون زندگی فضا، چارچوبی فراهم شده که آموزش، فرهنگ، سیاست، اجتماع و... انسان، حولِ محور ارتباطات، رسانه و ه

 در بستر فضای مجازی جریان می یابد.

با توجه به مشغله زیاد انسان در عصر مدرن و نداشتن وقت کافی برای مطالعه محتواهای متنی، روابط عمومی ها به سبك 

ز ارتباط غیرکالمی و تصویری روی آورده اند که هم اکنون در سرتا سر دنیا در حال گسترش است.ارتباطات گرافیكی جدیدی ا

با تكیه بر درك باالتر داده های فراهم آمده به کاربران کمك می کند تا میزان بهره وری در دریافت و ارزیابی اطالعات را 

 ی دانش محور دارد.افزایش دهند و نقش مؤثری را در روابط عموم

تحقیق حاضر با هدف بررسی و شناخت نقش گرافیك اطالع رسان و خبری در تولید سبك جدیدی از محتوا و انتقال دانش 

توسط روابط عمومی ها و نقش آن در جذب پیام توسط مخاطبان روابط عمومی انجام شده است.در راستای رسیدن به این 
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فی و مشاهده مشارکتی اطالعات الزم برای نگارش مقاله را از طریق توصیفی، مشاهده هدف، محقق با استفاده   از روش کی

 آنالین، پیمایشی وکتابخانه ای گردآوری و تألیف کرده است.

نتایج پژوهش صورت گرفته نشان می دهد با توجه به ساختار نوین ارتباطی در عصر ارتباطات و فناوری اطالعات؛ روابط 

رد، فرصت، ظرفیت مناسب ونقش تأثیرگذاری در شكل گیری، سبك نوینی از اعتبار بخشی و مدیریت عمومی ها دارای کارک

محتوا، پوشش مناسب رسانه ای در فضای مجازی و همچنین اهداف مختلف آموزشی، فرهنگی، تبلیغی و ایجاد و گسترش 

 دانش را دارد.

راهبرد روابط عمومی ها تبدیل شده که در انجام وظایف  ( به جزئی جدایی ناپذیر ازofnI cihparGگرافیك اطالع رسان )

روابط عمومی، بخشی را به این نوع ارتباط اختصاص داده شده، بخشی که در حوزه های اطالع رسانی، آموزش، تبلیغ، انتشار 

فیكی شده و باعث نتایج نظرسنجی و...، روابط عمومی ها و سازمان ها را یاری می رساند و منجر به تولید علم در قالب گرا

 ترغیب و تشویق مخاطبان روابط عمومی، تولید علم و اقناع پیام های روابط عمومی می شود.

ضرورت بهره مندی از نرم افزارهای تحت دستگاه های هوشمند در راستای »مقاله ششم: امیر سرکندی تحت عنوان    

وشمند در مدیریت محتوا می پردازند.آنچه که در مدیریت به رابطه نقش افزارهای ه« مدیریت محتوا در حوزه روابط عمومی

 .۱محتوا در روابط عمومی حائز اهمیت می باشد، عبارتند از: 

.نظارت بر بازخورد عمومی 4.استفاده از ابزار صحیح و 3.به کارگیری فرآیندهای مناسب، 2تدوین استراتژی محتوای صحیح 

ما نها و شرکت ها مورد توجه قرار می گیرد، آنچه که موجب تمایز سازما نها در می باشد.دو فرآیند اول معموال در تمامی ساز

این حوزه می شود، به کارگیری ابزار مناسب و فرآیند بازخوردگیری مستمر از مخاطبان است که معموال غفلت از آن باعث می 

 باشد. شود علی رغم هزینه های بسیار، اثربخشی واحد روابط عمومی در سازما نها پایین

( B2Pدر این مقاله سعی کردیم در ابتدا اهمیت مدیریت محتوا در روابط عمومی در قالب مفهومی جدید با عنوان )

BsBrfsBB oI psIpes  را تشریح کرده و پس از آن اهمیت تعامل با مخاطب در مدیریت اذهان عمومی را با استفاده از ابزار

 فناوری جدید بررسی کنیم.

فاده روزافزون افراد از دستگا ههای هوشمند، استفاده از بسترهای نوین ایجاد شده در راستای روابط عمومی با توجه به است

ضروری به نظر می رسد.نرم افزارهای تحت دستگا ههای هوشمند، از بهترین ابزار تعاملی عصر حاضر می باشند که اگر در 

توانند عالوه بر آنكه نقش یك ابزار مدیریت محتوا را برای سازمان  راستای مقاصد روابط عمومی مورد استفاده قرار گیرند می

 ایفا کنند، نقش تعاملی با مخاطبان را نیز بر عهده گرفته و فرآیند بازخوردگیری مستمر از مخاطبان را تسهیل نمایند.

ی توانند در کمترین زمان و نكته کلیدی در این زمینه آن است که عالوه بر آنكه نرم افزارهای تحت دستگا ههای هوشمند م

هزینه با باالترین شاخص های کیفی محتوای مورد نظر سازمان را به مخاطبین برسانند، قابلیت سهیم کردن مخاطبان در 

 تولید محتوا را نیز دارند.

عمومی مورد در انتهای این مقاله سهیم کردن مخاطب در تولید محتوا به عنوان یك عامل اثربخشی مدیریت محتوا در روابط 

مقاله هفتم: غالمحسین حسینی نیا عضو هیات علمی دانشكده کارآفرینی دانشگاه تهران، حسین    بررسی قرار گرفته است.
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نقش رسانه های اجتماعی »مهری دانشجوی دکتری کارآفرینی و محمد حسن ترابی دانشجوی دکتری کارآفرینی تحت عنوان 

به نقش رسانه های اجتماعی در « رد کاوی شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایراندر کارآفرینی سازمانی روابط عمومی مو

 کارآفرینی سازمانی پرداخته اند.

کیفیت ارتباط بین سازمان و عموم افرادی که با آن سر و کار دارند، عامل اساسی در تحقق اهداف سازمان و ارتقاء جایگاه آن 

 نمی کنند، بلكه سازمان توسط شبكه ذینفعان و مخاطبانش تعریف می شود.است.بر این اساس، سازمان را مرزهایش تعریف 

سرمایه اجتماعی، کلید موفقیت روابط عمومی و یك سازمان در این پیوند دوسویه بین مخاطبان و سازمان هاست.روابط 

ه اثربخشی سازمان مؤثر عمومی باید بر محور تفكرمداری، مشارکت مداری و اطالع مداری باشد تا بتواند در راستای کمك ب

باشد و با نواندیشی و نوگرایی، ابتكار و خالقیت مستمر عجین شود و خود را با تحوالت و پاسخگویی مرتب به افكار عمومی 

 منطبق و هماهنگ سازد.

سیاری از ( با گسترش روز افزون موضوع کارآفرینی که در دنیا به عنوان یك علم برتر مطرح شده و در ب۱3۹۱)بصیریان راد، 

دانشگاه های دنیا تدریس می شود روابط عمومی ها نباید خود را از آن بی نصیب نمایند.کارآفرینی در روابط عمومی می تواند 

زمینه های اشتغال، پیشرفت و سازمان دهی کلیه امور روابط عمومی را به همراه داشته باشد وباعث ایفای بهتر نقش حلقه 

ی و جامعه گردیده و محیطی را مهیا نماید که افراد فرصت رشد، پیشرفت، خالقیت و نوآوری را مفقوده ارتباطی روابط عموم

 برای سایرین مهیا سازد.

و اما کارآفرینی به شدت به بسترهای فناوری اطالعات وابسته است و از آن بهره زیادی می گیرد.شاید اغراق نباشد اگر 

ری غیرممكن بدانیم.اما آیا این شبكه ها می توانند در خدمت کارآفرین سازمانی کارآفرینی مدرن بدون فناوری اطالعات را ام

در روابط عمومی باشند یا خیر و واکاوی نقش رسانه های اجتماعی در یك روابط عمومی کارآفرین ناظر بر روابط عمومی 

 می شود.شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران، مباحثی است که در این مقاله به آنها پرداخته 

نقش »مقاله هشتم: سمیه آقایان، دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران تحت عنوان    

به جوامع دانش محور و نقش روابط عمومی در آنها می پردازد.در حال حاضر جوامع « روابط عمومی ها در جوامع دانش محور

 رسانه ای را دارد.نوین بیشترین دامنه ارتباطات و 

جامعه آینده، جامعه ای صرفا اطالعاتی نیست که با متن و اسناد و اطالعات سر و کار داشته باشد.همچنین به این دلیل که 

بشر با عبور از جامعه اطالعاتی و سپس عبور از جامعه دانشی به جامعه مجازی می رسد و اینجاست که نقش روابط عمومی ها 

 اتی که دارند و برقرار می کنند، در سازمان ها پر رنگ تر می شود.با توجه به ارتباط

در این راستا اگر انتقادهای زیادی به سازمان ها می شود، می تواند بخش زیادی از آن ناشی از این باشد که تصویرشان را در 

در نگاه منتقدان آن، قابل پذیرش  نزد مشتریان نادیده گرفته اند.با فعالیت های روابط عمومی، یك سازمان را می توان حتی

 جلوه داد.

در جوامع دانش محور روابط عمومی ها در سازمان ها نقش به سزایی ایفا می کنند.در این پژوهش سعی بر آن است که نقش 

ن مقاله نهم: بهروز تقی محب و حس   روابط عمومی ها در جوامع دانش محور با مطالعات مروری و کتابخانه ای بررسی شود.
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« بررسی تاثیر روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در افزایش سرمایه اجتماعی کارکنان»خدمتگزار تحت عنوان 

 به تبیین تاثیر روابط عمومی بر سرمایه اجتماعی پرداخته اند.

ماعی کارکنان هدف از این پژوهش شناخت رابطه بین روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و افزایش سرمایه اجت

آن می باشد.ترکیبی از نظرات بوردیو، کلمن و پاتنام به عنوان چارچوب نظری انتخاب شدند.نتایج نشان می دهد بین عملكرد 

روابط عمومی و مولفه های سرمایه اجتماعی (ایجاد اعتماد اجتماعی، میزان رضایتمندی، مشارکت اجتماعی، میزان آگاهی و 

 مدیران) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.حل تعارض بین کارکنان و 

مقاله دهم:    همچنین بین سن، تحصیالت و طبقه اجتماعی با سرمایه اجتماعی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.

به این موضوع پرداخته « روابط عمومی و محتوا»حسن ربیعی، عضو هیات مدیره انجمن متخصصان روابط عمومی تحت عنوان 

 اند.

مروزه واحدهای روابط عمومی بیش از هر دوره ای به مدد توسعه تكنولوژی های نوین ارتباطی از ابزارهای مختلف و قدرتمند ا

 اطالع رسانی بهره مند شده اند که در حداقل زمان ممكن پیام های شان را به انبوه بی شماری از مخاطب انتقال می دهند.

ادر به دریافت پیام ها می باشند و می توانند به صورت تعاملی بازخورد و خواسته و از سویی دیگر مخاطبان نیز در لحظه، ق

نظرات شان را ارائه دهند.لذا در این رهگذر آنچه از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است موضوع تولید محتوای پیام ها و 

 میزان جذابیت، غنا و اثربخشی آن می باشد.

های انتشاراتی از اهمیت باالیی برخودار است؛ یعنی به هر میزان فعالیت های انتشاراتی ما در بحث تولید محتوا، بویژه در کار

قالب کتاب، بروشور، خبرنامه، گزارش های عملكرد و فعالیت های انتشاراتی بیشتر باشد ابزارها و امكان بیشتری برای ارتباط و 

 تعامل با مخاطبان در اختیار خواهیم داشت.

اری موثر همه این ها در گرو محتوای مناسب و مفید است.در واقع یكی از غفلت های روابط عمومی ها در این البته تاثیرگذ

زمینه آن است که در حوزه تولید محتوای با کیفیت، وقت و انرژی زیادی گذاشته نمی شود و حاصل تولید شده در قالب یك 

 محتوای مناسب عرضه نمی شود.

ه تولید محتوا، عدم بهره گیری از نیروهای انسانی متخصص و صاحب اندیشه در این حوزه و از به نظر مشكل عمده در زمین

سویی نداشتن بانك اطالعات رسانه ای در بسیاری از روابط عمومی هاست.منظور از بانك اطالعات رسانه ای هم این است که 

خود را در قالب فایل های اطالعاتی در بانك اطالعاتی  ما باید اطالعات پایه ای مربوط به فعالیت ها و برنامه های سازمانی

 جامعی داشته باشیم و مرتب آنها را بروز کنیم.

اساسا روابط عمومی ها باید مكانیزمی را طراحی کنند که واحدهای سازمانی مربوطه شان، اطالعات روزانه خود را بدون 

که این اطالعات با ویرایش علمی و در جای مناسب خود به کار بروکراسی اداری در اختیار آنان قرار دهند و مطمئن باشند 

 گرفته خواهد شد و کارهای آنان نیز نمود اطالع رسانی و رسانه ای پیدا خواهد کرد.

این بانك، منبع اطالعاتی ارزشمندی برای تهیه یاداشت، خبر، گزارش، متون مصاحبه های خبری، تهیه مقاالت و ... محسوب 

فعالیت های انتشاراتی، رسانه ای و تبلیغاتی روابط عمومی ها را پشتیبانی کند.با وجود چنین بانك های  شده و می تواند
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اطالعاتی دست روابط عمومی ها هیچگاه از اطالعات الزم برای تدوین محتوا خالی نخواهد بود و قطعا زمینه مناسبی را هم 

 ورد.برای تغذیه نشریات و خبرنامه های داخلی پدید خواهد آ

به عبارتی دیگر یكی از اولویت های اساسی کار روابط عمومی تجهیز و به کارگیری نیروهای توانمند و پشتوانه سازی اطالعاتی 

 است.یعنی تا این پشتوانه سازی وجود نداشته باشد، عمال تولید محتوای مناسب مقدور نخواهد بود.

و محكم ابزاری معتبر و مطمئن برای تولید محتوا در روابط عمومی پس وجود یك بانك جامع اطالعاتی با پشتوانه ای قوی 

خواهد بود که نبود آن کارهای جاری اطالع رسانی روابط عمومی و سازمان را دچار اختالل خواهد کرد.این بانك اطالعاتی 

ت تر و موثرتر انجام کمك خواهد کرد تا روابط عمومی بتواند کارهای ارتباطی و بخصوص رسانه ای خود را سهل تر و راح

 دهد.

برخی از یازده مقاله این کتاب که در حوزه محتوای روابط عمومی و مدیریت دانش محور می باشند، در سیزدهمین کنفرانس 

برگزار شده بود، ارائه و بقیه با ارزیابی کمیته علمی کنفرانس از  ۱3۹5دی ماه  ۱۹بین المللی روابط عمومی ایران که در تاریخ 

 ت واصله برای انتشار در این کتاب انتخاب شدند.مقاال

                           . 
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مقاالت برتر چهاردهمین کنفرانس روابط عمومی ایران 

 معرفی شد

هیات داوران  -شبكه اطالع رسانی روابط عمومی ایران )شارا(

چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران، 

 برتر این کنفرانس را معرفی کرد.مقاالت 
 

 

هیات داوران   چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران،    -شبكه اطالع رسانی روابط عمومی ایران )شارا(    

ج نقش رسانه در تروی"\مقاالت   به گزارش شارا به نقل از ستاد خبری کنفرانس،   مقاالت برتر این کنفرانس را معرفی کرد.

ایده خالق و "\تالیف لیال سپاسگزار دانشجوی دکتری رشته علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی،  "\فرهنگ خالقیت و نوآوری

تالیف افشین محمدی عضو  "\ارایه یك الگوی کاربردی: بایسته ها و ساز و کارهای جریان سازی خبری در روابط عمومی

تالیف منصور شیخ االسالمی کندلوس  "\پژوهی نقش رسانه در هویت ملیسنتز "\هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی، 

بررسی چالش ها و موانع الكترونیزه شدن روابط عمومی ها در "\دانشجوی دکتری رشته علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی و 

 برگزیده شدند.  تالیف نصراله مؤتمن دانشجوی ارشد مدیریت فناوری اطالعات "\ایران

خالقیت، نوآوری و "\( با محوریت oPPI۱3۹۶یان ذکر است چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران )شا   

آذرماه سالجاری در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما در حال برگزاری  ۱۹، "\تمایز

 .                                                                     است.
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 تجلیل از ده روابط عمومی فعال با اعطاء کاپ خالقیت

در مراسم افتتاحیه چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط 

عمومی ایران با اعطاء کاپ خالقیت از ده روابط عمومی فعال 

 تجلیل بعمل آمد.

 

 

در مراسم افتتاحیه   چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران    -شبكه اطالع رسانی روابط عمومی ایران )شارا( 

با اعطاء کاپ خالقیت از ده روابط عمومی فعال تجلیل بعمل آمد.به گزارش شارا، در این مراسم که با حضور جمعی از 

یر مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانك شهر، رضا طاهری رییس روابط شخصیت ها برگزار شد از حمیدرضا عظیمی مد

عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب )مدال روابط عمومی(، داود طالبی مدیر بانك توسعه تعاون، محمد ناظمی هرندی 

ضلی رییس روابط مدیر محترم روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان، روابط عمومی بانك مهر اقتصاد، سیدعلی میراف

عمومی مس منطقه کرمان، مسعود میرمحمدی مدیر روابط عمومی شرکت جهان فوالد سیرجان، حسنعلی ذوالفقاری مدیرکل 

 دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران و عادله مهرابی مدیر روابط عمومی شهرداری قزوین تجلیل بعمل آمد.

بی مدیرعامل چاپ و نشر هنگام، عبدالسالم معروفی سردبیر هفته نامه کوشا، علی همچنین در این مراسم جالل ذکایی خیرا

اکبر قزوینیان خبرنگار خبرگزاری ایرنا، وحید ونایی خبرنگار خبرگزاری فارس و کمال صادقی خبرنگار خبرگزاری مهر مورد 

 تقدیر قرار گرفتند.

                                                      . 

 



 نیوزویت پایشگر حرفه ای اخبار

27 

 شارا

 

متن کامل سخنرانی مهدی باقریان در مراسم افتتاحیه 

 چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی

متن کامل سخنرانی مهدی باقریان دبیرکل کنفرانس بین 

المللی روابط عمومی ایران و رییس موسسه کارگزار روابط 

المللی عمومی در مراسم افتتاحیه چهاردهمین کنفرانس بین 

 روابط عمومی ایران
 

 

متن کامل سخنرانی مهدی باقریان دبیرکل کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران و رییس موسسه کارگزار روابط عمومی   

شبكه اطالع رسانی روابط       ۱3۹۶آذر  ۱۹انقالب خالقیت در روابط عمومی   مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما 

متن کامل سخنرانی مهدی باقریان دبیرکل کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران و رییس موسسه    -ن )شارا(عمومی ایرا

کارگزار روابط عمومی در مراسم افتتاحیه چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران:  خداوند را شاکرم که به من 

 ابط عمومی در کنار شما باشم.توفیق داد تا برای چهاردهمین بار در کنفرانس رو

ابتدا دوست دارم ازهمۀ شما به خاطر حمایت و بودن در اینجا تشكر کنم.همچنین عالقمندم از همه عزیزانی که تالش کردند 

این کنفرانس به نحو شایسته ای سازماندهی و برگزارشود قدردانی نمایم.من سالها به عنوان یك کارگزار روابط عمومی آموخته 

کنم بسیاری از ما به همین علت اینجا هستیم، پس  خواهیم آینده بهتری برای روابط عمومی رقم بزنیم و فكر می اگر می ام که

مان را بازاندیشی کنیم و خالقیت و نوآوری را محور و مرکز برنامه ها و فعالیت های  باید از روزمرگی فاصله بگیریم و وظایف

 مان قرار دهیم.

خواهم به شما بگویم خالقیت و نوآوری واقعا خیالبافی  بعضی از شماها ممكن است فكر کنید که من خیالباف هستم اما می

های خیلی زیادی در آنها اتفاق افتاده و تاثیراتش را هم  نیست.همه ما کارها و فعالیت های زیادی می شناسیم که نوآوری

 دیدیم.

مومی بیش از هر عرصه دیگری نیازمند و تشنه خالقیت و نوآوری است.به همین دلیل ام روابط ع آن طوری که من فهمیده

شاغالن روابط عمومی باید زمان زیادی را به خالقیت اختصاص دهند؟    موسسه کارگزار روابط عمومی به عنوان یك عضو 

یل و برای کمك به درك این فرآیند، جامعه روابط عمومی نمی تواند نسبت به این موضوع مهم بی تفاوت باشد و به همین دل

 اختصاص داده شد. "\خالقیت، نوآوری و تمایز"\موضوع کنفرانس چهارده به 

امروز از تعدادی از صاحب نطران هم دعوت کرده ایم تا این مهم را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار دهند.اما من عالقه 

استفاده کرده و نظرم را در این باب مطرح نمایم.خوشبختانه یا شوربختانه ما در دارم از این فرصتی که در اختیارم قرار گرفته 

 عصری زندگی می کنیم که همه چیز به آستانه انفجار رسیده اند.

حتی محققان اعتقاد دارند دامنه گستردگی پیشرفت ها به حدی رسیده است که خیلی از جوامع از جمله جامعه ما آمادگی و 

ا ندارد.بنابراین در رابطه با هر موضوعی اگر بخواهیم تمرکز کنیم این گستردگی وجود دارد و قابل مشاهده زمینه پذیرش آن ر
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 است.

لذا وقتی تنوع زیاد می شود به احتمال زیاد رقابت هم زیاد می شود.از طرف دیگر وقتی رقابت زیاد می شود چون با مشكل 

طب و مشتری ما را هم درگیر می کند.خب ما چه کمكی می توانیم ارایه انتخاب مواجه می شویم انتخابی که متاسفانه مخا

بكنیم که مخاطب ما بتواند از میان مجموعه ای از انتخاب ها، بهترین انتخاب را انجام دهد؟ در این بین وظیفه ما روابط 

 عمومی ها چیست؟   باالخره باید برای این پرسش راه حل پیدا بكنیم.

ایده پردازی کنیم باید اتاق فكر راه اندازی کنیم احتماال باید ساختارها را به هم بریزیم و هزار کار نشده باید فكر کنیم باید 

دیگر تا انتخاب برای مخاطب و مشتری ما راحت تر بشود.پس رمز پیروزی روابط عمومی در این شرایط چیست؟ به نظر من 

 تنها پاسخی که می توان به این پرسش داد، تمایز است.

تنها رمز پیروزی روابط عمومی پناه بردن به وجوه مختلف تمایز است.اگر در جوالنگاه محصوالت و خدمات متنوع روی وجوه 

تمایز تمرکز نكنیم بقول معروف قافیه را باختیم و قطعا به جایی نمی رسیم و مخاطبان مان را از دست می دهیم همانطور که 

 م و بقول استاد عزیزمان آقای عباس زاده هنوز در اوان کودکی هستیم.سال تقریبا به جایی نرسیدی 70بعد از 

قطعا با روش های متمایز می توانیم به قلب دیگران و مخاطبان نفوذ کنیم.خب برای این که به تمایز برسیم چه کاری باید 

 ه تمایز از خالقیت و نوآوری می گذرد.بكنیم؟ به نظر شما راه تمایز از کجا می گذرد؟   نظر شما را نمی دانم ولی به نظر من را

یعنی اگر خالقیت و نوآوری وجود نداشته باشد حتی زندگی فردی و شخصی ما کسالت آور می شود.به همین دلیل است 

سعی می کنیم از امور تكراری کمی فاصله بگیریم و با ابتكار عمل زندگی را بهینه تر کنیم.البته اگر پول داشته باشیم ممكن 

 تزیین منزل را دلپذیرتر کنیم.است 

شاید بخواهیم در آشپزخانه ابتكار عمل بخرج دهیم.حتی در طبخ غذا و نوع لباس پوشیدن و یا هر چیز دیگر که به زندگی 

فردی ما مربوط می شود ممكن است تغییری ایجاد کنیم و از رویه های معمول فاصله بگیریم.در زندگی سازمانی هم قاعدتا از 

 ده ای پیروی می کنیم.چنین قاع

خالقیت همان جایگاهی که در زندگی فردی دارد با یك تفاوت اندك در زندگی سازمانی هم دارد.در واقع اگر سازمان ها و 

شرکت ها بخواهند به حیات خود ادامه دهند چاره ای ندارند جز این که فراگردهای خالقیت را در شرکت ها و سازمانهای 

 به موازات آن به اصالح سیستم ها و فرایندها هم بپردازند. های شان تقویت کنند و

اگر چنین اتفاقی نیفتاد اطمینان داشته باشید که موسسات ما ماهیت وجودی خودشان را از دست خواهند داد و از دور 

.بخشی از تاثیرگذاری خارج می شوند.اصال ماهیت وجودی شان را از دست می دهند و از مسیر خدمتگذاری خارج می شوند

 این ادعا را در زلزله اخیر کرمانشاه به عینه دیدیم.

پس با استفاده از فراگردهای خالقیت می توان هم خدمات را کیفی تر کرد و هم محصوالتی ارایه داد که منجر به جلب 

ما شاغالن روابط  رضایت مردم شود و هم در مواقعی که موسسه با بحران مواجه می شود بتوان با آن مقابله کرد.اما برای

 عمومی موضوع خالقیت یك موضوع کلیدی و حیاتی است.



 نیوزویت پایشگر حرفه ای اخبار

29 

در واقع به همه بخش های روابط عمومی باید نیروی خالقیت تزریق شود و با استفاده از فراگردهای خالقیت در روابط عمومی 

ی به جایگاه حرفه ای خودش برسد انقالب ایجاد کرد.برای این که بتوانیم خودمان را از روزمرگی نجات بدهیم و روابط عموم

یك راهش این است که یك بازنگری کامل در وظایف و بخش های مختلف روابط عمومی داشته باشیم هم در ساختارها و هم 

 در فرایندها.

خوشبختانه در این زمینه سه جلد کتاب استانداردهای روابط عمومی منتشر شده که می تواند بسیار کمك کننده باشد.در 

هم باید تغییر ایجاد کنیم.اصوال در دنیای امروز ارایه خدمات باید منطبق بر خواست و نیاز مخاطبان  "\خدمات"\ارایه  بخش

 باشد.

در این بخش ما کارنامه مناسبی نداریم.خب برای رسیدن به چنین اهداف متعالی باید در سیاست ها و ساختارهای سازمان 

ست این است اصال ساختارهای موجود اجازه ایده پردازی نمی دهند و نافی هر نوع تغییرات اساسی ایجاد کرد.بحثی که ه

 نوآوری و تغییرند.

اولین کارمان باید این باشد که این ساختارها را تغییر دهیم.از طرف دیگر طرز تلقی ما هم باید عوض شود.واقعا چند درصد از 

یا چند درصد از شاغالن روابط عمومی خارج از چارچوبی که برایشان  مدیران ما نگرش مثبتی به تغییر و ایده پردازی دارند؟

 تعیین شده فكر می کنند.

نمره چند می توان داد؟   متاسفانه رفتارهای ما شبیه یك مهره مارپله است.وقتی به سرمار می رسیم دوباره  20واقعا از نمره 

 یره بسته در حال در جا زدن هستیم.به دم مار سقوط می کنیم.معنی اش این است که همیشه در یك دا

برای این که ما بتوانیم از این وضعیت خودمان را نجات بدهیم باید نوآوری را در کوچكترین برنامه ها و فعالیت های خودمان 

باشیم دخالت بدهیم تا تاثیرگذاری کارهایی که انجام می دهیم باال و باالتر برود.برای مثال اگر می خواهیم تبلیغاتی داشته 

 سعی کنیم خالقانه باشد.

اگر می خواهیم فعالیتهای ما تاثیرگذار شود باید وجه تمایز کارمان را پیدا کنیم.برای مثال وجه تمایز این کنفرانس چیست؟ 

یدا یا وجه تمایز فالن رویداد یا اطالعیه مطبوعاتی چیست؟ لذا ما باید در همه کارها، وجه تمایز کاری که انجام می دهیم را پ

 کنیم و اگر چنین کاری کردیم قطعا به نتیجه دلخواه هم می رسیم.

به نطر من وجه تمایز کار ما، روابط عمومی خالق است: یك راه موثر برای جلب توجه، پشتیبانی و توسعه همكاری و مشارکت 

 عمومی خالق همین است. مردم برای یك مسله و موضوع و دوباره نگاه کردن و در نهایت تولید رضایت است.معنی روابط

یعنی خدماتی که شما ارایه می دهید، برنامه یا کارزاری که اجرا می کنید باید بگونه ای باشد که حمایت و نظر مردم را جلب 

کند و اگر چنین کاری کردیم به هدف موردنظر دست پیدا کردیم.بگذارید به عبارتی دیگر مطرح نمایم: وقتی از سازمان شما 

 ان می آید مردم آن را به یاد می آورند و در باره اش صحبت می کنند.صحبت به می

هدف غایی همه فعالیت های روابط عمومی است.نباید  "\نقطه عطف"\.من اعتقاد دارم "\نقطه عطف"\ما به این می گوییم 

نظران ما اصرار دارند که  این موضوع را دست کم بگیریم و الزم است در باره اش کمی تفكر کنیم.واقعا چرا محققان و صاحب
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 ختم بشوند. "\نقطه عطف"\همه فعالیت ها و برنامه های روابط عمومی باید الزاما به 

این قدر در روابط عمومی مهم است؟ بگذارید در این خصوص خاطره ای برای شما نقل کنم.در یكی از  "\نقطه عطف"\چرا 

اد به شكلهای مختلف برای عرض تبریك و ارادت به دفتر ایشان گل جلسات، وزیری تعریف می کرد زمانی که وزیر شدند افر

 می فرستادند.

معموال تصور ما این است که هر که گل بزرگتری بفرستد در واقع کار فوق العاده ای انجام داده و احتماال در نظر طرف 

ی وزیر می روند و یك شاخه گل تقدیم می موردنظر عزیزتر و مقبول تر خواهد افتاد.ولی بر خالف این تصور فردی به دیدار آقا

کنند و آقای وزیر از این امر متعجب می شوند و شاید کمی دلخور، معموال در این جور مواقع فضولی آدم گل می کند و آقای 

 وزیر باالخره انسان است.

گل؛ بار معنایی هر دو به هر حال علتش پرسیدند ولی پاسخ این بود که گل گل است چه یك شاخه گل باشد و یا یك سبد 

یكی است.آقای وزیر تعریف می کرد تنها چیزی که از میان انبوه گلهای ارسال شده در خاطرش برای همیشه ماندگار شد 

 همین یك شاخه گلی بود که آن فرد به آقای وزیر داده بودند.

ایجاد همین نقاط عطف است که مبتنی بر  نتیجه ای که ایشان از بیان این خاطره گرفته بودند این بود که کار روابط عمومی

خالقیت، نوآوری و تمایز است.این نظر آقای وزیر است اما ما چه بخواهیم و چه نخواهیم آن کار متمایز تاثیرات خود را بر آقای 

 وزیر گذاشته بود که غیرقابل انكار است.

اوقات با یك حرکت کم هزینه ولی خالقانه و نوآورنه اما نتیجه ای که من می توانم از ابن موضوع بگیرم این است که گاهی 

ایجاد کرد.در واقع تمایز می تواند رمز ماندگاری همه فعالیتهای ما باشد.اگر ما می خواهیم در  "\نقطه عطف"\می توان 

 کارهایی که انجام می دهیم پیروز شویم چاره ای نداریم جز این که بر روی وجوه تمایز تمرکز کنیم.

واقع شده اول در ذهن آقای وزیر، سپس در ذهن  "\نقطه عطف"\کنیم متوجه می شویم که این خاطره خود محل  اگر توجه

من و دیگرانی که در آن مراسم حضور داشتند و امروز شاید در ذهن شما و شاید فردا به توان بی نهایت در ذهن و فكر 

 دیگران.

مطالعه که توسط کچام و هولمز انجام شد نشان می دهد که خالقیت یك نتایج مطالعات هم این ادعا را تایید می کنند.یك 

عنصر مهم در تصمیم گیری هاست.لذا سازمانهایی که به مردم خدمات ارایه می دهند باید روابط عمومی خالقی داشته باشند 

 و ایجاد روابط عمومی خالق، به مدیر خالق هم نیاز دارد.

ومی بر اساس روابط سببی و نسبی در این جایگاه مهم قرار داده شوند که متاسفانه از این جوری نیست که مدیران روابط عم

این ناحیه روابط عمومی دچار خسران زیادی شده است.روابط عمومی خالق به ما می گوید اگر می خواهیم در عرصه روابط 

را باید از خودمان شروع کنیم و این بخش عمومی اثرگذار باشیم و به مردم خدمت کنیم باید متفاوت باشیم و متفاوت بودن 

 مهمی از یك مهم است.

از این منظر، تالشهای شاغالن روابط عمومی باید ارزشمند باشد و باید کاری بكنند که مردم ضرورت آن را درك کنند.خالصه 
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 را متوجه بشوند.این که فعالیتهای ما باید بگونه ای باشد که اگر روز روزگاری آن کار متوقف شد مردم نبود آن 

برای مخاطبان و مشتریان ما تلقی شود همان چیزی که ما نامش  "\ارثیه"\پس باید کاری کنیم که کارهای ما به عنوان یك 

 .                           گذاشتیم. "\نقطه عطف"\را 
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 شارا

 

چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران آغاز 

 شد

ن کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران چهاردهمی

دقایقی پیش با سخنرانی مهدی باقریان دبیرکل کنفرانس در 

 المللی صدا و سیما آغاز به کار کرد. های بین مرکز همایش
 

 

پیش با چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران دقایقی     -شبكه اطالع رسانی روابط عمومی ایران )شارا(     

 المللی  صدا و سیما آغاز به کار کرد. های بین سخنرانی مهدی باقریان دبیرکل کنفرانس در مرکز همایش

و با « خالقیت، نوآوری و تمایز»به گزارش شارا،  چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران امروز یكشنبه با شعار 

 آذر برگزار خواهد شد. ۱۹بط عمومی از سراسر کشور، استاد، مدیر و کارشناس روا 500حضور بیش از 

در آیین افتاحیه این کنفرانس، مهندس نصراهلل جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران، دکتر    

ا سعیدی دکتر محمد مهدی مظاهری رییس موسسه اکو و مهندس زهر  های صدا و سیما، علی دارابی معاون امور استان

 رییس فراکسیون روابط عمومی مجلس شورای اسالمی سخنرانی خواهند کرد.

 "\کاپ خالقیت"\بنا بر این گزارش، در این مراسم عالوه بر رونمایی دو کتاب، از ده برگزیده روابط عمومی نیز با اعطاء    

 .                            تجلیل بعمل خواهد آمد.
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 شما نیوز

 

 تجلیل از مدیرعامل کوثر در نخستین جشنواره حسابداران

نخستین جشنواره حسابداران، حسابرسان ومدیران مالی و 

اجرایی کشور جهت اعتالی حرفه حسابداری در ایران برگزار 

 شد.

 

 

این انجمن با  به گزارش شمانیوز ؛ چهاردهمین همایش ساالنه انجمن حسابداری ایران همزمان با بیستمین سالگرد تأسیس 

حضور مدیران، کارشناسان حسابداری، حسابرسی و مالی، مدیرعامل، قائم مقام و معاونین و مدیران کوثر برگزار و منتخبین 

 معرفی شدند.  انجمن حسابداری ایران با رای هیأت داوران انتخاب و

باط مالی عنوان نمود.پرتوی سپس با بیان به ناصر پرتوی رئیس انجمن حسابداران ایران محور اصلی این همایش را نظم و انض

های اقتصادی  المللی گزارشگری مالی به منظور برقراری شفافیت و انضباط مالی و حضور بنگاه لزوم پیروی از استانداردهای بین

تانداردهای سازی اس های مرتبط، اقداماتی به منظور پیاده در بازارهای جهانی، افزود: در حال حاضر اگرچه از سوی سازمان

 های کشورمان نهادینه نشده است. ( انجام شده اما این موضوع هنوز در همه بنگاهoRIIالمللی گزارشگری مالی ) بین

رئیس انجمن حسابداران ایران با تاکید براینكه حسابداران پایبندی به قراردادها ونظارت را معنا می کنند تصریح نمود: ما 

له با تقلب و پولشویی هستیم اما متاسفانه آگاهانه در مبارزه با فساد و مقابله با اصلی ترین بازوی قدرتمند حاکمیت در مقاب

 چالش اقتصاد کشور یعنی فساد ما را به بازی نمی گیرند.

دکترعلی ثقفی بنیانگذار انجمن حسابرسی ایران با بیان موفقیت های کسب شده در انجمن حسابداری ایران گفت: رشد 

برسی درایران ماحصل تالش های بزرگان حسابداری بوده که استقبال ازاین رشته در دانشگاه ها موید این حسابداری وحسا

 مطلب است.

دکتر عیسی رضایی در حاشیه این همایش با اشاره به نقش تكنولوژی و همگامی با علم روز در حسابداری گفت: رویكرد حرفه 

ری اطالعات و تاثیر آن بر حسابداری چیست؟ آیا سعی می کنیم خود را حسابداری در مقابل تغییر و توسعه شتابان فناو

منطبق با علوم روز پیش ببریم ؟ حسابداران باید همگام با علوم روز حرکت و نقش خود را در جامعه و نظام اقتصادی پررنگ 

 تر نمایند.

ر با طرح سئوال هایی از کارشناسان و مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر با بیان فعالیت چندین انجمن حسابدراری در کشو

بزرگان حسابداری ایران اظهارداشت: متولی حرفه حسابداری در ایران کیست؟ چرا با وجود چندین انجمن و گروه هنوز متولی 

 2500حرفه حسابداری در ایران مشخص نیست؟ آیا نباید پرسید که چرا با وجود فعالیت چند میلیون حسابدار، فقط حدود 

ضو انجمن حسابداری ایران هستند؟ آیا مرجع واحدی جهت رسیدگی به اوضاع و احوال حسابداری ایران وجود نفر ع

دارد؟دکتر رضایی افزود: آیا می توان گفت حسابداری در ایران به مرگ خود نزدیك می شود ؟ با وجود ظهور سیستم های 

یا در حال از بین رفتن است ؟ باید برای حرفه حسابداری در مالی و نرم افزارهای مختلف آیا نقش حسابداران کمرنگ شده و 
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 ایران چاره ای اندیشید .

در پایان نخستین جشنواره حسابداران، حسابرسان و مدیران مالی و اجرایی کشور، دکتر عیسی رضایی مدیرعامل موسسه 

مل آمد.منبع : روابط عمومی موسسه اعتباری کوثر به عنوان منتخب و حامی رشته حسابداری معرفی و از وی تجلیل به ع

 اعتباری کوثر  .
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 همشهری آنالین

 

مقاالت برتر چهاردهمین کنفرانس روابط عمومی ایران 

 معرفی شد

همشهری آنالین:هیات  -ارتباطات و فناوری  < ارتباطات

المللی روابط عمومی ایران،  داوران چهاردهمین کنفرانس بین

 کنفرانس را معرفی کرد.مقاالت برتر این 
 

 

تالیف لیال سپاسگزار دانشجوی  "\نقش رسانه در ترویج فرهنگ خالقیت و نوآوری"\به گزارش ستاد خبری کنفرانس، مقاالت 

ها و ساز و کارهای جریان  ایده خالق و ارایه یك الگوی کاربردی: بایسته"\دکتری رشته علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی، 

سنتز پژوهی نقش رسانه در "\تالیف افشین محمدی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی،  "\عمومی ری در روابطسازی خب

بررسی "\تالیف منصور شیخ االسالمی کندلوس دانشجوی دکتری رشته علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی و  "\هویت ملی

تالیف نصراله مؤتمن دانشجوی ارشد مدیریت فناوری اطالعات  "\رانچالش ها و موانع الكترونیزه شدن روابط عمومی ها در ای

 برگزیده شدند.

خالقیت، نوآوری و "\( با محوریت oPPI۱3۹۶المللی روابط عمومی ایران ) شایان ذکر است چهاردهمین کنفرانس بین

 است. المللی صدا و سیما در حال برگزاری های بین آذرماه سالجاری در مرکز همایش ۱۹، "\تمایز
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 همشهری آنالین

 

المللی  رونمایی از دو کتاب در چهاردهمین کنفرانس بین

 روابط عمومی ایران

همشهری آنالین:همزمان  -ارتباطات و فناوری  < ارتباطات

المللی روابط  با آیین افتتاحیه چهاردهمین کنفرانس بین

عمومی ایران، جلد سوم کتاب استانداردهای روابط عمومی و 

عمومی دانش محور و مدیریت محتوا رونمایی  کتاب روابط

 شد.

 

 

به گزارش ستاد خبری کنفرانس، این کتاب با تالیف مهدی باقریان و مدیریت رضا طاهری از سوی انتشارات کارگزار روابط 

 دوین شده است.عمومی به بازار کتاب عرضه شده است.این کتاب در دو بخش مدیریت روابط عمومی و راهنماهای تخصصی ت

صفحه از سوی انتشارات کارگزار روابط عمومی در سال  278جلد سوم کتاب استانداردهای روابط عمومی در قطع رحلی و در 

 منتشر شده است.کتاب روابط عمومی دانش محور و مدیریت محتوا کار مشترك حسن بشیر و مهدی باقریان است. ۱3۹۶

پژوهشی است.برخی از یازده مقاله این کتاب که در حوزه محتوای روابط عمومی و این کتاب دارای یازده مقاله علمی و 

برگزار  ۱3۹5دی ماه  ۱۹المللی روابط عمومی ایران که در تاریخ  باشند، در سیزدهمین کنفرانس بین مدیریت دانش محور می

 نتشار در این کتاب انتخاب شدند.شده بود، ارائه و بقیه با ارزیابی کمیته علمی کنفرانس از مقاالت واصله برای ا

، در قطع وزیری توسط انتشارات کارگزار روابط عمومی  صفحه ۱70کتاب روابط عمومی دانش محور و مدیریت محتوا در 

 منتشر شده است.
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 شارا

 

انتشار ویژه نامه چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط 

 عمومی ایران

خبری کنفرانس، ویژه نامه  به گزارش شارا به نقل از ستاد

چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران منتشر 

 شد.
 

 

ویژه نامه   چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران منتشر    -شبكه اطالع رسانی روابط عمومی ایران )شارا( 

نقل از ستاد خبری کنفرانس، ویژه نامه   چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی  به گزارش شارا به            شد.

 ایران منتشر شد.

به صاحب امتیازی و مدیرمسوولی مهدی باقریان و با سردبیری »دوماهنامه کارگزار روابط عمومی                                

 .                              منتشر می شود.« زهرا بابازاده گان
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 فارس نیوز

 

 منشور خالقیت و نوآوری در روابط عمومی منتشر شد

المللی روابط عمومی  دبیرخانه چهاردهمین کنفرانس بین

ایران، منشور خالقیت و نوآوری در روابط عمومی را منتشر 

 کرد.

 

 

المللی روابط عمومی ایران، منشور خالقیت و  کنفرانس بیندبیرخانه چهاردهمین  گروه جامعه خبرگزاری فارس، به گزارش

متن کامل این منشور بدین شرح است:روابط عمومی خالق یك راه بسیار موثر برای  نوآوری در روابط عمومی را منتشر کرد.

هایت تولید جلب توجه، پشتیبانی و توسعه همكاری و مشارکت مردم برای یك مسئله و موضوع و دوباره نگاه کردن و در ن

 رضایت است.

بروز و ظهور نوآوری مستلزم ساختار خالق، محیط خالق، مدیر روابط عمومی خالق و شاغالن خالق است که مشوق و ترغیب 

ها نیز هست.یك ویژگی مهم روابط عمومی  های جدید و روشهای نوین برای اداره امور و فعالیت کننده کاوش و پوییدن اندیشه

 های ناشی از فعالیتهای تخصصی و ارتباطی است. ی در رویارویی با بحرانخالق، انعطاف پذیر

هایی که دارای ساختار غیر قابل انعطاف هستند مرتب از خالقیت و نوآوری دور و مانع بروز و شكوفایی نوآفرینی  روابط عمومی

خویش، در راستای جلب رضایت و ارایه فرد  شوند.جامعه روابط عمومی ایران با آگاهی از نقش منحصر به  پردازی می و ایده

اصل خالقیت، نو  3های آنها باشد با خود عهد بسته است تحقق  خدمات کمی و کیفی به مردم که منطبق بر نیازها و خواسته

شود که بر اصول زیر هم پیمان و استوار خواهند  های خود قرار داده و متعهد می آوری و تمایز را سرلوحه مجموعه فعالیت

تواند در صورت بكارگیری فعال و مناسب، در  های دیگر الهی می خالقیت، یك موهبت الهی است که همچون موهبت -۱:بود

 پیشرفت انسان به سوی خیر و کمال تاثیر بسزایی داشته باشد.

ه قرار خالقیت، یك پدیده تكاملی است که ریشه در ذات انسان داشته اما می تواند با آموزش و پرورش مورد توسع -2 

 ریزی و تاثیرگذاری برای حل مساله است. خالقیت و نوآوری، نوعی فهم عمیق نسبت به موقعیت، شرایط، برنامه -3گیرد.

حمایت از پدیده خالقیت و نوآوری در هر  -4تواند در پیشبرد اهداف هر سازمان تاثیرات زیادی داشته باشد. بنابراین، می

دوری از دیوانساالری غیر موثر، تعیین  -5اری، رفتاری، اخالقی، و مدیریتی گردد.سازمان باید تبدیل به یك هویت ساخت

سازی الزم برای گسترش خالقیت، دادن امكانات کافی برای عملیات  های خالق، زمینه مساحتی از آزادی و اختیار برای فعالیت

 باشد. خالقانه، یك ضرورت جدی برای پیشرفت هر سازمان می

نوآورانه، نیازمند مدیران و کارگزاران خالق و نوآور است.بنابراین، ایجاد فضای کافی و موثر برای تحقق  مدیریت خالق و -۶

ساختارشكنی برای ایجاد ساختارهای مناسب، اگر  -7باشد. خالقیت و نوآوری، بیانگر مدیریت خالق، توانمند و توسعه محور می

 منجر به تغییر هویتی، فرهنگی و فكری سازمان گردد. چه نمودی مهم از خالقیت و نوآوری است، اما نباید
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کردن نوآورانه که در شیوه مناسب تعامل با مشتریان و ارتباط گران مختلف تجلی  دست آوردهای خالقیت بدون عرضه -8

قیت و نوآوری توسعه خال -۹سازی ارتباط با مخاطبان آن داشته باشد. تواند تاثیر الزم در پیشرفت سازمان و فعال یابد، نمی می

ها اعم از دولتی و غیر دولتی نسبت به این پدیده مهم بوده که با حمایت فكری،  در کشور، نیازمند فهم جدی کلیه سازمان

تواند به یك جریان ملی در توسعه کشور تبدیل  ریزی موثر می سازی فرهنگی، تقویت اجرایی، مشارکت جمعی، و برنامه زمینه

 شود.

ها، نقادی مستمر در  ای خالق و نوآور، مرکزی برای گسترش مداوم رویكردهای جدید در بازنمایی فعالیته روابط عمومی -۱0

ارزیابی اقدامات و تبدیل غیر ممكن به ممكن در جهت پیشبرد اهداف سازمان و تصحیح مداوم اشتباهات و تبدیل آنها به 

 ی خدمت به مردم است.هایی برای جهش سازمان و تحقق اهداف مورد نظر در راستا فرصت

 .  انتهای پیام/
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 فارس نیوز

 

روابط عمومی فعال با اعطاء کاپ خالقیت در  ۱0تجلیل از 

 چهاردهمین کنفرانس روابط عمومی ایران

المللی روابط  در مراسم افتتاحیه چهاردهمین کنفرانس بین

روابط عمومی  ۱0عمومی ایران با اعطاء کاپ خالقیت از 

 تجلیل به عمل آمد.فعال 
 

 

المللی روابط عمومی ایران با  در مراسم افتتاحیه چهاردهمین کنفرانس بین به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس،

ها در مرکز  روابط عمومی فعال تجلیل به عمل آمد.در این مراسم که با حضور جمعی از شخصیت ۱0اعطاء کاپ خالقیت از 

للی صداوسیما برگزار شد از رضا طاهری رییس روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، حمیدرضا الم های بین همایش

عظیمی مدیر مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانك شهر، داود طالبی مدیر بانك توسعه تعاون، محمد ناظمی هرندی مدیر 

هر اقتصاد، سیدعلی میرافضلی رییس روابط عمومی محترم روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان، روابط عمومی بانك م

مس منطقه کرمان، مسعود میرمحمدی مدیر روابط عمومی شرکت جهان فوالد سیرجان، حسنعلی ذوالفقاری مدیرکل دفتر 

 روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران و عادله مهرابی مدیر روابط عمومی شهرداری قزوین تجلیل به عمل آمد.

مقاله برگزیده و همچنین  2در نظر گرفته شده که در آن « پژوهش و تجربه»رانس یك نشست تخصصی با عنوان در این کنف

تجارب مدیران روابط عمومی در خصوص خالقیت و نوآوری ارایه شد.عالوه بر معرفی مقاالت برتر، کتاب مجموعه مقاالت 

دانش محور و مدیریت محتواست منتشر و در اختیار  مقاله علمی در خصوص روابط عمومی ۱0کنفرانس که در برگیرنده 

 شرکت کنندگان قرار گرفت.

آذرماه  ۱۹، «خالقیت، نوآوری و تمایز»( با محوریت oPPI۱3۹۶المللی روابط عمومی ایران ) چهاردهمین کنفرانس بین

 . المللی صدا و سیما برگزار شد.انتهای پیام/ های بین سالجاری در مرکز همایش
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خبرگزاری صدا و 

 ۱سیما 

 

 آغاز چهاردهمین همایش بین المللی روابط عمومی

چهاردهمین همایش بین المللی روابط عمومی امروز در 

 های صدا و سیما برپاست. سالن همایش

 

 

می و به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این همایش که صبح و بعد از ظهر امروز با تالش کارگزاران روابط عمو 

همكاری انجمن کارگزاران مسلمان روابط عمومی، انجمن بین المللی روابط عمومی و انجمن روابط عمومی ایران برگزار شد از 

 کند. مقاله برتر قدردانی می 4

دبیر کل همایش در مراسم افتتاحیه گفت: موضوع اصلی چهاردهمین همایش روابط عمومی، خالقیت در روابط عمومی 

مقاله برگزیده شد که به همراه جوایز برگزیدگان  4های متعدد رسیده به دبیرخانه همایش  ریان افزود: از مقالهاست.مهدی باق

 روابط عمومی در این همایش قدردانی خواهند شد.

های گذشته در یك کتاب منتشر شده  وی گفت: مجموعه مقاالت چهاردهمین همایش بین المللی روابط عمومی همانند سال

های این همایش یك روزه است.باقریان افزود: منشور  برنامه )بارش فكری( از جمله بخش 4ریان گفت: برگزاری است.باق

 خالقیت با تالش دکتر حسن بشیر رئیس کمیته علمی همایش تهیه شده است.

 دبیر کل همایش گفت: ویژه نامه خالقیت نیز به مناسبت این همایش منتشر شده است.
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 فارس نیوز

 

 روابط عمومی خالق راه میانبر برای رسیدن به مقصد است

رئیس مؤسسه فرهنگی اکو روابط عمومی خالق را راه میانبر 

راه رسیدن به مقصد عنوان کرد و گفت: روابط عمومی با 

های روبه جلو  تواند گام های خالق و همراه با هنر می ویژگی

 در جهت اقتصاد فرهنگی، هنر، و خالقیت بردارد.
 

 

المللی روابط عمومی  به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس، محمد مهدی مظاهری در چهاردهمین کنفرانس بین

المللی صداوسیما برگزار شد با اشاره به اینكه خداوند خالق است و خالقیت  های بین ایران که امروز یكشنبه در مرکز همایش

هایشان به  نحوی که خالقیت را در امور و فعالیت وانند صفت خالقیت را دارا باشند، بهت ها هم می را دوست دارد، گفت: انسان

 کار گیرند.

وی افزود: بحث خالقیت در رسانه و روابط عمومی، دانش، هنر و پیشرفت در جوامع بشر را که همان خالقیت و نوآوری است، 

جوهره انسان وجود دارد.رئیس مؤسسه فرهنگی اکو بابیان اینكه به منصه ظهور خواهد رساند، لذا خالقیت در فكر و اندیشه در 

های نوین را به ما ارائه دهد،  تواند ایده افزاری نیست؛ چراکه عقل پویا و خالقیت می مقدمه پیشرفت و ترقی دیگر وسایل سخت

 خاطرنشان کرد: امروز جامعه با راه حل های گذشته قابل حل نیست.

ها به کار گرفته  ویژه روابط عمومی ها به ها الزم است که باید در همه فعالیت و نوآوری در همه عرصهرو نیاز به خالقیت  ازاین

یافته دیگر اقتصاد  پذیر است، تصریح کرد: کشورهای توسعه شود.مظاهری در ادامه بابیان اینكه منابع طبیعی محدود و پایان

های  های اقتصادی خود را بر اساس سیستم ذارند، بلكه سیستمگ خود را بر اساس صنایع سخت و معادن و انرژی بنا نمی

 دهند. بنیان و علم و فناوری قرار می دانش

کند سهم خود را در این  وی ادامه داد: آنچه بر پایه دانش و خالقیت است در عرصه اقتصادی خود را حفظ کرده و سعی می

تواند اقتصاد خالق را به وجود  فناوری، نوآوری و هنر میبخش بیشتر کند.رئیس مؤسسه فرهنگی اکو گفت: در بخش مالی 

 آورد و طبق همین تعریف و تلفیق اقتصاد با فناوری و فرهنگ، اقتصاد خالق شكل خواهد گرفت.

کند؛ چراکه روابط  مظاهری اظهار داشت: در دنیای امروز روابط عمومی نقش مهم خود را ایفا کرده و رسالت خود را محقق نمی

های خالق را داشته  یافته باید ویژگی خالق راه میانبر راه رسیدن به مقصد است، ضمن اینكه روابط عمومی توسعهعمومی 

 باشد.

ها باید اقتصاد خالق و درآمدزا در کشور به حرکت درآید،  های خالقانه از سوی روابط عمومی وی بابیان اینكه با تقویت فعالیت

و آموزش و فناوری است و از طرف دیگر قلب اقتصاد خالق هم خالقیت و مالكیت معنوی افزود: مبنای اقتصاد خالق، فرهنگ 

 است.

های جدید برای دستیابی به اهداف  رئیس مؤسسه فرهنگی اکو خاطرنشان کرد: روابط عمومی خالق و هنرنما محل طرح ایده
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ای جز  ای چاره های حرفه رو روابط عمومیهای پیش  رفت از چالش سازمانی است.مظاهری در پایان تأکید کرد: برای برون

 های خالقانه ندارند. همراه شدن با ویژگی

 . انتهای پیام/

 



 نیوزویت پایشگر حرفه ای اخبار

44 

 خبرگزاری میزان

 

ای گرایی راهبرد اساسی روابط عمومی در دوران نوین  حرفه

 ای رسانه

های صدا و سیما گفت:  معاون امور استان -خبرگزاری میزان

سازی در روابط عمومی باید به ای  ای گرایی و حرفه حرفه

مثابه یك راهبرد تلقی شود البته در این بین ابزارهای 

هوشمند به تنهایی کارساز نیستند و نیازمند مدیر خالق 

 هستیم.

 

 

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری میزان، به نقل از روابط عمومی معاونت استانی سیما، دکتر علی دارابی در چهاردهمین  

اندرکاران  المللی صدا و سیما ضمن تشكر و قدردانی از دست های بین المللی روابط عمومی ایران در مرکز همایش کنفرانس بین

کاربردی اظهار کرد:  –های علمی  ر ویژه از پشتكار و اراده برای تداوم این سلسله نشستو برگزارکنندگان این کنفرانس و تقدی

 هاست. ها و نقش آفرینی آنها در همه عرصه قرن بیست و یكم به راستی عصر رسانه

نها بر افكار های قرن و تاثیرگذاری آ های نوین به عنوان اَبر رسانه های مجازی و رسانه وی افزود: ظهور و قدرت نمایی شبكه

های سازمان صدا و سیما با بیان اینكه در عصر تنوع، تكثر، تعدد  ترین دلیل این مساله است.معاون امور استان عمومی، مهم

گیری از  ها و بهره ها قرار داریم خاطرنشان کرد: آگاهی، دانش، هنر و فن ارتباط با رسانه امان آن گیر و بی ها و رقابت نفس رسانه

 شود. شاخص بزرگ مدیریتی تلقی می»انتقال پیام یك  آنها برای

ها و کاهش حوزه اختیارات و قلمرو وظایف آنها و قدرت گرفتن و بَر کشیدن نیروهای  وی ادامه داد: کوچك شدن دولت

نونی ها ثمره دوران ک ( یا سمنOcNها و نهادهای غیردولتی و مردم نهاد ) اجتماعی یا همان جامعه مدنی و گسترش سازمان

ها و نهادهای دولتی باید با درك زمان، احساس مسئولیت، کارآمدی و پاسخگو بودن را سرلوحه  است و در این شرایط، دستگاه

 کار خود قرار دهند.

ای تر،  تر، حرفه ها جدی رابطه الزم و ملزوم بین روابط عمومی و رسانه دارابی با اشاره به اینكه بر این اساس نقش روابط عمومی

ها  توان از عصر رسانه تر از گذشته خواهد بود گفت: به عبارت دیگر نمی های وجودی و فعالیت آنها اساسی رآمدتر و عرصهکا

 ها را نادیده گرفت چرا که آنها الزم و ملزوم یكدیگر هستند. گفت بدون آنكه روابط عمومی

رود در زمینه عملی از تعاریف و  ها انتظار می رسانه عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما افزود: در قرن بیست و یكم و عصر

های سنتی روابط عمومی فاصله بگیریم و درك واحد از اهمیت، کارکرد، جایگاه و تاثیرگذاری روابط عمومی در یك  کار ویژه

د؛ اینكه روابط سازمان، نهاد یا موسسه داشته باشیم البته برای دستیابی به این مهم الزم است به دو پرسش پاسخ داده شو

 برند. ها از چه مشكالتی رنج می خواهیم و دیگر اینكه روابط عمومی عموم را برای چه می

توان گفت روابط عمومی الزم است تا شاهد  وی ادامه داد: پاسخ سوال نخست را باید در چند بخش ارائه داد؛ در واقع می

هستند باشیم، ارتباط با مخاطب و دیگر نهادها و   ان در ارتباطهایی که با سازم برقراری ارتباط موثر و هدفمند با گروه
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ها باشد که در واقع مهمترین وظیفه  ها و ارتباطات، منافع مشترك میان آن ای که محورفعالیت های مرتبط به گونه سازمان

توانایی دفاع از منافع ها یا موسسه به افكار عمومی ارائه دهیم،  روابط عمومی نیز همین است، تصویری روشن از سازمان

بندی، فرموله کردن آنها و انتقال به سازمان و پاسخگویی  سازمان در افكار عمومی را داشته باشیم، تجمیع تقاضاها، دسته

بانی اطالعات مرتبط با  مناسب به آنها برای افكار عمومی محقق شود و در کنار همه اینها، رصد، پایش، غربالگری و دروازه

 ع و انعكاس آن به مقامات سازمانی صورت بگیرد.سازمان متبو

ها نقش اساسی در درون یك  سازمانی دارابی با بیان اینكه روابط عمومی ها در انسجام و وحدت درون نقش روابط عمومی

نگیزش وری و ارتقاء ا سازمان دارند خاطرنشان کرد: از ایجاد انسجام ، وحدت درون سازمانی تا کاهش شایعات و افزایش بهره

 توان در کارکردهای روابط عمومی متصور بود. سازمان و وجدان کاری را می

توان به  ها دچار مشكالتی نیز هستند که از آن جمله می های رسانه ملی گفت: در حال حاضر روابط عمومی معاون امور استان

ای، عدم گذراندن  ین و ضوابط نظارت حرفهروزمرگی و فقدان خالقیت، عدم برخورداری از استانداردهای آموزشی، فقدان قوان

ها و عدم وجود  رعیتی در برخی دستگاه –های شاگرد و استادی توسط کارشناسان روابط عمومی، ایجاد روابط ارباب  دوره

ها، بودجه، تشخص و منزلت سازمانی و حوزه اختیارات  عنصر خالقیت و نیز مشكالتی پیرامون جایگاه سازمانی روابط عمومی

 اره کرد.اش

وی در بخشی دیگر از سخنان خود به موضوع و عنوان کنفرانس چهاردهم پرداخت و افزود: بر این باورم که در امر خالقیت و 

رویكرد با  ۶ها و معیارهای قابل سنجش مبنای تحقق این امر مهم باشد، در این راستا  تمایز باید رویكردهای کلیدی با شاخص

د که رویكرد حذفی با چهار شاخصه حذف تفكر غیر ارتباطی، خاتمیت و افول دوران کنترل و توان برشمر شاخص را می ۱2

 کننده روابط عمومی و استقالل و ثبات رأی نخستین مورد است. ها، اتكا به نقش مشارکت فرماندهی بر روابط عمومی

رت و نگرش ارتباطی موثر ارتباطات سازمان خود را دارابی با بیان اینكه در روابط عمومی خالق باید با استفاده از رویكرد و مها

 گرایی اجتناب کرد. ریزی کرد گفت: در حقیقت باید از کلیشه به تصویر کشیده و در راه رسیدن به آن هوشمندانه برنامه

تقاعد کننده و م عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما عنوان کرد: اگر در گذشته بروی مقوالتی چون آموزش دهنده، تسهیل

تاکید بایسته شود .وی با بیان اینكه فاصله بین « کننده شریك، همكار، مشارکت»شد در شرایط کنونی باید بر  کننده تاکید می

مخاطبان و فعاالن در ابعاد گوناگون زیاد شده است افزود: امروزه مخاطب منفعل به مخاطب « نسل گذشته»و « نسل نو»

 تبدیل شده است.فعال، دو سویه، پرسشگر و تعاملی 

نسبتی ندارد دارابی خاطرنشان کرد: افراد خالق چون کنجكاو، جستجوگر و پرسشگر هستند مرتب « خالقیت»با « به فرموده»

های جدید برای خود و سازمان متبوع هستند، این دسته از افراد به خاطر تشّخص و  ها و ایده به دنبال نوآوری و خلق موقعیت

هیچ نسبتی ندارد « خالقیت»با « به فرموده»ون و چرای مقامات باال دستی نیستند و به عبارت دیگر رأی مستقل، مطیع بی چ

البته بیان این سخن به معنای نادیده انگاشتن سلسله مراتب اداری نیست بلكه باید یك روابط عمومی خالق و کارآمد در وهله 

 ها متقاعد کند. ها و برنامه تاول بتواند رئیس و مسئوالن باالدستی خود را درباره سیاس

را رویكرد دوم دانست و با اشاره به نخستین شاخصه آن « محوری ارتباطی برنامه»های سازمان صدا و سیما،  معاون امور استان

های منحصر به فردی برای مخاطب  هایی که ارزش یعنی تفكر استراتژیك ارتباطی گفت: از طریق تشخیص و تقویت فعالیت
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پژوهی و آینده اندیشی؛ آینده پژوهی، پیشگویی، فال و رمالی نیست  آفریند یعنی همان آینده ند، مزیت رقابتی میک ایجاد می

آوری اطالعات و تحلیل  کوشد استفاده از جمع بلكه یك رشته علمی است که در دنیا مراکز متعددی برای آن ایجاد شده و می

 ی رویدادی، آینده را شناسایی و کشف کند.های علمی، شهودی، تجرب آنها و به کارگیری روش

وی تصریح کرد: در روابط عمومی خالق و نوآور باید برای دسترسی به مخاطبان و ایجاد تفاهم و جلب اعتماد و مشارکت آنان 

 های به روز خالقیت اهتمام داشت. ریزی ارتباطی علمی صورت بگیرد همچنین در استفاده از تكنیك برنامه

مداری  ها گفت: استراتژی کید بر آموزش به عنوان راهكاری اساسی در تقویت بنیه علمی و عملی روابط عمومیدارابی با تا

های رسانه ملی با بیان  ارتباطی دیگر رویكردی است که در این حوزه نیازمند توجه اساسی به آن هستیم.معاون امور استان

های نوین ارتباطی شرطی مهم در  گیری از فناوری امل راهبردی با بهرههای ارتباطی و بهبود ارتباط و تع اینكه توسعه کانال

های یكپارچه، جامع، منسجم و هماهنگ  استراتژی ارتباطی برنامهرود گفت: تحقق اهداف روابط عمومی کارآمد به شمار می

یجاد اطمینان از اینكه سازد همچنین برای ا های محیطی آن مرتبط می های استراتژیك سازمان را به چالش است که مزیت

 شود. های اساسی سازمان از طریق اقدامات مناسب تامین خواهند شد طراحی می هدف

وی به رویكرد چهارم یعنی تفكر مهندسی ارتباطی پرداخت و افزود: مهندسی ارتباطی، یعنی ارائه توصیفی فنی از یك سیستم 

 نها و اصول و قواعد حاکم بر طراحی و تكامل آنها در گذر زمان باشد.دهنده ساختار اجزاء آن، ارتباط بین آ ارتباطی که نشان

روابط عمومی هوشمند نیازمند مدیر خالق است دارابی استانداردسازی ارتباطی در روابط عمومی نوآور را رویكرد پنجم 

د تلقی شود البته در این بین ای سازی در روابط عمومی باید به مثابه یك راهبر ای گرایی و حرفه برشمرد و تصریح کرد: حرفه

 ابزارهای هوشمند به تنهایی کارساز نیستند بلكه روابط عمومی هوشمند نیازمند مدیر خالق نیز هست.

های صدا و سیما کهنگی، یكنواختی، عدم پویایی و عدم اثربخشی رفتارها را عوامل مخرب در این زمینه  معاون امور استان

 ها را در دستور کار قرار داد. ها و ضرورت بازآمایی و باز آفرینی آن سبك مدیریت روابط عمومی دانست و گفت: باید راهكارها و

وی ادامه داد: فرآیندسازی ارتباطی رویكرد ششم است که دارای دو شاخصه فرآیندهای ارتباطی کیفی و عملیاتی خواهد 

موفق، روابط عمومی است که بتواند خود را از دیگر روابط بود.دارابی به مسئله تمایز پرداخت و عنوان کرد: روابط عمومی 

شود البته الزم است روابط عمومی  ها به لحاظ کارکردی متمایز کند؛ وجود تمایز نكته مثبتی برای موفقیت ارزیابی می عمومی

 را به عنوان یك فرآیند مد نظر قرار دهیم نه صرفا یك سری اقدامات که باید انجام شوند.

باید به صورت جدی مدنظر قرار گیرند، عناصری « محوری فرآیند»های صدا و سیما افزود: عناصر کلیدی در  ور استانمعاون ام

های  تر مخاطبان، رصد تاثیرگذاری فعالیت ریزی عملی برای رفع مشكل، چگونگی سخن گفتن با جامعه بزرگ همچون برنامه

 ند.صورت گرفته و پژوهش که نقشی اساسی در این بین دار

 انتهای پیام/  .
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 روابط عمومی خالق راه میانبر برای رسیدن به مقصد است

رئیس مؤسسه فرهنگی اکو روابط عمومی  -خبرگزاری میزان

خالق را راه میانبر برای رسیدن به مقصد عنوان کرد و گفت: 

تواند  های خالق و همراه با هنر می روابط عمومی با ویژگی

های روبه جلو در جهت اقتصاد فرهنگی، هنر، و خالقیت  امگ

 بردارد.
 

 

محمد مهدی  به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران، 

المللی صدا و  های بین المللی روابط عمومی ایران که امروز یكشنبه در مرکز همایش مظاهری در چهاردهمین کنفرانس بین

توانند صفت خالقیت را  ها هم می الق است و خالقیت را دوست دارد، گفت: انسانسیما برگزار شد با اشاره به اینكه خداوند خ

 هایشان به کار گیرند. نحوی که خالقیت را در امور و فعالیت دارا باشند، به

وی افزود: بحث خالقیت در رسانه و روابط عمومی، دانش، هنر و پیشرفت در جوامع بشر را که همان خالقیت و نوآوری است، 

نصه ظهور خواهد رساند، لذا خالقیت در فكر و اندیشه در جوهره انسان وجود دارد.رئیس مؤسسه فرهنگی اکو بابیان اینكه به م

های نوین را به ما ارائه دهد،  تواند ایده افزاری نیست؛ چرا که عقل پویا و خالقیت می مقدمه پیشرفت و ترقی دیگر وسایل سخت

 ه حل های گذشته قابل حل نیست.خاطرنشان کرد: امروز جامعه با را

ها به کار گرفته  ویژه روابط عمومی ها به ها الزم است که باید در همه فعالیت رو نیاز به خالقیت و نوآوری در همه عرصه ازاین

اد یافته دیگر اقتص پذیر است، تصریح کرد: کشورهای توسعه شود.مظاهری در ادامه بابیان اینكه منابع طبیعی محدود و پایان

های  های اقتصادی خود را بر اساس سیستم گذارند، بلكه سیستم خود را بر اساس صنایع سخت و معادن و انرژی بنا نمی

 دهند. بنیان و علم و فناوری قرار می دانش

کند سهم خود را در این  وی ادامه داد: آنچه بر پایه دانش و خالقیت است در عرصه اقتصادی خود را حفظ کرده و سعی می

تواند اقتصاد خالق را به وجود  بخش بیشتر کند.رئیس مؤسسه فرهنگی اکو گفت: در بخش مالی فناوری، نوآوری و هنر می

 آورد و طبق همین تعریف و تلفیق اقتصاد با فناوری و فرهنگ، اقتصاد خالق شكل خواهد گرفت.

کند؛ چراکه روابط  رده و رسالت خود را محقق نمیمظاهری اظهار کرد: در دنیای امروز روابط عمومی نقش مهم خود را ایفا ک

های خالق را داشته  یافته باید ویژگی عمومی خالق راه میانبر راه رسیدن به مقصد است، ضمن اینكه روابط عمومی توسعه

 باشد.

شور به حرکت درآید، ها باید اقتصاد خالق و درآمدزا در ک های خالقانه از سوی روابط عمومی وی بابیان اینكه با تقویت فعالیت

افزود: مبنای اقتصاد خالق، فرهنگ و آموزش و فناوری است و از طرف دیگر قلب اقتصاد خالق هم خالقیت و مالكیت معنوی 

 است.
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های جدید برای دستیابی به اهداف  رئیس مؤسسه فرهنگی اکو خاطرنشان کرد: روابط عمومی خالق و هنرنما محل طرح ایده

ای جز  ای چاره های حرفه های پیش رو روابط عمومی رفت از چالش  در پایان تأکید کرد: برای برون سازمانی است.مظاهری

 های خالقانه نیست. همراه شدن با ویژگی

 .     انتهای پیام/
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روابط عمومی فعال در چهاردهمین کنفرانس  ۱0تجلیل از 

 روابط عمومی ایران

ر مراسم افتتاحیه چهاردهمین کنفرانس د -خبرگزاری میزان

 ۱0المللی روابط عمومی ایران با اعطاء کاپ خالقیت از  بین

 روابط عمومی فعال تجلیل به عمل آمد.
 

 

المللی روابط عمومی ایران، در مراسم افتتاحیه  به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری میزان به نقل از چهاردهمین کنفرانس بین 

 روابط عمومی فعال تجلیل به عمل آمد. ۱0المللی روابط عمومی ایران با اعطاء کاپ خالقیت از  چهاردهمین کنفرانس بین

المللی صداوسیما برگزار شد از رضا طاهری رییس  های بین ها در مرکز همایش یتدر این مراسم که با حضور جمعی از شخص

روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، حمیدرضا عظیمی مدیر مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانك شهر، داود 

ارکه اصفهان، روابط عمومی طالبی مدیر بانك توسعه تعاون، محمد ناظمی هرندی مدیر محترم روابط عمومی شرکت فوالد مب

بانك مهر اقتصاد، سیدعلی میرافضلی رییس روابط عمومی مس منطقه کرمان، مسعود میرمحمدی مدیر روابط عمومی شرکت 

جهان فوالد سیرجان، حسنعلی ذوالفقاری مدیرکل دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران و عادله مهرابی مدیر 

 ین تجلیل به عمل آمد.روابط عمومی شهرداری قزو

مقاله برگزیده و همچنین  2در نظر گرفته شده که در آن « پژوهش و تجربه»در این کنفرانس یك نشست تخصصی با عنوان 

تجارب مدیران روابط عمومی در خصوص خالقیت و نوآوری ارایه شد.عالوه بر معرفی مقاالت برتر، کتاب مجموعه مقاالت 

مقاله علمی در خصوص روابط عمومی دانش محور و مدیریت محتواست منتشر و در اختیار  ۱0کنفرانس که در برگیرنده 

 شرکت کنندگان قرار گرفت.

آذرماه  ۱۹، «خالقیت، نوآوری و تمایز»( با محوریت oPPI۱3۹۶المللی روابط عمومی ایران ) چهاردهمین کنفرانس بین

 زار شد.انتهای پیام/  .المللی صدا و سیما برگ های بین سالجاری در مرکز همایش

 



 نیوزویت پایشگر حرفه ای اخبار

50 

 فارس نیوز

 

و « استانداردهای روابط عمومی»رونمایی از جلد سوم کتاب 

 «روابط عمومی دانش محور و مدیریت محتوا»

المللی  همزمان با آیین افتتاحیه چهاردهمین کنفرانس بین

استانداردهای »روابط عمومی ایران، جلد سوم کتاب 

عمومی دانش محور و مدیریت روابط »و « روابط عمومی

 رونمایی شد.« محتوا
 

 

المللی روابط عمومی  به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس، همزمان با آیین افتتاحیه چهاردهمین کنفرانس بین

ا طاهری از رونمایی شد.این کتاب با تالیف مهدی باقریان و مدیریت رض« استانداردهای روابط عمومی»ایران، جلد سوم کتاب 

 سوی انتشارات کارگزار روابط عمومی به بازار کتاب عرضه شده است.

صفحه و در قطع رحلی  27۶بخش مدیریت روابط عمومی و راهنماهای تخصصی تدوین شده است.این کتاب  2این کتاب در 

عمومی دانش محور و  کتاب روابط عمومی دانش محور و مدیریت محتوا رونمایی شددر این کنفرانس، کتاب روابط است.

 مدیریت محتوا کار مشترك حسن بشیر و مهدی باقریان رونمایی شد.

مقاله  ۱۱صفحه ای در قطع وزیری توسط انتشارات کارگزار روابط عمومی منتشر شده است.این کتاب دارای  ۱70این کتاب 

باشند، در  ی و مدیریت دانش محور میمقاله این کتاب که در حوزه محتوای روابط عموم ۱۱علمی و پژوهشی است.برخی از 

برگزار شده بود، ارائه و بقیه با ارزیابی  ۱3۹5دی ماه  ۱۹المللی روابط عمومی ایران که در تاریخ  سیزدهمین کنفرانس بین

 کمیته علمی کنفرانس از مقاالت واصله برای انتشار در این کتاب انتخاب شدند.

 .            انتهای پیام/
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لزوم به کارگیری خالقیت، نوآوری و تمایز در اقدامات روابط 

 ها برای دیده شدن در جامعه عمومی

المللی روابط عمومی ایران با تاکید بر  دبیرکل کنفرانس بین

  اینكه باید خالقیت، نوآوری و تمایز در اقدامات روابط عمومی

ه تمایز خود ها وج عمومی  به کارگیری شود گفت: اگر روابط

 را در جامعه به خوبی اجرایی کنند بهتر دیده خواهند شد.
 

 

المللی روابط عمومی ایران با  به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس، مهدی باقریان در چهاردهمین کنفرانس بین

باید خالقیت و نوآوری را محور و   نیم گفت:ها بازاندیشی ک  بیان اینكه باید از روزمرگی فاصله بگیریم و در وظایف روابط عمومی

 های مان قرار دهیم. ها و فعالیت   مرکز برنامه

تفاوت  تواند نسبت به این موضوع مهم بی وی افزود: موسسه کارگزار روابط عمومی به عنوان یك عضو جامعه روابط عمومی نمی

اختصاص « خالقیت، نوآوری و تمایز»رانس چهاردهم به باشد و به همین دلیل و برای کمك به درك این فرآیند، موضوع کنف

 داده شد.

دانیم اگر خالقیت و نوآوری وجود نداشته باشد حتی زندگی فردی و شخصی ما کسالت آور  ضمن اینكه همان طور که همه می

می فاصله بگیریم و با المللی روابط عمومی ایران تصریح کرد: باید سعی کنیم از امور تكراری ک شود.دبیرکل کنفرانس بین می

 ابتكار عمل زندگی را بهینه تر کنیم.

شود ممكن است تغییری ایجاد  حتی در طبخ غذا و نوع لباس پوشیدن و یا هر چیز دیگر که به زندگی فردی ما مربوط می

 کنیم. ای پیروی می های معمول فاصله بگیریم.وی خاطرنشان کرد: در زندگی سازمانی هم قاعدتا از چنین قاعده کنیم و از رویه

خالقیت همان جایگاهی که در زندگی فردی دارد با یك تفاوت اندك در زندگی سازمانی هم دارد.باقریان اظهار داشت: در 

ای ندارند جز این که فراگردهای خالقیت را در  ها بخواهند به حیات خود ادامه دهند چاره ها و شرکت واقع اگر سازمان

 ها و فرایندها هم بپردازند. و به موازات آن به اصالح سیستمموسسات شان تقویت کنند 

های روابط  وی گفت: برای ما شاغالن روابط عمومی موضوع خالقیت یك موضوع کلیدی و حیاتی است.در واقع به همه بخش

 کرد.عمومی باید نیروی خالقیت تزریق شود و با استفاده از فراگردهای خالقیت در روابط عمومی انقالب ایجاد 

المللی روابط عمومی ایران افزود: برای این که بتوانیم هنر هشتم را از روزمرگی نجات بدهیم و روابط  دبیرکل کنفرانس بین

های مختلف روابط  ای خودش برسد یك راهش این است که یك بازنگری کامل در وظایف و بخش عمومی به جایگاه حرفه

 در فرایندها.عمومی داشته باشیم هم در ساختارها و هم 

تواند بسیار کمك کننده باشد.وی  جلد کتاب استانداردهای روابط عمومی منتشر شده که می 3خوشبختانه در این زمینه 
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 کنیم. رسیم دوباره به دم مار سقوط می گفت: متاسفانه رفتارهای ما شبیه یك مهره مارپله است.وقتی به سرمار می

ه بسته در حال در جا زدن هستیم.باقریان تصریح کرد: برای این که ما بتوانیم از معنی اش این است که همیشه در یك دایر

های خودمان دخالت بدهیم تا تاثیرگذاری  ها و فعالیت این وضعیت خودمان را نجات بدهیم باید نوآوری را در کوچكترین برنامه

خواهیم تبلیغاتی داشته باشیم  و باالتر برود و اگر می کنیم باال هایی که طراحی و مخابره می دهیم و پیام کارهایی که انجام می

 تر باشد. سعی کنیم خالقانه

ها  های ما تاثیرگذار شود باید وجه تمایز کارمان را پیدا کنیم.وی گفت: پیامی که روابط عمومی خواهیم فعالیت لذا اگر می

ای باشد که حمایت و نظر مردم را  کنند باید به گونه می دهند، برنامه یا کارزاری که اجرا کنند، خدماتی که ارایه می طراحی می

 اند. جلب کنند و اگر چنین کاری کردند به هدف موردنظر دست پیدا کرده

های روابط  هدف غایی همه فعالیت« نقطه عطف»المللی روابط عمومی ایران تصریح کرد: معتقدم  دبیرکل کنفرانس بین

شود یك عنصر  می« نقطه عطف»دهد که خالقیت، نوآوری و تمایزی که منجر به  عمومی است.نتایج مطالعات هم نشان می

 ریزی و کاری روابط عمومی است. مهم در فرایند برنامه

دهند باید روابط عمومی خالقی داشته باشند و ایجاد روابط عمومی خالق، به  هایی که به مردم خدمت ارایه می بنابراین سازمان

ای باشد که اگر روز روزگاری آن کار  ها به گونه های روابط عمومی باقریان گفت: باید تمامی فعالیتمدیر خالق هم نیاز دارد.

 متوقف شد مردم نبود آن را متوجه بشوند.

ارزشمند برای مخاطبان و مشتریان ما تلقی شود همان چیزی که « میراث»پس باید کاری کنیم که کارهای ما به عنوان یك 

گذاشتیم.وی در پایان گفت: روابط عمومی بیش از هر زمان و عرصه دیگری نیازمند و تشنه خالقیت « فنقطه عط»ما نامش را 

 و نوآوری است.

 به همین دلیل شاغالن روابط عمومی باید زمان زیادی را به خالقیت اختصاص دهند.انتهای پیام/.
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امات روابط لزوم به کارگیری خالقیت، نوآوری و تمایز در اقد

 ها برای دیده شدن در جامعه عمومی

المللی روابط عمومی ایران با تاکید بر  دبیرکل کنفرانس بین

  اینكه باید خالقیت، نوآوری و تمایز در اقدامات روابط عمومی

ها وجه تمایز خود  عمومی  به کارگیری شود،گفت: اگر روابط

 هند شد.را در جامعه به خوبی اجرایی کنند بهتر دیده خوا
 

 

المللی روابط عمومی ایران با  به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس، مهدی باقریان در چهاردهمین کنفرانس بین

باید خالقیت و نوآوری را محور و   ها بازاندیشی کنیم گفت:  بیان اینكه باید از روزمرگی فاصله بگیریم و در وظایف روابط عمومی

 های مان قرار دهیم. و فعالیت ها   مرکز برنامه

تفاوت  تواند نسبت به این موضوع مهم بی وی افزود: موسسه کارگزار روابط عمومی به عنوان یك عضو جامعه روابط عمومی نمی

اختصاص « خالقیت، نوآوری و تمایز»باشد و به همین دلیل و برای کمك به درك این فرآیند، موضوع کنفرانس چهاردهم به 

 داده شد.

دانیم اگر خالقیت و نوآوری وجود نداشته باشد حتی زندگی فردی و شخصی ما کسالت آور  ضمن اینكه همان طور که همه می

المللی روابط عمومی ایران تصریح کرد: باید سعی کنیم از امور تكراری کمی فاصله بگیریم و با  شود.دبیرکل کنفرانس بین می

 ابتكار عمل زندگی را بهینه تر کنیم.

شود ممكن است تغییری ایجاد  تی در طبخ غذا و نوع لباس پوشیدن و یا هر چیز دیگر که به زندگی فردی ما مربوط میح

 کنیم. ای پیروی می های معمول فاصله بگیریم.وی خاطرنشان کرد: در زندگی سازمانی هم قاعدتا از چنین قاعده کنیم و از رویه

ارد با یك تفاوت اندك در زندگی سازمانی هم دارد.باقریان اظهار داشت: در خالقیت همان جایگاهی که در زندگی فردی د

ای ندارند جز این که فراگردهای خالقیت را در  ها بخواهند به حیات خود ادامه دهند چاره ها و شرکت واقع اگر سازمان

 ها و فرایندها هم بپردازند. موسسات شان تقویت کنند و به موازات آن به اصالح سیستم

های روابط  وی گفت: برای ما شاغالن روابط عمومی موضوع خالقیت یك موضوع کلیدی و حیاتی است.در واقع به همه بخش

 عمومی باید نیروی خالقیت تزریق شود و با استفاده از فراگردهای خالقیت در روابط عمومی انقالب ایجاد کرد.

رای این که بتوانیم هنر هشتم را از روزمرگی نجات بدهیم و روابط المللی روابط عمومی ایران افزود: ب دبیرکل کنفرانس بین

های مختلف روابط  ای خودش برسد یك راهش این است که یك بازنگری کامل در وظایف و بخش عمومی به جایگاه حرفه

 عمومی داشته باشیم هم در ساختارها و هم در فرایندها.

تواند بسیار کمك کننده باشد.وی  ای روابط عمومی منتشر شده که میجلد کتاب استاندارده 3خوشبختانه در این زمینه 



 نیوزویت پایشگر حرفه ای اخبار

54 

 کنیم. رسیم دوباره به دم مار سقوط می گفت: متاسفانه رفتارهای ما شبیه یك مهره مارپله است.وقتی به سرمار می

که ما بتوانیم از  معنی اش این است که همیشه در یك دایره بسته در حال در جا زدن هستیم.باقریان تصریح کرد: برای این

های خودمان دخالت بدهیم تا تاثیرگذاری  ها و فعالیت این وضعیت خودمان را نجات بدهیم باید نوآوری را در کوچكترین برنامه

خواهیم تبلیغاتی داشته باشیم  کنیم باال و باالتر برود و اگر می هایی که طراحی و مخابره می دهیم و پیام کارهایی که انجام می

 تر باشد. نیم خالقانهسعی ک

ها  های ما تاثیرگذار شود باید وجه تمایز کارمان را پیدا کنیم.وی گفت: پیامی که روابط عمومی خواهیم فعالیت لذا اگر می

ای باشد که حمایت و نظر مردم را  کنند باید به گونه دهند، برنامه یا کارزاری که اجرا می کنند، خدماتی که ارایه می طراحی می

 اند. کنند و اگر چنین کاری کردند به هدف موردنظر دست پیدا کردهجلب 

های روابط  هدف غایی همه فعالیت« نقطه عطف»المللی روابط عمومی ایران تصریح کرد: معتقدم  دبیرکل کنفرانس بین

ود یك عنصر ش می« نقطه عطف»دهد که خالقیت، نوآوری و تمایزی که منجر به  عمومی است.نتایج مطالعات هم نشان می

 ریزی و کاری روابط عمومی است. مهم در فرایند برنامه

دهند باید روابط عمومی خالقی داشته باشند و ایجاد روابط عمومی خالق، به  هایی که به مردم خدمت ارایه می بنابراین سازمان

ای باشد که اگر روز روزگاری آن کار  ها به گونه های روابط عمومی مدیر خالق هم نیاز دارد.باقریان گفت: باید تمامی فعالیت

 متوقف شد مردم نبود آن را متوجه بشوند.

ارزشمند برای مخاطبان و مشتریان ما تلقی شود همان چیزی که « میراث»پس باید کاری کنیم که کارهای ما به عنوان یك 

عرصه دیگری نیازمند و تشنه خالقیت گذاشتیم.وی در پایان گفت: روابط عمومی بیش از هر زمان و « نقطه عطف»ما نامش را 

 و نوآوری است.

 . به همین دلیل شاغالن روابط عمومی باید زمان زیادی را به خالقیت اختصاص دهند.انتهای پیام/
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پایگاه خبری افكار 

 نیوز

 

 روابط عمومی فعال ۱0اعطاء کاپ خالقیت به 

روابط المللی  در مراسم افتتاحیه چهاردهمین کنفرانس بین

روابط عمومی  ۱0عمومی ایران با اعطاء کاپ خالقیت از 

 فعال تجلیل به عمل آمد.

 

 

روابط عمومی فعال  ۱0المللی روابط عمومی ایران با اعطاء کاپ خالقیت از  در مراسم افتتاحیه چهاردهمین کنفرانس بین 

المللی صداوسیما برگزار شد از  های بین ز همایشها در مرک تجلیل به عمل آمد.در این مراسم که با حضور جمعی از شخصیت

رضا طاهری رییس روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، حمیدرضا عظیمی مدیر مرکز ارتباطات و روابط عمومی 

بانك شهر، داود طالبی مدیر بانك توسعه تعاون، محمد ناظمی هرندی مدیر محترم روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه 

روابط عمومی بانك مهر اقتصاد، سیدعلی میرافضلی رییس روابط عمومی مس منطقه کرمان، مسعود میرمحمدی  اصفهان،

مدیر روابط عمومی شرکت جهان فوالد سیرجان، حسنعلی ذوالفقاری مدیرکل دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات استان 

 عمل آمد.تهران و عادله مهرابی مدیر روابط عمومی شهرداری قزوین تجلیل به 

مقاله برگزیده و همچنین  2در نظر گرفته شده که در آن « پژوهش و تجربه»در این کنفرانس یك نشست تخصصی با عنوان 

تجارب مدیران روابط عمومی در خصوص خالقیت و نوآوری ارایه شد.عالوه بر معرفی مقاالت برتر، کتاب مجموعه مقاالت 

در خصوص روابط عمومی دانش محور و مدیریت محتواست منتشر و در اختیار مقاله علمی  ۱0کنفرانس که در برگیرنده 

 شرکت کنندگان قرار گرفت.

آذرماه  ۱۹، «خالقیت، نوآوری و تمایز»( با محوریت oPPI۱3۹۶المللی روابط عمومی ایران ) چهاردهمین کنفرانس بین

 . المللی صدا و سیما برگزار شد. های بین سالجاری در مرکز همایش
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مقاالت برتر چهاردهمین کنفرانس روابط عمومی ایران 

 معرفی شد

المللی روابط عمومی  هیات داوران چهاردهمین کنفرانس بین

 ایران، مقاالت برتر این کنفرانس را معرفی کرد.

 

 

تالیف لیال « خالقیت و نوآورینقش رسانه در ترویج فرهنگ »به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس، مقاالت 

ها و  ایده خالق و ارایه یك الگوی کاربردی: بایسته»سپاسگزار دانشجوی دکتری رشته علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی، 

سنتز »تالیف افشین محمدی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی، « ساز و کارهای جریان سازی خبری در روابط عمومی

تالیف منصور شیخ االسالمی کندلوس دانشجوی دکتری رشته علوم ارتباطات دانشگاه آزاد « انه در هویت ملیپژوهی نقش رس

تالیف نصراله مؤتمن دانشجوی ارشد مدیریت « ها در ایران ها و موانع الكترونیزه شدن روابط عمومی بررسی چالش»اسالمی و 

 فناوری اطالعات برگزیده شدند.

مقاله علمی در خصوص روابط عمومی دانش  ۱0برتر، کتاب مجموعه مقاالت کنفرانس که در برگیرنده  عالوه بر معرفی مقاالت

المللی روابط عمومی  محور و مدیریت محتواست منتشر و در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت.چهاردهمین کنفرانس بین

المللی صدا و  های بین الجاری در مرکز همایشآذرماه س ۱۹، «خالقیت، نوآوری و تمایز»( با محوریت oPPI۱3۹۶ایران )

 سیما برگزار شد.

 .    انتهای پیام/
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خبرگزاری صدا و 

 ۱سیما 

 

 روابط عمومی خالق، راه میانبر برای تحقق اهداف

رئیس چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی گفت: 

های خالق، راه میانبری برای تحقق اهداف  روابط عمومی

 زمانی شان هستند.سا

 

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمدمهدی مظاهری در چهاردهمین همایش بین المللی روابط عمومی افزود:  

های پیش روی سازمان  روابط عمومی توسعه یافته نیازمند خالقیت است تا بتواند راه پیشرفت و همچنین برون رفت از چالش

 را تسریع کند.

بیان اینكه خداوند خالق است و خالقیت را دوست دارد، گفت: خالقیت در رسانه، خالقیت در روابط عمومی، خالقیت وی با 

 های ایجاد اقتصاد خالق و تحول در جامعه بشری است. در هنر، خالقیت در ارتباطات و خالقیت در فرهنگ و دانش زمینه

انسان در تفكر خالق و اندیشه نوآور است، افزود: خالقیت وجه تمایز  مظاهری با بیان اینكه نوآوری در جامعه جوهره تكامل

انسان به عنوان اشرف مخلوقات از دیگر موجودات است.وی گفت: پیشرفت بشریت مبتنی بر عقل پویا و خالقیت است و 

 سخت افزاری نیست.

توان مسائل امروز را با راه  و هیچگاه نمی رسد مظاهری افزود: مسائل امروز با تفكر خالق و متفاوت از گذشته به راه حل می

 های گذشته حل کرد.وی گفت: قالب ذهنی گذشته و کهنه را باید رها کرد تا بتوان با زمان خود پیش رفت. حل

مظاهری با بیان اینكه منابع طبیعی محدود و پایان پذیر است، افزود: توسعه برخالف جهان سوم بر مبنای سخت افزار نیست و 

های پیشرفته بنا نهاده شده است.وی گفت: فن آوری و  های دانش بنیان در کشور های اقتصاد در حوزه فن آوری سیستم

هایی مانند طراحی، معماری، روابط  استفاده از آن در اقتصاد دانش بنیان ارزش افزوده باال و زودبازدهی دارد که در رشته

 دانش همراه با خالقیت است قابل دسترسی است. ها و فیلم و تئاتر که مبتنی بر عمومی، نرم افزار

مظاهری با بیان اینكه خالقیت در چهار بخش علمی، مالی فناوری و نوآوری همچنین هنر قابل تعریف است، افزود: اقتصاد 

رئیس چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی  خالق بر مبنای آموزش همراه فرهنگ و دانش بنا نهاده شده است.

 کند. های اقتصاد خالق را در جامعه فراهم می ادامه داد: اقتصاد، فرهنگ و فناوری زمینه

های دانش بنیان در زمینه اقتصاد خالق قابل اجراست.مظاهری افزود: اقتصاد خالق دارای مالكیت معنوی  وی گفت: فعالیت

اردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی با رئیس چه های اقتصادی با بكارگیری خالقیت کارآفرین است. است و فعالیت

بیان اینكه اقتصاد فرهنگ، اقتصاد هنر، اقتصاد ارتباطات و اقتصاد روابط عمومی نیازمند خالقیت است گفت: روابط عمومی 

 .نیازمند منابع انسانی کارآمد و محیط مناسب است، اما برای خالقیت به مدیریت هوشمندانه نیاز دارد تا شكوفا شود

ای دارد و باید با استفاده از فناوری و  ها با جامعه است که رسالت حرفه مظاهری افزود: روابط عمومی حلقه ارتباطی نهاد
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 های جدید با خالقیت به آن دست یابد. الگو
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 انتشار منشور خالقیت و نوآوری در روابط عمومی

المللی روابط عمومی  س بیندبیرخانه چهاردهمین کنفران

ایران، منشور خالقیت و نوآوری در روابط عمومی را منتشر 

 کرد.

 

 

متن  المللی روابط عمومی ایران، منشور خالقیت و نوآوری در روابط عمومی را منتشر کرد. دبیرخانه چهاردهمین کنفرانس بین

موثر برای جلب توجه، پشتیبانی و توسعه همكاری و  کامل این منشور بدین شرح است:روابط عمومی خالق یك راه بسیار

 مشارکت مردم برای یك مسئله و موضوع و دوباره نگاه کردن و در نهایت تولید رضایت است.

بروز و ظهور نوآوری مستلزم ساختار خالق، محیط خالق، مدیر روابط عمومی خالق و شاغالن خالق است که مشوق و ترغیب 

ها نیز هست.یك ویژگی مهم روابط عمومی  های جدید و روشهای نوین برای اداره امور و فعالیت دیشهکننده کاوش و پوییدن ان

 های ناشی از فعالیتهای تخصصی و ارتباطی است. خالق، انعطاف پذیری در رویارویی با بحران

مانع بروز و شكوفایی نوآفرینی  هایی که دارای ساختار غیر قابل انعطاف هستند مرتب از خالقیت و نوآوری دور و روابط عمومی

فرد خویش، در راستای جلب رضایت و ارایه  شوند.جامعه روابط عمومی ایران با آگاهی از نقش منحصر به  پردازی می و ایده

اصل خالقیت، نو  3های آنها باشد با خود عهد بسته است تحقق  خدمات کمی و کیفی به مردم که منطبق بر نیازها و خواسته

شود که بر اصول زیر هم پیمان و استوار خواهند  های خود قرار داده و متعهد می تمایز را سرلوحه مجموعه فعالیتآوری و 

تواند در صورت بكارگیری فعال و مناسب، در  های دیگر الهی می خالقیت، یك موهبت الهی است که همچون موهبت -۱بود:

 ه باشد.پیشرفت انسان به سوی خیر و کمال تاثیر بسزایی داشت

خالقیت، یك پدیده تكاملی است که ریشه در ذات انسان داشته اما می تواند با آموزش و پرورش مورد توسعه قرار  -2 

 ریزی و تاثیرگذاری برای حل مساله است. خالقیت و نوآوری، نوعی فهم عمیق نسبت به موقعیت، شرایط، برنامه -3گیرد.

حمایت از پدیده خالقیت و نوآوری در هر  -4سازمان تاثیرات زیادی داشته باشد. تواند در پیشبرد اهداف هر بنابراین، می

دوری از دیوانساالری غیر موثر، تعیین  -5سازمان باید تبدیل به یك هویت ساختاری، رفتاری، اخالقی، و مدیریتی گردد.

القیت، دادن امكانات کافی برای عملیات سازی الزم برای گسترش خ های خالق، زمینه مساحتی از آزادی و اختیار برای فعالیت

 باشد. خالقانه، یك ضرورت جدی برای پیشرفت هر سازمان می

مدیریت خالق و نوآورانه، نیازمند مدیران و کارگزاران خالق و نوآور است.بنابراین، ایجاد فضای کافی و موثر برای تحقق  -۶

ساختارشكنی برای ایجاد ساختارهای مناسب، اگر  -7باشد. محور می خالقیت و نوآوری، بیانگر مدیریت خالق، توانمند و توسعه

 چه نمودی مهم از خالقیت و نوآوری است، اما نباید منجر به تغییر هویتی، فرهنگی و فكری سازمان گردد.

جلی کردن نوآورانه که در شیوه مناسب تعامل با مشتریان و ارتباط گران مختلف ت دست آوردهای خالقیت بدون عرضه -8
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توسعه خالقیت و نوآوری  -۹سازی ارتباط با مخاطبان آن داشته باشد. تواند تاثیر الزم در پیشرفت سازمان و فعال یابد، نمی می

ها اعم از دولتی و غیر دولتی نسبت به این پدیده مهم بوده که با حمایت فكری،  در کشور، نیازمند فهم جدی کلیه سازمان

تواند به یك جریان ملی در توسعه کشور تبدیل  ریزی موثر می جرایی، مشارکت جمعی، و برنامهسازی فرهنگی، تقویت ا زمینه

 شود.

ها، نقادی مستمر در  های خالق و نوآور، مرکزی برای گسترش مداوم رویكردهای جدید در بازنمایی فعالیت روابط عمومی -۱0

داف سازمان و تصحیح مداوم اشتباهات و تبدیل آنها به ارزیابی اقدامات و تبدیل غیر ممكن به ممكن در جهت پیشبرد اه

 هایی برای جهش سازمان و تحقق اهداف مورد نظر در راستای خدمت به مردم است. فرصت

 . 
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 مشرق نیوز

 

 ای گرایی راهبرد اساسی در دوران نوین رسانه ای دارابی: حرفه

 

 

المللی صدا و  های بین المللی روابط عمومی ایران در مرکز همایش کنفرانس بینعلی دارابی در چهاردهمین  -به گزارش مشرق 

اندرکاران و برگزارکنندگان این کنفرانس و تقدیر ویژه از پشتكار و اراده برای تداوم این  سیما ضمن تشكر و قدردانی از دست

ها و نقش آفرینی آنها در همه  رسانهکاربردی اظهار کرد: قرن بیست و یكم به راستی عصر  –های علمی  سلسله نشست

 هاست. عرصه

های قرن و تاثیرگذاری آنها بر افكار  های نوین به عنوان اَبر رسانه های مجازی و رسانه وی افزود: ظهور و قدرت نمایی شبكه

نوع، تكثر، تعدد های سازمان صدا و سیما با بیان اینكه در عصر ت ترین دلیل این مساله است.معاون امور استان عمومی، مهم

گیری از  ها و بهره ها قرار داریم، خاطرنشان کرد: آگاهی، دانش، هنر و فن ارتباط با رسانه امان آن گیر و بی ها و رقابت نفس رسانه

 شود. شاخص بزرگ مدیریتی تلقی می»آنها برای انتقال پیام یك 

وظایف آنها و قدرت گرفتن و بَر کشیدن نیروهای ها و کاهش حوزه اختیارات و قلمرو  وی ادامه داد: کوچك شدن دولت

ها ثمره دوران کنونی  ( یا سمنOcNها و نهادهای غیردولتی و مردم نهاد ) اجتماعی یا همان جامعه مدنی و گسترش سازمان

سرلوحه  ها و نهادهای دولتی باید با درك زمان، احساس مسئولیت، کارآمدی و پاسخگو بودن را است و در این شرایط، دستگاه

 کار خود قرار دهند.

ای  تر، حرفه ها جدی رابطه الزم و ملزوم بین روابط عمومی و رسانه دارابی با اشاره به اینكه بر این اساس نقش روابط عمومی  

ها  توان از عصر رسانه تر از گذشته خواهد بود گفت: به عبارت دیگر نمی های وجودی و فعالیت آنها اساسی تر، کارآمدتر و عرصه

 ها را نادیده گرفت چرا که آنها الزم و ملزوم یكدیگر هستند. گفت بدون آنكه روابط عمومی

رود در زمینه عملی از تعاریف و  ها انتظار می عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما افزود: در قرن بیست و یكم و عصر رسانه

اهمیت، کارکرد، جایگاه و تاثیرگذاری روابط عمومی در یك  های سنتی روابط عمومی فاصله بگیریم و درك واحد از کار ویژه

سازمان، نهاد یا موسسه داشته باشیم البته برای دستیابی به این مهم الزم است به دو پرسش پاسخ داده شود؛ اینكه روابط 

 برند. ها از چه مشكالتی رنج می خواهیم و دیگر اینكه روابط عمومی عمومی را برای چه می

توان گفت روابط عمومی الزم است تا شاهد  داد: پاسخ سوال نخست را باید در چند بخش ارائه داد؛ در واقع میوی ادامه 

هستند باشیم، ارتباط با مخاطب و دیگر نهادها و   هایی که با سازمان در ارتباط برقراری ارتباط موثر و هدفمند با گروه

ها باشد که در واقع مهمترین وظیفه  ارتباطات، منافع مشترك میان آن ها و ای که محورفعالیت های مرتبط به گونه سازمان

ها یا موسسه به افكار عمومی ارائه دهیم، توانایی دفاع از منافع  روابط عمومی نیز همین است، تصویری روشن از سازمان
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انتقال به سازمان و پاسخگویی بندی، فرموله کردن آنها و  سازمان در افكار عمومی را داشته باشیم، تجمیع تقاضاها، دسته

بانی اطالعات مرتبط با  مناسب به آنها برای افكار عمومی محقق شود و در کنار همه اینها، رصد، پایش، غربالگری و دروازه

 سازمان متبوع و انعكاس آن به مقامات سازمانی صورت بگیرد.

ها نقش اساسی در درون یك  بیان اینكه روابط عمومیسازمانی دارابی با  ها در انسجام و وحدت درون نقش روابط عمومی  

وری و ارتقاء انگیزش  سازمان دارند خاطرنشان کرد: از ایجاد انسجام ، وحدت درون سازمانی تا کاهش شایعات و افزایش بهره

 توان در کارکردهای روابط عمومی متصور بود. سازمان و وجدان کاری را می

توان به  ها دچار مشكالتی نیز هستند که از آن جمله می گفت: در حال حاضر روابط عمومی های رسانه ملی معاون امور استان

ای، عدم گذراندن  روزمرگی و فقدان خالقیت، عدم برخورداری از استانداردهای آموزشی، فقدان قوانین و ضوابط نظارت حرفه

ها و عدم وجود  رعیتی در برخی دستگاه –رباب های شاگرد و استادی توسط کارشناسان روابط عمومی، ایجاد روابط ا دوره

ها، بودجه، تشخص و منزلت سازمانی و حوزه اختیارات  عنصر خالقیت و نیز مشكالتی پیرامون جایگاه سازمانی روابط عمومی

 اشاره کرد.

در امر خالقیت و وی در بخشی دیگر از سخنان خود به موضوع و عنوان کنفرانس چهاردهم پرداخت و افزود: بر این باورم که 

رویكرد با  ۶ها و معیارهای قابل سنجش مبنای تحقق این امر مهم باشد، در این راستا  تمایز باید رویكردهای کلیدی با شاخص

توان برشمرد که رویكرد حذفی با چهار شاخصه حذف تفكر غیر ارتباطی، خاتمیت و افول دوران کنترل و  شاخص را می ۱2

 کننده روابط عمومی و استقالل و ثبات رأی نخستین مورد است. ها، اتكا به نقش مشارکت یفرماندهی بر روابط عموم

دارابی با بیان اینكه در روابط عمومی خالق باید با استفاده از رویكرد و مهارت و نگرش ارتباطی موثر ارتباطات سازمان خود را 

 گرایی اجتناب کرد. کرد، گفت: در حقیقت باید از کلیشه ریزی به تصویر کشیده و در راه رسیدن به آن هوشمندانه برنامه

کننده و متقاعد  عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما عنوان کرد: اگر در گذشته بروی مقوالتی چون آموزش دهنده، تسهیل

اینكه فاصله بین  تاکید بایسته شود.وی با بیان« کننده شریك، همكار، مشارکت»شد در شرایط کنونی باید بر  کننده تاکید می

مخاطبان و فعاالن در ابعاد گوناگون زیاد شده است افزود: امروزه مخاطب منفعل به مخاطب « نسل گذشته»و « نسل نو»

 فعال، دو سویه، پرسشگر و تعاملی تبدیل شده است.

ر و پرسشگر هستند نسبتی ندارد دارابی خاطرنشان کرد: افراد خالق چون کنجكاو، جستجوگ« خالقیت»با « به فرموده»  

های جدید برای خود و سازمان متبوع هستند، این دسته از افراد به خاطر  ها و ایده مرتب به دنبال نوآوری و خلق موقعیت

هیچ « خالقیت»با « به فرموده»تشّخص و رأی مستقل، مطیع بی چون و چرای مقامات باال دستی نیستند و به عبارت دیگر 

این سخن به معنای نادیده انگاشتن سلسله مراتب اداری نیست بلكه باید یك روابط عمومی خالق و نسبتی ندارد البته بیان 

 ها متقاعد کند. ها و برنامه کارآمد در وهله اول بتواند رئیس و مسئوالن باالدستی خود را درباره سیاست

دوم دانست و با اشاره به نخستین شاخصه آن  را رویكرد« محوری ارتباطی برنامه»های سازمان صدا و سیما،  معاون امور استان

های منحصر به فردی برای مخاطب  هایی که ارزش یعنی تفكر استراتژیك ارتباطی گفت: از طریق تشخیص و تقویت فعالیت

ست رمالی نی  پژوهی و آینده اندیشی؛ آینده پژوهی، پیشگویی، فال و آفریند یعنی همان آینده کند، مزیت رقابتی می ایجاد می

آوری اطالعات و تحلیل  کوشد استفاده از جمع بلكه یك رشته علمی است که در دنیا مراکز متعددی برای آن ایجاد شده و می
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 های علمی، شهودی، تجربی رویدادی، آینده را شناسایی و کشف کند. آنها و به کارگیری روش

مخاطبان و ایجاد تفاهم و جلب اعتماد و مشارکت آنان  وی تصریح کرد: در روابط عمومی خالق و نوآور باید برای دسترسی به

 های به روز خالقیت اهتمام داشت. ریزی ارتباطی علمی صورت بگیرد همچنین در استفاده از تكنیك برنامه

مداری  ها گفت: استراتژی دارابی با تاکید بر آموزش به عنوان راهكاری اساسی در تقویت بنیه علمی و عملی روابط عمومی

های رسانه ملی با بیان  باطی دیگر رویكردی است که در این حوزه نیازمند توجه اساسی به آن هستیم.معاون امور استانارت

های نوین ارتباطی شرطی مهم در  گیری از فناوری های ارتباطی و بهبود ارتباط و تعامل راهبردی با بهره اینكه توسعه کانال

های یكپارچه، جامع، منسجم و هماهنگ  استراتژی ارتباطی برنامهرود، گفت: ر میتحقق اهداف روابط عمومی کارآمد به شما

سازد همچنین برای ایجاد اطمینان از اینكه  های محیطی آن مرتبط می های استراتژیك سازمان را به چالش است که مزیت

 شود. های اساسی سازمان از طریق اقدامات مناسب تامین خواهند شد طراحی می هدف

ه رویكرد چهارم یعنی تفكر مهندسی ارتباطی پرداخت و افزود: مهندسی ارتباطی، یعنی ارائه توصیفی فنی از یك سیستم وی ب

 دهنده ساختار اجزاء آن، ارتباط بین آنها و اصول و قواعد حاکم بر طراحی و تكامل آنها در گذر زمان باشد. ارتباطی که نشان

الق است دارابی استانداردسازی ارتباطی در روابط عمومی نوآور را رویكرد پنجم روابط عمومی هوشمند نیازمند مدیر خ  

ای سازی در روابط عمومی باید به مثابه یك راهبرد تلقی شود البته در این بین  ای گرایی و حرفه برشمرد و تصریح کرد: حرفه

 ند مدیر خالق نیز هست.ابزارهای هوشمند به تنهایی کارساز نیستند بلكه روابط عمومی هوشمند نیازم

های صدا و سیما کهنگی، یكنواختی، عدم پویایی و عدم اثربخشی رفتارها را عوامل مخرب در این زمینه  معاون امور استان

 ها را در دستور کار قرار داد. ها و ضرورت بازآمایی و بازآفرینی آن دانست و گفت: باید راهكارها و سبك مدیریت روابط عمومی

داد: فرآیندسازی ارتباطی رویكرد ششم است که دارای دو شاخصه فرآیندهای ارتباطی کیفی و عملیاتی خواهد وی ادامه 

بود.دارابی به مسئله تمایز پرداخت و عنوان کرد: روابط عمومی موفق، روابط عمومی است که بتواند خود را از دیگر روابط 

شود البته الزم است روابط عمومی  كته مثبتی برای موفقیت ارزیابی میها به لحاظ کارکردی متمایز کند؛ وجود تمایز ن عمومی

 را به عنوان یك فرآیند مد نظر قرار دهیم نه صرفا یك سری اقدامات که باید انجام شوند.

باید به صورت جدی مدنظر قرار گیرند، عناصری « فرآیندمحوری»های صدا و سیما افزود: عناصر کلیدی در  معاون امور استان

های  تر مخاطبان، رصد تاثیرگذاری فعالیت ریزی عملی برای رفع مشكل، چگونگی سخن گفتن با جامعه بزرگ همچون برنامه

 صورت گرفته و پژوهش که نقشی اساسی در این بین دارند.
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خبرگزاری صدا و 

 ۱سیما 

 

 های دولتی، تعاملی است درصد درگاه 35

العات و رئیس سازمان معاون وزیر ارتباطات و فناوری اط

های  درصد از درگاه 35فناوری اطالعات ایران گفت: فقط 

 های دولتی کشور درحد تعاملی است. دستگاه

 

 

 ۶5بین المللی روابط عمومی افزود:  به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نصراهلل جهانگرد در چهاردهمین کنفرانس 

های دولتی  تر از تعاملی قرار دارند.وی با بیان اینكه هزار درگاه دستگاه های دولتی در سطح پایین های دستگاه درصد از درگاه

 ها فقط یك حضور است بدون هیچ تغییری. در فضای مجازی وجود دارد، گفت: برخی از درگاه

ها مبادله دیتا و سطح سوم مبادله خدمت است، اما سطح چهارم تعاملی است که براساس  گاهجهانگرد افزود: سطح دوم در

ها برای استفاده مخاطبان بسیار ساده باشند و همه  یابد.وی گفت: بهتر است درگاه تقاضای مخاطب و درك آن تغییر می

های کشور با مخاطبان برقرار  بی را بین نهادها باشد تا ارتباط مناس های کار در پشت صحنه و برای روابط عمومی پیچیدگی

 کند و تأثیرگذار باشد.

های خالق و تعاملی وجود دارد، افزود: اما در بسیاری  جهانگرد با ابراز تأسف از اینكه آگاهی و تالش برای ایجاد روابط عمومی

ها در زمینه منابع  دچار برخی محدودیت از موارد به اجرا درنمی آید.وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینكه کشور

ها به ویژه دولتی باالست، گفت: تنها راه برون رفت از این مسئله اعتبار اجتماعی و  مالی است و توقع عمومی نیز از دستگاه

 های دولتی است که از جمله وظایف روابط عمومی هاست. اعتماد عمومی به دستگاه

های مختلف مخاطبان داشته باشند تا بتواننند در فرایند کارشان  ید درك صحیحی از دیدگاهها با روابط عمومی جهانگرد افزود:

 ای برنامه ریزی کنند که اعتماد عمومی را افزایش و اعتبار اجتماعی دستگاه مربوط شان را ارتقاء دهند. به گونه

هزار دالر در جهان  ۱0د با درآمد سرانه حداکثر معاون وزیر ارتباطات با بیان اینكه تا پیش از ظهور فناوری ارتباطات اقتصا

 هایی با درآمد سرانه چند ده هزار دالر در جهان داریم. وجود داشت گفت: اما با ظهور این فناوری، اکنون اقتصاد

ت: جهانگرد افزود: انباشت داده ها، قدرت تحلیل، خالقیت و نحوه بسته بندی این رشد اقتصادی را در پی داشته است.وی گف

 اقتصاد قدیم در پی مدیریت عرضه بوده، اما اکنون اقتصاد جدید بدنبال مدیریت تقاضا با راهبرد ایجاد تقاضاست.

های جامعه است و  ترین ابزار ارتباطات است که در دست همه قشر رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران افزود: موبایل عمومی

های ارتباطات فشرده نیز  های اجتماعی و ابزار از آن استفاده کنند.وی گفت: شبكهتوانند به صورت مطلوب  ها می روابط عمومی

های جدید  ها نفر مخاطب داشته باشند که استفاده از اینگونه از ابزار توانند با یك پیام کوتاه گاه تا میلیون با خالقیت می

 ها دارد. ارتباطی نیاز به خالقیت به ویژه در روابط عمومی
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 رگزاری دانشجوخب

 

 ای گرایی در روابط عمومی باید یك راهبرد باشد حرفه

ای گرایی و  های صدا و سیما گفت: حرفه معاون امور استان

ای سازی در روابط عمومی باید به مثابه یك راهبرد  حرفه

تلقی شود البته در این بین ابزارهای هوشمند به تنهایی 

 هستیم.کارساز نیستند و نیازمند مدیر خالق 
 

 

المللی روابط عمومی ایران در مرکز  به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو؛ علی دارابی در چهاردهمین کنفرانس بین

اندرکاران و برگزارکنندگان این کنفرانس و تقدیر ویژه از  المللی صدا و سیما ضمن تشكر و قدردانی از دست های بین همایش

ها و  کاربردی اظهار کرد: قرن بیست و یكم به راستی عصر رسانه –های علمی  این سلسله نشستپشتكار و اراده برای تداوم 

 هاست. ها در همه عرصه نقش آفرینی آن

ها بر افكار  های قرن و تاثیرگذاری آن های نوین به عنوان اَبر رسانه های مجازی و رسانه وی افزود: ظهور و قدرت نمایی شبكه

های سازمان صدا و سیما با بیان اینكه در عصر تنوع، تكثر، تعدد  این مساله است.معاون امور استانترین دلیل  عمومی، مهم

گیری از  ها و بهره ها قرار داریم خاطرنشان کرد: آگاهی، دانش، هنر و فن ارتباط با رسانه امان آن گیر و بی ها و رقابت نفس رسانه

 شود. ی تلقی میشاخص بزرگ مدیریت»ها برای انتقال پیام یك  آن

ها و قدرت گرفتن و بَر کشیدن نیروهای  ها و کاهش حوزه اختیارات و قلمرو وظایف آن وی ادامه داد: کوچك شدن دولت

ها ثمره دوران کنونی  ( یا سمنOcNها و نهادهای غیردولتی و مردم نهاد ) اجتماعی یا همان جامعه مدنی و گسترش سازمان

ها و نهادهای دولتی باید با درك زمان، احساس مسئولیت، کارآمدی و پاسخگو بودن را سرلوحه  است و در این شرایط، دستگاه

 کار خود قرار دهند.

ای تر،  تر، حرفه ها جدی رابطه الزم و ملزوم بین روابط عمومی و رسانهدارابی با اشاره به اینكه بر این اساس نقش روابط عمومی

ها  توان از عصر رسانه تر از گذشته خواهد بود گفت: به عبارت دیگر نمی ها اساسی آنهای وجودی و فعالیت  کارآمدتر و عرصه

 ها الزم و ملزوم یكدیگر هستند. ها را نادیده گرفت چرا که آن گفت: بدون آنكه روابط عمومی

نه عملی از تعاریف و رود در زمی ها انتظار می عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما افزود: در قرن بیست و یكم و عصر رسانه

های سنتی روابط عمومی فاصله بگیریم و درك واحد از اهمیت، کارکرد، جایگاه و تاثیرگذاری روابط عمومی در یك  کار ویژه

سازمان، نهاد یا موسسه داشته باشیم البته برای دستیابی به این مهم الزم است به دو پرسش پاسخ داده شود؛ اینكه روابط 

 برند. ها از چه مشكالتی رنج می خواهیم و دیگر اینكه روابط عمومی می عموم را برای چه

توان گفت: روابط عمومی الزم است تا شاهد  وی ادامه داد: پاسخ سوال نخست را باید در چند بخش ارائه داد؛ در واقع می

ها و  باط با مخاطب و دیگر نهادهایی که با سازمان در ارتباط هستند باشیم، ارت برقراری ارتباط موثر و هدفمند با گروه

ها باشد که در واقع مهمترین وظیفه  ها و ارتباطات، منافع مشترك میان آن ای که محورفعالیت های مرتبط به گونه سازمان

ها یا موسسه به افكار عمومی ارائه دهیم، توانایی دفاع از منافع  روابط عمومی نیز همین است، تصویری روشن از سازمان
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ها و انتقال به سازمان و پاسخگویی  بندی، فرموله کردن آن در افكار عمومی را داشته باشیم، تجمیع تقاضاها، دستهسازمان 

بانی اطالعات مرتبط با  ها برای افكار عمومی محقق شود و در کنار همه اینها، رصد، پایش، غربالگری و دروازه مناسب به آن

 مانی صورت بگیرد.سازمان متبوع و انعكاس آن به مقامات ساز

ها نقش اساسی در درون یك سازمان  سازمانیدارابی با بیان اینكه روابط عمومی ها در انسجام و وحدت درون نقش روابط عمومی

وری و ارتقاء انگیزش سازمان و  دارند خاطرنشان کرد: از ایجاد انسجام، وحدت درون سازمانی تا کاهش شایعات و افزایش بهره

 توان در کارکردهای روابط عمومی متصور بود. میوجدان کاری را 

توان به  ها دچار مشكالتی نیز هستند که از آن جمله می های رسانه ملی گفت: در حال حاضر روابط عمومی معاون امور استان

گذراندن  ای، عدم روزمرگی و فقدان خالقیت، عدم برخورداری از استانداردهای آموزشی، فقدان قوانین و ضوابط نظارت حرفه

ها و عدم وجود  رعیتی در برخی دستگاه –های شاگرد و استادی توسط کارشناسان روابط عمومی، ایجاد روابط ارباب  دوره

ها، بودجه، تشخص و منزلت سازمانی و حوزه اختیارات  عنصر خالقیت و نیز مشكالتی پیرامون جایگاه سازمانی روابط عمومی

 اشاره کرد.

خنان خود به موضوع و عنوان کنفرانس چهاردهم پرداخت و افزود: بر این باورم که در امر خالقیت و وی در بخشی دیگر از س

رویكرد با  ۶ها و معیارهای قابل سنجش مبنای تحقق این امر مهم باشد، در این راستا  تمایز باید رویكردهای کلیدی با شاخص

ه حذف تفكر غیر ارتباطی، خاتمیت و افول دوران کنترل و توان برشمرد که رویكرد حذفی با چهار شاخص شاخص را می ۱2

 کننده روابط عمومی و استقالل و ثبات رأی نخستین مورد است. ها، اتكا به نقش مشارکت فرماندهی بر روابط عمومی

ات سازمان خود را دارابی با بیان اینكه در روابط عمومی خالق باید با استفاده از رویكرد و مهارت و نگرش ارتباطی موثر ارتباط

 گرایی اجتناب کرد. ریزی کرد گفت: در حقیقت باید از کلیشه به تصویر کشیده و در راه رسیدن به آن هوشمندانه برنامه

کننده و متقاعد  عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما عنوان کرد: اگر در گذشته بروی مقوالتی، چون آموزش دهنده، تسهیل

تاکید بایسته شود.وی با بیان اینكه فاصله بین « کننده شریك، همكار، مشارکت»رایط کنونی باید بر شد در ش کننده تاکید می

مخاطبان و فعاالن در ابعاد گوناگون زیاد شده است افزود: امروزه مخاطب منفعل به مخاطب « نسل گذشته»و « نسل نو»

 فعال، دو سویه، پرسشگر و تعاملی تبدیل شده است.

ها و  ن کرد: افراد خالق، چون کنجكاو، جستجوگر و پرسشگر هستند مرتب به دنبال نوآوری و خلق موقعیتدارابی خاطرنشا

های جدید برای خود و سازمان متبوع هستند، این دسته از افراد به خاطر تشّخص و رأی مستقل، مطیع بی، چون و چرای  ایده

هیچ نسبتی ندارد البته بیان این سخن به معنای « خالقیت»با  «به فرمود: ه»مقامات باال دستی نیستند و به عبارت دیگر 

نادیده انگاشتن سلسله مراتب اداری نیست بلكه باید یك روابط عمومی خالق و کارآمد در وهله اول بتواند رئیس و مسئوالن 

 ها متقاعد کند. ها و برنامه باالدستی خود را درباره سیاست

را رویكرد دوم دانست و با اشاره به نخستین شاخصه آن « محوری ارتباطی برنامه»و سیما، های سازمان صدا  معاون امور استان

های منحصر به فردی برای مخاطب  هایی که ارزش یعنی تفكر استراتژیك ارتباطی گفت: از طریق تشخیص و تقویت فعالیت

ی؛ آینده پژوهی، پیشگویی، فال و رمالی نیست پژوهی و آینده اندیش آفریند یعنی همان آینده کند، مزیت رقابتی می ایجاد می

آوری اطالعات و تحلیل  کوشد استفاده از جمع بلكه یك رشته علمی است که در دنیا مراکز متعددی برای آن ایجاد شده و می
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 های علمی، شهودی، تجربی رویدادی، آینده را شناسایی و کشف کند. ها و به کارگیری روش آن

ط عمومی خالق و نوآور باید برای دسترسی به مخاطبان و ایجاد تفاهم و جلب اعتماد و مشارکت آنان وی تصریح کرد: در رواب

 های به روز خالقیت اهتمام داشت. ریزی ارتباطی علمی صورت بگیرد همچنین در استفاده از تكنیك برنامه

مداری  ها گفت: استراتژی ی روابط عمومیدارابی با تاکید بر آموزش به عنوان راهكاری اساسی در تقویت بنیه علمی و عمل

های رسانه ملی با بیان  ارتباطی دیگر رویكردی است که در این حوزه نیازمند توجه اساسی به آن هستیم.معاون امور استان

در  های نوین ارتباطی شرطی مهم گیری از فناوری های ارتباطی و بهبود ارتباط و تعامل راهبردی با بهره اینكه توسعه کانال

های یكپارچه، جامع، منسجم و هماهنگ  استراتژی ارتباطی برنامهرود گفت: تحقق اهداف روابط عمومی کارآمد به شمار می

سازد همچنین برای ایجاد اطمینان از اینكه  های محیطی آن مرتبط می های استراتژیك سازمان را به چالش است که مزیت

 شود. ناسب تامین خواهند شد طراحی میهای اساسی سازمان از طریق اقدامات م هدف

وی به رویكرد چهارم یعنی تفكر مهندسی ارتباطی پرداخت و افزود: مهندسی ارتباطی، یعنی ارائه توصیفی فنی از یك سیستم 

 باشد.ها در گذر زمان  ها و اصول و قواعد حاکم بر طراحی و تكامل آن دهنده ساختار اجزاء آن، ارتباط بین آن ارتباطی که نشان

ای سازی  ای گرایی و حرفه دارابی استانداردسازی ارتباطی در روابط عمومی نوآور را رویكرد پنجم برشمرد و تصریح کرد: حرفه

در روابط عمومی باید به مثابه یك راهبرد تلقی شود البته در این بین ابزارهای هوشمند به تنهایی کارساز نیستند بلكه روابط 

 مدیر خالق نیز هست. عمومی هوشمند نیازمند

ها را عوامل مخرب در این زمینه  های صدا و سیما کهنگی، یكنواختی، عدم پویایی و عدم اثربخشی رفتار معاون امور استان

 ها را در دستور کار قرار داد. ها و ضرورت بازآمایی و باز آفرینی آن ها و سبك مدیریت روابط عمومی دانست و گفت: باید راهكار

داد: فرآیندسازی ارتباطی رویكرد ششم است که دارای دو شاخصه فرآیندهای ارتباطی کیفی و عملیاتی خواهد  وی ادامه

بود.دارابی به مسئله تمایز پرداخت و عنوان کرد: روابط عمومی موفق، روابط عمومی است که بتواند خود را از دیگر روابط 

شود البته الزم است روابط عمومی  نكته مثبتی برای موفقیت ارزیابی میها به لحاظ کارکردی متمایز کند؛ وجود تمایز  عمومی

 را به عنوان یك فرآیند مد نظر قرار دهیم نه صرفا یك سری اقدامات که باید انجام شوند.

ی باید به صورت جدی مدنظر قرار گیرند، عناصر« محوری فرآیند»های صدا و سیما افزود: عناصر کلیدی در  معاون امور استان

های  تر مخاطبان، رصد تاثیرگذاری فعالیت ریزی عملی برای رفع مشكل، چگونگی سخن گفتن با جامعه بزرگ همچون برنامه

 صورت گرفته و پژوهش که نقشی اساسی در این بین دارند.
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خبرگزاری صدا و 

 ۱سیما 

 

 ی تأثیرگذار تبدیل شده اند های اجتماعی به ابر رسانه شبكه

های  های صدا و سیما از تبدیل شبكه ر استانمعاون امو

 مجازی به ابر رسانه با تأثیر گذاری جدی خبر داد.

 

 

علی دارابی در چهاردهمین همایش بین المللی روابط عمومی گفت: در قرن به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛  

ها نیازمند آگاهی،  ها و رقابت آن است.وی افزود: تعدد رسانهها فراتر رفته  بیست و یكم و عصر رسانه انتظار از روابط عمومی

 ها است. ها در روابط عمومی دانش و فرهنگ رسانه و به کارگیری آنهنر، 

های غیر دولتی بزرگ شده اند، ادامه داد: پاسخ گویی به مخاطب براساس  ها کوچك و تشكل دارابی با بیان اینكه اکنون دولت

دولتی و بخش خصوصی از دیگر وظایف روابط عمومی است.معاون رسانه ملی گفت: جامعه در  های بخش شناخت ظرفیت

 های عملی، تأثیرگذاری روابط عمومی را درك کرده است. های نظری و به ویژه عرصه عرصه

ی افكار عمومی در های هدف و ارائه تصویر روشن برا وی افزود: روابط عمومی به منظور برقراری ارتباط سازمان مربوطه با گروه

های متعدد را  کند.دارابی گفت: روابط عمومی خالق تقاضا کنار دفاع تأثیرگذار و مثبت از عملكرد سازمان مربوط فعالیت می

 دهد. کند و برای پاسخگویی به مخاطبان در اختیار سازمانش قرار می طبقه بندی می

همچنین حفظ انسجام درون سازمانی به منظور افزایش بهره وری  وی افزود: رصد و غربالگری اطالعات برای سازمان مربوط و

ها  ها است.معاون رسانه ملی درباره مشكالت روابط عمومی های سازمانی از جمله وظایف روابط عمومی با ایجاد انگیزه در نیرو

ین نگاه به عنوان یك های استاندارد برای تربیت نیروی متخصص و حرفه ای و همچن گفت: روزمرگی، بی توجهی به آموزش

 هاست. شغل به این حرفه به دور از انگیزه الزم برای موفقیت از مشكالت روابط عمومی

کند و براساس قانون گرایی پاسخ گو نیز هست.دارابی  ای خود دفاع می های حرفه وی افزود: روابط عمومی کارآمد از سیاست

ها گفت:  رویكرد اصلی برای روابط عمومی ۶.معاون رسانه ملی با اشاره به ادامه داد: روابط عمومی خالق، تمایز و نوآوری دارد

 -3حذف کنترل بر روابط عمومی - 2ای حذف تفكرات غیر ارتباطی و کلیشه - ۱اولین رویكرد حذفی بر اساس شاخص های:

 ی.استقالل و ثبات رأی روابط عموم -4مشارکت جویی، مشارکت یابی و مشارکت کنندگی روابط عمومی 

دسترسی به  -2تفكر راهبردی ارتباطی و آینده پژوهی به عنوان یك علم  -۱های: دومین رویكرد برنامه محوری با شاخص

ها سومین رویكرد راهبرد  استفاده از تكنیك آموزشی همچون برجسته سازی تفاوت -3مخاطب ایجاد تفاهم و جلب مشارکت

توسعه بویژه در زمینه ارتباطات در شرایطی که دنیای بزرگ با تلفن همراه در استفاده از فناوری به منظور  -۱مداری ارتباطی:

 دست کوچك ماست.

ای سازی در روابط عمومی  ششمین رویكرد فرایند  چهارمین رویكرد تفكر مهندسی ارتباطات پنجمین رویكرد راهبرد حرفه
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های شش گانه روابط عمومی است.دارابی همچنین با  فرایند سازی عملیاتی از جمله رویكرد -2فرایند سازی کیفی  -۱ سازی:

کند، گفت: روابط عمومی یك فرایند است و یك اقدام نیست  بیان اینكه روابط عمومی موفق خود را از دیگران متمایز می

 بنابراین باید براساس عناصر کلیدی فرایند محور؛ تحقیق، فرایند سازی و عملیات فعالیت کند.

شود که با وجود عالقه  ای بین مدیران سازمانی با کارگزاران روابط عمومی مشاهده می زود: حلقه گمشدهمعاون رسانه ملی اف

 مدیران به دیده شدن در جامعه که از وظایف روابط عمومی هاست، اما همچنان این بخش با موانع درون سازمانی مواجه است.
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 فارس نیوز

 

بهبود افزایش راندمان ها برای  لزوم توجه روابط عمومی

 هایمان را افزایش دهیم خالقیت -سازمان

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: روابط 

ها باید با توجه به سطوح مختلف ارتباطی و مخاطبان  عمومی

های خود را بهبود بخشیده و افزایش  خود راندمان سازمان

 دهند.
 

 

المللی روابط عمومی ایران که  ری فارس، نصراهلل جهانگرد در چهاردهمین کنفرانس بینبه گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزا

ها در حیات  المللی صداوسیما برگزار شد در خصوص نقش حیاتی روابط عمومی های بین امروز یكشنبه در مرکز همایش

ها بتوانند به این مهم دست یابند  عمومیها و جامعه گفت: اعتبار و اعتماد عمومی دو مؤلفه مهمی است که اگر روابط  سازمان

 سازی از سازمان خود و افزایش سهم آن در جامعه خواهند شد. قطعاً موفق به چهره

ها نیازمند شناخت اتفاقات پیرامونی و ایجاد یك شبكه ارتباطی با خالقیت فراوان برگرفته  وی افزود: فعالیت در روابط عمومی

ارتقای ظرفیت ارتباطی است.معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و رئیس سازمان فناوری  های گرانبها به منظور از تجربه

شناسی  پردازی و مخاطب بندی عمومی اطالعات ایده های سازمانی کمتر از بسته اطالعات ایران اظهار داشت: متأسفانه در پرتال

وح مختلف ارتباطی و افزایش تعامل با مخاطبان از حجم تردد ها با توجه به سط شود لذا بهتر است روابط عمومی بهره برده می

 ها کاسته و راندمان سازمان خود را بهبود بخشیده و افزایش دهند. آنان به سازمان

 المللی روابط عمومی ایران با شعار خالقیت، نوآوری و تمایز در حال برگزاری است.انتهای پیام/. چهاردهمین کنفرانس بین
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 نیوزفارس 

 

لزوم تمایز روابط  -اند ها دچار روزمرگی شده روابط عمومی

 ها از یكدیگر عمومی

های سازمان صدا و سیما گفت: روابط  معاون امور استان

اندو استانداردهای  ها امروز دچار روزمرگی شده عمومی

آمادگی آموزشی الزم را ندارند، لذا برای ورود به دنیای جدید 

قانه دارند، در غیر این صورت خیلی موفق نیاز به انگیزه خال

 نخواهند شد.

 

 

المللی صدا و  های بین المللی روابط عمومی ایران که امروز )یكشنبه( در مرکز همایش علی دارابی در چهاردهمین کنفرانس بین

و بروز و ظهور آنها  های مجازی شاهد بروز شبكه 2۱ها و قرن  سیما برگزار شد، گفت: امروز ما اگر در عرصه عصر رسانه

 اند. ها به وجود آمده هستیم، به دلیل آن است که فضای واقعی و ابررسانه

های دیجیتال نقش مهمی در  های جدید مجازی و رسانه های نوین ارتباطی و شبكه وی افزود: بروز و ظهور تكنولوژی

ایم و برای انتقال پیام،  فن ارتباطی خاص قرار گرفتهها و  کنند، چرا که در عصر ترافیك رسانه گیری افكارعمومی ایفا می شكل

 شوند. های یك شاخص بزرگ مدیریتی تلقی می روابط عمومی

ها و سایر نهادها در جامعه در بخش دولتی و غیردولتی اگر احساس  این معاون سازمان صدا و سیما تصریح کرد: ثمن 

این معاون امور  ها بسیار سنگین است. ه وظایف روابط عمومیدانند ک های خود را بشناسند، می مسئولیت کرده و ظرفیت

های سازمان صدا و سیما اظهار داشت: متأسفانه روابط عمومی در عصر رسانه در عرصه نظری و عملی از تعابیر و  استان

که روابط عمومی را های روابط عمومی فاصله گرفته، لذا برای پاسخ به این مهم باید دو موضوع را مدنظر قرار دهیم  کارویژه

 برند. خواهیم و آنها از چه چیزی رنج می برای چه می

مان را در نزد افكارعمومی تبیین  خواهیم که تصویر روشنی از مؤسسه و سازمان دارابی خاطرنشان کرد: ما روابط عمومی را می 

ها باید به دلیل تكثر و تنوع تقاضاها،  ابط عمومیوی افزود: رو ها و نهادها ارتباط برقرار کنند. کنند، ضمن اینكه با سایر سازمان

بندی کنند، ضمن اینكه یك روابط عمومی باید در زمینه پاالیش و غربالگری اقدامات سازمان رصد خوبی داشته  آنها را دسته

قابلیت اجرا  وری گام بردارد که همه اینها تنها از سوی یك روابط عمومی خالق تا در زمینه کاهش منازعات و افزایش بهره

 دارد.

وی گفت: متأسفانه روابط عمومی در جامعه فعلی دچار روزمرگی شده است و استانداردها و آمادگی آموزش الزم را ندارد، به  

ها سیستم ارباب رعیتی وجود دارد، از این رو روابط  همین دلیل نیاز به انگیزه دارند، ضمن اینكه متأسفانه در برخی دستگاه

 های خود را به مسئوالن آن سازمان بقبوالند. و کارآمد در وهله اول باید بتواند از خود صیانت کرده و برنامهعمومی خالق 

ها باید برپایه  این معاون سازمان صدا و سیما با اشاره به چند شاخصه روابط عمومی خالق، اظهار داشت: روابط عمومی 

اگر در گذشته با مخاطبان   دارابی افزود: یی را در دستورکار خود قرار دهند.جو مناسبات انسانی پایه خود را بگذارند و مشارکت
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 ایم، وضعیت امروز تغییر کرده، چرا که مخاطبان ما فعال هستند و خالق و پرسشگر. خود منفعل بوده

رکار داشت و های آنها را در دستو وی گفت: در روابط عمومی خالق باید مسئله دسترسی مخاطب و جلب اعتماد و مشارکت 

ها بسیار مهم است،  های گروهی توسط روابط عمومی ها و روش دارابی تأکید کرد: استفاده از تكنیك ریزی کرد. برای آن برنامه

 ها متمایز کند. های الزم، خود را از دیگر روابط عمومی ای موفق است که بتواند با شاخصه ضمن اینكه روابط عمومی

گذاری  ای پایه های خالقانه، نوآورانه و هنری، روابط عمومی خالق و حرفه ش کرد با شاخصهوی در پایان گفت: باید تال 

 انتهای پیام/. کرد.
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روزنامه تجارت 

 آنالین

 

 تجلیل از مدیرعامل کوثر در نخستین جشنواره حسابداران

نخستین جشنواره حسابداران، حسابرسان ومدیران مالی و 

اعتالی حرفه حسابداری در ایران برگزار اجرایی کشور جهت 

 شد.

 

 

به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری کوثر؛ چهاردهمین همایش ساالنه انجمن حسابداری ایران همزمان با بیستمین  

سالگرد تأسیس این انجمن با حضور مدیران، کارشناسان حسابداری، حسابرسی و مالی، مدیرعامل، قائم مقام و معاونین و 

 معرفی شدند.  مدیران کوثر برگزار و منتخبین انجمن حسابداری ایران با رای هیأت داوران انتخاب و

ناصر پرتوی رئیس انجمن حسابداران ایران محور اصلی این همایش را نظم و انضباط مالی عنوان نمود.پرتوی سپس با بیان به 

های اقتصادی  منظور برقراری شفافیت و انضباط مالی و حضور بنگاه المللی گزارشگری مالی به لزوم پیروی از استانداردهای بین

سازی استانداردهای  های مرتبط، اقداماتی به منظور پیاده در بازارهای جهانی، افزود: در حال حاضر اگرچه از سوی سازمان

 ن نهادینه نشده است.های کشورما ( انجام شده اما این موضوع هنوز در همه بنگاهoRIIالمللی گزارشگری مالی ) بین

رئیس انجمن حسابداران ایران با تاکید براینكه حسابداران پایبندی به قراردادها ونظارت را معنا می کنند تصریح نمود: ما 

بازوی قدرتمند حاکمیت در مقابله با تقلب و پولشویی هستیم اما متاسفانه آگاهانه در مبارزه با فساد و مقابله با اصلی ترین 

 تصاد کشور یعنی فساد ما را به بازی نمی گیرند.چالش اق

دکترعلی ثقفی بنیانگذار انجمن حسابرسی ایران با بیان موفقیت های کسب شده در انجمن حسابداری ایران گفت: رشد 

حسابداری وحسابرسی درایران ماحصل تالش های بزرگان حسابداری بوده که استقبال ازاین رشته در دانشگاه ها موید این 

 طلب است.م

دکتر عیسی رضایی در حاشیه این همایش با اشاره به نقش تكنولوژی و همگامی با علم روز در حسابداری گفت: رویكرد حرفه 

حسابداری در مقابل تغییر و توسعه شتابان فناوری اطالعات و تاثیر آن بر حسابداری چیست؟ آیا سعی می کنیم خود را 

ابداران باید همگام با علوم روز حرکت و نقش خود را در جامعه و نظام اقتصادی پررنگ منطبق با علوم روز پیش ببریم ؟ حس

 تر نمایند.

مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر با بیان فعالیت چندین انجمن حسابدراری در کشور با طرح سئوال هایی از کارشناسان و 

ن کیست؟ چرا با وجود چندین انجمن و گروه هنوز متولی بزرگان حسابداری ایران اظهارداشت: متولی حرفه حسابداری در ایرا

 2500حرفه حسابداری در ایران مشخص نیست؟ آیا نباید پرسید که چرا با وجود فعالیت چند میلیون حسابدار، فقط حدود 

نفر عضو انجمن حسابداری ایران هستند؟ آیا مرجع واحدی جهت رسیدگی به اوضاع و احوال حسابداری ایران وجود 

ارد؟دکتر رضایی افزود: آیا می توان گفت حسابداری در ایران به مرگ خود نزدیك می شود ؟ با وجود ظهور سیستم های د

مالی و نرم افزارهای مختلف آیا نقش حسابداران کمرنگ شده و یا در حال از بین رفتن است ؟ باید برای حرفه حسابداری در 
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 ایران چاره ای اندیشید .

جشنواره حسابداران، حسابرسان و مدیران مالی و اجرایی کشور، دکتر عیسی رضایی مدیرعامل موسسه در پایان نخستین 

 اعتباری کوثر به عنوان منتخب و حامی رشته حسابداری معرفی و از وی تجلیل به عمل آمد.
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 خبرگزاری یوپنا

 

معاون سازمان صدا و سیما: روابط عمومی ها برای ورود به 

 د نیاز به انگیزه خالقانه دارنددنیای جدی

های سازمان صدا و سیما گفت: روابط  معاون امور استان

اند و استانداردهای  ها امروز دچار روزمرگی شده عمومی

آمادگی آموزشی الزم را ندارند، لذا برای ورود به دنیای جدید 

نیاز به انگیزه خالقانه دارند، در غیر این صورت خیلی موفق 

 .نخواهند شد

 

 

اند و استانداردهای آمادگی  ها امروز دچار روزمرگی شده های سازمان صدا و سیما گفت: روابط عمومی معاون امور استان

 آموزشی الزم را ندارند، لذا برای ورود به دنیای جدید نیاز به انگیزه خالقانه دارند، در غیر این صورت خیلی موفق نخواهند شد.

های  المللی روابط عمومی ایران که امروز )یكشنبه( در مرکز همایش دارابی در چهاردهمین کنفرانس بینعلی  به گزارش یوپنا،

های مجازی و بروز و  شاهد بروز شبكه 2۱ها و قرن  المللی صدا و سیما برگزار شد، گفت: امروز ما اگر در عرصه عصر رسانه بین

 اند. ها به وجود آمده ابررسانهظهور آنها هستیم، به دلیل آن است که فضای واقعی و 

های دیجیتال نقش مهمی در  های جدید مجازی و رسانه های نوین ارتباطی و شبكه وی افزود: بروز و ظهور تكنولوژی

ایم و برای انتقال پیام،  ها و فن ارتباطی خاص قرار گرفته کنند، چرا که در عصر ترافیك رسانه گیری افكارعمومی ایفا می شكل

 شوند. های یك شاخص بزرگ مدیریتی تلقی می ومیروابط عم

ها و سایر نهادها در جامعه در بخش دولتی و غیردولتی اگر احساس  این معاون سازمان صدا و سیما تصریح کرد: ثمن

ها بسیار سنگین است.این معاون امور  دانند که وظایف روابط عمومی های خود را بشناسند، می مسئولیت کرده و ظرفیت

های سازمان صدا و سیما اظهار داشت: متأسفانه روابط عمومی در عصر رسانه در عرصه نظری و عملی از تعابیر و  استان

های روابط عمومی فاصله گرفته، لذا برای پاسخ به این مهم باید دو موضوع را مدنظر قرار دهیم که روابط عمومی را  کارویژه

 برند. خواهیم و آنها از چه چیزی رنج می برای چه می

مان را در نزد افكارعمومی تبیین  خواهیم که تصویر روشنی از مؤسسه و سازمان دارابی خاطرنشان کرد: ما روابط عمومی را می

ها باید به دلیل تكثر و تنوع تقاضاها،  ها و نهادها ارتباط برقرار کنند.وی افزود: روابط عمومی کنند، ضمن اینكه با سایر سازمان

دی کنند، ضمن اینكه یك روابط عمومی باید در زمینه پاالیش و غربالگری اقدامات سازمان رصد خوبی داشته بن آنها را دسته

وری گام بردارد که همه اینها تنها از سوی یك روابط عمومی خالق قابلیت اجرا  تا در زمینه کاهش منازعات و افزایش بهره

 دارد.

دچار روزمرگی شده است و استانداردها و آمادگی آموزش الزم را ندارد، به وی گفت: متأسفانه روابط عمومی در جامعه فعلی 

ها سیستم ارباب رعیتی وجود دارد، از این رو روابط  همین دلیل نیاز به انگیزه دارند، ضمن اینكه متأسفانه در برخی دستگاه
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 خود را به مسئوالن آن سازمان بقبوالند. های عمومی خالق و کارآمد در وهله اول باید بتواند از خود صیانت کرده و برنامه

ها باید برپایه  این معاون سازمان صدا و سیما با اشاره به چند شاخصه روابط عمومی خالق، اظهار داشت: روابط عمومی

خاطبان اگر در گذشته با م  جویی را در دستورکار خود قرار دهند.دارابی افزود: مناسبات انسانی پایه خود را بگذارند و مشارکت

 ایم، وضعیت امروز تغییر کرده، چرا که مخاطبان ما فعال هستند و خالق و پرسشگر. خود منفعل بوده

های آنها را در دستورکار داشت و  وی گفت: در روابط عمومی خالق باید مسئله دسترسی مخاطب و جلب اعتماد و مشارکت

ها بسیار مهم است،  های گروهی توسط روابط عمومی ها و روش كنیكریزی کرد.دارابی تأکید کرد: استفاده از ت برای آن برنامه

 ها متمایز کند. های الزم، خود را از دیگر روابط عمومی ای موفق است که بتواند با شاخصه ضمن اینكه روابط عمومی

 گذاری کرد. ای پایه ههای خالقانه، نوآورانه و هنری، روابط عمومی خالق و حرف وی در پایان گفت: باید تالش کرد با شاخصه
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 رسا نیوز

 

گیری افكار عمومی  فضای اجتماعی نقش مهمی در شكل

 دارد

سیما با اشاره به نقش فضای  و های صدا معاون امور استان

مجازی یا اجتماعی گفت: امروز فضای اجتماعی نقش مهمی 

 گیری افكار عمومی دارد. در شكل
 

 

آذرماه( در چهاردهمین ۱۹شنبه سیما امروز)یك و های صدا رسا، علی دارابی معاون امور استانبه گزارش خبرنگار خبرگزاری 

ها  های صدا و سیما برگزار شد با اشاره به اینكه امروز ما در عصر رسانه همایش  المللی روابط عمومی که در سالن کنفرانس بین

های مجازی و فضای  ما شاهد بروز شبكه 2۱شت: در قرنایم، اظهار دا هستیم و شاهد یك تحول بزرگ در این عرصه شده

 اجتماعی هستیم که به یك فضای واقعی یا ابر رسانه تبدیل شده است.

ها و فن ارتباط با  گیری افكار عمومی دارد و در عصر ترافیك رسانه وی ادامه داد: امروز فضای اجتماعی نقش مهمی در شكل

شود، چنانچه  ها تلقی می ها و هم رسانه ك شاخص بزرگ مدیریتی برای روابط عمومیها این فضا برای انتقال پیام ی رسانه

ها را در بخش دولتی و غیردولتی را بدانند  کنند احساس مسولیت و شناخت ظرفیت ها، انجیوها و سایر نهادها که کار می سمن

 شود. تر می وظایف روابط عمومی سنگین

ها در عرصه نظری و عملی از تعابیر و کار  های روابط عمومی در عصر رسانه ید کرد: بایستهسیما تاک و های صدا معاون امور استان

های روابط عمومی فاصله گرفته است، برای پاسخ به دستیابی به این موضوع باید به دو موضوع پاسخ دهیم، ابتدا اینكه  ویژه

 برند. چیزی رنج می خواهند و سپس اینكه آنها از چه ها در کل چه چیزی می روابط عمومی

ها را می خواهیم تا تصویر روشنی از موسسه در نزد افكار عمومی تبیین کنند و با سایر  دارابی یادآور شد: ما روابط عمومی

بندی کند،  ها ارتباط برقرار نمایند، به خاطر تكثر و تنوع تقاضاها یك روابط عمومی باید قادر باشد تقاضاها را دست سازمان

ها نقش مهمی در  روابط عمومی باید رصد، پاالیش و غربالگری با سازمان مربوط را داشته و اینكه روابط عمومی همچنین یك

 وری دارند. ایجاد وحدت درونی، کاهش مشكالت و افزایش بهره

وابط عمومی توانیم یك روابط عمومی خالق را داشته باشیم، البته ر وی افزود: اگر همه این موارد دست به دست هم بدهد می

نباید دچار روزمرگی شود و استاندارهای آمادگی آموزشی الزم را پشت سر نگذارد، در واقع ما برای ورود یك نیرو جدید در 

 بخش روابط عمومی نیاز به یك فرد با انگیزه داریم وگرنه موفق نخواهیم شد.

سیستم ارباب و رعیتی وجود دارد و این خوب نیست،  سیما ابراز داشت: البته در برخی دستگاه و های صدا معاون امور استان

 ای که دارد به مسؤوالن خوب بقوبالند. روابط عمومی خالق و کارآمد در وهله اول باید بتواند از خود صیانت کند و برنامه

نیم که از بحث ی کار خود را برپایه مناسبات انسانی بگذار و ما باید بدا دارابی تصریح کرد: یك روابط عمومی باید هسته

ها را باید در دستور کار قرار دهیم، ما اگر در گذشته با مخاطب منفعل روبرو  جویی ایم و نقش مشارکت معقوالت عبور کرده
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 کرد اما امروز برعكس است و مخاطب ما فعال است. بودیم شرایط فرق می

ومی است زیرا مخاطب خالق و پرسشگر است، وی خاطرنشان کرد: استقرار و ثبات رای نیز موضوع مهمی در امر روابط عم

البته اینكه تصویر ما از آینده چگونه باشد نیز مهم است، در روابط عمومی خالق باید مساله دسترسی مخاطب و جلب اعتماد و 

 ت.های گروهی نیز امری مهم اس ها و روش ریزی در نظر گرفته شود، همچنین استفاده از تكنیك مشارکت آنها برای برنامه

سیما بیان کرد: روابط عمومی موفق روابط عمومی است که خود را از دیگر روابط عمومی متمایز  و های صدا معاون امور استان

کند، وجود تمایز نكته مثبتی برای موفقیت در امر روابط عمومی است، روابط عمومی را باید به عنوان یك فرآیند دید و عناصر 

 نظر قرا دهیم.کلیدی در فرآیند محوری را مد

دارابی در پایان گفت: ما آن چیزی که موانع روابط عمومی است باید پشت سر بگذاریم، برقرای ارتباط خالقانه و نوآورانه با 

ها یك موضوع مهم است که همیشه میان آن یك چرخه معیوب وجود دارد و  کارگزارن روابط عمومی و مدیران سازمان

 کند.تواند به این امر کمك  نمی

 . 2/ب۱03/د8۱۶/
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 ایران اکونومیست

 

 رایتل گواهینامه اشتهار به کیفیت دو ستاره دریافت کرد

شرکت خدمات ارتباطی رایتل، موفق به اخذ گواهینامه 

اشتهار به کیفیت دو ستاره در چهاردهمین دوره ارزیابی ملی 

 کیفیت شد.

 

 

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی رایتل؛ این اپراتور در چهاردهمین دوره ارزیابی ملی  -ایران اکونومیست   

گفتنی است این لوح برای مدیریت کیفیت ارایه خدمات  کیفیت ایران، گواهینامه اشتهار به کیفیت دو ستاره دریافت کرد.

ارم تلفن همراه کشور در گروه محصولی خدمات مشاوره، تحقیقات و توسعه، مهندسی و های نسل سوم و چه آوری ارتباطی فن

 پیمانكاری به شرکت خدمات ارتباطی رایتل اهدا شده است.
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 فارس نیوز

 

روابط  -روابط عمومی خالق باید هدف متعالی داشته باشد

 عمومی نباید بلندگو یا بوق تبلیغاتی سازمان باشند

عالی فضای مجازی با بیان اینكه روابط عمومی عضو شورای 

و مدیریت نباید به عنوان بلندگوی یا بوق تبلیغاتی سازمان 

 ها باید هدف متعالی داشته باشند. باشند گفت: روابط عمومی
 

 

االسالم سعیدرضا صدر عاملی عضو شورای عالی فضای مجازی  به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس، حجت

المللی صدا و سیما  های بین المللی روابط عمومی که در مرکز همایش آذرماه( در چهاردهمین کنفرانس بین۱۹بعدازظهر امروز )

های جدید این شرایط را  برگزار شد با اشاره به لزوم انتقال روابط عمومی قدیم به روابط عمومی جدید، گفت: ظهور فناوری

فضایی انتقال پیدا  2ای به روابط عمومی  حضوری عبور کرده و با استفاده از ارتباط شبكه ایجاد کرده است تا از روابط عمومی

 کنیم.

های مدیریتی به منظور رسیدن به حكمرانی خوب برخواسته از الزامات ارتباطی جدید است  وی ادامه داد: این بازنگری در مدل

های روابط عمومی  عضو شورای عالی فضای مجازی به شاخصمندی دارد. ای به کیفیت زندگی و افزایش رضایت و توجه ویژه

فضایی، داده مبنا،  2توان به روابط عمومی  های روابط عمومی را می خالق در تعالی سازمان پرداخت و افزود: شاخص

ه گرا و عملكرد براساس شناخت مساله و حل آن تقسیم کرد، این روابط عمومی همیشه معطوف به کمال بوده و ب پیشرفت

 دنبال ایجاد و شادی نشاط اجتماعی است.

انتقال قرار گیرد، این  5بایست در مسیر  االسالم صدر عاملی یادآور شد: برای رسیدن به روابط عمومی خوب خالقیت می حجت

و قابل مسیرها شامل انتقال از روابط عمومی مبهم به شفاف، انتقال از روابط عمومی کند و تاخیری به روابط عمومی به لحظه 

گرا و عقالنی، انتقال از روابط عمومی خاموش  دسترس، انتقال روابط عمومی احساسی و توجیه کننده به روابط عمومی واقعیت

 باشد. به پاسخگو و انتقال از روابط عمومی موردی به روابط عمومی سیستمی یا الگوریتمی می

بایست از طریق  اموشی افراد در ارتباطات است و روابط عمومی میهای امروز جهان معاصر تنهایی و خ وی افزود: یكی از ویژگی

و تنهایی اجتماعی افراد برسد.عضو شورای عالی فضای مجازی ابراز داشت: در مورد رسیدن به  تقویت ارتباطات به کاهش انزوا

در نگرش فضای سازمان،  هایی همچون تغییر خالقیت درست عمومی ناشی از تامین اعتماد در جهان باید خالقیت را در بخش

ها و جایگاه سازمانی  های ذهنی منفی درباره قومیت زا انگاره تغییر در ساختار سازمان، تغییر در ارتباطات سازمانی درون

 پیگیری کرد.

حجت االسالم صدر عاملی با بیان اینكه فضای مجاز فضای باز تولید است، خاطرنشان کرد: فضای مجازی یك فضا بازنمایی 

شود و اگر ما از این فضای دوم در کنار فضای اول رسانه استفاده کنیم قطعا یك روابط عمومی موفق خواهیم  وب میمحس

 داشت.

پذیر شده است، ما نباید فضای مجازی را به قیمت  وی بیان کرد: ایجاد یك قابلیت بین فضا رسانه و فضا مجازی امروز امكان
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 شود. بندی می فضایی براساس اقدامات یك سازمان دسته 2روابط عمومی ضعیف شدن ارتباطات انسانی رها کنیم، 

عضو شورای عالی فضای مجازی در خصوص خالقیت و تاثیر آن در کار گفت: خالق کوانتوم، خالقیتی است که کسی تا به 

 ممكن است بشود.حال آن را خلق نكرده است و خالقیت باید منشاء پیشرفت بشود و اگر خالقیت نباشد موجب پسرفت نیز 

حجت االسالم صدرعاملی ابراز کرد: روابط عمومی دریافت موضوعات متعدد است و خالقیت باید این مشكل را که در هر 

دهد را کشف کند، خالقیت باید وضعیت بهتری را در روابط عمومی ایجاد کند، اینكه ما بتوانیم  عرصه روابط عمومی رخ می

 حل تسهیل روابط است. شادابی و نشاط بیشتری را برای اعضاء ایجاد کند یك راهیك راه حلی را ارائه کنیم که 

شود کلیشه و تكرار  تواند پیشرفت کند، خالقیت موجب می وی ادامه داد: روابط عمومی اگر یك هدف متعالی داشته باشد می

مان و روابط عمومی آن باید از انتشار از بین برود، خالقیت نیاز دارد که یك عرصه جدیدی برای زندگی ایجاد کند، یك ساز

 اخبار هیجانی که او را از کار دور کند فاصله پیدا کند.

دهند و تنهایی و  عضو شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: مردم امروز در فضای مجازی خود زندگی خود را انجام می

ها برای موفقیت در کار خود  هستیم، روابط عمومیمنشا بدبختی شده است، ما نیازمند یك تبادل احساسات در محیط  انزوا

 باید میزان تنهایی افراد را بشناسند.

 . وی در پایان گفت: روابط عمومی و مدیریت نباید به عنوان بلندگوی یا بوق تبلیغاتی سازمان باشند.انتهای پیام/
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نوین گرایی راهبرد اساسی روابط عمومی در دوران  ای حرفه

 ای رسانه

ای گرایی و  های صدا و سیما گفت: حرفه معاون امور استان

ای سازی در روابط عمومی باید به مثابه یك راهبرد  حرفه

تلقی شود البته در این بین ابزارهای هوشمند به تنهایی 

 کارساز نیستند و نیازمند مدیر خالق هستیم.
 

 

های  المللی روابط عمومی ایران در مرکز همایش اردهمین کنفرانس بینبه گزارش خبرگزاری فارس، علی دارابی در چه

اندرکاران و برگزارکنندگان این کنفرانس و تقدیر ویژه از پشتكار و اراده  المللی صدا و سیما ضمن تشكر و قدردانی از دست بین

ها و نقش آفرینی آنها  ستی عصر رسانهکاربردی اظهار کرد: قرن بیست و یكم به را –های علمی  برای تداوم این سلسله نشست

 هاست. در همه عرصه

های قرن و تاثیرگذاری آنها بر افكار  های نوین به عنوان اَبر رسانه های مجازی و رسانه وی افزود: ظهور و قدرت نمایی شبكه

در عصر تنوع، تكثر، تعدد های سازمان صدا و سیما با بیان اینكه  ترین دلیل این مساله است.معاون امور استان عمومی، مهم

گیری از  ها و بهره ها قرار داریم خاطرنشان کرد: آگاهی، دانش، هنر و فن ارتباط با رسانه امان آن گیر و بی ها و رقابت نفس رسانه

 شود. شاخص بزرگ مدیریتی تلقی می»آنها برای انتقال پیام یك 

قلمرو وظایف آنها و قدرت گرفتن و بَر کشیدن نیروهای  ها و کاهش حوزه اختیارات و وی ادامه داد: کوچك شدن دولت

ها ثمره دوران کنونی  ( یا سمنOcNها و نهادهای غیردولتی و مردم نهاد ) اجتماعی یا همان جامعه مدنی و گسترش سازمان

بودن را سرلوحه ها و نهادهای دولتی باید با درك زمان، احساس مسئولیت، کارآمدی و پاسخگو  است و در این شرایط، دستگاه

 کار خود قرار دهند.

ای تر،  تر، حرفه ها جدی رابطه الزم و ملزوم بین روابط عمومی و رسانه دارابی با اشاره به اینكه بر این اساس نقش روابط عمومی

ها  رسانهتوان از عصر  تر از گذشته خواهد بود گفت: به عبارت دیگر نمی های وجودی و فعالیت آنها اساسی کارآمدتر و عرصه

 ها را نادیده گرفت چرا که آنها الزم و ملزوم یكدیگر هستند. گفت بدون آنكه روابط عمومی

رود در زمینه عملی از تعاریف و  ها انتظار می عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما افزود: در قرن بیست و یكم و عصر رسانه

حد از اهمیت، کارکرد، جایگاه و تاثیرگذاری روابط عمومی در یك های سنتی روابط عمومی فاصله بگیریم و درك وا کار ویژه

سازمان، نهاد یا موسسه داشته باشیم البته برای دستیابی به این مهم الزم است به دو پرسش پاسخ داده شود؛ اینكه روابط 

 برند. ها از چه مشكالتی رنج می خواهیم و دیگر اینكه روابط عمومی عموم را برای چه می

توان گفت روابط عمومی الزم است تا شاهد  امه داد: پاسخ سوال نخست را باید در چند بخش ارائه داد؛ در واقع میوی اد

هستند باشیم، ارتباط با مخاطب و دیگر نهادها و   هایی که با سازمان در ارتباط برقراری ارتباط موثر و هدفمند با گروه

ها باشد که در واقع مهمترین وظیفه  ها و ارتباطات، منافع مشترك میان آن ای که محورفعالیت های مرتبط به گونه سازمان
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ها یا موسسه به افكار عمومی ارائه دهیم، توانایی دفاع از منافع  روابط عمومی نیز همین است، تصویری روشن از سازمان

ا و انتقال به سازمان و پاسخگویی بندی، فرموله کردن آنه سازمان در افكار عمومی را داشته باشیم، تجمیع تقاضاها، دسته

بانی اطالعات مرتبط با  مناسب به آنها برای افكار عمومی محقق شود و در کنار همه اینها، رصد، پایش، غربالگری و دروازه

 سازمان متبوع و انعكاس آن به مقامات سازمانی صورت بگیرد.

ها نقش اساسی در درون یك  ا بیان اینكه روابط عمومیسازمانی دارابی ب ها در انسجام و وحدت درون نقش روابط عمومی

وری و ارتقاء انگیزش  سازمان دارند خاطرنشان کرد: از ایجاد انسجام ، وحدت درون سازمانی تا کاهش شایعات و افزایش بهره

 توان در کارکردهای روابط عمومی متصور بود. سازمان و وجدان کاری را می

توان به  ها دچار مشكالتی نیز هستند که از آن جمله می لی گفت: در حال حاضر روابط عمومیهای رسانه م معاون امور استان

ای، عدم گذراندن  روزمرگی و فقدان خالقیت، عدم برخورداری از استانداردهای آموزشی، فقدان قوانین و ضوابط نظارت حرفه

ها و عدم وجود  رعیتی در برخی دستگاه –ارباب  های شاگرد و استادی توسط کارشناسان روابط عمومی، ایجاد روابط دوره

ها، بودجه، تشخص و منزلت سازمانی و حوزه اختیارات  عنصر خالقیت و نیز مشكالتی پیرامون جایگاه سازمانی روابط عمومی

 اشاره کرد.

ه در امر خالقیت و وی در بخشی دیگر از سخنان خود به موضوع و عنوان کنفرانس چهاردهم پرداخت و افزود: بر این باورم ک

رویكرد با  ۶ها و معیارهای قابل سنجش مبنای تحقق این امر مهم باشد، در این راستا  تمایز باید رویكردهای کلیدی با شاخص

توان برشمرد که رویكرد حذفی با چهار شاخصه حذف تفكر غیر ارتباطی، خاتمیت و افول دوران کنترل و  شاخص را می ۱2

 کننده روابط عمومی و استقالل و ثبات رأی نخستین مورد است. ها، اتكا به نقش مشارکت ومیفرماندهی بر روابط عم

دارابی با بیان اینكه در روابط عمومی خالق باید با استفاده از رویكرد و مهارت و نگرش ارتباطی موثر ارتباطات سازمان خود را 

 گرایی اجتناب کرد. زی کرد گفت: در حقیقت باید از کلیشهری تصویر کشیده و در راه رسیدن به آن هوشمندانه برنامه به

کننده و متقاعد  عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما عنوان کرد: اگر در گذشته بروی مقوالتی چون آموزش دهنده، تسهیل

ن اینكه فاصله بین تاکید بایسته شود.وی با بیا« کننده شریك، همكار، مشارکت»شد در شرایط کنونی باید بر  کننده تاکید می

مخاطبان و فعاالن در ابعاد گوناگون زیاد شده است افزود: امروزه مخاطب منفعل به مخاطب « نسل گذشته»و « نسل نو»

 فعال، دو سویه، پرسشگر و تعاملی تبدیل شده است.

و پرسشگر هستند مرتب  نسبتی ندارد دارابی خاطرنشان کرد: افراد خالق چون کنجكاو، جستجوگر« خالقیت»با « به فرموده»

های جدید برای خود و سازمان متبوع هستند، این دسته از افراد به خاطر تشّخص و  ها و ایده به دنبال نوآوری و خلق موقعیت

هیچ نسبتی ندارد « خالقیت»با « به فرموده»رأی مستقل، مطیع بی چون و چرای مقامات باال دستی نیستند و به عبارت دیگر 

ین سخن به معنای نادیده انگاشتن سلسله مراتب اداری نیست بلكه باید یك روابط عمومی خالق و کارآمد در وهله البته بیان ا

 ها متقاعد کند. ها و برنامه اول بتواند رئیس و مسئوالن باالدستی خود را درباره سیاست

دوم دانست و با اشاره به نخستین شاخصه آن را رویكرد « محوری ارتباطی برنامه»های سازمان صدا و سیما،  معاون امور استان

های منحصر به فردی برای مخاطب  هایی که ارزش یعنی تفكر استراتژیك ارتباطی گفت: از طریق تشخیص و تقویت فعالیت

 پژوهی و آینده اندیشی؛ آینده پژوهی، پیشگویی، فال و رمالی نیست آفریند یعنی همان آینده کند، مزیت رقابتی می ایجاد می
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آوری اطالعات و تحلیل  کوشد استفاده از جمع بلكه یك رشته علمی است که در دنیا مراکز متعددی برای آن ایجاد شده و می

 های علمی، شهودی، تجربی رویدادی، آینده را شناسایی و کشف کند. آنها و به کارگیری روش

مخاطبان و ایجاد تفاهم و جلب اعتماد و مشارکت آنان وی تصریح کرد: در روابط عمومی خالق و نوآور باید برای دسترسی به 

 های به روز خالقیت اهتمام داشت. ریزی ارتباطی علمی صورت بگیرد همچنین در استفاده از تكنیك برنامه

مداری  ها گفت: استراتژی دارابی با تاکید بر آموزش به عنوان راهكاری اساسی در تقویت بنیه علمی و عملی روابط عمومی

های رسانه ملی با بیان  اطی دیگر رویكردی است که در این حوزه نیازمند توجه اساسی به آن هستیم.معاون امور استانارتب

های نوین ارتباطی شرطی مهم در  گیری از فناوری های ارتباطی و بهبود ارتباط و تعامل راهبردی با بهره اینكه توسعه کانال

های یكپارچه، جامع، منسجم و هماهنگ  استراتژی ارتباطی برنامهرود گفت: می تحقق اهداف روابط عمومی کارآمد به شمار

سازد همچنین برای ایجاد اطمینان از اینكه  های محیطی آن مرتبط می های استراتژیك سازمان را به چالش است که مزیت

 شود. های اساسی سازمان از طریق اقدامات مناسب تامین خواهند شد طراحی می هدف

رویكرد چهارم یعنی تفكر مهندسی ارتباطی پرداخت و افزود: مهندسی ارتباطی، یعنی ارائه توصیفی فنی از یك سیستم وی به 

 دهنده ساختار اجزاء آن، ارتباط بین آنها و اصول و قواعد حاکم بر طراحی و تكامل آنها در گذر زمان باشد. ارتباطی که نشان

است دارابی استانداردسازی ارتباطی در روابط عمومی نوآور را رویكرد پنجم روابط عمومی هوشمند نیازمند مدیر خالق 

ای سازی در روابط عمومی باید به مثابه یك راهبرد تلقی شود البته در این بین  ای گرایی و حرفه برشمرد و تصریح کرد: حرفه

 دیر خالق نیز هست.ابزارهای هوشمند به تنهایی کارساز نیستند بلكه روابط عمومی هوشمند نیازمند م

های صدا و سیما کهنگی، یكنواختی، عدم پویایی و عدم اثربخشی رفتارها را عوامل مخرب در این زمینه  معاون امور استان

 ها را در دستور کار قرار داد. ها و ضرورت بازآمایی و باز آفرینی آن دانست و گفت: باید راهكارها و سبك مدیریت روابط عمومی

: فرآیندسازی ارتباطی رویكرد ششم است که دارای دو شاخصه فرآیندهای ارتباطی کیفی و عملیاتی خواهد وی ادامه داد

بود.دارابی به مسئله تمایز پرداخت و عنوان کرد: روابط عمومی موفق، روابط عمومی است که بتواند خود را از دیگر روابط 

شود البته الزم است روابط عمومی  مثبتی برای موفقیت ارزیابی می ها به لحاظ کارکردی متمایز کند؛ وجود تمایز نكته عمومی

 را به عنوان یك فرآیند مد نظر قرار دهیم نه صرفا یك سری اقدامات که باید انجام شوند.

باید به صورت جدی مدنظر قرار گیرند، عناصری « محوری فرآیند»های صدا و سیما افزود: عناصر کلیدی در  معاون امور استان

های  تر مخاطبان، رصد تاثیرگذاری فعالیت ریزی عملی برای رفع مشكل، چگونگی سخن گفتن با جامعه بزرگ چون برنامههم

 صورت گرفته و پژوهش که نقشی اساسی در این بین دارند.

 . انتهای پیام/ 
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گو و  لزوم انتقال روابط عمومی ساکت به روابط عمومی خالق

 جامعه رمزگشایی از

المللی روابط  دبیر کمیته علمی چهاردهمین کنفرانس بین

عمومی ایران بر انتقال روابط عمومی ساکت به روابط عمومی 

گو و رمزگشایی به موقع از سخنان مطرح در جامعه و  خالق

 ارتباط روابط عمومی سنتی به سیستماتیك تاکید کرد.
 

 

الملل روابط عمومی ایران که در  در چهاردهمین کنفرانس بین فارس، حسن بشیربه گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری 

توان دال احساسی و مرکزی  المللی صداوسیما برگزار شد، گفت: تمایز عنصر اصلی خالقیت است لذا می های بین مرکز همایش

 آن را تمایز اعالم کرد.

آید که از اهمیت باالیی برخوردار  ام شناخت جهان به حساب میضمن اینكه شناخت انسان از خود و تمایز با دیگران اولین گ

است.وی افزود: انقالب خالقیت در ارتباط تصویری و خلق کاراکترها در جهان و ارائه تصویری جذاب و قابل فهم بسیار مهم 

 است.

کمیته علمی چهاردهمین کنفرانس ها تعامل بیشتری پیدا کند.دبیر  به همین دلیل باید تالش کرد تا جامعه ما با روابط عمومی

سازی از طریق روابط عمومی و افكار  المللی روابط عمومی ایران تصریح کرد: اگر در غرب پروپاگاندا و انحراف در چهره بین

ها صورت  گیرد اما در جامعه ما این امر لزوماً باید به شفافیت منجر شود تا اقبال بیشتری به روابط عمومی عمومی صورت می

 رد.گی

المللی روابط عمومی حل خالقانه مسائل و  پیام چهاردهمین کنفرانس بین  وی بر لزوم حل خالقانه مسائل تأکید کرد و گفت:

 توان در حل مسئله و طرح سؤال هم تجدیدنظر کرد. ها از دیگران است.ضمن اینكه می لزوم تمایز روابط عمومی

های  تفكر خود را در این راستا تغییر داد.بشیر بر لزوم استفاده از پیشران همچنین سطح تجزیه و تحلیل خود را باال برده و

ارتباطی تأکید کرد و افزود: باید به خوبی تشخیص دهیم که چه چیزی قابلیت تقدیر دارد لذا از نظر رفتاری و اعالم خالقیت و 

 های الزم صورت گیرد. شایستگی فرایندی در این مسیر باید کنترل

المللی روابط  محور بسیار مهم است.دبیر کمیته علمی چهاردهمین کنفرانس بین د: ارتباطات شفاف و خالقوی تأکید کر

فرایند خالقیت همان فرایند تفكر است ضمن اینكه توانایی ایجاد تفكر جدید و تبدیل فكر به ایده قابل   عمومی ایران گفت:

 اند این خالقیت به تولید تفكر منجر شود.تو ارائه و عملیاتی هم بسیار مهم است که در نهایت می

ای و عدالت در این فضا در جامعه فعلی هستیم.همچنین انتقال روابط عمومی سنتی به  بشیر تصریح کرد: نیازمند سواد رسانه

ه گو و رمزگشایی ب مدرن و استفاده از فضای مجازی و عقلگرا و همچنین انتقال روابط عمومی ساکت به روابط عمومی خالق

 موقع از سخنان مطرح در جامعه و ارتباط روابط عمومی سنتی به سیستماتیك هم بسیار مهم است.
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 انتهای پیام/.
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 پارسینه

 

مقاالت برتر چهاردهمین کنفرانس روابط عمومی ایران 

 معرفی شد

هیات داوران چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط 

 کنفرانس را معرفی کرد.عمومی ایران، مقاالت برتر این 

 

 

تالیف لیال  "\نقش رسانه در ترویج فرهنگ خالقیت و نوآوری"\مقاالت   به گزارش پارسینه به نقل از ستاد خبری کنفرانس، 

ایده خالق و ارایه یك الگوی کاربردی: بایسته ها و "\سپاسگزار دانشجوی دکتری رشته علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی، 

سنتز "\تالیف افشین محمدی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی،  "\کارهای جریان سازی خبری در روابط عمومیساز و 

تالیف منصور شیخ االسالمی کندلوس دانشجوی دکتری رشته علوم ارتباطات دانشگاه آزاد  "\پژوهی نقش رسانه در هویت ملی

تالیف نصراله مؤتمن دانشجوی ارشد  "\روابط عمومی ها در ایرانبررسی چالش ها و موانع الكترونیزه شدن "\اسالمی و 

 برگزیده شدند.  مدیریت فناوری اطالعات

خالقیت، نوآوری و "\( با محوریت oPPI۱3۹۶شایان ذکر است چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران )   

 .    دا و سیما در حال برگزاری است.آذرماه سالجاری در مرکز همایش های بین المللی ص ۱۹، "\تمایز
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 جام جم آنالین

 

ای گرایی راهبرد اساسی روابط عمومی در دوران نوین  حرفه

 ای رسانه

ای گرایی و  های صدا و سیما گفت: حرفه معاون امور استان

ای سازی در روابط عمومی باید به مثابه یك راهبرد  حرفه

ابزارهای هوشمند به تنهایی تلقی شود البته در این بین 

 کارساز نیستند و نیازمند مدیر خالق هستیم.
 

 

المللی روابط عمومی ایران در  به گزارش جام جم آنالین از روابط عمومی رسانه ملی، علی دارابی در چهاردهمین کنفرانس بین

نندگان این کنفرانس و قدردانی از پشتكار و اندرکاران و برگزارک المللی صدا و سیما ضمن تشكر از دست های بین مرکز همایش

ها و نقش آفرینی آنها  کاربردی گفت: قرن بیست و یكم به راستی عصر رسانه –های علمی  اراده برای تداوم این سلسله نشست

 هاست. در همه عرصه

ن و تاثیرگذاری آنها بر افكار های قر های نوین به عنوان اَبر رسانه های مجازی و رسانه وی افزود: ظهور و قدرت نمایی شبكه

های سازمان صدا و سیما با بیان اینكه در عصر تنوع، تكثر، تعدد  ترین دلیل این مساله است.معاون امور استان عمومی، مهم

یری از گ ها و بهره ها قرار داریم خاطرنشان کرد: آگاهی، دانش، هنر و فن ارتباط با رسانه امان آن گیر و بی ها و رقابت نفس رسانه

 شود. شاخص بزرگ مدیریتی تلقی می»آنها برای انتقال پیام یك 

ها و کاهش حوزه اختیارات و قلمرو وظایف آنها و قدرت گرفتن و بَر کشیدن نیروهای  وی ادامه داد: کوچك شدن دولت

ها ثمره دوران کنونی  ( یا سمنOcNها و نهادهای غیردولتی و مردم نهاد ) اجتماعی یا همان جامعه مدنی و گسترش سازمان

ها و نهادهای دولتی باید با درك زمان، احساس مسئولیت، کارآمدی و پاسخگو بودن را سرلوحه  است و در این شرایط، دستگاه

 کار خود قرار دهند.

ای تر،  حرفه تر، ها جدی رابطه الزم و ملزوم بین روابط عمومی و رسانهدارابی با اشاره به اینكه بر این اساس نقش روابط عمومی

ها  توان از عصر رسانه تر از گذشته خواهد بود گفت: به عبارت دیگر نمی های وجودی و فعالیت آنها اساسی کارآمدتر و عرصه

 ها را نادیده گرفت چرا که آنها الزم و ملزوم یكدیگر هستند. گفت بدون آنكه روابط عمومی

رود در زمینه عملی از تعاریف و  ها انتظار می یست و یكم و عصر رسانهعضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما افزود: در قرن ب

های سنتی روابط عمومی فاصله بگیریم و درك واحد از اهمیت، کارکرد، جایگاه و تاثیرگذاری روابط عمومی در یك  کار ویژه

سش پاسخ داده شود؛ اینكه روابط سازمان، نهاد یا موسسه داشته باشیم البته برای دستیابی به این مهم الزم است به دو پر

 برند. ها از چه مشكالتی رنج می خواهیم و دیگر اینكه روابط عمومی عمومی را برای چه می

توان گفت روابط عمومی الزم است تا شاهد  وی ادامه داد: پاسخ سوال نخست را باید در چند بخش ارائه داد؛ در واقع می

هستند باشیم، ارتباط با مخاطب و دیگر نهادها و   هایی که با سازمان در ارتباط برقراری ارتباط موثر و هدفمند با گروه

ها باشد که در واقع مهمترین وظیفه  ها و ارتباطات، منافع مشترك میان آن ای که محورفعالیت های مرتبط به گونه سازمان
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ومی ارائه دهیم، توانایی دفاع از منافع ها یا موسسه به افكار عم روابط عمومی نیز همین است، تصویری روشن از سازمان

بندی، فرموله کردن آنها و انتقال به سازمان و پاسخگویی  سازمان در افكار عمومی را داشته باشیم، تجمیع تقاضاها، دسته

ط با بانی اطالعات مرتب مناسب به آنها برای افكار عمومی محقق شود و در کنار همه اینها، رصد، پایش، غربالگری و دروازه

 سازمان متبوع و انعكاس آن به مقامات سازمانی صورت بگیرد.

ها نقش اساسی در درون یك سازمان  سازمانیدارابی با بیان اینكه روابط عمومی ها در انسجام و وحدت درون نقش روابط عمومی

وری و ارتقاء انگیزش سازمان و  دارند خاطرنشان کرد: از ایجاد انسجام ، وحدت درون سازمانی تا کاهش شایعات و افزایش بهره

 توان در کارکردهای روابط عمومی متصور بود. وجدان کاری را می

توان به  ها دچار مشكالتی نیز هستند که از آن جمله می های رسانه ملی گفت: در حال حاضر روابط عمومی معاون امور استان

ای، عدم گذراندن  زشی، فقدان قوانین و ضوابط نظارت حرفهروزمرگی و فقدان خالقیت، عدم برخورداری از استانداردهای آمو

ها و عدم وجود  رعیتی در برخی دستگاه –های شاگرد و استادی توسط کارشناسان روابط عمومی، ایجاد روابط ارباب  دوره

وزه اختیارات ها، بودجه، تشخص و منزلت سازمانی و ح عنصر خالقیت و نیز مشكالتی پیرامون جایگاه سازمانی روابط عمومی

 اشاره کرد.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود به موضوع و عنوان کنفرانس چهاردهم پرداخت و افزود: بر این باورم که در امر خالقیت و 

رویكرد با  ۶ها و معیارهای قابل سنجش مبنای تحقق این امر مهم باشد، در این راستا  تمایز باید رویكردهای کلیدی با شاخص

توان برشمرد که رویكرد حذفی با چهار شاخصه حذف تفكر غیر ارتباطی، خاتمیت و افول دوران کنترل و  را میشاخص  ۱2

 کننده روابط عمومی و استقالل و ثبات رأی نخستین مورد است. ها، اتكا به نقش مشارکت فرماندهی بر روابط عمومی

از رویكرد و مهارت و نگرش ارتباطی موثر ارتباطات سازمان خود را  دارابی با بیان اینكه در روابط عمومی خالق باید با استفاده

 گرایی اجتناب کرد. ریزی کرد گفت: در حقیقت باید از کلیشه به تصویر کشیده و در راه رسیدن به آن هوشمندانه برنامه

کننده و متقاعد  تسهیل عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما عنوان کرد: اگر در گذشته بروی مقوالتی چون آموزش دهنده،

تاکید بایسته شود.وی با بیان اینكه فاصله بین « کننده شریك، همكار، مشارکت»شد در شرایط کنونی باید بر  کننده تاکید می

مخاطبان و فعاالن در ابعاد گوناگون زیاد شده است، افزود: امروزه مخاطب منفعل به مخاطب « نسل گذشته»و « نسل نو»

 پرسشگر و تعاملی تبدیل شده است.فعال، دو سویه، 

نسبت ندارددارابی خاطرنشان کرد: افراد خالق چون کنجكاو، جستجوگر و پرسشگر هستند مرتب « خالقیت»با « به فرموده»

های جدید برای خود و سازمان متبوع هستند، این دسته از افراد به خاطر تشّخص و  ها و ایده به دنبال نوآوری و خلق موقعیت

هیچ نسبتی ندارد « خالقیت»با « به فرموده»تقل، مطیع بی چون و چرای مقامات باال دستی نیستند و به عبارت دیگر رأی مس

البته بیان این سخن به معنای نادیده انگاشتن سلسله مراتب اداری نیست بلكه باید یك روابط عمومی خالق و کارآمد در وهله 

 ها متقاعد کند. ها و برنامه را درباره سیاستاول بتواند رئیس و مسئوالن باالدستی خود 

را رویكرد دوم دانست و با اشاره به نخستین شاخصه آن « محوری ارتباطی برنامه»های سازمان صدا و سیما،  معاون امور استان

اطب های منحصر به فردی برای مخ هایی که ارزش یعنی تفكر استراتژیك ارتباطی گفت: از طریق تشخیص و تقویت فعالیت

پژوهی و آینده اندیشی؛ آینده پژوهی، پیشگویی، فال و رمالی نیست  آفریند یعنی همان آینده کند، مزیت رقابتی می ایجاد می
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آوری اطالعات و تحلیل  کوشد استفاده از جمع بلكه یك رشته علمی است که در دنیا مراکز متعددی برای آن ایجاد شده و می

 ی، شهودی، تجربی رویدادی، آینده را شناسایی و کشف کند.های علم آنها و به کارگیری روش

وی تصریح کرد: در روابط عمومی خالق و نوآور باید برای دسترسی به مخاطبان و ایجاد تفاهم و جلب اعتماد و مشارکت آنان 

 .های به روز خالقیت اهتمام داشت ریزی ارتباطی علمی صورت بگیرد همچنین در استفاده از تكنیك برنامه

مداری  ها گفت: استراتژی دارابی با تاکید بر آموزش به عنوان راهكاری اساسی در تقویت بنیه علمی و عملی روابط عمومی

های رسانه ملی با بیان  ارتباطی دیگر رویكردی است که در این حوزه نیازمند توجه اساسی به آن هستیم.معاون امور استان

های نوین ارتباطی شرطی مهم در  گیری از فناوری ود ارتباط و تعامل راهبردی با بهرههای ارتباطی و بهب اینكه توسعه کانال

های یكپارچه، جامع، منسجم و هماهنگ  استراتژی ارتباطی برنامه?رود گفت: تحقق اهداف روابط عمومی کارآمد به شمار می

همچنین برای ایجاد اطمینان از اینكه  سازد های محیطی آن مرتبط می های استراتژیك سازمان را به چالش است که مزیت

 شود. های اساسی سازمان از طریق اقدامات مناسب تامین خواهند شد طراحی می هدف

وی به رویكرد چهارم یعنی تفكر مهندسی ارتباطی پرداخت و افزود: مهندسی ارتباطی، یعنی ارائه توصیفی فنی از یك سیستم 

 ، ارتباط بین آنها و اصول و قواعد حاکم بر طراحی و تكامل آنها در گذر زمان باشد.دهنده ساختار اجزاء آن ارتباطی که نشان

روابط عمومی هوشمند نیازمند مدیر خالق استدارابی استانداردسازی ارتباطی در روابط عمومی نوآور را رویكرد پنجم برشمرد 

ثابه یك راهبرد تلقی شود البته در این بین ابزارهای ای سازی در روابط عمومی باید به م ای گرایی و حرفه و تصریح کرد: حرفه

 هوشمند به تنهایی کارساز نیستند بلكه روابط عمومی هوشمند نیازمند مدیر خالق نیز هست.

های صدا و سیما کهنگی، یكنواختی، عدم پویایی و عدم اثربخشی رفتارها را عوامل مخرب در این زمینه  معاون امور استان

 ها را در دستور کار قرار داد. ها و ضرورت بازآمایی و باز آفرینی آن ید راهكارها و سبك مدیریت روابط عمومیدانست و گفت: با

وی ادامه داد: فرآیندسازی ارتباطی رویكرد ششم است که دارای دو شاخصه فرآیندهای ارتباطی کیفی و عملیاتی خواهد 

بط عمومی موفق، روابط عمومی است که بتواند خود را از دیگر روابط بود.دارابی به مسئله تمایز پرداخت و عنوان کرد: روا

شود البته الزم است روابط عمومی  ها به لحاظ کارکردی متمایز کند؛ وجود تمایز نكته مثبتی برای موفقیت ارزیابی می عمومی

 را به عنوان یك فرآیند مد نظر قرار دهیم نه صرفا یك سری اقدامات که باید انجام شوند.

باید به صورت جدی مدنظر قرار گیرند، عناصری « محوری فرآیند»های صدا و سیما افزود: عناصر کلیدی در  معاون امور استان

های  تر مخاطبان، رصد تاثیرگذاری فعالیت ریزی عملی برای رفع مشكل، چگونگی سخن گفتن با جامعه بزرگ همچون برنامه

 ن بین دارند.صورت گرفته و پژوهش که نقشی اساسی در ای

المللی صدا و سیما آغاز به کار  های بین چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران صبح امروز در مرکز همایش

استاد،  500و با حضور بیش از « خالقیت، نوآوری و تمایز»کرد.چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران با شعار 

 مومی از سراسر کشور،برگزار می شود.مدیر و کارشناس روابط ع

 تجلیل بعمل خواهد آمد.« کاپ خالقیت»در این کنفرانس عالوه بر رونمایی از دو کتاب، از ده برگزیده روابط عمومی با اعطای 
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 فارس نیوز

 

تقدیر و تجلیل از خبرگزاری فارس در چهاردهمین کنفرانس 

 المللی روابط عمومی ایران بین

ونایی خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری فارس در وحید 

المللی روابط عمومی ایران به  چهاردهمین کنفرانس بین

 عنوان خبرنگار فعال معرفی و از وی تقدیر و تجلیل شد.
 

 

 به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس، چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران امروز )یكشنبه( در

، خبرنگار خبرگزاری فارس در چهاردهمین «وحید ونایی»در این کنفرانس  المللی صداوسیما برگزار شد. های بین مرکز همایش

 کنفرانس روابط عمومی ایران به عنوان خبرنگار فعال معرفی و تجلیل شد.

ان خبرنگار فعال و برتر این دوره از همچنین در این کنفرانس علی اکبر قزوینیان خبرنگار ارشد و پیشكسوت ایرنا نیز به عنو

در این مراسم نصراهلل جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و رئیس سازمان فناوری  جشنواره معرفی و تجلیل شد.

های سازمان صداوسیما، محمد مهدی مظاهری رئیس مرکز فرهنگی سازمان اکو  علی دارابی معاون امور استان  اطالعات،

 دی باقریان دبیرکل کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران از خبرنگار خبرگزاری فارس تقدیر و تجلیل کردند.مه و

همچنین حجت االسالم سید سعیدرضا عاملی استاد گروه ارتباطات و مطالعات آمریكای دانشگاه تهران و عضو شورای عالی     

، پروفسور علی محمدی استاد CPAL /nhBarfhoIf Iohos/ohhaIفضای مجازی، مهدی نادری منش پژوهشگر دانشگاه 

ارتباطات دانشگاه ناتینگهام ترنت انگلستان، شهاب اسفندیاری رییس دانشگاه صدا و سیما، قاسم انصاری رنانی استاد مدیریت 

راحی ایران حضور وری ایران، محمدحسن توفیقی بنیانگذار آکادمی ط رفتار سازمانی و مدیر عامل اسبق سازمان ملی بهره

 داشتند.

مقاله علمی در خصوص  ۱0در این مراسم از تعدادی مقاالت برتر تقدیر و کتاب مجموعه مقاالت کنفرانس که در برگیرنده  

روابط عمومی دانش محور و مدیریت محتواست در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت.همچنین در ابن مراسم جلد سوم کتاب 

 عمومی و همچنین روابط عمومی دانش محور و مدیریت محتوا رونمایی شد.استانداردهای روابط 

با حضور جمعی از مدیران « خالقیت، نوآوری و تمایز»المللی روابط عمومی ایران با محوریت  چهاردهمین کنفرانس بین  

ارتباطات در مرکز روابط عمومی های کشور و همچنین اساتید و دست اندرکاران این حرفه و مسئوالن رسانه و علوم 

 المللی صدا و سیما برگزار شد. های بین همایش

 . انتهای پیام/ 
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 خبرگزاری یوپنا

 

 روابط عمومی در جامعه باید به شفافیت منجر شود

المللی روابط  دبیر کمیته علمی چهاردهمین کنفرانس بین

عمومی ایران گفت: اگر در غرب پروپاگاندا و انحراف در 

سازی از طریق روابط عمومی و افكار عمومی صورت  چهره

گیرد اما در جامعه ما این امر لزوماً باید به شفافیت منجر  می

 ها صورت گیرد. شود تا اقبال بیشتری به روابط عمومی
 

 

سازی  راف در چهرهاگر در غرب پروپاگاندا و انح المللی روابط عمومی ایران گفت: دبیر کمیته علمی چهاردهمین کنفرانس بین

گیرد اما در جامعه ما این امر لزوماً باید به شفافیت منجر شود تا اقبال  از طریق روابط عمومی و افكار عمومی صورت می

 ها صورت گیرد. بیشتری به روابط عمومی

المللی  ای بینه الملل روابط عمومی ایران که در مرکز همایش به گزارش یوپنا، حسن بشیر در چهاردهمین کنفرانس بین

 توان دال احساسی و مرکزی آن را تمایز اعالم کرد. صداوسیما برگزار شد، اظهار داشت: تمایز عنصر اصلی خالقیت است لذا می

آید که از اهمیت باالیی برخوردار  ضمن اینكه شناخت انسان از خود و تمایز با دیگران اولین گام شناخت جهان به حساب می

ب خالقیت در ارتباط تصویری و خلق کاراکترها در جهان و ارائه تصویری جذاب و قابل فهم بسیار مهم است.وی افزود: انقال

 است.

ها تعامل بیشتری پیدا کند.دبیر کمیته علمی چهاردهمین کنفرانس  به همین دلیل باید تالش کرد تا جامعه ما با روابط عمومی

سازی از طریق روابط عمومی و افكار  غرب پروپاگاندا و انحراف در چهره المللی روابط عمومی ایران تصریح کرد: اگر در بین

ها صورت  گیرد اما در جامعه ما این امر لزوماً باید به شفافیت منجر شود تا اقبال بیشتری به روابط عمومی عمومی صورت می

 گیرد.

المللی روابط عمومی حل خالقانه مسائل و  نپیام چهاردهمین کنفرانس بی  وی بر لزوم حل خالقانه مسائل تأکید کرد و گفت:

 توان در حل مسئله و طرح سؤال هم تجدیدنظر کرد. ها از دیگران است.ضمن اینكه می لزوم تمایز روابط عمومی

های  همچنین سطح تجزیه و تحلیل خود را باال برده و تفكر خود را در این راستا تغییر داد.بشیر بر لزوم استفاده از پیشران

اطی تأکید کرد و افزود: باید به خوبی تشخیص دهیم که چه چیزی قابلیت تقدیر دارد لذا از نظر رفتاری و اعالم خالقیت و ارتب

 های الزم صورت گیرد. شایستگی فرایندی در این مسیر باید کنترل

المللی روابط  س بینمحور بسیار مهم است.دبیر کمیته علمی چهاردهمین کنفران وی تأکید کرد: ارتباطات شفاف و خالق

فرایند خالقیت همان فرایند تفكر است ضمن اینكه توانایی ایجاد تفكر جدید و تبدیل فكر به ایده قابل   عمومی ایران گفت:

 تواند این خالقیت به تولید تفكر منجر شود. ارائه و عملیاتی هم بسیار مهم است که در نهایت می

ی و عدالت در این فضا در جامعه فعلی هستیم.همچنین انتقال روابط عمومی سنتی به ا بشیر تصریح کرد: نیازمند سواد رسانه



 نیوزویت پایشگر حرفه ای اخبار

94 

گو و رمزگشایی به  مدرن و استفاده از فضای مجازی و عقلگرا و همچنین انتقال روابط عمومی ساکت به روابط عمومی خالق

 ار مهم است.موقع از سخنان مطرح در جامعه و ارتباط روابط عمومی سنتی به سیستماتیك هم بسی
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 ماین نیوز

 

 ۱0نام روابط عمومی سه شرکت صنایع معدنی درمیان 

 روابط عمومی برتر

روابط عمومی برتر کشور با دریافت  ۱0 -گروه صنایع معدنی 

کاپ خالقیت در چهاردهمین کنفرانس روابط عمومی مورد 

تجلیل قرار گرفتند که نام مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه، 

روابط  ۱0کرمان و جهان فوالد سیرجان در میان این  مس

 عمومی دیده می شود.

 

 

( با oPPI۱3۹۶المللی روابط عمومی ایران ) به گزارش ماین نیوز، مراسم تجلیل از برگزیدگان چهاردهمین کنفرانس بین     

المللی صدا و سیما برگزار  های بین ایشآذر در مرکز هم ۱۹، بعد از ظهر امروز یكشنبه «خالقیت، نوآوری و تمایز»محوریت 

 شد.

روابط عمومی فعال تجلیل شد.به این ترتیب در این برنامه از رضا طاهری رئیس  ۱0در این مراسم با اعطاء کاپ خالقیت از 

روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، حمیدرضا عظیمی مدیر مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانك شهر، داود 

طالبی مدیر بانك توسعه تعاون، محمد ناظمی هرندی مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان، روابط عمومی بانك 

مهر اقتصاد، سیدعلی میرافضلی رئیس روابط عمومی مس منطقه کرمان، مسعود میرمحمدی مدیر روابط عمومی شرکت جهان 

ط عمومی شرکت مخابرات استان تهران و عادله مهرابی مدیر روابط فوالد سیرجان، حسنعلی ذوالفقاری مدیرکل دفتر رواب

 عمومی شهرداری قزوین تجلیل به عمل آمد.

مقاله برگزیده و  2در نظر گرفته شده که در آن « پژوهش و تجربه»در این کنفرانس همچنین، یك نشست تخصصی با عنوان 

ری ارائه شد.عالوه بر معرفی مقاالت برتر، کتاب مجموعه همچنین تجارب مدیران روابط عمومی در خصوص خالقیت و نوآو

مقاله علمی در خصوص روابط عمومی دانش محور و مدیریت محتواست منتشر و در  ۱0مقاالت کنفرانس که در برگیرنده 

 اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت.
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 شارا

 

دبیر کمیته علمی کنفرانس: پیام چهاردهمین کنفرانس 

ومی حل خالقانه مسائل و لزوم تمایز روابط روابط عم

 ها از دیگران است عمومی

المللی روابط عمومی حل  پیام چهاردهمین کنفرانس بین

ها از دیگران است.  خالقانه مسائل و لزوم تمایز روابط عمومی

توان در حل مسئله و طرح سؤال هم  ضمن اینكه می

را باال تجدیدنظر کرد. همچنین سطح تجزیه و تحلیل خود 

شبكه اطالع    برده و تفكر خود را در این راستا تغییر داد. 

دکتر حسن بشیر؛ دبیر  -رسانی روابط عمومی ایران )شارا(

المللی روابط عمومی  کمیته علمی چهاردهمین کنفرانس بین

ایران، به منظور ارائه جمع بندی سخنرانی های این 

خالقیت است کنفرانس بین المللی گفت: تمایز عنصر اصلی 

توان دال احساسی و مرکزی آن را تمایز اعالم کرد.  لذا می

ضمن اینكه شناخت انسان از خود و تمایز با دیگران اولین 

آید که از اهمیت باالیی  گام شناخت جهان به حساب می

برخوردار است. وی افزود: انقالب خالقیت در ارتباط تصویری 

ویری جذاب و قابل فهم و خلق کاراکترها در جهان و ارائه تص

بسیار مهم است. به همین دلیل باید تالش کرد تا جامعه ما 

ها تعامل بیشتری پیدا کند. دبیر کمیته  با روابط عمومی

المللی روابط عمومی ایران  علمی چهاردهمین کنفرانس بین

سازی  تصریح کرد: اگر در غرب پروپاگاندا و انحراف در چهره

گیرد اما در  افكار عمومی صورت میاز طریق روابط عمومی و 

جامعه ما این امر لزوماً باید به شفافیت منجر شود تا اقبال 

ها صورت گیرد. وی بر لزوم حل  بیشتری به روابط عمومی

پیام چهاردهمین   خالقانه مسائل تأکید کرد و گفت:

المللی روابط عمومی حل خالقانه مسائل و لزوم  کنفرانس بین

توان  ها از دیگران است. ضمن اینكه می میتمایز روابط عمو

در حل مسئله و طرح سؤال هم تجدیدنظر کرد. همچنین 

سطح تجزیه و تحلیل خود را باال برده و تفكر خود را در این 

های ارتباطی  راستا تغییر داد. بشیر بر لزوم استفاده از پیشران

تأکید کرد و افزود: باید به خوبی تشخیص دهیم که چه 

قابلیت تقدیر دارد لذا از نظر رفتاری و اعالم خالقیت چیزی 

های الزم  و شایستگی فرایندی در این مسیر باید کنترل
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محور  صورت گیرد. وی تأکید کرد: ارتباطات شفاف و خالق

بسیار مهم است. دبیر کمیته علمی چهاردهمین کنفرانس 

فرایند خالقیت همان   المللی روابط عمومی ایران گفت: بین

رایند تفكر است ضمن اینكه توانایی ایجاد تفكر جدید و ف

تبدیل فكر به ایده قابل ارائه و عملیاتی هم بسیار مهم است 

تواند این خالقیت به تولید تفكر منجر شود.  که در نهایت می

ای و عدالت در این  بشیر تصریح کرد: نیازمند سواد رسانه

وابط عمومی فضا در جامعه فعلی هستیم. همچنین انتقال ر

سنتی به مدرن و استفاده از فضای مجازی و عقلگرا و 

همچنین انتقال روابط عمومی ساکت به روابط عمومی 

گو و رمزگشایی به موقع از سخنان مطرح در جامعه و  خالق

ارتباط روابط عمومی سنتی به سیستماتیك هم بسیار مهم 

                 است. 

 

المللی  دکتر حسن بشیر؛ دبیر کمیته علمی   چهاردهمین کنفرانس بین   -شبكه اطالع رسانی روابط عمومی ایران )شارا(  

روابط عمومی ایران، به منظور ارائه جمع بندی سخنرانی های این کنفرانس بین المللی گفت: تمایز عنصر اصلی خالقیت است 

 تمایز اعالم کرد.توان دال احساسی و مرکزی آن را  لذا می

آید که از اهمیت باالیی برخوردار  ضمن اینكه شناخت انسان از خود و تمایز با دیگران اولین گام شناخت جهان به حساب می

است.وی افزود: انقالب خالقیت در ارتباط تصویری و خلق کاراکترها در جهان و ارائه تصویری جذاب و قابل فهم بسیار مهم 

 است.

ها تعامل بیشتری پیدا کند.دبیر کمیته علمی چهاردهمین کنفرانس  باید تالش کرد تا جامعه ما با روابط عمومیبه همین دلیل 

سازی از طریق روابط عمومی و افكار  المللی روابط عمومی ایران تصریح کرد: اگر در غرب پروپاگاندا و انحراف در چهره بین

ها صورت  زوماً باید به شفافیت منجر شود تا اقبال بیشتری به روابط عمومیگیرد اما در جامعه ما این امر ل عمومی صورت می

 گیرد.

المللی روابط عمومی حل خالقانه مسائل و  پیام چهاردهمین کنفرانس بین  وی بر لزوم حل خالقانه مسائل تأکید کرد و گفت:

 و طرح سؤال هم تجدیدنظر کرد.توان در حل مسئله  ها از دیگران است.ضمن اینكه می لزوم تمایز روابط عمومی

های  همچنین سطح تجزیه و تحلیل خود را باال برده و تفكر خود را در این راستا تغییر داد.بشیر بر لزوم استفاده از پیشران

 ارتباطی تأکید کرد و افزود: باید به خوبی تشخیص دهیم که چه چیزی قابلیت تقدیر دارد لذا از نظر رفتاری و اعالم خالقیت و

 های الزم صورت گیرد. شایستگی فرایندی در این مسیر باید کنترل
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المللی روابط  محور بسیار مهم است.دبیر کمیته علمی چهاردهمین کنفرانس بین وی تأکید کرد: ارتباطات شفاف و خالق

دیل فكر به ایده قابل فرایند خالقیت همان فرایند تفكر است ضمن اینكه توانایی ایجاد تفكر جدید و تب  عمومی ایران گفت:

 تواند این خالقیت به تولید تفكر منجر شود. ارائه و عملیاتی هم بسیار مهم است که در نهایت می

ای و عدالت در این فضا در جامعه فعلی هستیم.همچنین انتقال روابط عمومی سنتی به  بشیر تصریح کرد: نیازمند سواد رسانه

گو و رمزگشایی به  را و همچنین انتقال روابط عمومی ساکت به روابط عمومی خالقمدرن و استفاده از فضای مجازی و عقلگ

 موقع از سخنان مطرح در جامعه و ارتباط روابط عمومی سنتی به سیستماتیك هم بسیار مهم است.

                        . 
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 شارا

 

المللی روابط عمومی ایران: روابط  دبیرکل کنفرانس بین

 ها باید وجه تمایز کارشان را پیدا کنندعمومی 

روابط عمومی بیش از هر زمان و عرصه دیگری نیازمند و 

تشنه خالقیت و نوآوری است. به همین دلیل شاغالن روابط 

عمومی باید زمان زیادی را به خالقیت اختصاص 

 -شبكه اطالع رسانی روابط عمومی ایران )شارا(   دهند. 

آذر  ۱۹المللی روابط عمومی ایران  چهاردهمین کنفرانس بین

در مرکز  "\خالقیت، نوآوری و تمایز"\با موضوع  ۹۶

المللی صدا و سیما برگزار شد. به گزارش  های بین همایش

شارا، در ابتدای این کنفرانس، مهدی باقریان دبیرکل 

المللی روابط عمومی ایران، ضمن خیر مقدم به  کنفرانس بین

گفت: خداوند را شاکرم که به  مدعوین و شرکت کنندگان،

من توفیق داد تا برای چهاردهمین بار در کنفرانس روابط 

عمومی در کنار شما باشم. ابتدا دوست دارم از همۀ شما به 

خاطر حمایت و بودن در اینجا تشكر کنم. همچنین 

عالقمندم از همه عزیزانی که تالش کردند این کنفرانس به 

برگزار شود قدردانی نمایم. من  نحو شایسته ای سازماندهی و

خواهیم آینده بهتری برای روابط  ام که اگر می سالها آموخته

کنم بسیاری از ما به همین علت  عمومی رقم بزنیم و فكر می

اینجا هستیم، پس باید از روزمرگی فاصله بگیریم و 

مان را بازاندیشی کنیم و خالقیت و نوآوری را محور و  وظایف

ا و فعالیت های مان قرار دهیم. موسسه مرکز برنامه ه

کارگزار روابط عمومی به عنوان یك عضو جامعه روابط 

عمومی نمی تواند نسبت به این موضوع مهم بی تفاوت باشد 

و به همین دلیل و برای کمك به درك این فرآیند، موضوع 

 "\خالقیت، نوآوری و تمایز"\کنفرانس چهاردهم به 

ر که همه می دانیم اگر اختصاص داده شد. همان طو

خالقیت و نوآوری وجود نداشته باشد حتی زندگی فردی و 

شخصی ما کسالت آور می شود. به همین دلیل است سعی 

می کنیم از امور تكراری کمی فاصله بگیریم و با ابتكار عمل 

زندگی را بهینه تر کنیم. حتی در طبخ غذا و نوع لباس 

ندگی فردی ما مربوط می پوشیدن و یا هر چیز دیگر که به ز

شود ممكن است تغییری ایجاد کنیم و از رویه های معمول 
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فاصله بگیریم. در زندگی سازمانی هم قاعدتا از چنین قاعده 

ای پیروی می کنیم. خالقیت همان جایگاهی که در زندگی 

فردی دارد با یك تفاوت اندك در زندگی سازمانی هم دارد. 

رکت ها بخواهند به حیات خود در واقع اگر سازمان ها و ش

ادامه دهند چاره ای ندارند جز این که فراگردهای خالقیت را 

در موسسات شان تقویت کنند و به موازات آن به اصالح 

سیستم ها و فرایندها هم بپردازند. اما برای ما شاغالن روابط 

عمومی موضوع خالقیت یك موضوع کلیدی و حیاتی است. 

های روابط عمومی باید نیروی در واقع به همه بخش 

خالقیت تزریق شود و با استفاده از فراگردهای خالقیت در 

روابط عمومی انقالب ایجاد کرد. برای این که بتوانیم هنر 

هشتم را از روزمرگی نجات بدهیم و روابط عمومی به جایگاه 

حرفه ای خودش برسد یك راهش این است که یك بازنگری 

های مختلف روابط عمومی داشته کامل در وظایف و بخش 

باشیم هم در ساختارها و هم در فرایندها. خوشبختانه در این 

زمینه سه جلد کتاب استانداردهای روابط عمومی منتشر 

شده که می تواند بسیار کمك کننده باشد. متاسفانه 

رفتارهای ما شبیه یك مهره مارپله است. وقتی به سرمار می 

سقوط می کنیم. معنی اش این است رسیم دوباره به دم مار 

که همیشه در یك دایره بسته در حال در جا زدن هستیم. 

برای این که ما بتوانیم از این وضعیت خودمان را نجات 

بدهیم باید نوآوری را در کوچكترین برنامه ها و فعالیت های 

خودمان دخالت بدهیم تا تاثیرگذاری کارهایی که انجام می 

که طراحی و مخابره می کنیم باال و باالتر دهیم و پیامهایی 

برود. برای مثال اگر می خواهیم تبلیغاتی داشته باشیم سعی 

کنیم خالقانه تر باشد. لذا اگر می خواهیم فعالیتهای ما 

تاثیرگذار شود باید وجه تمایز کارمان را پیدا کنیم. برای 

مثال وجه تمایز این کنفرانس چیست؟ یا وجه تمایز فالن 

یداد یا اطالعیه مطبوعاتی چیست؟ لذا ما باید در همه رو

کارها، وجه تمایز کاری که انجام می دهیم را پیدا کنیم و 

اگر چنین کاری کردیم قطعا به نتیجه دلخواه هم می رسیم. 

معنی روابط عمومی خالق همین است. یعنی پیامی که 

 طراحی می کنید، خدماتی که شما ارایه می دهید، برنامه یا



 نیوزویت پایشگر حرفه ای اخبار

101 

کارزاری که اجرا می کنید باید بگونه ای باشد که حمایت و 

نظر مردم را جلب کند و اگر چنین کاری کردیم به هدف 

 "\نقطه عطف"\موردنظر دست پیدا کردیم. من اعتقاد دارم 

هدف غایی همه فعالیت های روابط عمومی است. نتایج 

مطالعات هم نشان می دهد که خالقیت، نوآوری و تمایزی 

می شود یك عنصر مهم در  "\نقطه عطف"\منجر به که 

فرایند برنامه ریزی و کاری روابط عمومی است. بنابراین 

سازمانهایی که به مردم خدمت ارایه می دهند باید روابط 

عمومی خالقی داشته باشند و ایجاد روابط عمومی خالق، به 

مدیر خالق هم نیاز دارد. خالصه این که فعالیتهای ما باید 

گونه ای باشد که اگر روز روزگاری آن کار متوقف شد مردم ب

نبود آن را متوجه بشوند. پس باید کاری کنیم که کارهای ما 

ارزشمند برای مخاطبان و مشتریان  "\میراث"\به عنوان یك 

 "\نقطه عطف"\ما تلقی شود همان چیزی که ما نامش را 

جمع  خواهم به عنوان ای که در پایان می گذاشتیم. نكته

بندی ارایه کنم این است که روابط عمومی بیش از هر زمان 

و عرصه دیگری نیازمند و تشنه خالقیت و نوآوری است. به 

همین دلیل شاغالن روابط عمومی باید زمان زیادی را به 

               خالقیت اختصاص دهند. 

 

با  ۹۶آذر  ۱۹المللی روابط عمومی ایران  چهاردهمین کنفرانس بین     -شبكه اطالع رسانی روابط عمومی ایران )شارا(  

المللی صدا و سیما برگزار شد.به گزارش شارا، در ابتدای این  های بین در مرکز همایش "\خالقیت، نوآوری و تمایز"\موضوع 

المللی روابط عمومی ایران، ضمن خیر مقدم به مدعوین و شرکت کنندگان،  س بینکنفرانس، مهدی باقریان دبیرکل کنفران

 گفت: خداوند را شاکرم که به من توفیق داد تا برای چهاردهمین بار در کنفرانس روابط عمومی در کنار شما باشم.

از همه عزیزانی که تالش کردند ابتدا دوست دارم از همۀ شما به خاطر حمایت و بودن در اینجا تشكر کنم.همچنین عالقمندم 

خواهیم آینده بهتری  ام که اگر می این کنفرانس به نحو شایسته ای سازماندهی و برگزار شود قدردانی نمایم.من سالها آموخته

کنم بسیاری از ما به همین علت اینجا هستیم، پس باید از روزمرگی فاصله بگیریم و  برای روابط عمومی رقم بزنیم و فكر می

 مان را بازاندیشی کنیم و خالقیت و نوآوری را محور و مرکز برنامه ها و فعالیت های مان قرار دهیم. ظایفو

موسسه کارگزار روابط عمومی به عنوان یك عضو جامعه روابط عمومی نمی تواند نسبت به این موضوع مهم بی تفاوت باشد و 

اختصاص داده  "\خالقیت، نوآوری و تمایز"\نفرانس چهاردهم به به همین دلیل و برای کمك به درك این فرآیند، موضوع ک
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 شد.

همان طور که همه می دانیم اگر خالقیت و نوآوری وجود نداشته باشد حتی زندگی فردی و شخصی ما کسالت آور می شود.به 

 تر کنیم. همین دلیل است سعی می کنیم از امور تكراری کمی فاصله بگیریم و با ابتكار عمل زندگی را بهینه

حتی در طبخ غذا و نوع لباس پوشیدن و یا هر چیز دیگر که به زندگی فردی ما مربوط می شود ممكن است تغییری ایجاد 

کنیم و از رویه های معمول فاصله بگیریم.در زندگی سازمانی هم قاعدتا از چنین قاعده ای پیروی می کنیم.خالقیت همان 

 یك تفاوت اندك در زندگی سازمانی هم دارد.جایگاهی که در زندگی فردی دارد با 

در واقع اگر سازمان ها و شرکت ها بخواهند به حیات خود ادامه دهند چاره ای ندارند جز این که فراگردهای خالقیت را در 

ومی موسسات شان تقویت کنند و به موازات آن به اصالح سیستم ها و فرایندها هم بپردازند.اما برای ما شاغالن روابط عم

 موضوع خالقیت یك موضوع کلیدی و حیاتی است.

در واقع به همه بخش های روابط عمومی باید نیروی خالقیت تزریق شود و با استفاده از فراگردهای خالقیت در روابط عمومی 

ای خودش برسد انقالب ایجاد کرد.برای این که بتوانیم هنر هشتم را از روزمرگی نجات بدهیم و روابط عمومی به جایگاه حرفه 

یك راهش این است که یك بازنگری کامل در وظایف و بخش های مختلف روابط عمومی داشته باشیم هم در ساختارها و هم 

 در فرایندها.

خوشبختانه در این زمینه سه جلد کتاب استانداردهای روابط عمومی منتشر شده که می تواند بسیار کمك کننده 

یه یك مهره مارپله است.وقتی به سرمار می رسیم دوباره به دم مار سقوط می کنیم.معنی اش باشد.متاسفانه رفتارهای ما شب

 این است که همیشه در یك دایره بسته در حال در جا زدن هستیم.

برای این که ما بتوانیم از این وضعیت خودمان را نجات بدهیم باید نوآوری را در کوچكترین برنامه ها و فعالیت های خودمان 

 الت بدهیم تا تاثیرگذاری کارهایی که انجام می دهیم و پیامهایی که طراحی و مخابره می کنیم باال و باالتر برود.دخ

برای مثال اگر می خواهیم تبلیغاتی داشته باشیم سعی کنیم خالقانه تر باشد.لذا اگر می خواهیم فعالیتهای ما تاثیرگذار شود 

برای مثال وجه تمایز این کنفرانس چیست؟ یا وجه تمایز فالن رویداد یا اطالعیه باید وجه تمایز کارمان را پیدا کنیم.

مطبوعاتی چیست؟ لذا ما باید در همه کارها، وجه تمایز کاری که انجام می دهیم را پیدا کنیم و اگر چنین کاری کردیم قطعا 

 به نتیجه دلخواه هم می رسیم.

که طراحی می کنید، خدماتی که شما ارایه می دهید، برنامه یا کارزاری  معنی روابط عمومی خالق همین است.یعنی پیامی

که اجرا می کنید باید بگونه ای باشد که حمایت و نظر مردم را جلب کند و اگر چنین کاری کردیم به هدف موردنظر دست 

 پیدا کردیم.

یج مطالعات هم نشان می دهد که هدف غایی همه فعالیت های روابط عمومی است.نتا "\نقطه عطف"\من اعتقاد دارم 

می شود یك عنصر مهم در فرایند برنامه ریزی و کاری روابط عمومی  "\نقطه عطف"\خالقیت، نوآوری و تمایزی که منجر به 

 است.
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بنابراین سازمانهایی که به مردم خدمت ارایه می دهند باید روابط عمومی خالقی داشته باشند و ایجاد روابط عمومی خالق، به 

مدیر خالق هم نیاز دارد.خالصه این که فعالیتهای ما باید بگونه ای باشد که اگر روز روزگاری آن کار متوقف شد مردم نبود آن 

 را متوجه بشوند.

ارزشمند برای مخاطبان و مشتریان ما تلقی شود همان چیزی  "\میراث"\پس باید کاری کنیم که کارهای ما به عنوان یك 

خواهم به عنوان جمع بندی ارایه کنم این است که روابط  ای که در پایان می گذاشتیم.نكته "\طه عطفنق"\که ما نامش را 

 عمومی بیش از هر زمان و عرصه دیگری نیازمند و تشنه خالقیت و نوآوری است.

 .                     به همین دلیل شاغالن روابط عمومی باید زمان زیادی را به خالقیت اختصاص دهند.
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 شارا

 

 روابط عمومی فعال با اعطاء کاپ خالقیت ۱0تجلیل از 

 

 

المللی روابط عمومی  در مراسم افتتاحیه   چهاردهمین کنفرانس بین   -شبكه اطالع رسانی روابط عمومی ایران )شارا(          

ها در  روابط عمومی فعال تجلیل به عمل آمد.در این مراسم که با حضور جمعی از شخصیت ۱0ایران با اعطاء کاپ خالقیت از 

سیما برگزار شد از رضا طاهری رییس روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب المللی صداو های بین مرکز همایش

)مدال روابط عمومی(، حمیدرضا عظیمی مدیر مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانك شهر، داود طالبی مدیر بانك توسعه 

مومی بانك مهر اقتصاد، تعاون، محمد ناظمی هرندی مدیر محترم روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان، روابط ع

سیدعلی میرافضلی رییس روابط عمومی مس منطقه کرمان، مسعود میرمحمدی مدیر روابط عمومی شرکت جهان فوالد 

سیرجان، حسنعلی ذوالفقاری مدیرکل دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران و عادله مهرابی مدیر روابط عمومی 

 شهرداری قزوین تجلیل به عمل آمد.

مقاله برگزیده و همچنین  2در نظر گرفته شده که در آن « پژوهش و تجربه»در این کنفرانس یك نشست تخصصی با عنوان 

تجارب مدیران روابط عمومی در خصوص خالقیت و نوآوری ارایه شد.عالوه بر معرفی مقاالت برتر، کتاب مجموعه مقاالت 

روابط عمومی دانش محور و مدیریت محتواست منتشر و در اختیار مقاله علمی در خصوص  ۱0کنفرانس که در برگیرنده 

 شرکت کنندگان قرار گرفت.

                              . 
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 ایسكانیوز

 

تقدیر از مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد شاهرود در 

 المللی روابط عمومی ایران کنفرانس بین

ایران از سید امیر رضا المللی روابط عمومی  در کنفرانس بین

حسینی نژاد مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی 

رسانی استان  شاهرود و عضو هیات رئیسه شورای اطالع

 سمنان تقدیر شد.
 

 

المللی روابط عمومی  ای که به امضای مهدی باقریان دبیر کل کنفرانس بین به گزارش ایسكانیوز، در بخشی از متن تقدیرنامه 

المللی روابط عمومی ایران در  عالی در برگزاری چهاردهمین کنفرانس بین رسیده آمده است: مشارکت ارزشمند حضرت ایران

المللی صداوسیما که مایه مباهات و سربلندی ما گردید شایسته سپاس و  های بین در مرکز همایش ۱3۹۶آذرماه  ۱۹تاریخ 

 تقدیر فراوان است.

ترین رویداد علمی روابط عمومی کشور این لوح سپاس به حضورتان  برگزاری باشكوه بزرگ پاس حسن همكاری شما در لذا به

المللی صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران و با حضور معاون  های بین گردد.در کنفرانس یادشده که در مرکز همایش تقدیم می

ید، مدیران و کارشناسان روابط عمومی ایران و جهان های صداوسیما برگزار شد صدها نفر از اسات وزیر ارتباطات و معاون استان

 شرکت داشتند.

ساله  شود همه ها برگزار می ای روابط عمومی ترین رویداد علمی کشور در حیطه حرفه عنوان شاخص این کنفرانس که به

ای نوین در این حرفه ه یابی به روش آورد تا برای ارتقای حرفه روابط عمومی و دست اساتیدی را از سراسر جهان دورهم می

 مطالبی را ارائه کنند.

های قبلی نیز عناوینی چون نماینده برتر استانی و روابط عمومی نوآور را کسب کرده  ازاین و در کنفرانس حسینی نژاد پیش

 بود.
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 شما نیوز

 

 اهدای کاپ خالقیت به روابط عمومی بانك توسعه تعاون

ی روابط عمومی به روابط الملل در چهاردهمین کنفرانس بین

 عمومی بانك توسعه تعاون کاپ خالقیت اهدا شد.

 

 

ها و موسسات دولتی و خصوصی در  با حضور شرکت  المللی روابط عمومی به گزارش شمانیوز ، چهاردهمین کنفرانس بین    

در روابط عمومی برگزار گردید های صداوسیما برگزار گردید.در این کنفرانس که با محور خالقیت و نوآوری  سالن همایش

 روابط عمومی بانك به دلیل پیشرو بودن در این بحث موفق به دریافت کاپ خالقیت شد.

 منبع : روابط عمومی بانك توسعه تعاون  .
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 ایلنا

 

درخشش روابط عمومی مناطق نفت خیز جنوب در 

 پانزدهمین جشنواره ملی

مدال " می ایران در پانزدهمین جشنواره ملی روابط عمو

به رضا طاهری رییس روابط عمومی  "روابط عمومی ایران

 شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اعطاء شد.
 

 

به رضا طاهری رییس روابط عمومی شرکت  "\مدال روابط عمومی ایران"\ در پانزدهمین جشنواره ملی روابط عمومی ایران  

خبرنگار ایلنا از خوزستان، پانزدهمین جشنواره ملی روابط عمومی ایران، ملی مناطق نفت خیز جنوب اعطاء شد.به گزارش 

بخش جوایز ویژه، جوایز فعاالن روابط عمومی، جوایز اصلی، انتشارات و روابط  5آذر ماه در  20و دوشنبه  ۱۹روزهای یكشنبه 

مدال روابط عمومی "\فت خیز جنوب روابط عمومی شرکت ملی مناطق ن عمومی آنالین برگزار گردید که در بخش جوایز ویژه 

 را کسب کرد. "\ایران

این مدال به دلیل فعالیت ها و سوابق تاثیر گذار رضا طاهری در حوزه روابط عمومی که طی سال های گذشته انجام شده 

عمومی رییس روابط اداری و اجتماعی روابط  •است، اعطاء شد.برخی اقدامات و فعالیت های انجام شده:سمت های پیشین:

مسئول هماهنگی و تشریفات دفتر  •رییس روابط عمومی شرکت خدمات ترابری و پشتیبانی نفت •مناطق نفت خیز جنوب

رئیس  •مسئول هماهنگی و تشریفات امور مسافرت مناطق نفت خیز جنوب •مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

دبیر شورای فرهنگی و تبلیغات اسالمی مناطق نفت خیز  •وبکمیته مطالعات و انتشارات شرکت ملی مناطق نفت خیز جن

( کسب نشان برتر و تندیس ۱عضو افتخاری و فعال پایگاه مقاومت بسیج شهید تندگویان وزارت نفت جنوبافتخارات: •جنوب

وابط ( کسب نشان برتر سیزدهمین جشنواره انتشارت ر2(۱3۹۶طالیی سومین همایش مسئولیت اجتماعی وزارت نفت )تیر 

( کسب نشان 4(۱3۹5( کسب نشان برتر چهاردهمین جشنواره روابط عمومی های برتر ایران )دی 3(۱3۹۶عمومی ایران )تیر 

مشارکت در چاپ و انتشار  •(کتاب و نشریات:۱3۹5برتر سومین جشنواره روابط عمومی های استان خوزستان)اردیبهشت 

مشارکت  •مشارکت در چاپ و انتشار کتب جامع تاریخ یكصد ساله نفت "•\مناطق نفت خیز جنوب به روایت تصویر"\کتاب 

مدیر  •مدیر مسئول ویژه نامه و نشریه طالی سیاه •در چاپ و انتشار کتب جامع مناطق نفت خیز جنوب و دفاع مقدس

 مسئول ویژه نامه و نشریه نفت خیز.
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 شارا

 

عمومی های سازمان صدا و سیما: روابط  معاون امور استان

 هوشمند نیازمند مدیر خالق است

دارابی با بیان اینكه در روابط عمومی خالق باید با استفاده از 

رویكرد و مهارت و نگرش ارتباطی موثر ارتباطات سازمان 

خود را به تصویر کشیده و در راه رسیدن به آن هوشمندانه 

گرایی  ریزی کرد گفت: در حقیقت باید از کلیشه برنامه

 کرد.اجتناب 

 

 

المللی روابط عمومی ایران در  علی دارابی در   چهاردهمین کنفرانس بین  -شبكه اطالع رسانی روابط عمومی ایران )شارا(  

اندرکاران و برگزارکنندگان این کنفرانس و قدردانی از پشتكار و  المللی صدا و سیما ضمن تشكر از دست های بین مرکز همایش

ها و نقش آفرینی آنها  کاربردی گفت: قرن بیست و یكم به راستی عصر رسانه –های علمی  سلسله نشستاراده برای تداوم این 

 هاست. در همه عرصه

های قرن و تاثیرگذاری آنها بر افكار  های نوین به عنوان اَبر رسانه های مجازی و رسانه وی افزود: ظهور و قدرت نمایی شبكه

های سازمان صدا و سیما با بیان اینكه در عصر تنوع، تكثر، تعدد  ت.معاون امور استانترین دلیل این مساله اس عمومی، مهم

گیری از  ها و بهره ها قرار داریم خاطرنشان کرد: آگاهی، دانش، هنر و فن ارتباط با رسانه امان آن گیر و بی ها و رقابت نفس رسانه

 .شود شاخص بزرگ مدیریتی تلقی می»آنها برای انتقال پیام یك 

ها و کاهش حوزه اختیارات و قلمرو وظایف آنها و قدرت گرفتن و بَر کشیدن نیروهای  وی ادامه داد: کوچك شدن دولت

ها ثمره دوران کنونی  ( یا سمنOcNها و نهادهای غیردولتی و مردم نهاد ) اجتماعی یا همان جامعه مدنی و گسترش سازمان

ولتی باید با درك زمان، احساس مسئولیت، کارآمدی و پاسخگو بودن را سرلوحه ها و نهادهای د است و در این شرایط، دستگاه

 کار خود قرار دهند.

ای تر،  تر، حرفه ها جدی رابطه الزم و ملزوم بین روابط عمومی و رسانه دارابی با اشاره به اینكه بر این اساس نقش روابط عمومی

ها  توان از عصر رسانه از گذشته خواهد بود گفت: به عبارت دیگر نمی تر های وجودی و فعالیت آنها اساسی کارآمدتر و عرصه

 ها را نادیده گرفت چرا که آنها الزم و ملزوم یكدیگر هستند. گفت بدون آنكه روابط عمومی

ف و رود در زمینه عملی از تعاری ها انتظار می عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما افزود: در قرن بیست و یكم و عصر رسانه

های سنتی روابط عمومی فاصله بگیریم و درك واحد از اهمیت، کارکرد، جایگاه و تاثیرگذاری روابط عمومی در یك  کار ویژه

سازمان، نهاد یا موسسه داشته باشیم البته برای دستیابی به این مهم الزم است به دو پرسش پاسخ داده شود؛ اینكه روابط 

 برند. ها از چه مشكالتی رنج می گر اینكه روابط عمومیخواهیم و دی عمومی را برای چه می

توان گفت روابط عمومی الزم است تا شاهد  وی ادامه داد: پاسخ سوال نخست را باید در چند بخش ارائه داد؛ در واقع می

دیگر نهادها و هستند باشیم، ارتباط با مخاطب و   هایی که با سازمان در ارتباط برقراری ارتباط موثر و هدفمند با گروه
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ها باشد که در واقع مهمترین وظیفه  ها و ارتباطات، منافع مشترك میان آن ای که محورفعالیت های مرتبط به گونه سازمان

ها یا موسسه به افكار عمومی ارائه دهیم، توانایی دفاع از منافع  روابط عمومی نیز همین است، تصویری روشن از سازمان

بندی، فرموله کردن آنها و انتقال به سازمان و پاسخگویی  ا داشته باشیم، تجمیع تقاضاها، دستهسازمان در افكار عمومی ر

بانی اطالعات مرتبط با  مناسب به آنها برای افكار عمومی محقق شود و در کنار همه اینها، رصد، پایش، غربالگری و دروازه

 سازمان متبوع و انعكاس آن به مقامات سازمانی صورت بگیرد.

ها نقش اساسی در درون یك  سازمانی دارابی با بیان اینكه روابط عمومی ها در انسجام و وحدت درون قش روابط عمومین

وری و ارتقاء انگیزش  سازمان دارند خاطرنشان کرد: از ایجاد انسجام ، وحدت درون سازمانی تا کاهش شایعات و افزایش بهره

 دهای روابط عمومی متصور بود.توان در کارکر سازمان و وجدان کاری را می

توان به  ها دچار مشكالتی نیز هستند که از آن جمله می های رسانه ملی گفت: در حال حاضر روابط عمومی معاون امور استان

ای، عدم گذراندن  روزمرگی و فقدان خالقیت، عدم برخورداری از استانداردهای آموزشی، فقدان قوانین و ضوابط نظارت حرفه

ها و عدم وجود  رعیتی در برخی دستگاه –ی شاگرد و استادی توسط کارشناسان روابط عمومی، ایجاد روابط ارباب ها دوره

ها، بودجه، تشخص و منزلت سازمانی و حوزه اختیارات  عنصر خالقیت و نیز مشكالتی پیرامون جایگاه سازمانی روابط عمومی

 اشاره کرد.

ع و عنوان کنفرانس چهاردهم پرداخت و افزود: بر این باورم که در امر خالقیت و وی در بخشی دیگر از سخنان خود به موضو

رویكرد با  ۶ها و معیارهای قابل سنجش مبنای تحقق این امر مهم باشد، در این راستا  تمایز باید رویكردهای کلیدی با شاخص

رتباطی، خاتمیت و افول دوران کنترل و توان برشمرد که رویكرد حذفی با چهار شاخصه حذف تفكر غیر ا شاخص را می ۱2

 کننده روابط عمومی و استقالل و ثبات رأی نخستین مورد است. ها، اتكا به نقش مشارکت فرماندهی بر روابط عمومی

 دارابی با بیان اینكه در روابط عمومی خالق باید با استفاده از رویكرد و مهارت و نگرش ارتباطی موثر ارتباطات سازمان خود را

 گرایی اجتناب کرد. ریزی کرد گفت: در حقیقت باید از کلیشه به تصویر کشیده و در راه رسیدن به آن هوشمندانه برنامه

کننده و متقاعد  عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما عنوان کرد: اگر در گذشته بروی مقوالتی چون آموزش دهنده، تسهیل

تاکید بایسته شود.وی با بیان اینكه فاصله بین « کننده شریك، همكار، مشارکت»ر شد در شرایط کنونی باید ب کننده تاکید می

مخاطبان و فعاالن در ابعاد گوناگون زیاد شده است، افزود: امروزه مخاطب منفعل به مخاطب « نسل گذشته»و « نسل نو»

 فعال، دو سویه، پرسشگر و تعاملی تبدیل شده است.

دارد دارابی خاطرنشان کرد: افراد خالق چون کنجكاو، جستجوگر و پرسشگر هستند مرتب نسبت ن« خالقیت»با « به فرموده»

های جدید برای خود و سازمان متبوع هستند، این دسته از افراد به خاطر تشّخص و  ها و ایده به دنبال نوآوری و خلق موقعیت

هیچ نسبتی ندارد « خالقیت»با « به فرموده»یگر رأی مستقل، مطیع بی چون و چرای مقامات باال دستی نیستند و به عبارت د

البته بیان این سخن به معنای نادیده انگاشتن سلسله مراتب اداری نیست بلكه باید یك روابط عمومی خالق و کارآمد در وهله 

 ها متقاعد کند. ها و برنامه اول بتواند رئیس و مسئوالن باالدستی خود را درباره سیاست

را رویكرد دوم دانست و با اشاره به نخستین شاخصه آن « محوری ارتباطی برنامه»های سازمان صدا و سیما،  معاون امور استان

های منحصر به فردی برای مخاطب  هایی که ارزش یعنی تفكر استراتژیك ارتباطی گفت: از طریق تشخیص و تقویت فعالیت
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ی و آینده اندیشی؛ آینده پژوهی، پیشگویی، فال و رمالی نیست پژوه آفریند یعنی همان آینده کند، مزیت رقابتی می ایجاد می

آوری اطالعات و تحلیل  کوشد استفاده از جمع بلكه یك رشته علمی است که در دنیا مراکز متعددی برای آن ایجاد شده و می

 های علمی، شهودی، تجربی رویدادی، آینده را شناسایی و کشف کند. آنها و به کارگیری روش

ح کرد: در روابط عمومی خالق و نوآور باید برای دسترسی به مخاطبان و ایجاد تفاهم و جلب اعتماد و مشارکت آنان وی تصری

 های به روز خالقیت اهتمام داشت. ریزی ارتباطی علمی صورت بگیرد همچنین در استفاده از تكنیك برنامه

مداری  ها گفت: استراتژی نیه علمی و عملی روابط عمومیدارابی با تاکید بر آموزش به عنوان راهكاری اساسی در تقویت ب

های رسانه ملی با بیان  ارتباطی دیگر رویكردی است که در این حوزه نیازمند توجه اساسی به آن هستیم.معاون امور استان

تباطی شرطی مهم در های نوین ار گیری از فناوری های ارتباطی و بهبود ارتباط و تعامل راهبردی با بهره اینكه توسعه کانال

های یكپارچه، جامع، منسجم و هماهنگ  استراتژی ارتباطی برنامه?رود گفت: تحقق اهداف روابط عمومی کارآمد به شمار می

سازد همچنین برای ایجاد اطمینان از اینكه  های محیطی آن مرتبط می های استراتژیك سازمان را به چالش است که مزیت

 شود. طریق اقدامات مناسب تامین خواهند شد طراحی میهای اساسی سازمان از  هدف

وی به رویكرد چهارم یعنی تفكر مهندسی ارتباطی پرداخت و افزود: مهندسی ارتباطی، یعنی ارائه توصیفی فنی از یك سیستم 

 در گذر زمان باشد.دهنده ساختار اجزاء آن، ارتباط بین آنها و اصول و قواعد حاکم بر طراحی و تكامل آنها  ارتباطی که نشان

روابط عمومی هوشمند نیازمند مدیر خالق است دارابی استانداردسازی ارتباطی در روابط عمومی نوآور را رویكرد پنجم 

ای سازی در روابط عمومی باید به مثابه یك راهبرد تلقی شود البته در این بین  ای گرایی و حرفه برشمرد و تصریح کرد: حرفه

 تنهایی کارساز نیستند بلكه روابط عمومی هوشمند نیازمند مدیر خالق نیز هست. ابزارهای هوشمند به

های صدا و سیما کهنگی، یكنواختی، عدم پویایی و عدم اثربخشی رفتارها را عوامل مخرب در این زمینه  معاون امور استان

 ها را در دستور کار قرار داد. باز آفرینی آنها و ضرورت بازآمایی و  دانست و گفت: باید راهكارها و سبك مدیریت روابط عمومی

وی ادامه داد: فرآیندسازی ارتباطی رویكرد ششم است که دارای دو شاخصه فرآیندهای ارتباطی کیفی و عملیاتی خواهد 

بط بود.دارابی به مسئله تمایز پرداخت و عنوان کرد: روابط عمومی موفق، روابط عمومی است که بتواند خود را از دیگر روا

شود البته الزم است روابط عمومی  ها به لحاظ کارکردی متمایز کند؛ وجود تمایز نكته مثبتی برای موفقیت ارزیابی می عمومی

 را به عنوان یك فرآیند مد نظر قرار دهیم نه صرفا یك سری اقدامات که باید انجام شوند.

باید به صورت جدی مدنظر قرار گیرند، عناصری « محوری یندفرآ»های صدا و سیما افزود: عناصر کلیدی در  معاون امور استان

های  تر مخاطبان، رصد تاثیرگذاری فعالیت ریزی عملی برای رفع مشكل، چگونگی سخن گفتن با جامعه بزرگ همچون برنامه

 صورت گرفته و پژوهش که نقشی اساسی در این بین دارند.

                           . 
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ری پایگاه خب

 تحلیلی بانك مردم

 

 خالقیت گرفت” کاپ” بانك مهر اقتصاد 

 

 

پایگاه خبری تحلیلی بانك مردم: روابط عمومی بانك مهر اقتصاد موفق به دریافت کاپ خالقیت از چهاردهمین کنفرانس بین 

 المللی روابط عمومی ایران شد.
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 ایران اکونومیست

 

 خالقیت شدبانك مهر اقتصاد برنده کاپ 

روابط عمومی بانك مهر اقتصاد موفق به دریافت کاپ 

خالقیت از چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی 

 ایران شد.

 

 

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانك مهر اقتصاد؛در این کنفرانس که با موضوع  -ایران اکونومیست   

های بین المللی صدا و سیما  با حضور اساتید، مدیران و کارشناسان روابط عمومی در مرکز همایشخالقیت، نوآوری و تمایز 

روابط عمومی برتر اهدا شد که روابط عمومی بانك مهر اقتصاد نیز با ارائه  ۱0به « کاپ خالقیت»برگزار شد برای اولین بار 

 سند راهبردی ارتباطی بانك در میان برترین ها قرار گرفت.

همچنین در این کنفرنس سه مقاله برتر در حوزه روابط عمومی نیز معرفی شدند که تندیس مقاله سوم به روابط عمومی بانك 

المللی روابط عمومی ایران از دو کتاب  افتتاحیه چهاردهمین کنفرانس بین  مهر اقتصاد رسید.بر اساس این گزارش در آیین

رونمایی شد که این « استانداردهای روابط عمومی جلد سوم»و « و مدیریت محتوا محور  روابط عمومی دانش»علمی با عنوان 

کتب حاوی فرآیندهای مدیریتی است و بخشی از آن برای نخستین بار به راهنماهای حوزه روابط عمومی که توسط انجمن 

 خبرگان روابط عمومی طراحی شده پرداخته است.

ای خالقیت و  ای و حرفه های توسعه ید بر اصول تمایز، خالقیت و نوآوری، راهبردای با تاک گفتنی است پذیرش و تطبیق حرفه

نوآوری، استراتژی، برنامه ریزی و ارزش آفرینی در روابط عمومی خالق و نوآور، ظرفیت شناسی و تاثیرگذاری نوآوری و 

بط عمومی نوآور و خالق، توصیف و های روابط عمومی، منابع انسانی، فرهنگ سازمانی و روا خالقیت در اثربخشی فعالیت

ها و موسسات غیردولتی در ارتقا فعالیت ها، از  تحلیل وضعیت موجود نوآوری و خالقیت در روابط عمومی، تحلیل نقش سازمان

 جمله موضوعات اصلی این کنفرانس بود.
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 شارا

 

روابط عمومی جمهوری اسالمی ایران بازیگر صحنه بیرحمانه 

 می باشد شطرنج جهانی

روابط عمومی جمهوری اسالمی ایران بازیگر صحنه بیرحمانه 

شطرنج جهانی می باشد و در این نبرد کیش و مات های 

 "\روابط عمومی خالق، نواور و متمایز"\جهانی و منطقه ای، 

چشم، فكر، گوش، خط شكن و راهنمای ملت بزرگ ایران 

 می باشد.

 

 

 CPAL /nhBarfhoIfدکتر مهدی نادری منش پژوهشگر دانشگاه   -شبكه اطالع رسانی روابط عمومی ایران )شارا(  

Iohos/ohhaI  المللی روابط عمومی گفت: علم، دانش و فناوری در شرف یك انفجار مهیب  در   چهاردهمین کنفرانس بین

Brh Bhfh دیدی از تمام ابعاد یك زندگی جدید، علوم جدید، اقتصاد می باشد که تشعشعات این تحول و تكامل تعریف ج

جدید، روابط جدید، فناوری جدید، تمدن جدید، پیشرفت جدید، آینده جدید، مهندسی افكار و نوعی انسانی جدید را رقم زده 

 است.

قابت، امنیت، فرهنگ، اولین سخنران علمی کنفرانس افزود: تغییر معادالت جهانی در زمینه اقتصاد، صنعت، علوم، تسلط، ر

( شروع BPoمیدان نبرد، یادگیری متفاوت، روابط شخصی، اجتماعی و عمومی، کنترل، قدرت، کنترل افكار و رفتار )زامبی 

 شده است.

و  IrisehorIf.سناریونگاری، "\سناریو"\دکتر مهدی نادری منش با اشاره به سه رکن وابط عمومی خالق؛ توانایی نوشتن 

LBBIGrhorIf   می باشد تا بتواند آینده این جهان دانش  "\روابط عمومی خالق، نواور و متمایز"\گفت:  این جهان نیازمند

 محور را با در نظر گرفتن تحوالت بزرگ علمی ترسیم و مدیریت کند.

جتماعی، را در زمینه های اقتصادی، صنعتی، علمی، ا "\شما"\، دیگری آینده "\شما"\گفت: اگر قبل از  این پژوهشگر 

سیاسی، هنری، محیط زیست، کشاورزی، رفتار، افكار، فناوری، عالیق و ضعف ها نگاشته، ترسیم و طراحی کرده باشد آنوقت 

خواهید داشت که یك نظاره گر، مفعول و محروم خواهید بود و  "\تدافعی و عكس العملی "\فقط و فقط یك دنیای  "\شما"\

 اشیه ها، اتالف، فشارها، خرابی ها، تنش ها، ضعف ها، عقب افتادگی ها و ... می شود.تمام انرژی شما هزینه درگیری ها، ح

وی تصریح کرد: تمام دستاوردهای بشر، پیشرفت ها، اختراعات، نواوری ها، فناوری، تمدن، جوایز نوبل، پیروزی ها و خروجی 

زندگی و آینده ان شخص متعلق به شماست  های ذهن انسان هستند.اگر ذهنی را درگیر و یا تسلط کنی آنوقت موجودیت،

دکتر نادری منش در پایان گفت:  روابط عمومی جمهوری اسالمی ایران بازیگر صحنه بیرحمانه شطرنج جهانی می    ؟!   

چشم، فكر، گوش، خط  "\روابط عمومی خالق، نواور و متمایز"\باشد و در این نبرد کیش و مات های جهانی و منطقه ای، 

 اهنمای ملت بزرگ ایران می باشد.شكن و ر
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 شارا

 

استاد ارتباطات دانشگاه ناتینگهام ترنت انگلستان: کارشناسی 

ارتباطات در قلب سیاست های روابط عمومی سازی شده قرار 

 دارد

کارشناسی ارتباطات در قلب سیاست های روابط عمومی 

دارد. توانایی برای کارشناسی ارتباطی یك سازی شده قرار 

خبر یعنی: توانایی برای دست کاری نه تنها آنچه مقامات 

رسمی بیان می کنند بلكه همچنین دست کاری آنچه رسانه 

شبكه اطالع رسانی روابط عمومی    ها به آن می پردازند. 

پروفسور علی محمدی استاد ارتباطات دانشگاه  -ایران )شارا(

المللی  ام ترنت انگلستان در چهاردهمین کنفرانس بینناتینگه

کارشناسی "\روابط عمومی ایران در سخنرانی خود با عنوان 

ارتباطات؛ هنر روابط عمومی سیاسی با تاکید بر خالقیت و 

گفت: یكی از ابعاد سیاست های دموکراتیك توده  "\نوآوری

از  ای، ایجاد هیجان است درست همان گونه که شعبده بازان

دود و آینه برای منحرف کردن حواس مخاطبانشان استفاده و 

کَلَك خود را پیاده می کنند، ماشین سیاسی و کارکنان رسانه 

ای آن نیز به همان ترتیب عمل می کنند. استاد ارتباطات 

روابط “دانشگاه ناتینگهام ترنت انگلستان افزود: در نتیجۀ 

و آشكاری عوام فریبی به نح” عمومی شدن سیاست ها

پشتیبان فرایند سیاسی شد. این مسئله تا حدی به این خاطر 

رخ داد که مشاوران سیاسی بیش از آنكه به عنوان مشاوران 

پشت صحنه باقی بمانند به عنوان بازیگران مردمی در حزب 

خود ظاهر شدند. امروزه واضح است که صنعت کارشناسی 

ی را تقویت ارتباطات فرایندهای سیاسی دموکراسی توده ا

می کنند. وی در خصوص کارشناسی ارتباطات گفت: 

کارشناسی ارتباطات در قلب سیاست های روابط عمومی 

سازی شده قرار دارد. توانایی برای کارشناسی ارتباطی یك 

خبر یعنی: توانایی برای دست کاری نه تنها آنچه مقامات 

رسمی بیان می کنند بلكه همچنین دست کاری آنچه رسانه 

ها به آن می پردازند. پروفسور علی محمدی در پایان گفت: 

کارشناسان ارتباطات استخدام می شوند تا کارشناس رفتار با 

روزنامه نگاران باشند، تا حدی شغل شان آن است که به 

سیاستمداران توضیح دهند تا در مقابل روزنامه نگاران چه 
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                                             کنند و چه نكنند. 

 

پروفسور علی محمدی استاد ارتباطات دانشگاه ناتینگهام ترنت انگلستان در      -شبكه اطالع رسانی روابط عمومی ایران )شارا(  

کارشناسی ارتباطات؛ هنر روابط عمومی "\المللی روابط عمومی ایران در سخنرانی خود با عنوان  چهاردهمین کنفرانس بین

گفت: یكی از ابعاد سیاست های دموکراتیك توده ای، ایجاد هیجان است درست همان  "\اکید بر خالقیت و نوآوریسیاسی با ت

گونه که شعبده بازان از دود و آینه برای منحرف کردن حواس مخاطبانشان استفاده و کَلَك خود را پیاده می کنند، ماشین 

 مل می کنند.سیاسی و کارکنان رسانه ای آن نیز به همان ترتیب ع

عوام فریبی به نحو ” روابط عمومی شدن سیاست ها“استاد ارتباطات دانشگاه ناتینگهام ترنت انگلستان افزود: در نتیجۀ 

آشكاری پشتیبان فرایند سیاسی شد.این مسئله تا حدی به این خاطر رخ داد که مشاوران سیاسی بیش از آنكه به عنوان 

 عنوان بازیگران مردمی در حزب خود ظاهر شدند. مشاوران پشت صحنه باقی بمانند به

امروزه واضح است که صنعت کارشناسی ارتباطات فرایندهای سیاسی دموکراسی توده ای را تقویت می کنند.وی در خصوص 

کارشناسی ارتباطات گفت: کارشناسی ارتباطات در قلب سیاست های روابط عمومی سازی شده قرار دارد.توانایی برای 

ی ارتباطی یك خبر یعنی: توانایی برای دست کاری نه تنها آنچه مقامات رسمی بیان می کنند بلكه همچنین دست کارشناس

 کاری آنچه رسانه ها به آن می پردازند.

پروفسور علی محمدی در پایان گفت: کارشناسان ارتباطات استخدام می شوند تا کارشناس رفتار با روزنامه نگاران باشند، تا 

 شان آن است که به سیاستمداران توضیح دهند تا در مقابل روزنامه نگاران چه کنند و چه نكنند.حدی شغل 

                                                                  . 
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 شارا

 

فعاالن روابط عمومی برای اثرگذاری بیشتر بر مخاطبان از 

 ارتباطات تصویری بهره بگیرند

ارتباطات تصویری به فعاالن عرصه روابط عمومی کمك می 

کند که مانند یك نقاش برجسته، مفاهیم مورد نظر را به 

تصویر بكشند و با بهره مندی از قدرت تصویر و نماد، به 

 اثرگذاریهای بهتری بر ذهن مخاطبان دست یابند.
 

 

نجفی امامی کارگردان و فعال عرصه جلوه های ویژه بصری  محمد رضا   -شبكه اطالع رسانی روابط عمومی ایران )شارا(  

المللی روابط عمومی ایران بود که با اشاره به انتقال صحیح مفاهیم به شكل  سخنران بعدی   چهاردهمین کنفرانس بین

م و نسبت به اثرگذار به عنوان مهمترین چالش عرصه ارتباطات، گفت: هر یك از ما وقتی در تعامل با دیگران قرار می گیری

انتقال مفاهیم ذهنی مورد نظر خود اقدام می کنیم همواره با دو سوال بحث برانگیز مواجه می شویم: یك اینكه آیا توانستیم 

مفهوم و محتوای پیام خود را بدرستی به مخاطبان منتقل کنیم و دوم اینكه آیا این انتقال مفهوم، تاثیر الزم را بر ذهن 

یر؟   وی افزود: این چالش دیرینه، عمری به سابقه تمدن بشری دارد و همچنان از مهمترین مخاطب ایجاد کرد یا خ

 موضوعات عرصه ارتباطات و روابط عمومی بشمار می رود.

اما در سالهای اخیر بخوبی مشخص شده که تكیه کردن کامل به ابزار زبان و صِرف بكارگیری واژه های کالمی و نوشتاری نمی 

تمام نیازهای ارتباطی بشر باشد.چراکه اوالً به تصویر کشیدن مفاهیم ذهنی از طریق کالم و واژه امری بسیار  تواند پاسخگوی

دشوار و غیرکارآمد است و ثانیاً بواسطه متفاوت بودن تصاویر ذهنی افراد از واژه های مختلف، انتقال پیام از طریق زبان همواره 

 ناقص و گهگاه مبهم صورت می گیرد.

امامی در ادامه گفت: به همین دلیل نیز در تمام این سالها فعاالن عرصه روابط عمومی تالش کرده اند از روشهای  نجفی

خالقانه و ابتكاری بسیاری برای بهبود فرایند انتقال مفهوم و اثرگذاری بیشتر بر مخاطبان بهره بگیرند که مهمترین آن بهره 

 مندی از ارتباطات تصویری است.

ردان و فعال عرصه جلوه های ویژه بصری تصریح کرد: ارتباطات تصویری به فعاالن عرصه روابط عمومی کمك می این کارگ

کند که مانند یك نقاش برجسته، مفاهیم مورد نظر را به تصویر بكشند و با بهره مندی از قدرت تصویر و نماد، به اثرگذاریهای 

 بهتری بر ذهن مخاطبان دست یابند.

ت: جادوی تصویر به آنان کمك می کند بجای درگیر شدن به بازی زمان بر زبان و واژه ها فائق آمده و به وی اظهار داش

 بهترین شكل ممكن است افق دید مخاطبان را تغییر دهند و پرده های ابهام و تعصب را از جلوی دیدگان آنها کنار بزنند.

و شفاف از واقعیت های بیرونی را در برابر دیدگان مخاطب قرار  آری گاه کافی است با استفاده از جادوی تصویر قابی رنگی

دهیم و بجای تالش برای تغییر ذهنیت و باورهای آنان، اجازه دهیم خودشان از میان چهارچوب این قاب امیدبخش به مفهوم 
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 تصویر شده بنگرند و اندیشه خود را تغییر دهند.

نجفی امامی گفت: «   اب عكسی را جلوی دیگران قرار می داد استفاده کنیم.)توضیح برای این پاراگراف از تصویر مردی که ق

جادوی سحرآمیز جلوه های ویژه بصری به روابط عمومی ها امكان می دهد که سخت ترین و پیچیده ترین مفاهیم را در قالب 

یزه بخش به تصویر بكشند و به قول نمادهای پویا و خارق العاده، به شكلی اثرگذار و قابل فهم و البته هیجان انگیز و انگ

 قدیمی ها راه صد ساله را یك شبه طی کنند.

                                          . 
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پذیرش و انتشار مقاله محقق بهارستانی در پانزدهمین 

 کنفرانس بین المللی روابط عمومی

فناوری های نقش »مقاله محمد جواد محسن زاده با عنوان 

در چهاردهمین « نوین ارتباطی در خالقیت روابط عمومی ها

کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران پذیرش و در نشریه 

 کارگزار روابط عمومی منتشر شد.
 

 

نقش فناوری های نوین ارتباطی »مقاله محمد جواد محسن زاده با عنوان    -شبكه اطالع رسانی روابط عمومی ایران )شارا(  

در چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران پذیرش و در نشریه کارگزار روابط « در خالقیت روابط عمومی ها

 عمومی منتشر شد.

ز پایگاه خبری آفاق نیوز، نویسنده مقاله اظهار داشت: در این تحقیق، نقش وسایل ارتباط جمعی در به گزارش شارا به نقل ا

توسعه، رشد، نوآوری و موفقیت روابط عمومی و موانع پیش رو بررسی شد تا مسئولین و کارشناسان حوزه روابط عمومی، 

تفاده از ابزارهای ارتباطی و الكترونیكی نوین با توجه ارتباطات و فضای مجازی با شناخت مشكالت و رفع موانع پیش رو و اس

به اقتضائات عصر هزاره سوم بتوانند، ضمن ارتباط دوسوسه با مخاطب، منافع ذینفعان، سازمان و کارکرد مجموعه مدیریت 

 خویش را فراهم کنند.

ار است ، اضافه کرد: ارائه گواهی نامه محسن زاده با اشاره به اینكه این کنفرانس از محورهای مختلف علمی و تخصصی برخورد

معتبر شرکت در کنفرانس و گواهی مهارت حرفه ای جشنواره ، اهدای لوح و تندیس برترین ها، چاپ رایگان مقاالت در کتاب 

 و لوح فشرده مجموعه مقاالت کنفرانس از جمله مزایایی است که نویسندگان مقاالت پذیرش شده از آن بهره مند می شوند.

در مرکز همایش « خالقیت و نوآوری»یان ذکر است   چهاردهمین دوره کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران با موضوع شا

( و با مشارکت دانشگاه IPIoتوسط موسسه کارگزار روابط عمومی ) ۱3۹۶آذر ماه  ۱۹های بین المللی صدا و سیما در 

دق)ع(، دانشگاه سوره، دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، جامعه عالمه طباطبایی، دانشگاه تهران، دانشگاه امام صا

( ، کنفرانس بین المللی روابط عمومی oPPIPLالمصطفی )ص( العالمیه، انجمن جهانی کارگزاران مسلمان روابط عمومی )

 ( برگزار شد.opih( و انجمن بین المللی روابط عمومی )oPPIایران )

ی اساتید و چهره های برتر روابط عمومی از جمله مهندس نصراله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و این کنفرانس با سخنران

رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران، دکتر دارابی معاون امور استان های صدا و سیما، پروفسور علی محمدی استاد ارتباطات 

استاد مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه عالمه طباطبایی، دکتر دانشگاه ناتینگهام ترنت انگلستان، دکتر قاسم انصاری رنانی 

شهاب اسفندیاری رئیس دانشگاه صدا و سیما، حجت االسالم والمسلمین دکتر سعید رضا عاملی عضو شورای عالی مجازی و 

تاد دانشگاه امام استاد گروه ارتباطات و مطالعات آمریكای دانشگاه تهران، دکتر حسن بشیر دبیر کمیته علمی کنفرانس و اس

 صادق)ع(، دکتر محمد مهدی مظاهری رئیس کنفرانس و موسسه اکو و دکتر مهدی باقریان مدیر کارگزار روابط برگزار شد.
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گفتنی است محسن زاده دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات، محقق و مدرّس دانشگاه است که دارای دو کتاب تألیفی و 

روابط عمومی دانش محور و گرافیك اطالع »در سال گذشته نیز با ارائه مقاله با عنوان  مقاله است که 22نویسنده بیش از 

 در سیزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی عنوان مقاله برتر را کسب کرد و مورد تجلیل قرار گرفت.« رسان

                  . 
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للی روابط الم گزارش برگزاری چهاردهمین کنفرانس بین 

 عمومی ایران

آذر  ۱۹المللی روابط عمومی ایران  چهاردهمین کنفرانس بین

در مرکز  "\خالقیت، نوآوری و تمایز"\با موضوع  ۹۶

 المللی صدا و سیما برگزار شد. های بین همایش
 

 

با  ۹۶آذر  ۱۹می ایران المللی روابط عمو چهاردهمین کنفرانس بین   -شبكه اطالع رسانی روابط عمومی ایران )شارا(   

به گزارش شارا، در این مراسم    المللی صدا و سیما برگزار شد. های بین در مرکز همایش "\خالقیت، نوآوری و تمایز"\موضوع 

حضور نصراهلل جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ایران، علی دارابی معاون صدا و سیما، مهدی باقریان دبیر کل 

نس روابط عمومی و رییس موسسه کارگزار روابط عمومی و محمد مهدی مظاهری رئیس موسسه فرهنگی اکو با اعطای کنفرا

 کاپ خالقیت از روابط عمومی های برتر و خالق و فعال سراسر کشور تجلیل شد.

به گزارش         را پیدا کنند المللی روابط عمومی ایران: روابط عمومی ها باید وجه تمایز کارشان  دبیرکل کنفرانس بین      

المللی روابط عمومی ایران، ضمن خیر مقدم به مدعوین و  شارا، در ابتدای این کنفرانس، مهدی باقریان دبیرکل کنفرانس بین

شرکت کنندگان، گفت: خداوند را شاکرم که به من توفیق داد تا برای چهاردهمین بار در کنفرانس روابط عمومی در کنار شما 

 م.باش

ابتدا دوست دارم از همۀ شما به خاطر حمایت و بودن در اینجا تشكر کنم.همچنین عالقمندم از همه عزیزانی که تالش کردند 

خواهیم آینده بهتری  ام که اگر می این کنفرانس به نحو شایسته ای سازماندهی و برگزار شود قدردانی نمایم.من سالها آموخته

کنم بسیاری از ما به همین علت اینجا هستیم، پس باید از روزمرگی فاصله بگیریم و  فكر می برای روابط عمومی رقم بزنیم و

 مان را بازاندیشی کنیم و خالقیت و نوآوری را محور و مرکز برنامه ها و فعالیت های مان قرار دهیم. وظایف

ت به این موضوع مهم بی تفاوت باشد و موسسه کارگزار روابط عمومی به عنوان یك عضو جامعه روابط عمومی نمی تواند نسب

اختصاص داده  "\خالقیت، نوآوری و تمایز"\به همین دلیل و برای کمك به درك این فرآیند، موضوع کنفرانس چهاردهم به 

 شد.

همان طور که همه می دانیم اگر خالقیت و نوآوری وجود نداشته باشد حتی زندگی فردی و شخصی ما کسالت آور می شود.به 

 ن دلیل است سعی می کنیم از امور تكراری کمی فاصله بگیریم و با ابتكار عمل زندگی را بهینه تر کنیم.همی

حتی در طبخ غذا و نوع لباس پوشیدن و یا هر چیز دیگر که به زندگی فردی ما مربوط می شود ممكن است تغییری ایجاد 

م قاعدتا از چنین قاعده ای پیروی می کنیم.خالقیت همان کنیم و از رویه های معمول فاصله بگیریم.در زندگی سازمانی ه

 جایگاهی که در زندگی فردی دارد با یك تفاوت اندك در زندگی سازمانی هم دارد.

در واقع اگر سازمان ها و شرکت ها بخواهند به حیات خود ادامه دهند چاره ای ندارند جز این که فراگردهای خالقیت را در 
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د و به موازات آن به اصالح سیستم ها و فرایندها هم بپردازند.اما برای ما شاغالن روابط عمومی موسسات شان تقویت کنن

 موضوع خالقیت یك موضوع کلیدی و حیاتی است.

در واقع به همه بخش های روابط عمومی باید نیروی خالقیت تزریق شود و با استفاده از فراگردهای خالقیت در روابط عمومی 

د.برای این که بتوانیم هنر هشتم را از روزمرگی نجات بدهیم و روابط عمومی به جایگاه حرفه ای خودش برسد انقالب ایجاد کر

یك راهش این است که یك بازنگری کامل در وظایف و بخش های مختلف روابط عمومی داشته باشیم هم در ساختارها و هم 

 در فرایندها.

اردهای روابط عمومی منتشر شده که می تواند بسیار کمك کننده خوشبختانه در این زمینه سه جلد کتاب استاند

باشد.متاسفانه رفتارهای ما شبیه یك مهره مارپله است.وقتی به سرمار می رسیم دوباره به دم مار سقوط می کنیم.معنی اش 

 این است که همیشه در یك دایره بسته در حال در جا زدن هستیم.

ضعیت خودمان را نجات بدهیم باید نوآوری را در کوچكترین برنامه ها و فعالیت های خودمان برای این که ما بتوانیم از این و

 دخالت بدهیم تا تاثیرگذاری کارهایی که انجام می دهیم و پیامهایی که طراحی و مخابره می کنیم باال و باالتر برود.

باشد.لذا اگر می خواهیم فعالیتهای ما تاثیرگذار شود برای مثال اگر می خواهیم تبلیغاتی داشته باشیم سعی کنیم خالقانه تر 

باید وجه تمایز کارمان را پیدا کنیم.برای مثال وجه تمایز این کنفرانس چیست؟ یا وجه تمایز فالن رویداد یا اطالعیه 

کاری کردیم قطعا مطبوعاتی چیست؟ لذا ما باید در همه کارها، وجه تمایز کاری که انجام می دهیم را پیدا کنیم و اگر چنین 

 به نتیجه دلخواه هم می رسیم.

معنی روابط عمومی خالق همین است.یعنی پیامی که طراحی می کنید، خدماتی که شما ارایه می دهید، برنامه یا کارزاری 

ت که اجرا می کنید باید بگونه ای باشد که حمایت و نظر مردم را جلب کند و اگر چنین کاری کردیم به هدف موردنظر دس

 پیدا کردیم.

هدف غایی همه فعالیت های روابط عمومی است.نتایج مطالعات هم نشان می دهد که  "\نقطه عطف"\من اعتقاد دارم 

می شود یك عنصر مهم در فرایند برنامه ریزی و کاری روابط عمومی  "\نقطه عطف"\خالقیت، نوآوری و تمایزی که منجر به 

 است.

مردم خدمت ارایه می دهند باید روابط عمومی خالقی داشته باشند و ایجاد روابط عمومی خالق، به بنابراین سازمانهایی که به 

مدیر خالق هم نیاز دارد.خالصه این که فعالیتهای ما باید بگونه ای باشد که اگر روز روزگاری آن کار متوقف شد مردم نبود آن 

 را متوجه بشوند.

ارزشمند برای مخاطبان و مشتریان ما تلقی شود همان چیزی  "\میراث"\وان یك پس باید کاری کنیم که کارهای ما به عن

خواهم به عنوان جمع بندی ارایه کنم این است که روابط  ای که در پایان می گذاشتیم.نكته "\نقطه عطف"\که ما نامش را 

 عمومی بیش از هر زمان و عرصه دیگری نیازمند و تشنه خالقیت و نوآوری است.

رئیس کنفرانس بین المللی روابط       دلیل شاغالن روابط عمومی باید زمان زیادی را به خالقیت اختصاص دهند. به همین

سپس محمد مهدی    ها به کار گرفته شود      های روابط عمومی عمومی ایران: خالقیت و نوآوری باید در همه فعالیت
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المللی روابط عمومی ایران، با اشاره به اینكه خداوند خالق است و مظاهری؛ رئیس مؤسسه فرهنگی اکو و رئیس کنفرانس بین 

نحوی که خالقیت را در امور و  توانند صفت خالقیت را دارا باشند، به ها هم می خالقیت را دوست دارد، گفت: انسان

 هایشان به کار گیرند. فعالیت

فت در جوامع بشر را که همان خالقیت و نوآوری است، وی افزود: بحث خالقیت در رسانه و روابط عمومی، دانش، هنر و پیشر

به منصه ظهور خواهد رساند، لذا خالقیت در فكر و اندیشه در جوهره انسان وجود دارد.رئیس مؤسسه فرهنگی اکو بابیان اینكه 

را به ما ارائه دهد، های نوین  تواند ایده افزاری نیست؛ چراکه عقل پویا و خالقیت می مقدمه پیشرفت و ترقی دیگر وسایل سخت

 خاطرنشان کرد: امروز جامعه با راه حل های گذشته قابل حل نیست.

ها به کار گرفته  ویژه روابط عمومی ها به ها الزم است که باید در همه فعالیت رو نیاز به خالقیت و نوآوری در همه عرصه ازاین

یافته دیگر اقتصاد  پذیر است، تصریح کرد: کشورهای توسعه شود.مظاهری در ادامه بابیان اینكه منابع طبیعی محدود و پایان

های  های اقتصادی خود را بر اساس سیستم گذارند، بلكه سیستم خود را بر اساس صنایع سخت و معادن و انرژی بنا نمی

 دهند. بنیان و علم و فناوری قرار می دانش

کند سهم خود را در این  ادی خود را حفظ کرده و سعی میوی ادامه داد: آنچه بر پایه دانش و خالقیت است در عرصه اقتص

تواند اقتصاد خالق را به وجود  بخش بیشتر کند.رئیس مؤسسه فرهنگی اکو گفت: در بخش مالی فناوری، نوآوری و هنر می

 آورد و طبق همین تعریف و تلفیق اقتصاد با فناوری و فرهنگ، اقتصاد خالق شكل خواهد گرفت.

کند؛ چراکه روابط  مظاهری اظهار داشت: در دنیای امروز روابط عمومی نقش مهم خود را ایفا کرده و رسالت خود را محقق نمی

های خالق را داشته  یافته باید ویژگی عمومی خالق راه میانبر راه رسیدن به مقصد است، ضمن اینكه روابط عمومی توسعه

 باشد.

ها باید اقتصاد خالق و درآمدزا در کشور به حرکت درآید،  های خالقانه از سوی روابط عمومی توی بابیان اینكه با تقویت فعالی

افزود: مبنای اقتصاد خالق، فرهنگ و آموزش و فناوری است و از طرف دیگر قلب اقتصاد خالق هم خالقیت و مالكیت معنوی 

 است.

های جدید برای دستیابی به اهداف  رنما محل طرح ایدهرئیس مؤسسه فرهنگی اکو خاطرنشان کرد: روابط عمومی خالق و هن

ای جز  ای چاره های حرفه های پیش رو روابط عمومی رفت از چالش سازمانی است.مظاهری در پایان تأکید کرد: برای برون

 های خالقانه ندارند. همراه شدن با ویژگی

ها  نیاز به خالقیت به ویژه در روابط عمومیهای جدید ارتباطی  معاون وزیر ارتباطات: استفاده از ابزار      

های  های دستگاه درصد از درگاه ۶5نصراهلل جهانگرد در چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی افزود:            دارد  

 تر از تعاملی قرار دارند. دولتی در سطح پایین

ها فقط یك حضور است  ازی وجود دارد، گفت: برخی از درگاههای دولتی در فضای مج وی با بیان اینكه هزار درگاه دستگاه

ها مبادله دیتا و سطح سوم مبادله خدمت است، اما سطح چهارم تعاملی  بدون هیچ تغییری.جهانگرد افزود: سطح دوم درگاه

 یابد. است که براساس تقاضای مخاطب و درك آن تغییر می
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های کار در پشت صحنه و برای روابط  ان بسیار ساده باشند و همه پیچیدگیها برای استفاده مخاطب وی گفت: بهتر است درگاه

 های کشور با مخاطبان برقرار کند و تاثیرگذار باشد. ها باشد تا ارتباط مناسبی را بین نهاد عمومی

فزود: اما در بسیاری های خالق و تعاملی وجود دارد، ا جهانگرد با ابراز تاسف از اینكه آگاهی و تالش برای ایجاد روابط عمومی

ها در زمینه منابع  از موارد به اجرا درنمی آید.وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینكه کشور دچار برخی محدودیت

ها به ویژه دولتی باالست، گفت: تنها راه برون رفت از این مسئله اعتبار اجتماعی و  مالی است و توقع عمومی نیز از دستگاه

 های دولتی است که از جمله وظایف روابط عمومی هاست. می به دستگاهاعتماد عمو

های مختلف مخاطبان داشته باشند تا بتواننند در فرایند کارشان  ها باید درك صحیحی از دیدگاه روابط عمومی جهانگرد افزود:

 ربوط شان را ارتقاء دهند.ای برنامه ریزی کنند که اعتماد عمومی را افزایش و اعتبار اجتماعی دستگاه م به گونه

هزار دالر در جهان  ۱0معاون وزیر ارتباطات با بیان اینكه تا پیش از ظهور فناوری ارتباطات اقتصاد با درآمد سرانه حداکثر 

 هایی با درآمد سرانه چند ده هزار دالر در جهان داریم. وجود داشت گفت: اما با ظهور این فناوری، اکنون اقتصاد

د: انباشت داده ها، قدرت تحلیل، خالقیت و نحوه بسته بندی این رشد اقتصادی را در پی داشته است.وی گفت: جهانگرد افزو

 اقتصاد قدیم در پی مدیریت عرضه بوده، اما اکنون اقتصاد جدید بدنبال مدیریت تقاضا با راهبرد ایجاد تقاضاست.

های جامعه است و  ین ابزار ارتباطات است که در دست همه قشرتر رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران افزود: موبایل عمومی

های ارتباطات فشرده نیز  های اجتماعی و ابزار توانند به صورت مطلوب از آن استفاده کنند.وی گفت: شبكه ها می روابط عمومی

های جدید  از اینگونه از ابزار ها نفر مخاطب داشته باشند که استفاده توانند با یك پیام کوتاه گاه تا میلیون با خالقیت می

 ها دارد. ارتباطی نیاز به خالقیت به ویژه در روابط عمومی

علی دارابی در    های سازمان صدا و سیما: روابط عمومی هوشمند نیازمند مدیر خالق است      معاون امور استان    

المللی صدا و سیما ضمن تشكر از  بینهای  المللی روابط عمومی ایران در مرکز همایش چهاردهمین کنفرانس بین

 –های علمی  اندرکاران و برگزارکنندگان این کنفرانس و قدردانی از پشتكار و اراده برای تداوم این سلسله نشست دست

 هاست. ها و نقش آفرینی آنها در همه عرصه کاربردی گفت: قرن بیست و یكم به راستی عصر رسانه

شاهد بروز  2۱ها و قرن  ا و سیما بر روی سن آمده و گفت: امروز ما اگر در عرصه عصر رسانهمعاون امر استانی سازمان صد   

 اند. ها به وجود آمده های مجازی و بروز و ظهور آنها هستیم، به دلیل آن است که فضای واقعی و ابررسانه شبكه

های دیجیتال نقش مهمی در  و رسانههای جدید مجازی  های نوین ارتباطی و شبكه وی افزود: بروز و ظهور تكنولوژی

ایم و برای انتقال پیام،  ها و فن ارتباطی خاص قرار گرفته کنند، چرا که در عصر ترافیك رسانه گیری افكارعمومی ایفا می شكل

 شوند. های یك شاخص بزرگ مدیریتی تلقی می روابط عمومی

ها در جامعه در بخش دولتی و غیردولتی اگر احساس ها و سایر نهاد این معاون سازمان صدا و سیما تصریح کرد: ثمن

ها بسیار سنگین است.این معاون امور  دانند که وظایف روابط عمومی های خود را بشناسند، می مسئولیت کرده و ظرفیت

 های سازمان صدا و سیما اظهار داشت: متأسفانه روابط عمومی در عصر رسانه در عرصه نظری و عملی از تعابیر و استان

های روابط عمومی فاصله گرفته، لذا برای پاسخ به این مهم باید دو موضوع را مدنظر قرار دهیم که روابط عمومی را  کارویژه
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 برند. خواهیم و آنها از چه چیزی رنج می برای چه می

زد افكارعمومی تبیین مان را در ن خواهیم که تصویر روشنی از مؤسسه و سازمان دارابی خاطرنشان کرد: ما روابط عمومی را می

ها باید به دلیل تكثر و تنوع تقاضاها،  ها و نهادها ارتباط برقرار کنند.وی افزود: روابط عمومی کنند، ضمن اینكه با سایر سازمان

بندی کنند، ضمن اینكه یك روابط عمومی باید در زمینه پاالیش و غربالگری اقدامات سازمان رصد خوبی داشته  آنها را دسته

وری گام بردارد که همه اینها تنها از سوی یك روابط عمومی خالق قابلیت اجرا  ر زمینه کاهش منازعات و افزایش بهرهتا د

 دارد.

وی گفت: متأسفانه روابط عمومی در جامعه فعلی دچار روزمرگی شده است و استانداردها و آمادگی آموزش الزم را ندارد، به 

ها سیستم ارباب رعیتی وجود دارد، از این رو روابط  ضمن اینكه متأسفانه در برخی دستگاههمین دلیل نیاز به انگیزه دارند، 

 های خود را به مسئوالن آن سازمان بقبوالند. عمومی خالق و کارآمد در وهله اول باید بتواند از خود صیانت کرده و برنامه

ها باید برپایه  خالق، اظهار داشت: روابط عمومی این معاون سازمان صدا و سیما با اشاره به چند شاخصه روابط عمومی

اگر در گذشته با مخاطبان   جویی را در دستورکار خود قرار دهند.دارابی افزود: مناسبات انسانی پایه خود را بگذارند و مشارکت

 ایم، وضعیت امروز تغییر کرده، چرا که مخاطبان ما فعال هستند و خالق و پرسشگر. خود منفعل بوده

های آنها را در دستورکار داشت و  گفت: در روابط عمومی خالق باید مسئله دسترسی مخاطب و جلب اعتماد و مشارکتوی 

ها بسیار مهم است،  های گروهی توسط روابط عمومی ها و روش ریزی کرد.دارابی تأکید کرد: استفاده از تكنیك برای آن برنامه

 ها متمایز کند. های الزم، خود را از دیگر روابط عمومی ند با شاخصهای موفق است که بتوا ضمن اینكه روابط عمومی

گذاری  ای پایه های خالقانه، نوآورانه و هنری، روابط عمومی خالق و حرفه وی در پایان گفت: باید تالش کرد با شاخصه

دکتر مهدی         یز است  دکتر مهدی نادری منش: جهان دانش محور نیازمند روابط عمومی خالق، نوآور و متما      کرد.

گفت: علم، دانش و فناوری در شرف یك انفجار  CPAL /nhBarfhoIf Iohos/ohhaIنادری منش پژوهشگر دانشگاه 

می باشد که تشعشعات این تحول و تكامل تعریف جدیدی از تمام ابعاد یك زندگی جدید، علوم جدید،  Brh Bhfhمهیب 

جدید، تمدن جدید، پیشرفت جدید، آینده جدید، مهندسی افكار و نوعی انسانی جدید را اقتصاد جدید، روابط جدید، فناوری 

 رقم زده است.

اولین سخنران علمی کنفرانس افزود: تغییر معادالت جهانی در زمینه اقتصاد، صنعت، علوم، تسلط، رقابت، امنیت، فرهنگ، 

( شروع BPoکنترل، قدرت، کنترل افكار و رفتار )زامبی میدان نبرد، یادگیری متفاوت، روابط شخصی، اجتماعی و عمومی، 

 شده است.

و  IrisehorIf.سناریونگاری، "\سناریو"\دکتر مهدی نادری منش با اشاره به سه رکن وابط عمومی خالق؛ توانایی نوشتن 

LBBIGrhorIf   آینده این جهان دانش  می باشد تا بتواند "\روابط عمومی خالق، نواور و متمایز"\گفت:  این جهان نیازمند

 محور را با در نظر گرفتن تحوالت بزرگ علمی ترسیم و مدیریت کند.

را در زمینه های اقتصادی، صنعتی، علمی، اجتماعی،  "\شما"\، دیگری آینده "\شما"\گفت: اگر قبل از  این پژوهشگر 

نگاشته، ترسیم و طراحی کرده باشد آنوقت  سیاسی، هنری، محیط زیست، کشاورزی، رفتار، افكار، فناوری، عالیق و ضعف ها
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خواهید داشت که یك نظاره گر، مفعول و محروم خواهید بود و  "\تدافعی و عكس العملی "\فقط و فقط یك دنیای  "\شما"\

 .تمام انرژی شما هزینه درگیری ها، حاشیه ها، اتالف، فشارها، خرابی ها، تنش ها، ضعف ها، عقب افتادگی ها و ... می شود

وی تصریح کرد: تمام دستاوردهای بشر، پیشرفت ها، اختراعات، نواوری ها، فناوری، تمدن، جوایز نوبل، پیروزی ها و خروجی 

های ذهن انسان هستند.اگر ذهنی را درگیر و یا تسلط کنی آنوقت موجودیت، زندگی و آینده ان شخص متعلق به شماست 

ابط عمومی جمهوری اسالمی ایران بازیگر صحنه بیرحمانه شطرنج جهانی می دکتر نادری منش در پایان گفت:  رو   ؟!   

چشم، فكر، گوش، خط  "\روابط عمومی خالق، نواور و متمایز"\باشد و در این نبرد کیش و مات های جهانی و منطقه ای، 

 شكن و راهنمای ملت بزرگ ایران می باشد.

محمد رضا نجفی امامی         ر مخاطبان از ارتباطات تصویری بهره بگیرند  فعاالن روابط عمومی برای اثرگذاری بیشتر ب      

کارگردان و فعال عرصه جلوه های ویژه بصری سخنران بعدی بود که با اشاره به انتقال صحیح مفاهیم به شكل اثرگذار به 

ر می گیریم و نسبت به انتقال مفاهیم عنوان مهمترین چالش عرصه ارتباطات، گفت: هر یك از ما وقتی در تعامل با دیگران قرا

ذهنی مورد نظر خود اقدام می کنیم همواره با دو سوال بحث برانگیز مواجه می شویم: یك اینكه آیا توانستیم مفهوم و 

 محتوای پیام خود را بدرستی به مخاطبان منتقل کنیم و دوم اینكه آیا این انتقال مفهوم، تاثیر الزم را بر ذهن مخاطب ایجاد

کرد یا خیر؟   وی افزود: این چالش دیرینه، عمری به سابقه تمدن بشری دارد و همچنان از مهمترین موضوعات عرصه 

 ارتباطات و روابط عمومی بشمار می رود.

اما در سالهای اخیر بخوبی مشخص شده که تكیه کردن کامل به ابزار زبان و صِرف بكارگیری واژه های کالمی و نوشتاری نمی 

د پاسخگوی تمام نیازهای ارتباطی بشر باشد.چراکه اوالً به تصویر کشیدن مفاهیم ذهنی از طریق کالم و واژه امری بسیار توان

دشوار و غیرکارآمد است و ثانیاً بواسطه متفاوت بودن تصاویر ذهنی افراد از واژه های مختلف، انتقال پیام از طریق زبان همواره 

 یرد.ناقص و گهگاه مبهم صورت می گ

نجفی امامی در ادامه گفت: به همین دلیل نیز در تمام این سالها فعاالن عرصه روابط عمومی تالش کرده اند از روشهای 

خالقانه و ابتكاری بسیاری برای بهبود فرایند انتقال مفهوم و اثرگذاری بیشتر بر مخاطبان بهره بگیرند که مهمترین آن بهره 

 مندی از ارتباطات تصویری است.

این کارگردان و فعال عرصه جلوه های ویژه بصری تصریح کرد: ارتباطات تصویری به فعاالن عرصه روابط عمومی کمك می 

کند که مانند یك نقاش برجسته، مفاهیم مورد نظر را به تصویر بكشند و با بهره مندی از قدرت تصویر و نماد، به اثرگذاریهای 

 بهتری بر ذهن مخاطبان دست یابند.

اظهار داشت: جادوی تصویر به آنان کمك می کند بجای درگیر شدن به بازی زمان بر زبان و واژه ها فائق آمده و به وی 

 بهترین شكل ممكن است افق دید مخاطبان را تغییر دهند و پرده های ابهام و تعصب را از جلوی دیدگان آنها کنار بزنند.

قابی رنگی و شفاف از واقعیت های بیرونی را در برابر دیدگان مخاطب قرار آری گاه کافی است با استفاده از جادوی تصویر 

دهیم و بجای تالش برای تغییر ذهنیت و باورهای آنان، اجازه دهیم خودشان از میان چهارچوب این قاب امیدبخش به مفهوم 

 تصویر شده بنگرند و اندیشه خود را تغییر دهند.
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نجفی امامی گفت: «   مردی که قاب عكسی را جلوی دیگران قرار می داد استفاده کنیم.)توضیح برای این پاراگراف از تصویر 

جادوی سحرآمیز جلوه های ویژه بصری به روابط عمومی ها امكان می دهد که سخت ترین و پیچیده ترین مفاهیم را در قالب 

گیز و انگیزه بخش به تصویر بكشند و به قول نمادهای پویا و خارق العاده، به شكلی اثرگذار و قابل فهم و البته هیجان ان

 قدیمی ها راه صد ساله را یك شبه طی کنند.

استاد ارتباطات دانشگاه ناتینگهام ترنت انگلستان: کارشناسی ارتباطات در قلب سیاست های روابط عمومی سازی شده       

المللی  گهام ترنت انگلستان در چهاردهمین کنفرانس بینپروفسور علی محمدی استاد ارتباطات دانشگاه ناتین        قرار دارد  

کارشناسی ارتباطات؛ هنر روابط عمومی سیاسی با تاکید بر خالقیت و "\روابط عمومی ایران در سخنرانی خود با عنوان 

ان از دود گفت: یكی از ابعاد سیاست های دموکراتیك توده ای، ایجاد هیجان است درست همان گونه که شعبده باز "\نوآوری

و آینه برای منحرف کردن حواس مخاطبانشان استفاده و کَلَك خود را پیاده می کنند، ماشین سیاسی و کارکنان رسانه ای آن 

 نیز به همان ترتیب عمل می کنند.

نحو عوام فریبی به ” روابط عمومی شدن سیاست ها“استاد ارتباطات دانشگاه ناتینگهام ترنت انگلستان افزود: در نتیجۀ 

آشكاری پشتیبان فرایند سیاسی شد.این مسئله تا حدی به این خاطر رخ داد که مشاوران سیاسی بیش از آنكه به عنوان 

 مشاوران پشت صحنه باقی بمانند به عنوان بازیگران مردمی در حزب خود ظاهر شدند.

ای را تقویت می کنند.وی در خصوص امروزه واضح است که صنعت کارشناسی ارتباطات فرایندهای سیاسی دموکراسی توده 

کارشناسی ارتباطات گفت: کارشناسی ارتباطات در قلب سیاست های روابط عمومی سازی شده قرار دارد.توانایی برای 

کارشناسی ارتباطی یك خبر یعنی: توانایی برای دست کاری نه تنها آنچه مقامات رسمی بیان می کنند بلكه همچنین دست 

 ا به آن می پردازند.کاری آنچه رسانه ه

پروفسور علی محمدی در پایان گفت: کارشناسان ارتباطات استخدام می شوند تا کارشناس رفتار با روزنامه نگاران باشند، تا 

 حدی شغل شان آن است که به سیاستمداران توضیح دهند تا در مقابل روزنامه نگاران چه کنند و چه نكنند.

دکتر         ان: تفكر طراحی در روابط عمومی یك رویكرد خالقانه راه حل محور و عملگراست  بنیانگذار آکادمی طراحی ایر   

محمد حسن توفیقی بنیانگذار آکادمی طراحی ایران یكی دیگر از سخنرانان   کنفرانس روابط عمومی بود که در خصوص 

 صحبت کرد. "\کاربردهای تفكر پازلی در روابط عمومی با تاکید بر نهضت تفكر و خالقیت"\

وی گفت: تفكر پازلی یا همان تفكر طراحی بر سه پایه اساسی استوار است.موفقیت این روش در سالهای اخیر به عنوان یك 

 روش نوین حل مسئله خالق، مرهون ترکیب منحصر بفرد این سه پایه مهم است: خالقیت، انسان مداری، عملگرایی.

بسیاری از مسائل پیرامون ما در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، ابهام و بنیانگذار آکادمی طراحی ایران افزود: 

پیچیدگی های زیادی دارند.بگونه ای که اغلب نمی توان راه حل مشخصی برای آنها ارائه کرد.در اینگونه موارد، باید با نفوذ در 

 مسئله از روش آزمون و خطای طراحانه استفاده کنیم.

ش دیگری از سخنان خود ادعا کرد که در تمامی حوزه هایی که مسائل پیچیده بشری حضور دارند، جای دکتر توفیقی در بخ

تفكر طراحی خالی است.تشبیه تفكر طراحی به حل پازل، در واقع، باز کردن دریچه ای بسوی شناخت بهتر تفكر طراحی 
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 است.

و عملگرا برای استفاده در مسائل پیچیده ای است که  لذا تفكر طراحی در روابط عمومی یك رویكرد خالقانه راه حل محور

ابعاد مختلفی از جمله جنبه های انسانی در آنها حضور دارند و نمی توان با روشهای متعارف منطقی و سرراست برای آنها راه 

 حل مناسبی ارائه نمود.

شوند؟ با داشتن هر یك از معیارهای  وی در پایان گفت: چگونه ایده های ما می توانند موفق و اثربخش و حتی جاودانه

اثربخشی چون سادگی، غیرمنتظره بودن، ملموس بودن، معتبر بودن، احساسی بودن و داستانی بودن می توان به بخش مهمی 

 از این هدف دست یافت.

ی را برای خود در در حالت ایده ال یك ایده می تواند از تمامی این معیارها برخوردار باشد و بیشترین اثربخشی و جاودانگ

های ملی  رییس دانشگاه صدا و سیما: مدیریت تصویر یك ملت دیگر منحصر در رسانه    جهان فراهم نماید.

در دنیای  دکتر شهاب اسفندیاری رییس دانشگاه صداوسیما طی سخنانی در   کنفرانس روابط عمومی گفت:         نیست  

 خارج شده است.« وجود»، گویی که از دایره کشیده نشود« تصویر»ای که به  امروز پدیده

ی از آن ساخته نشود، به فروش نخواهد رسید و هیچ «تصویر مطلوب»به همین دلیل است که این روزها هیچ کاالیی تا 

مهندسی »و « مدیریت تصویر»ی از او ساخته نشود، در انتخابات پیروز نخواهد شد.وی افزود: «تصویر مطلوب»سیاستمداری تا 

 بخش الینفكی از هر فعالیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شده است.« وآبر

دار اصلی است و به همین واسطه هم گاه مورد  در این زمینه میدان« عمومی صنعت روابط»گمان دانش، حرفه، و در واقع  بی

یما گفت: تصویری که ما از خود بسازد.رییس دانشگاه صداوس« تصویر مطلوب»تا « پیچاند می »گیرد که حقایق را  اتهام قرار می

شده « مدیریت»دارند چگونه « ما»از « دیگران»کرده است؟ تصویری که « مدیریت»داریم را چه کسی « ایرانی»به عنوان 

است؟ نخبگان جامعه چگونه تصویری از ملت خود دارند؟ این تصاویر چه نسبتی با واقعیت دارد؟   این استاد دانشگاه اظهار 

های اجتماعی که  است اما در عصر شبكه« های ملی رسانه»یك ملت با « مدیریت تصویر»شود مسئولیت  تصور می داشت: غالبا

های  رسانه»یك ملت هم دیگر منحصر در « مدیریت تصویر»خود در فضای مجازی را برعهده دارد، « مدیریت تصویر»هر کاربر 

 نیست.« ملی

نیز مشغول کارند، طبعا اگر ملتی خود « بدیل»و « رقیب»این زمینه تصویرسازان دکتر شهاب اسفندیاری گفت: از آنجا که در  

ها در داخل و خارج را  سیطره خواهد یافت و ذهنیت« دیگران»خود نشود، تصاویر « تصویر»دست به کار برسازی و بازسازی 

 درباره این ملت شكل خواهند داد.

عضو شورای       ها باشند      ها نباید بلندگو و بوق تبلیغاتی سازمان میعضو شورای عالی فضای مجازی کشور: روابط عمو    

عالی فضای مجازی کشور با اشاره به لزوم انتقال روابط عمومی قدیم به روابط عمومی جدید، گفت: روابط عمومی ها نباید بوق 

 و بلندگوی تبلیغاتی سازمانها و دستگاهها باشند.

عاملی عصر امروز )یكشنبه( در آیین اختتامیه چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی حجت االسالم سیدسعیدرضا 

های جدید این شرایط را ایجاد کرده است تا از روابط عمومی حضوری عبور کرده و با استفاده از  ایران اظهارکرد: ظهور فناوری
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 ای به روابط عمومی دو فضایی انتقال پیدا کنیم. ارتباط شبكه

های مدیریتی به منظور رسیدن به حكمرانی خوب برخواسته از الزامات ارتباطی جدید است  وی ادامه داد: این بازنگری درمدل

های روابط عمومی  مندی دارد.عضو شورای عالی فضای مجازی به شاخص ای به کیفیت زندگی و افزایش رضایت و توجه ویژه

توان به روابط عمومی دو فضایی، داده مبنا،  های روابط عمومی را می صخالق در تعالی سازمان پرداخت و افزود: شاخ

گرا و عملكرد براساس شناخت مساله و حل آن تقسیم کرد، این روابط عمومی همیشه معطوف به کمال بوده است و  پیشرفت

 به دنبال ایجاد و شادی نشاط اجتماعی است.

بایست در مسیر پنج انتقال قرار گیرد، این مسیرها شامل  خالقیت می به گفته صدرعاملی برای رسیدن به روابط عمومی خوب

انتقال از روابط عمومی مبهم به شفاف، انتقال از روابط عمومی کند و تاخیری به روابط عمومی به لحظه و قابل دسترس، 

روابط عمومی خاموش به  گرا و عقالنی، انتقال از انتقال روابط عمومی احساسی و توجیه کننده به روابط عمومی واقعیت

 پاسخگو و انتقال از روابط عمومی موردی به روابط عمومی سیستمی یا الگوریتمی است.

های امروز جهان معاصر تنهایی و خاموشی افراد در ارتباطات است و روابط عمومی  این مدرس دانشگاه افزود: یكی از ویژگی

و تنهایی اجتماعی افراد برسد.عضو شورای عالی فضای مجازی ابراز داشت: بایست از طریق تقویت ارتباطات به کاهش انزواء  می

هایی همچون تغییر در  در مورد رسیدن به خالقیت درست عمومی ناشی از تامین اعتماد درجهان باید خالقیت را در بخش

ها و  ی ذهنی منفی درباره قومیتها زا انگاره نگرش فضای سازمان، تغییر در ساختار سازمان، تغییر در ارتباطات سازمانی درون

 جایگاه سازمانی پیگیری کرد.

شود و اگر  صدرعاملی با بیان اینكه فضای مجاز فضای باز تولید است، بیان داشت: فضای مجازی یك فضا بازنمایی محسوب می

 شت.ما از این فضای دوم در کنار فضای اول رسانه استفاده کنیم قطعا یك روابط عمومی موفق خواهیم دا

پذیر شده است، ما نباید فضای مجازی را به قیمت  وی ادامه داد: ایجاد یك قابلیت بین فضا رسانه و فضا مجازی امروز امكان

 شود. بندی می ضعیف شدن ارتباطات انسانی رها کنیم، روابط عمومی دو فضایی براساس اقدامات یك سازمان دسته

و تاثیر آن در کار گفت: خالق کوانتوم خالقیتی است که کسی تا به حال  عضو شورای عالی فضای مجازی در خصوص خالقیت

 آن را خلق نكرده است و خالقیت باید منشاء پیشرفت بشود و اگر خالقیت نباشد موجب پسرفت نیز ممكن است بشود.

هر عرصه روابط عمومی صدرعاملی ابراز کرد: روابط عمومی دریافت موضوعات متعدد است و خالقیت باید این مشكل را که در 

دهد را کشف کند، خالقیت باید وضعیت بهتری را در روابط عمومی ایجاد کند، اینكه ما بتوانیم یك راه حلی را ارائه  رخ می

 حل تسهیل روابط است. کنیم که شادابی و نشاط بیشتری را برای اعضاء ایجاد کند یك راه

شود کلیشه و تكرار  تواند پیشرفت کند، خالقیت موجب می داشته باشد میوی ادامه داد: روابط عمومی اگر یك هدف متعالی 

از بین برود، خالقیت نیاز دارد که یك عرصه جدیدی برای زندگی ایجاد کند، یك سازمان و روابط عمومی آن باید از انتشار 

 اخبار هیجانی که او را از کار دور کند فاصله پیدا کند.

دهند و تنهایی و انزواء  صریح کرد: مردم امروز در فضای مجازی خود زندگی خود را انجام میعضو شورای عالی فضای مجازی ت

ها برای موفقیت در کار خود باید  منشا بدبختی شده است، ما نیازمند یك تبادل احساسات در محیط هستیم، روابط عمومی



 نیوزویت پایشگر حرفه ای اخبار

130 

 میزان تنهایی افراد را بشناسند.

دبیر کمیته علمی کنفرانس: پیام    به عنوان بلندگوی یا بوق تبلیغاتی سازمان باشند. وی گفت: روابط عمومی و مدیریت نباید

سپس، حسن            ها از دیگران است   چهاردهمین کنفرانس روابط عمومی حل خالقانه مسائل و لزوم تمایز روابط عمومی

ان، به منظورارائه جمع بندی سخنرانی های این المللی روابط عمومی ایر بشیر؛ دبیر کمیته علمی چهاردهمین کنفرانس بین

 توان دال احساسی و مرکزی آن را تمایز اعالم کرد. کنفرانس بین المللی گفت: تمایز عنصر اصلی خالقیت است لذا می

ار آید که از اهمیت باالیی برخورد ضمن اینكه شناخت انسان از خود و تمایز با دیگران اولین گام شناخت جهان به حساب می

است.وی افزود: انقالب خالقیت در ارتباط تصویری و خلق کاراکترها در جهان و ارائه تصویری جذاب و قابل فهم بسیار مهم 

 است.

ها تعامل بیشتری پیدا کند.دبیر کمیته علمی چهاردهمین کنفرانس  به همین دلیل باید تالش کرد تا جامعه ما با روابط عمومی

سازی از طریق روابط عمومی و افكار  ران تصریح کرد: اگر در غرب پروپاگاندا و انحراف در چهرهالمللی روابط عمومی ای بین

ها صورت  گیرد اما در جامعه ما این امر لزوماً باید به شفافیت منجر شود تا اقبال بیشتری به روابط عمومی عمومی صورت می

 گیرد.

المللی روابط عمومی حل خالقانه مسائل و  چهاردهمین کنفرانس بین پیام  وی بر لزوم حل خالقانه مسائل تأکید کرد و گفت:

 توان در حل مسئله و طرح سؤال هم تجدیدنظر کرد. ها از دیگران است.ضمن اینكه می لزوم تمایز روابط عمومی

های  ده از پیشرانهمچنین سطح تجزیه و تحلیل خود را باال برده و تفكر خود را در این راستا تغییر داد.بشیر بر لزوم استفا

ارتباطی تأکید کرد و افزود: باید به خوبی تشخیص دهیم که چه چیزی قابلیت تقدیر دارد لذا از نظر رفتاری و اعالم خالقیت و 

 های الزم صورت گیرد. شایستگی فرایندی در این مسیر باید کنترل

المللی روابط  علمی چهاردهمین کنفرانس بینمحور بسیار مهم است.دبیر کمیته  وی تأکید کرد: ارتباطات شفاف و خالق

فرایند خالقیت همان فرایند تفكر است ضمن اینكه توانایی ایجاد تفكر جدید و تبدیل فكر به ایده قابل   عمومی ایران گفت:

 تواند این خالقیت به تولید تفكر منجر شود. ارائه و عملیاتی هم بسیار مهم است که در نهایت می

ای و عدالت در این فضا در جامعه فعلی هستیم.همچنین انتقال روابط عمومی سنتی به  نیازمند سواد رسانه بشیر تصریح کرد:

گو و رمزگشایی به  مدرن و استفاده از فضای مجازی و عقلگرا و همچنین انتقال روابط عمومی ساکت به روابط عمومی خالق

 ی به سیستماتیك هم بسیار مهم است.موقع از سخنان مطرح در جامعه و ارتباط روابط عمومی سنت

منشور خالقیت و نوآوری در روابط عمومی   روابط عمومی خالق یك راه بسیار موثر برای جلب توجه، پشتیبانی و توسعه     

همكاری و مشارکت مردم برای یك مسله و موضوع و دوباره نگاه کردن و در نهایت تولید رضایت است.بروز و ظهور نوآوری 

ساختار خالق، محیط خالق، مدیر روابط عمومی خالق و شاغالن خالق است که مشوق و ترغیب کننده کاوش و  مستلزم

 پوییدن اندیشه های جدید و روشهای نوین برای اداره امور و فعالیت ها نیز هست.

صصی و ارتباطی یك ویژگی مهم روابط عمومی خالق، انعطاف پذیری در رویارویی با بحرانهای ناشی از فعالیتهای تخ

است.روابط عمومی هایی که دارای ساختار غیر قابل انعطاف هستند مرتب از خالقیت و نوآوری دور و مانع بروز و شكوفایی 
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 نوآفرینی و ایده پردازی می شوند.

یفی به فرد خویش، در راستای جلب رضایت و ارایه خدمات کمی و ک جامعه روابط عمومی ایران با آگاهی از نقش منحصر به 

مردم که منطبق بر نیازها و خواسته های آنها باشد با خود عهد بسته است تحقق سه اصل خالقیت، نو آوری و تمایز را 

خالقیت،  -۱که بر اصول زیر هم پیمان و استوار خواهند بود:  شود   سرلوحه مجموعه فعالیتهای خود قرار داده و متعهد می

های دیگر الهی می تواند در صورت بكارگیری فعال و مناسب، در پیشرفت انسان  یك موهبت الهی است که همچون موهبت

 به سوی خیر و کمال تاثیر بسزایی داشته باشد.

 -3خالقیت، یك پدیده تكاملی است که ریشه در ذات انسان داشته اما می تواند با آموزش و پرورش مورد توسعه قرار گیرد. -2

 نسبت به موقعیت، شرایط، برنامه ریزی و تاثیرگذاری برای حل مساله است. خالقیت و نوآوری، نوعی فهم عمیق

حمایت از پدیده خالقیت و نوآوری در هر  -4بنابراین، می تواند در پیشبرد اهداف هر سازمان تاثیرات زیادی داشته باشد.

ز دیوانساالری غیر موثر، تعیین دوری ا -5سازمان باید تبدیل به یك هویت ساختاری، رفتاری، اخالقی، و مدیریتی گردد.

مساحتی از آزادی و اختیار برای فعالیت های خالق، زمینه سازی الزم برای گسترش خالقیت، دادن امكانات کافی برای 

 عملیات خالقانه، یك ضرورت جدی برای پیشرفت هر سازمان می باشد.

نوآور است.بنابراین، ایجاد فضای کافی و موثر برای تحقق مدیریت خالق و نوآورانه، نیازمند مدیران و کارگزاران خالق و  -۶

ساختارشكنی برای ایجاد ساختارهای مناسب،  -7خالقیت و نوآوری، بیانگر مدیریت خالق، توانمند و توسعه محور می باشد.

 د.اگرچه نمودی مهم از خالقیت و نوآوری است، اما نباید منجر به تغییر هویتی، فرهنگی و فكری سازمان گرد

دست آوردهای خالقیت بدون عرضه کردن نوآورانه که در شیوه مناسب تعامل با مشتریان و ارتباطگران مختلف تجلی می  -8

توسعه خالقیت و نوآوری  -۹یابد، نمی تواند تاثیر الزم در پیشرفت سازمان و فعال سازی ارتباط با مخاطبان آن داشته باشد.

مان ها اعم از دولتی و غیر دولتی نسبت به این پدیده مهم بوده که با حمایت فكری، در کشور، نیازمند فهم جدی کلیه ساز

زمینه سازی فرهنگی، تقویت اجرایی، مشارکت جمعی، و برنامه ریزی موثر می تواند به یك جریان ملی در توسعه کشور 

 تبدیل شود.

ردهای جدید در بازنمایی فعالیت ها، نقادی مستمر روابط عمومی های خالق و نوآور، مرکزی برای گسترش مداوم رویك -۱0   

در ارزیابی اقدامات و تبدیل غیر ممكن به ممكن در جهت پیشبرد اهداف سازمان و تصحیح مداوم اشتباهات و تبدیل آنها به 

 فرصت هایی برای جهش سازمان و تحقق اهداف مورد نظر در راستای خدمت به مردم است.

همزمان با آیین افتتاحیه چهاردهمین کنفرانس بین المللی       دهای روابط عمومی رونمایی شد  جلد سوم کتاب استاندار   

این کتاب با تالیف مهدی باقریان و     رونمایی شد. "\استانداردهای روابط عمومی"\روابط عمومی ایران، جلد سوم کتاب 

 ار کتاب عرضه شده است.مدیریت رضا طاهری از سوی انتشارات کارگزار روابط عمومی به باز

کتاب روابط عمومی دانش محور و       این کتاب در دو بخش مدیریت روابط عمومی و راهنماهای تخصصی تدوین شده است.

در این کنفرانس، کتاب روابط عمومی دانش محور و مدیریت محتوا کار مشترك حسن            مدیریت محتوا رونمایی شد  

 ونمایی شد.بشیر و مهدی باقریان ر
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مقاله  ۱۱صفحه ای در قطع وزیری توسط انتشارات کارگزار روابط عمومی منتشر شده است.این کتاب دارای  ۱70این کتاب 

باشند،  مقاله این کتاب که در حوزه محتوای روابط عمومی و مدیریت دانش محور می ۱۱علمی و پژوهشی است که برخی از 

برگزار شده بود، ارائه و بقیه با ارزیابی  ۱3۹5دی ماه  ۱۹ابط عمومی ایران که در تاریخ المللی رو در سیزدهمین کنفرانس بین

 کمیته علمی کنفرانس از مقاالت واصله برای انتشار در این کتاب انتخاب شدند.

المللی روابط  در مراسم افتتاحیه چهاردهمین کنفرانس بین        روابط عمومی فعال با اعطاء کاپ خالقیت   ۱0 تجلیل از    

روابط عمومی فعال تجلیل به عمل آمد.در این مراسم که با حضور جمعی از  ۱0عمومی ایران با اعطاء کاپ خالقیت از 

گزار شد از رضا طاهری رییس روابط عمومی شرکت ملی مناطق المللی صداوسیما بر های بین ها در مرکز همایش شخصیت

نفتخیز جنوب )مدال روابط عمومی(، حمیدرضا عظیمی مدیر مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانك شهر، داود طالبی مدیر 

نك مهر بانك توسعه تعاون، محمد ناظمی هرندی مدیر محترم روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان، روابط عمومی با

اقتصاد، سیدعلی میرافضلی رییس روابط عمومی مس منطقه کرمان، مسعود میرمحمدی مدیر روابط عمومی شرکت جهان 

فوالد سیرجان، حسنعلی ذوالفقاری مدیرکل دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران و عادله مهرابی مدیر روابط 

 عمومی شهرداری قزوین تجلیل به عمل آمد.

مقاله برگزیده و  2در نظر گرفته شده که در آن « پژوهش و تجربه»در این کنفرانس یك نشست تخصصی با عنوان       

همچنین تجارب مدیران روابط عمومی در خصوص خالقیت و نوآوری ارایه شد.عالوه بر معرفی مقاالت برتر، کتاب مجموعه 

وابط عمومی دانش محور و مدیریت محتواست منتشر و در مقاله علمی در خصوص ر ۱0مقاالت کنفرانس که در برگیرنده 

 اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت.

المللی روابط  مقاالت برتر چهاردهمین کنفرانس روابط عمومی ایران معرفی شد  هیات داوران چهاردهمین کنفرانس بین      

تالیف لیال « رسانه در ترویج فرهنگ خالقیت و نوآورینقش »مقاالت    عمومی ایران، مقاالت برتر این کنفرانس را معرفی کرد.

ها و  ایده خالق و ارایه یك الگوی کاربردی: بایسته»سپاسگزار دانشجوی دکتری رشته علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی، 

سنتز »ی، تالیف افشین محمدی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالم« ساز و کارهای جریان سازی خبری در روابط عمومی

تالیف منصور شیخ االسالمی کندلوس دانشجوی دکتری رشته علوم ارتباطات دانشگاه آزاد « پژوهی نقش رسانه در هویت ملی

تالیف نصراله مؤتمن دانشجوی ارشد مدیریت « ها در ایران ها و موانع الكترونیزه شدن روابط عمومی بررسی چالش»اسالمی و 

 فناوری اطالعات برگزیده شدند.

سومین مدال روابط عمومی اعطاء شد در پانزدهمین جشنواره ملی روابط عمومی ایران، مدال روابط عمومی به رضا        

طاهری رییس روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب اعطاء شد.در آیین افتتاحیه چهاردهمین کنفرانس بین المللی 

ا و سوابق تاثیرگذار رضا طاهری در حوزه روابط عمومی که طی سالهای روابط عمومی ایران، این مدال به دلیل فعالیت ه

 گذشته انجام شده است، اعطاء شد.

ویژه نامه چهاردهمین کنفرانس بین             انتشار ویژه نامه چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران         

به صاحب امتیازی و مدیرمسوولی مهدی باقریان و با »رگزار روابط عمومی المللی روابط عمومی ایران منتشر شد.دوماهنامه کا

 منتشر می شود.« سردبیری زهرا بابازاده گان
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 شارا

 

دکتر مهدی نادری منش: جهان دانش محور نیازمند روابط 

 عمومی خالق، نوآور و متمایز است

اسالمی ایران بازیگر صحنه بیرحمانه  روابط عمومی جمهوری

شطرنج جهانی می باشد و در این نبرد کیش و مات های 

 "\روابط عمومی خالق، نواور و متمایز"\جهانی و منطقه ای، 

چشم، فكر، گوش، خط شكن و راهنمای ملت بزرگ ایران 

 می باشد.

 

 

 CPAL /nhBarfhoIfدکتر مهدی نادری منش پژوهشگر دانشگاه   -ارا(شبكه اطالع رسانی روابط عمومی ایران )ش   

Iohos/ohhaI  المللی روابط عمومی گفت: علم، دانش و فناوری در شرف یك انفجار مهیب  در   چهاردهمین کنفرانس بین

Brh Bhfh  جدید، اقتصاد می باشد که تشعشعات این تحول و تكامل تعریف جدیدی از تمام ابعاد یك زندگی جدید، علوم

جدید، روابط جدید، فناوری جدید، تمدن جدید، پیشرفت جدید، آینده جدید، مهندسی افكار و نوعی انسانی جدید را رقم زده 

 است.

اولین سخنران علمی کنفرانس افزود: تغییر معادالت جهانی در زمینه اقتصاد، صنعت، علوم، تسلط، رقابت، امنیت، فرهنگ، 

( شروع BPoمتفاوت، روابط شخصی، اجتماعی و عمومی، کنترل، قدرت، کنترل افكار و رفتار )زامبی  میدان نبرد، یادگیری

 شده است.

و  IrisehorIf.سناریونگاری، "\سناریو"\دکتر مهدی نادری منش با اشاره به سه رکن وابط عمومی خالق؛ توانایی نوشتن 

LBBIGrhorIf   می باشد تا بتواند آینده این جهان دانش  "\ق، نواور و متمایزروابط عمومی خال"\گفت:  این جهان نیازمند

 محور را با در نظر گرفتن تحوالت بزرگ علمی ترسیم و مدیریت کند.

را در زمینه های اقتصادی، صنعتی، علمی، اجتماعی،  "\شما"\، دیگری آینده "\شما"\گفت: اگر قبل از  این پژوهشگر 

، رفتار، افكار، فناوری، عالیق و ضعف ها نگاشته، ترسیم و طراحی کرده باشد آنوقت سیاسی، هنری، محیط زیست، کشاورزی

خواهید داشت که یك نظاره گر، مفعول و محروم خواهید بود و  "\تدافعی و عكس العملی "\فقط و فقط یك دنیای  "\شما"\

 ا، ضعف ها، عقب افتادگی ها و ... می شود.تمام انرژی شما هزینه درگیری ها، حاشیه ها، اتالف، فشارها، خرابی ها، تنش ه

وی تصریح کرد: تمام دستاوردهای بشر، پیشرفت ها، اختراعات، نواوری ها، فناوری، تمدن، جوایز نوبل، پیروزی ها و خروجی 

های ذهن انسان هستند.اگر ذهنی را درگیر و یا تسلط کنی آنوقت موجودیت، زندگی و آینده ان شخص متعلق به شماست 

دکتر نادری منش در پایان گفت:  روابط عمومی جمهوری اسالمی ایران بازیگر صحنه بیرحمانه شطرنج جهانی می       ؟!

چشم، فكر، گوش، خط  "\روابط عمومی خالق، نواور و متمایز"\باشد و در این نبرد کیش و مات های جهانی و منطقه ای، 

 شكن و راهنمای ملت بزرگ ایران می باشد.
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 شارا

 

المللی روابط  گزارش تصویری چهاردهمین کنفرانس بین

 (۱عمومی ایران )

المللی روابط عمومی ایران با  چهاردهمین کنفرانس بین

حضور جمع کثیری از مسئوالن، استادان، مدیران، 

کارشناسان و دانشجویان روابط عمومی نوزدهم آذر ماه 

های بین المللی صدا و سیما برگزار  مرکز همایشدر  ۱3۹۶

 شد.

 

 

المللی روابط عمومی ایران با حضور جمع کثیری  کنفرانس بین  چهاردهمین  -شبكه اطالع رسانی روابط عمومی ایران )شارا( 

های بین المللی  ایشدر مرکز هم ۱3۹۶از مسئوالن، استادان، مدیران، کارشناسان و دانشجویان روابط عمومی نوزدهم آذر ماه 

 صدا و سیما برگزار شد.

برای مشاهده تصاویر   اینجا را کلیك    

 .                                                                                                               کنید.
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خبرگزاری علم و 

 سینا -فرهنگ 

 

کنفرانس بین المللی روابط عمومی دکتر نادری منش در 

عنوان کرد: علم،دانش و فناوری در شرف یك انفجار مهیب 

 است

سیناپرس: دکتر مهدی نادری منش فوق دکترای مهندسی 

 CPAL /nhBarfhoIfژنتیك و پژوهشگر دانشگاه 

Iohos/ohhaI  درباره آینده علم و فناوری در کنفرانس بین

 د.المللی روابط عمومی سخنرانی کر

 

 

المللی روابط عمومی ایران  دکتر نادری منش در کنفرانس بین المللی روابط عمومی عنوان کرد: در چهاردهمین کنفرانس بین 

برگزار شد دکتر مهدی نادری منش اظهار داشت: علم، دانش و فناوری در شرف  "\خالقیت، نوآوری و تمایز"\که با موضوع 

که تشعشعات این تحول و تكامل تعریف جدیدی از تمام ابعاد یك زندگی جدید،  می باشد Brh Bhfhیك انفجار مهیب 

علوم جدید، اقتصاد جدید، روابط جدید، فناوری جدید، تمدن جدید، پیشرفت جدید، آینده جدید، مهندسی افكار و نوعی 

 انسانی جدید را رقم زده است.

علوم، تسلط، رقابت، امنیت، فرهنگ، میدان نبرد، یادگیری متفاوت، وی افزود: تغییر معادالت جهانی در زمینه اقتصاد، صنعت، 

( شروع شده است.دکترنادری منش با BPoروابط شخصی، اجتماعی و عمومی، کنترل، قدرت، کنترل افكار و رفتار )زامبی 

 ."\سناریو"\اشاره به سه رکن وابط عمومی خالق؛ توانایی نوشتن 

می باشد تا  "\روابط عمومی خالق، نواور و متمایز"\گفت: این جهان نیازمند   LBBIGrhorIfو  IrisehorIfسناریونگاری، 

گفت: اگر   بتواند آینده این جهان دانش محور را با در نظر گرفتن تحوالت بزرگ علمی ترسیم و مدیریت کند.این پژوهشگر

می، اجتماعی، سیاسی، هنری، محیط زیست، را در زمینه های اقتصادی، صنعتی، عل "\شما"\، دیگری آینده "\شما"\قبل از 

فقط و فقط یك دنیای  "\شما"\کشاورزی، رفتار، افكار، فناوری، عالیق و ضعف ها نگاشته، ترسیم و طراحی کرده باشد آنوقت 

خواهید داشت که یك نظاره گر، مفعول و محروم خواهید بود و تمام انرژی شما هزینه درگیری  "\تدافعی و عكس العملی "\

 ها، حاشیه ها، اتالف، فشارها، خرابی ها، تنش ها، ضعف ها، عقب افتادگی ها و ... می شود.

وی تصریح کرد: تمام دستاوردهای بشر، پیشرفت ها، اختراعات، نواوری ها، فناوری، تمدن، جوایز نوبل، پیروزی ها و خروجی 

ودیت، زندگی و آینده ان شخص متعلق به شماست های ذهن انسان هستند.اگر ذهنی را درگیر و یا تسلط کنی آنوقت موج

؟!دکتر نادری منش در پایان گفت: روابط عمومی جمهوری اسالمی ایران بازیگر صحنه بیرحمانه شطرنج جهانی می باشد و در 

چشم، فكر، گوش، خط شكن و  "\روابط عمومی خالق، نواور و متمایز"\این نبرد کیش و مات های جهانی و منطقه ای، 

 نمای ملت بزرگ ایران است.راه

 

 


