
متخصصان روابط عمومي
سال دوم شماره دوم ارديبهشت ماه 1389نشريه داخلي انجمن متخصصان روابط عمومي

پنجمين جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي توسط انجمن متخصصان روابط عمومي روزهاي 18 و 19 اسفند ماه سال 1388 
در مرکز آفرينش هاي هنري کودکان و نوجوانان برگزار شد.

به انگيزه 27 ارديبهشت روز ارتباطات 
و روابط عمومي

چرا به روابط عمومي 
تکيه کنيم؟

صنع��ت روابط عموم��ي در اي��ران در دهه اخير 
جاي��گاه خاصي پي��دا کرده و به يک��ي از موضوعات 
مهم کش��ور تبديل شده اس��ت. همچنين کارگزاران 
روابط عمومي، آن را طريقه مناس��ب و مطمئني براي 

جلب رضايت مخاطب و مشتري يافته اند.
س��ازمان ها و شرکت هاي دولتي و خصوصي هم 
براي نش��ان دادن اقدامات و حسن نيت به مخاطبان 
و مش��تريان خود، به روابط عمومي تکيه مي کنند که 
البته اين خود باعث رونق و شکوفايي و توسعه صنعت 

روابط عمومي نيز مي شود.
افزون بر اين، فه��م عمومي از روابط عمومي در 
حال گس��ترش است و جاي تعجب نيست که امروزه 
روابط عمومي ها در محيط هاي سازماني و اجتماعي با 
اتخاذ ش��يوه هاي مختلف ارتباطي، در صدد تعامل با 
مخاطبان خود هستند تا تصويري مثبت از سازمان يا 
ش��رکت خود ايجاد کنند و به عصر تازه اي از اعتماد، 

شفافيت، صداقت، اخالق و صراحت قدم بگذارند. 
خوشبختانه بخش خصوصي هم به تدريج آماده 
فراه��م کردن بس��ترهاي م��ورد نياز ب��راي ورود به 
عرصه هاي جديد است تا اهميت نقش روابط عمومي 
را در ذهن ه��ا ب��ه وي��ژه ذهن هاي مديران ارش��د و 

متوليان امر تثبيت و نهادينه کند.
در حقيق��ت روابط عموم��ي، حرفه اي اس��ت که 
بس��ته به نوع نگاه و بهره برداري از آن مي تواند براي 
سازمان يا شرکتي مثبت يا منفي باشد. يک سازمان و 
شرکت مي تواند از روابط عمومي بهره گيرد تا مطمئن 
شود پيام رس��اني و خدمت رساني به مشتريان موثر 
بوده و آن ها نيز متقابال در موثر بودن موسسه از نظر 

عملکرد ارتباطي سهم دارند.
به نظر مي رس��د راه هاي زيادي ب��راي به حداکثر 
رساندن تاثير حرفه روابط عمومي وجود دارد. ادوارد برنيز 
معل��م ثاني اي��ن نکته را به خوب��ي درک کرده بود که 
سازمان ها و شرکت ها بايد به روابط عمومي تکيه کنند تا 
به جامعه نشان دهند که اقدامات آن ها با استانداردهاي 
اجتماع��ي منطب��ق اس��ت. اين ب��ه آن معناس��ت که 
روابط عموم��ي در يک جاده دوطرف��ه عمل مي کند و 

ريشه آن در قلب سياست سازمان و شرکت است.
مهدي باقريان
رييس انجمن

گزارش برگزاري پنجمين جشنواره ملي انتشارات روابط عموميخشت اول

برگزاري جشنواره ملي انتشارات؛ توسعه پايدار 
در روابط عمومي ها

صفحه هاي 2 و 4

به مناسبت27 ارديبهشت روز ارتباطات 
و روابط عمومي

روابط عمومي 
مغز متفکر سازمان

به روايت صاحب نظران و متخصصان 
صفحه هاي 6 و 7

سالنامه تخصصي 
روابط عمومي

س��النامه تخصصي روابط عمومي به کوش��ش انجمن 
متخصصان روابط عمومي و موسسه کارگزار روابط عمومي 

منتشر شد. 
اختصاص صفحات س��النامه ب��ه مطالب و موضوعات 
کاربردي مورد استفاده مديران و کارشناسان روابط عمومي 
و درج نمايه رويدادهاي مهم روابط عمومي در سال 1388 
و برخي مطالب خواندني ديگر از مش��خصات اين سالنامه 

مي باشد. 

کتاب راهنماي ارتباطات حاوي اطالعات سازمان، 
موسس��ات، وزارتخانه و نهاده��اي دولتي به منظور 
دسترسي آسان به اطالعات مورد نياز دست اندرکاران 
روابط عمومي و س��اير عالقمندان، ازس��وي انجمن 

متخصصان روابط عمومي منتشر مي شود. 

خداوند متعال است و تعالي را دوست دارد

بسته پيشنهادي اعتالي روابط عمومي 
در ايران

راهنمای ارتباطات
صصان  انجمن متخ

روابط عمومی اریان

کتاب راهنماي ارتباطات 
منتشر مي شود

انجمن متخصصان روابط عمومي 
عضو حقوقي مي پذيرد

هيئت مديره انجمن متخصصان روابط عمومي شرايط عضويت اشخاص حقوقي را تعيين کرد. بر اين 
اساس اشخاص حقوقي مورد نظر انجمن، موسسه و شرکت هايي هستند که بر اساس قانون تشکيل 

يافته و داراي يکي از شرايط ذيل باشند:
1( در زمينه توسعه و تقويت روابط عمومي فعاليت نمايند

2( واحدهاي روابط عمومي نهادها، موسس��ات و ش��رکت هاي دولت��ي و خصوصي که تمايل به 
استفاده از خدمات انجمن را داشته باشند

3( اشخاص حقوقي خارجي که در زمينه روابط عمومي فعاليت دارند و در مراجع قانوني ثبت شده 
باشند. )عالقه مندان براي کسب اطالعات بيشتر به سايت انجمن مراجعه نمايند(

 تازه هاي نشر

صصان  انجمن متخ
روابط عمومي

انجمن متخصصان روابط عمومي در آس��تانه 27 
ارديبهشت، روز ملي ارتباطات و روابط عمومي، ضمن 
گرامي داش��ت اي��ن روز و تبريک به همه اس��تادان، 
مدرس��ان، پژوهش��گران، کارشناس��ان، کارگزاران و 
دانشجويان اين رش��ته، از دولت خدمتگزار مي خواهد 
که بيش از پيش در جهت رش��د و شکوفايي"صنعت- 
هن��ر" روابط عمومي و نزديک تر س��اختن اين نهاد به 

جايگاه واقعي اش گام هاي اساسي بردارد. 
انجم��ن متخصص��ان روابط عموم��ي بر اس��اس 
مطالعات کارشناس��ي و در س��ايه تج��ارب عملي چند 
س��اله، مصرانه مي خواهد که توصيه ها و پيشنهاد هاي 
ذيل، دقيقا در مسير اجرا قرار گيرد تا زمينه ها و شرايط 
مساعد براي رشد و بالندگي روابط عمومي فراهم آيد: 

 در صفحات ديگر مي خوانيد:
• گزارش برگزاري پنجمين جشنواره ملي انتشارات 
صفحه 2 روابط عمومي  
• بياني��ه هي��ات داوران پنجمي��ن جش��نواره ملي 
صفحه 3 انتشارات روابط عمومي  
• معرفي برترين هاي انتش��ارات روابط عمومي هاي 
صفحه 3 کشور  

• گزارش مصور از برگزاري پنجمين جشنواره ملي 
صفحه 5 انتشارت روابط عمومي  

• بزرگداشت روابط عمومي مغز متفکر سازمان
صفحات 6  

• آشنايي با انجمن متخصصان روابط عمومي  
صفحه 8  
• آش��نايي با برنامه راهب��ردي انجمن متخصصان 
صفحه 9 روابط عمومي  
• فعاليت ه��اي انجمن متخصصان روابط عمومي در 
صفحه 9 سال 1388  

صفحه 4



PB

سال دوم شماره دوم ارديبهشت ماه 1389 گزارش 2

سمينار تخصصي نشر الکترونيك
سمينار تخصصي نشر الکترونيک همزمان با هدف 
ارتقاي دانش و معرفي شيوه ها و ابزارهاي نوين ارتباطي 
به کارشناسان و دست اندرکاران حوزه روابط عمومي در 

روز 19 اسفند ماه 1388 برگزار شد.

 هدف اصلي جشنواره، گسترش 
و ارتقاي فعاليت هاي انتشاراتي 

روابط عمومي ها
غالم عباس افش��ار دبير اجرايي پنجمين جش��نواره 
ملي انتش��ارات روابط عمومي در مراسم افتتاحيه سمينار 
نش��ر الکترونيک طي س��خناني گف��ت: فضايي فراهم 
ش��ده اس��ت که از ي��ک س��و فعاليت هاي انتش��اراتي 
روابط عمومي هاي کش��ور در معرض ارزيابي و قضاوت 
داوران قرار گيرد و نقاط ضعف و قوت آنها مشخص شود 
و واحد هاي روابط عموم��ي فرصتي مي يابند تا از طريق 

اين گونه نظرات تخصصي به تکامل بيشتري برسند.
وي در ادامه تصريح کرد: در جشنواره ملي انتشارات در 
بخش نمايشگاه فرصتي ايجاد مي شود تا روابط عمومي ها 
با دس��تاوردها و توانمندي هاي يکديگر آشنا شوند و اين 
امر هم به نوبه خود به ارتقاي کيفيت فعاليت ها و خدمات 

انتشاراتي روابط عمومي هاي کشور کمک مي کند.
دبي��ر اجراي��ي پنجمين جش��نواره ملي انتش��ارات 
روابط عمومي ه��ا، فض��اي رقابتي بوجود آم��ده در بين 
واحد ه��اي روابط عموم��ي را در نهايت کمک به رش��د 
و توس��عه روابط عمومي دانس��ت و گف��ت: ايجاد امکان 
مقايسه فعاليت ها با يکديگر منجر به شناخت نقاط ضعف 
و قوت مي ش��ود و توانمندي ها را برجس��ته تر مي کند و 
اگر اين تفکر تداوم داشته باشد و روابط عمومي ها خود را 
در مع��رض قضاوت ببينند قطعا روحيه رقابت در مديران 

و کارشناسان روابط عمومي تثبيت مي شود.

 روابط عمومي ها وظيفه ساخت افكار 
عمومي را بر عهده دارند

پنجمين جش��نواره ملي انتش��ارات روابط عمومي با 
حض��ور دکتر کرم پور، معاون وزي��ر ارتباطات و فنآوري 
اطالعات و رييس س��ازمان تنظي��م مقررات و ارتباطات 
راديويي و بس��ياري از انديش��مندان، صاح��ب نظران و 
مديران روابط عمومي سازمان ها و نهادهاي دولتي و غير 
دولتي در محل سالن همايش هاي کانون پرورش فکري 

کودکان و نوجوانان برگزار شد. 
کرم پور در ابتدا ضمن تش��کر از برگزار کنندگان اين 
جشنواره اقداماتي از اين دست را بسيار مهم توصيف کرد و 

روابط عمومي ها را جهت دهنده به حرکت جامعه دانست.
وي در ف��رازي از س��خنان خود گفت: "بس��ياري از 
صاحبنظران، فالس��فه و ب��زرگان علم معرفت شناس��ي 
معتقدند، ش��ناخت افراد از جهان بيرون، شناختي انتزاعي 
اس��ت، به اين معنا که ذهن ما همواره ش��ناخت خاصي از 
محيط بي��رون دارد که محدود به نگاه هر فرد مي باش��د، 
بنابراين شناخت افراد از محيط بيرون بسيار پيچيده است.

علت اهميت جايگاه روابط عمومي آن است که فنآوري 
ICT نيز يکي از پيچيده ترين فنآوري هاي روز است و با 
اين فنآوري پيچيده، انتزاع ذهن اکثر افراد را از يک موضوع 
خاص يکس��ان مي کند. بنابراين ساخت افکار عمومي بر 
چنين پايه اي، امري بس��يار پيچيده است، چراکه دانش و 
فنآوري بس��ياري را مي طلبد. بنابراين وظايف نويني براي 

روابط عمومي ها تعريف مي شود و نقش آن به گونه اي است 
که مي تواند جامعه را به دلخواه خود هدايت کند.

کرم پ��ور در خصوص پيچيدگ��ي کار روابط عمومي 
گفت: "روابط عمومي شاخه اي از علوم انساني و اجتماعي 
اس��ت که جزء علوم پيچيده به حساب مي آيد. همچنين 
استفاده از فنآوري اطالعات و ابزار وابسته به آن نيز امري 
پيچيده اس��ت و زماني اين پيچيدگي افزون تر خواهد شد 

که هر روز پارادايم شيفت جديدي ايجاد مي گردد.
امروز، در همه دنيا تکنولوژي به س��مت يکپارچگي 
 )Mobile Convergency( ب��ودن  متح��رک  و 
پيش مي رود. با چنين نگاهي اس��ت که جامعه شبکه اي 
همگراي متحرک به وجود مي آيد. وظيفه روابط عمومي ها 
آماده کردن جامعه براي زندگي در چنين محيطي اس��ت 
چرا که در س��ال هاي آينده بس��ياري از خدمات بر بستر 

الکترونيکي است."
در مي��ان وزارتخانه ها، دو وزارتخانه نقش اساس��ي 
را در انتق��ال اطالع��ات دارند. وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اسالمي، وظيفه محتوا س��ازي دارد و وزارت ارتباطات و 

فنآوري اطالعات زيرساخت ها را مي سازد، بدين معنا که 
مسير را براي انتقال اين محتوا آماده مي کند.

ارتباط��ات  و  مق��ررات  تنظي��م  ريي��س س��ازمان 
راديوي��ي ضمن اراي��ه آماري در خص��وص خدماتي که 
بر بستر GSMA )ش��بکه هاي جهاني تلفن همراه( به 
جهانيان عرضه مي ش��ود گفت: "هوش��مندي و توانايي 
روابط عمومي ها در بهره گيري از اين امکانات بسيار حائز 
اهمي��ت و تاثير گذار خواهد ب��ود و عدم توانايي آنان در 
بهره گيري از چنين ابزار مهمي قطعا باعث مي گردد که 

از دنيا عقب بمانند و ساخت افکار عمومي ميسر نشود.
وي در پاي��ان ضم��ن اش��اره کوتاهي ب��ه نقش و 
وظايف س��ازمان تنظي��م مقررات و ارتباط��ات راديويي 
گفت: روابط عمومي ها خود رگوالتور هس��تند، زيرا افکار 
و اذه��ان عمومي و جامع��ه را تنظيم و هدايت مي کنند. 
بنابراي��ن تفکر، نظريه پ��ردازي، ادبي��ات، ترمينولوژي، 

قواع��د و اص��ول روابط عمومي بايد در جهت س��اخت و 
تنظيم بوده و رگوالتوري باشد.

 انتشارات محتواي الكترونيكي
در اين س��مينار دکتر عل��ي اکبر جاللي پدر فناوري 
اطالعات ايران با بيان اين که بيش��تر کشورهاي جهان 
در اي��ن زمينه برنامه ه��اي مفصلي را ت��دارک ديده اند، 
در مورد محتواي انتش��ارات الکترونيکي گفت: انتش��ار 
الکترونيکي شامل انتش��ارات ديجيتالي و کاتالوگ هاي 

الکترونيکي و امثال آن ها مي شود.
وي در ادامه اظهار داش��ت: انتش��ارات ديجيتالي با 
توجه به محتواي چند رس��انه اي آن ها در سطح وسيعي 
هم در مراکز علمي و دانش��گاهي و هم در فضاي کسب 

و کار به شدت در حال توسعه است.
وي در بخش ديگري از س��خنان خود با اش��اره به 
نقش فناوري وب2 در انتش��ارات برخ��ط تعاملي، گفت: 
بايد در انتظار وب3 و انتش��اراتي باشيم که در آن عامل 
هوش��مندي نيز وجود خواهد داش��ت. در وب4 به دنبال 

انتشارات سه بعدي الکترونيکي خواهيم بود.
موضوعات سخنراني دکتر جاللي:

روش هاي انتشار در جهان در حال تغيير، پيامدهاي 
تاخير در استفاده از روش هاي جديد انتشار، تاثير انتشارات 
الکترونيکي در توسعه دانايي، انتشار الکترونيکي چيست؟ 
چگونه آن را توسعه دهيم، رابطه انتشارات ديجيتالي در 
توسعه نو آوري و خالقيت، مدارس هوشمند بستر توسعه 

انتشارات الکترونيکي در حوزه آموزش. 

 نشرالكترونيكي بر بسترهاي شبكه هاي 
اجتماعي

دکتر حميد ضيائي پرور سخنران ديگر سمينار بود که 
در مورد نشر الکترونيکي بر بسترهاي شبکه هاي اجتماعي 
توضيحات کاملي را بيان داشت و عليرغم کوتاه مدت بودن 

دوره آموزشي به سواالت شرکت کنندگان پاسخ داد.

وي در اين سخنراني پيرامون نسل اول وب و نسل 
دوم وب مطالبي بيان کرد.

نشست پرسش و پاسخ با موضوع: جشنواره 
انتشارات روابط عمومي و دستاوردهاي آن 
با حضور اعضاي اصلي هيات مديره انجمن 

متخصصان روابط عمومي
همچنين نشس��تي تخصصي با حضوراعضاي هيات 
مدي��ره انجم��ن متخصصان روابط عموم��ي درخصوص 
»آس��يب شناس��ي وضعي��ت فعاليت ه��اي انتش��اراتي 
اجرايي  روابط عمومي ه��ا درس��ازمان ها ودس��تگاه هاي 
برگزارش��د و پيرامون نقاط ضع��ف و قوت اين بخش با 

مشارکت مدعوين مورد بحث وبررسي صورت گرفت. 

کارگاه ها
در کنار نمايش��گاه و س��مينار تخصصي، دو کارگاه 
آموزش��ي تخصصي تح��ت عناوين" ش��يوه هاي نوين 
خبرنويسي " و "طراحي و صفحه آرايي در روابط عمومي" 
با حضو اساتيد اين حوزه " محمود مختاريان " و "عليرضا 

کتابدار" برگزار گرديد. 

نمايشگاه تخصصي انتشارات روابط عمومي
همزمان با برگزاري پنجمين جشنواره ملي انتشارات 

روابط عمومي، نمايشگاه تخصصي نيز برپا شد. 
بي��ش از 50 ش��رکت، موسس��ه و اداره و واح��د 

روابط عمومي در اين نمايشگاه حضور پيدا کردند.
اي��ن نمايش��گاه بس��تري مناس��ب ب��راي معرفي 
س��ازمان ها، موسس��ات دولت��ي و ش��رکت هاي معتب��ر 
خصوص��ي که عالقه مند به معرفي دس��تاوردهاي خود 

هستند فراهم آورده است. 

مراسم اختتاميه پنجمين جشنواره ملي 
انتشارات روابط عمومي

 ارزيابي مثبت جشنواره
اولين سخنران اين مراسم، رييس انجمن متخصصان 
روابط عموم��ي بود و طي س��خناني، جزيي��ات برگزاري 
پنجمين جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي را ارايه داد.

مه��دي باقريان ب��ا مثبت ارزيابي کردن مش��ارکت 
روابط عمومي ها، گفت: پنجمين جشنواره ملي انتشارات 
روابط عمومي با معرفي 167 اثر برتر از 150 روابط عمومي 
در بخش هاي مختلف انتش��ارات روابط عمومي، نش��ريه 
داخلي، روابط عمومي الکترونيک و کارش��ناس انتشارات 

برگزار شد.

گزارش برگزاري پنجمين جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي

برگزاري جشنواره ملي انتشارات؛ توسعه پايدار 
در روابط عمومي ها

 مقدمه
پنجمين جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي توسط انجمن متخصصان روابط عمومي روزهاي 18 و 19 اسفند ماه سال 1388 

در مرکز آفرينش هاي هنري کودکان و نوجوانان برگزار شد. 
برگزاري اين جشنواره با همکاري دانشگاه ها، روابط عمومي هاي وزارتخانه ها، نهادها، سازمان ها و شرکت هاي خصوصي 
و دولتي در سه بخش رقابتي، آموزشي و نمايشگاهي در دو گروه تهراني و استاني و با هدف آشنايي با اصول و استانداردهاي 
نشر در روابط عمومي، معرفي آثار برتر به منظور الگوسازي در حوزه انتشارات، توسعه و ارتقاي سطح توانمندي ها و مهارت هاي 

مورد نياز و ارايه راهکارهاي مناسب براي حرکت به سوي آموزش و نشر الکترونيک برگزار گرديد.
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بار ديگر برپايي پنجمين جش��نواره ملي انتش��ارات 
روابط عموم��ي فرصتي بدس��ت داد تا فعاالن اين بخش 
معظم ارتباطي اي��ران آثار و عملکرد خود را به بوته نقد 
و ارزيابي گذاش��ته و از منظر مقايس��ه و رقابت با س��اير 

همکاران خود، آينده نويي را فرا روي خود قرار دهند.
اگر چه تاريخ پنجاه س��اله روابط عمومي ايران ثابت 
ک��رده اس��ت که ارتقاي ه��ر فعاليتي در اي��ن چارچوب 
نيازمند مس��اعدت، س��عه صدر و جام��ع نگري مديريت 
س��ازمان بوده اس��ت، اما در کنار اين گ��ذاره مهم بايد 
بداني��م در دهه ه��اي اخير پيداي��ش انجمن هاي حامي 
روابط عموم��ي در ايران با آموزه هاي اصيل کارکردي در 
اين حوزه از جمله برگزاري جش��نواره هاي رقابتي آزاد و 
مثبت نگر زمينه هاي مهمي را براي رش��د و ارتقاء کيفي 

روابط عمومي ها ايجاد کرده است.
از اي��ن منظ��ر برگزاري جش��نواره ملي انتش��ارات 
متخصص��ان  انجم��ن  ابت��کار  ب��ه  روابط عموم��ي 
روابط عمومي در پنجمين گام خود فرصت مغتنمي براي 
روابط عمومي هاي��ي فراهم آورده تا ب��ر پايه تالش هاي 
ف��ردي و گروهي همراهي ه��اي س��ازماني و مديريتي 

اوضاع نشر خود را بهتر کنند.
جش��نواره پنجم انتشارات روابط عمومي ها با نگاهي 
جام��ع تغييرات چندي در محتوي به نحوه ارزيابي ايجاد 

کرد.
براي اين منظور در بخش رقابتي انتخاب کارشناس 
و ايده برتر در کنار برگزيده هاي انتشارات داخلي و ساير 
آثار چاپ��ي و الکترونيکي به اين بخ��ش اضافه گردند تا 
از نقش و س��هم کارشناس��ان گمنام ام��ا فعال و کارآمد 

اين حوزه که نقشي بي بديل در توليد محتواي نشريات 
روابط عمومي ايفا مي کنند قدرداني شود.

برپاي��ه فراخوان انجمن متخصص��ان روابط عمومي 
بالغ بر 1800 اثر به دبيرخانه جش��نواره ارس��ال شد اين 
امر حکايت از اقبال چش��مگير جشنواره همچون گذشته 
مبتني بر اعتماد دس��ت اندرکاران نشر روابط عمومي به 
حاميان خود دارد. متاس��فانه به رغم تمديد مهلت ارسال 
آثار پاره اي از آنان خارج از موعد اعالم شده به دبيرخانه 

رسيد و فرصت ارزيابي پيدا نکرد.
برپاي��ه برنامه ريزي انجام ش��ده در هي��ات داوري 
تمامي آثار رس��يده در سه مرحله مجزا به وسيله استادان 
و کارشناسان خبره  اين بخش مورد نظر ارزيابي و داوري 

قرار گرفت و از اين ميان 167 اثر برگزيده شد.
بررسي آثار و مستندات حاکي از آن است که گرچه 
انتش��ارات الکترونيکي و چاپ��ي روابط عمومي به لحاظ 

کمي از رش��د و تنوع قابل توجهي برخوردار ش��ده است 
اما به لحاظ کيفي در پاره اي از رش��ته هاي مورد ارزيابي، 
از رشد مناس��بي برخوردار نيست و امکان انتخاب براي 
داوران جش��نواره را محدود مي ساخت که در ذيل برخي 

از کاستي هاي مورد اشاره به استحضار مي رسد:
الف( در سال هاي اخير روابط عمومي ها تالش کرده اند 
تا به انتش��ارات الکترونيکي خود قدرت و قوت ببخش��ند 
اما در اين مس��ير پاره اي اش��کاالت چون ع��دم رعايت 
سبک نگارش متناسب وب و عدم بهره گيري مناسب از 
تکنيک هاي مرتبط و به روزساني متناسب آن از مهمترين 

مسايل انتشارات الکترونيکي محسوب مي شود.
ب( در بخش نش��ريات داخل��ي در زمينه توليد خبر، 
ن��گارش مقاله و مصاحبه و گ��زارش، اخباري که داراي 
ارزش هاي خبري، تازگي، دربرگيري و يا ش��گفتي براي 
کارکنان باش��د کمتر مشاهده ش��ده است. عمده مطالب 

گزارش��ي و خب��ري به انع��کاس فعاليت ه��اي مديران 
اختصاص داش��ت و بر عنصر ش��هرت افراد استوار بود. 
همچني��ن نگارش مقاالت و س��رمقاله ها نيازمند تالش 

علمي و قدرت بيشتري است.
ج( در بخش صفحه آرايي و طراحي عکس و پوستر، 
گرچه وضعيت نس��بتا بهتري ديده مي ش��ود اما کماکان 
اس��تفاده از قالب هاي کليشه اي و بدون ارتباط با هويت 
سازماني مشهود است. استفاده از رنگ، عکس و تيترها 
بيش��تر س��ليقه اي به نظر مي رس��د و نيازمند بکارگيري 

استانداردهاي مطرح در اين زمينه است.
به طور کلي مقايسه آثار انتشاراتي روابط عمومي هاي 
اي��ن دوره ب��ا دوره هاي قبل، حاکي از رش��د کيفي قابل 
مالحظ��ه اي نيس��ت. مع��دود روابط عمومي هايي که در 
دوره ه��اي قبل حضور داش��ته اند با توجه به آش��نايي با 
روحي��ه رقابت در اين جش��نواره تالش کرده ان��د تا آثار 
متفاوت تر و متمايزتري توليد و به جشنواره ارسال کنند.

در پايان هيات داوران جش��نواره پنجم ضمن تقدير 
از تمامي روابط عمومي هاي کش��ور که با حضور خود در 
برپايي اين رويداد برجس��ته بر شايس��تگي آن افزودند، 
بر اس��تمرار و تس��ري آموزش هاي علم��ي و کاربردي 
و همچنين اس��تفاده هر چ��ه بيش��تر از توانمندي هاي 
حرفه اي و کارشناس��ي کشور در نش��ريات خود بيش از 

پيش تاکيد و توصيه دارند.
با س��پاس مج��دد از تالش ها و زحم��ات مديران و 
کارشناس��ان و دس��ت اندرکاران عرص��ه روابط عمومي 
کشور و به اميد حضور و مشارکت بيشتر در جشنواره هاي 

آينده.

 انتشارات برتر روابط عمومَي
اصالح الگوي مصرف/ س��ازمان بازرس��ي کل 

کشور
ايده هاي نو/ س��ازمان آرامس��تان هاي شهرداري 

اصفهان
مستندسازي/ سطح ملي: اول: شرکت قطارهاي 
مس��افري رجاء- دوم: انجمن س��ينماي جوانان ايران- 
س��وم: معاونت ام��ور هن��ري وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اسالمي س��طح اس��تاني: اول: دانش��گاه علوم پزشکي 
و خدم��ات بهداش��تي درماني زاه��دان- دوم: اداره کل 
حفاظت محيط زيس��ت اس��تان تهران- س��وم: شرکت 

سهامي ذوب آهن اصفهان.
بروشور/ سطح ملي: اول: شرکت بهره برداري راه 
آهن ش��هري تهران و حومه- دوم: فرهنگس��تان هنر- 
سوم: موسسه خيريه حمايت از کودکان مبتال به سرطان 
)محک( س��طح اس��تاني: اول: س��ازمان آرامستان هاي 
ش��هرداري اصفه��ان- دوم: مجتمع مس سرچش��مه - 

سوم: سازمان منطقه آزاد ارس
ويژه نامه هاي مناسبتي/ سطح ملي: اول: وزارت 
جهاد کش��اورزي- دوم: وزارت بازرگاني- سوم: موسسه 

مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني س��طح اس��تاني: اول: 
اس��تانداري قزوين- دوم: ش��رکت آب و فاضالب استان 

تهران- سوم: اتحاديه صادرکنندگان خراسان رضوي
پوس�تر/ سطح ملي: اول: مرکز گسترش سينمايي 
مس��تند و تجربي- دوم: بانک ملي ايران- سوم: کانون 
زبان ايران س��طح استاني: اول: اداره کل سازمان تامين 
اجتماعي استان قم- دوم: مديريت پسماندهاي شهرداري 

رشت- سوم: شرکت آب و فاضالب شهر تهران

 نشريه داخلي برتر
سرمقاله/ سطح ملي: اول: شرکت مخابرات ايران- 
دوم: بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران- سوم: بانک 
صادرات سطح اس��تاني: اول: ش��رکت مخابرات استان 
تهران- دوم: ش��رکت پلي اکريل اصفهان سوم: کانون 

پرورش فکري کودکان و نوجوانان استان تهران
خب�ر/ س��طح مل��ي: اول: کانون پ��رورش فکري 
ک��ودکان و نوجوان��ان- دوم: س��ازمان توس��عه تجارت 

ايران- سوم: سازمان امور مالياتي کشور
سطح اس��تاني: اول: ش��رکت مهندس��ي عمران و 
توليدي نيرو- دوم: دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمنان- 

سوم: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني 
استان اردبيل

گ�زارش/ س��طح ملي: اول: پژوهشگاه بين المللي 
زلزله شناسي و مهندسي زلزله دوم: انتشارات سوره مهر 
)حوزه هنري(- س��وم: س��ازمان تامين اجتماعي سطح 
استاني: اول: سازمان بهزيستي استان يزد- دوم: سازمان 

تاکسيراني قزوين
مصاحبه/ سطح ملي: اول: وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��المي- دوم: بانک ملت س��طح استاني: اول: شرکت 
صنايع پتروشيمي زنجان- دوم: سازمان بسيج مهندسين 

استان فارس
مقاله/ سطح ملي: اول: بانک توسعه صادرات- دوم: 
پرس��ي گاز ايران سوم: سازمان پزش��کي قانوني کشور 
سطح استاني: اول: سازمان جهاد کشاورزي هرمزگان- 
دوم: س��ازمان جهاد کشاورزي کرمانشاه- سوم: شرکت 

مخابرات خراسان رضوي
صفحه خوانندگان/ س��طح ملي: اول: کشتيراني 
جمهوري اسالمي ايران- دوم: بانک رفاه کارگران سطح 
اس��تاني: اول: دانش��گاه مازندران-دوم: دانش��گاه علوم 
پزش��کي و خدمات بهداش��تي درماني استان آذربايجان 

غربي- سوم: شهرداري اشتهارد
صفحه آرايي/ س��طح ملي: اول: شرکت ارتباطات 
زيرس��اخت- دوم: موسس��ه مطالعات بهره وري و منابع 
انس��اني- سوم: شرکت ملي گاز ايران سطح استاني: اول: 
س��ازمان نظام مهندسي ساختمان اس��تان قزوين- دوم: 
سازمان آموزش و پرورش استان کرمان- سوم: کوير تاير

وب سايت برتر/ سطح ملي: اول: بانک مسکن- 
دوم: سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي کشور- سوم: 
مجتمع فني تهران س��طح استاني: اول: منطقه آزاد اروند 
)آبادان- خرمشهر(- دوم: سازمان بازرگاني استان خراسان 

رضوي- سوم: موسسه جوانان آستان قدس رضوي
کارش�ناس برتر انتش�ارات روابط عمومي/ 
اول: س��يد جمال هاديان طباي��ي زواره)وزارت فرهنگ 
و ارشاد اس��المي(- دوم: مجيد اکبري)وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکي( - س��وم: فرنود حسني)بانک 

سامان(
لوح س�پاس ويژه: س��ازمان تنظي��م مقررات و 
ارتباط��ات راديوي��ي- بانک ملي ايران- بانک توس��عه 

تعاون - روزنامه ايران
غرفه برتر: شرکت آب و فاضالب استان تهران

بيانيه هيات داوران پنجمين جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي

معرفي برترين هاي انتشارات روابط عمومي هاي کشور
پنجمين جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي

19-18 اسفند 1388



4راهکارسال دوم شماره دوم ارديبهشت ماه 1389
روابط عمومي به جامع��ه پيچيده امروز ما کمک مي کند تا به تصميمات 
اث��ر بخش ت��ر و عملکردهاي مطلوب تري برس��د و تفاهم دو س��ويه مفيد 
بي��ن س��ازمان ها و مخاطبان آنها پدي��د آيد. روابط عمومي ب��ه عنوان عامل 
هماهنگ کننده بخش هاي خصوصي و دولتي بر اساس سياست هاي کالن 
توس��عه متوازن و همه جانبه، مي تواند کارکرد ارزش��مندي در دامنه وسيعي 
از نهاده��اي جامعه، همچون کس��ب و کار، تج��ارت، اتحاديه ها، بنگاه ها و 
س��ازمان هاي دولتي، ش��رکت ها و موسس��ات خصوصي، مراکز آموزش��ي، 
بنيادها، مراکز بهداش��تي درماني، س��ازمان هاي خدم��ات عمومي، نهادهاي 
خيريه، سازمان ها و مراکز ديني و فرهنگي و ورزشي، رسانه ها و تشکل هاي 

مردمي داشته باشد.
سازمان ها، ش��رکت ها و نهادها براي دستيابي به اهداف کالن خود بايد 
روابط اثر بخش و با ثباتي با مخاطبان متعدد خود اعم از کارکنان، مشتريان، 
رسانه ها، سازمان ها و نهادها، سهامداران، اجتماعات و در مقياس وسيع تر با 

افکار عمومي و کل جامعه برقرار سازند.
مديريت س��ازمان ها نياز جدي به درک نگرش ها و ارزش هاي مخاطبان 
خوي��ش دارن��د تا در س��ايه اي��ن درک و ش��ناخت، مديران و کارشناس��ان 
روابط عمومي قادر باش��ند فرصت ها و تهديده��ا را به دقت در برابر مديريت 
ترسيم کنند و همچون مشاوري آگاه و امين، مسير حرکت سازمان به سوي 

هدف ها را هموار سازند.
مس��ووالن بلند مرتبه کش��ور بارها به نقش و اهمي��ت روابط عمومي به 
عنوان ب��ازوي کارآمد و مش��اور مديريت و عامل تس��هيل کننده ارتباطات 
س��ازمان با مردم و بحران زدايي تاکيد کرده ان��د و اين رويکرد، در عمل نيز 

بايد تجلي و عينيت داشته باشد.
انجمن متخصصان روابط عمومي در آس��تانه 27 ارديبهش��ت، روز ملي 
ارتباط��ات و روابط عمومي، ضمن گرامي داش��ت اي��ن روز و تبريک به همه 
اس��تادان، مدرسان، پژوهشگران، کارشناس��ان، کارگزاران و دانشجويان اين 
رش��ته، از دول��ت خدمتگزار مي خواهد ک��ه بيش از پيش در جهت رش��د و 
ش��کوفايي"صنعت- هن��ر" روابط عمومي و نزديک تر س��اختن اين نهاد به 

جايگاه واقعي اش گام هاي اساسي بردارد. 
انجمن متخصصان روابط عمومي بر اس��اس مطالعات کارشناس��ي و در 
سايه تجارب عملي چند ساله، مصرانه مي خواهد که توصيه ها و پيشنهاد هاي 
ذيل، دقيقا در مس��ير اجرا قرار گيرد تا زمينه ها و شرايط مساعد براي رشد و 

بالندگي روابط عمومي فراهم آيد:
1( آيين نامه اجرايي وظايف و اختيارات روابط عمومي هاي دس��تگاه هاي 
اجرايي که در ارديبهشت 86 از سوي هيئت دولت صادر شد دقيقا مورد توجه 
کليه مديران س��ازمان ها و دس��تگاه هاي دولتي قرار گيرد و کامال اجرا شود 
تا ضمن پرهيز از برخوردهاي س��ليقه اي، امکان هماهنگي و يکپارچگي در 

فعاليت ها و واحدهاي روابط عمومي فراهم آيد.
2( روابط عموم��ي در ايران هنوز از فق��دان يک قانون جامع رنج مي برد 
و اي��ن ام��ر نه تنه��ا بس��ياري از فرصت هاي رش��د و خدمت رس��اني را از 
روابط عمومي ه��ا گرفته، بلکه بهره گيري از ظرفيت هاي محدود فعلي را نيز 
براي آنها دش��وار س��اخته است، ضروري اس��ت که با تشکيل يک کار گروه 
تخصصي، آيين نامه جامع "صنعت- هنر" روابط عمومي تنظيم و تدوين شود 
و پس از طي مراحل قانوني و تصويب نهايي، براي اجرا به کليه س��ازمان ها 

و نهادهاي دولتي ابالغ گردد.
3( از آنجا که جايگاه س��ازماني روابط عمومي به طور گس��ترده مي تواند 
ب��ر مي��زان کارايي و دامنه فعاليت ه��اي آن تاثير بگذارد، بر اس��اس ديدگاه 
علمي و مستند نظريه پردازان و کارشناسان مرجع انتظار مي رود همان گونه 
ک��ه در آخرين مصوبه هيئت وزيران در س��ال 1386 آم��ده، کليه واحدهاي 
روابط عمومي، مس��تقيما زير نظر مدير ارشد سازمان فعاليت کنند و اين امر، 

رسما در نمودار تشکيالتي و آيين نامه ها اجرايي شود.

4( با توجه به نقش نظارت و ارزيابي در پيش��برد کليه امور مديريتي، به 
ويژه س��از و کاره��اي ارتباطي و با عنايت به ض��رورت تقويت بنيه علمي و 
حرفه اي و اخالقي روابط عمومي، پيشنهاد مي شود يک نهاد قوي و صالحيت 
دار، مس��ووليت مستقيم نظارت بر عملکرد روابط عمومي ها را بر عهده گيرد. 
بديهي اس��ت چنين نه��ادي بايد در گام هاي آغازي��ن، تنظيم و تدوين آيين 
نامه ها، و ديگر ابزارهاي م��ورد نياز در زمينه هاي ضوابط و معيارهاي جذب 
و اس��تخدام نيروي انساني، شاخص هاي شايس��تگي براي انتصاب مديران، 
منش��ور اخالق حرف��ه اي، مالک هاي ارزيابي عملکرد، اس��تاندارد س��ازي 
فعاليت ه��ا، حفظ وصيان��ت از حقوق صنفي و حرف��ه اي و ديگر عرصه هاي 

مرتبط با روابط عمومي را در دستور کار خود قرار دهد.
5( از آنج��ا که پژوهش، اطالعات و يافته هاي ارزش��مندي را در اختيار 
برنام��ه ري��زان قرار مي دهد و احتم��ال موفقيت و نيل به اه��داف آرماني را 
افزايش مي دهد، ضروري اس��ت کليه مديران و کارشناس��ان روابط عمومي، 
طراحي و اجراي طرح هاي پژوهش��ي را ب��ه عنوان پيش نياز هر گونه فعاليت 
ارتباطي، در دستور کار خود قرار دهند و انتظار مي رود مديران ارشد سازمان ها 

نيز از اين رويکرد، حمايت همه جانبه به عمل آورند.
6( کليد اصلي رش��د مستمر و حرکت ش��تابنده به سوي وضعيت آرماني 
در روابط عمومي مس��تلزم اهتمام در بهس��ازي نيروي انساني است و اين امر 
مه��م به کمک آموزش امکان پذير اس��ت. از اين رو انتظار مي رود طراحي و 
اجراي دوره هاي آموزش��ي آکادميک در دانش��گاه ها و مراکز آموزش عالي در 
رش��ته روابط عمومي و گرايش هاي وابس��ته با جديت بيش��تري دنبال شود و 
براي آموزش هاي قبل از خدمت و ضمن خدمت نيز از س��وي مديران ارش��د 

س��ازمان ها و مديران روابط عمومي اهتمام جدي به عمل آيد. بديهي اس��ت 
طراح��ي و اجراي يک پژوهش جامع به منظور س��نجش نيازهاي آموزش��ي 
و اولوي��ت بندي آنه��ا مي تواند بر غناي فعاليت هاي آموزش��ي روابط عمومي 

بيفزايد.
7( اجراي درس��ت و مطلوب قان��ون راهبردي مربوط به اصل 44 قانون 
اساسي در زمينه تداوم و تسريع خصوصي سازي مستلزم اطالع رساني وسيع 
و جامع و آماده سازي افکار عمومي داخلي و خارجي است. از اين رو مديران 
ارشد بايد از ظرفيت ها و توانمندي هاي روابط عمومي ها به شکلي سنجيده و 

آگاهانه در اين زمينه استفاده کنند.
8( در ادامه سياست خصوصي سازي و به تبع آن، بنا به ضرورت کوچک 
س��ازي واحده��اي روابط عمومي و همزمان افزايش کارايي آن، الزم اس��ت 
روابط عمومي ها حداکثر اس��تفاده را از رويکرد برون سپاري به عمل آورند و 
در اين مس��ير، نه تنها دامنه فعاليت هاي خود را محدود نسازند، بلکه با بهره 
مندي از حمايت مديران ارش��د س��ازمان ها، بر کمي��ت و کيفيت برنامه ها و 

فعاليت هاي خود بيفزايند.
9( نظر به اينکه توليد علم و س��رعت بخش��يدن به جنبش نرم افزاري در 
موضوع��ات مختلف و از جمله روابط عمومي همواره مورد تاکيد مقامات ارش��د 
نظام بوده است، ضرورت توسعه فعاليت هاي انتشاراتي در عرصه روابط عمومي 
اعم از کتاب و مجله، بيش از پيش احس��اس مي شود. از اين رو ضروري است 
دولت محترم، پيش زمينه هاي الزم براي تحقق اين امر را فراهم سازد و مديران  

ارشد سازمان ها نيز براي تسريع آن حمايت همه جانبه به عمل آورند.
10( روابط عموم��ي بايد همگام با ديگر ش��اخه هاي علوم، بهره گيري از 
امکان��ات و ظرفيت هاي فناوري اطالعات و ارتباطات )ICT( را س��ر لوحه 
فن��ون و رويکردهاي حرفه اي خود قرار دهد و انتظار مي رود مديران ارش��د 
س��ازمان ها همه گونه امکانات و زيرساخت هاي الزم را براي تحقق اين امر 
خطير در واحدهاي روابط عمومي در سراسر کشور فراهم آورند. طبيعي است 
که بهره گيري س��نجيده و آگاهانه از رس��انه هاي جديد از جمله شبکه هاي 
اجتماع��ي، جزئي جدايي ناپذير از اين رويکرد اس��ت و بايد به طوري جدي 

مورد حمايت قرار گيرد.
11( دس��تيابي به اهداف کالن روابط عمومي و کمک به ارتقاي جايگاه 
و افزايش کارايي آن بدون آگاهي کامل مديران ارش��د س��ازمان از اهميت و 
اثربخش��ي روابط عمومي امکان پذير نيس��ت. بنابراين، توجيه مديران ارشد 
سازمان ها نسبت به اين امر و تقويت انگيزه آنان براي حمايت جدي و همه 
جانبه از روابط عمومي ها بايد در دس��تور کار قرار گيرد و دولت فعاالنه دراين 

مسير گام بردارد.
12( ش��کل گيري انجمن ها و موسس��ات تخصصي و حرفه اي در عرصه 
روابط عموم��ي، فرصت ه��ا و ظرفيت هاي فراواني را در اختي��ار دولتمردان قرار 
مي ده��د تا از آنها ب��ه عنوان بازوهاي کارشناس��ي و ارايه دهن��دگان خدمات 
تخصصي در جهت نيل به اهداف شان بهره گيرند. انتظار مي رود حمايت جدي 

از اين تشکل ها از سوي دولتمردان، يک ضرورت و اولويت حياتي تلقي شود.
13( برگزاري همايش ها و جشنواره هاي علمي و تخصصي روابط عمومي 
در ابعاد ملي و بين المللي از اقداماتي اس��ت که طي س��ال هاي اخير، عمدتا 
از س��وي انجمن ها، موسسات و تش��کل هاي حرفه اي غير دولتي انجام شده 
اس��ت. ضمن تقدير و تش��کر از طراحان و برگزارکنندگان اين همايش ها و 
جشنواره ها، انتظار مي رود از تکرار موضوعات و اجراي سطحي آن بپرهيزند 

و بر غناي علمي آنها بيفزايند. 
انجمن متخصصان روابط عمومي به عنوان يک تشکل علمي، تخصصي 
و حرف��ه اي، به لحاظ بهره من��دي از توان، تجربه، صالحيت علمي و ماهيت 
غير دولتي آمادگي کامل دارد تا براي تحقق پيشنهادها و برنامه هاي ارايه شده 
در اين بسته، همه گونه امکانات و ظرفيت هاي خود را در اختيار برنامه ريزان، 

مديران و تصميم گيران در بخش دولتي و خصوصي قرار دهد. انشاء اهلل

خداوند متعال است و تعالي را دوست دارد

بسته پيشنهادي
اعتالي روابط عمومي 

در ايران

دبير کل جش��نواره در خص��وص کميت و کيفيت 
آثار ارسالي اظهار داشت: آثار ارسالي روابط عمومي هاي 
کش��ور در بخش هاي مختلف تفاوت قابل مالحظه اي 
با سال گذش��ته دارد و در مجموع بالغ بر 1800 اثر به 

دبيرخانه اعالم وصول و داوري شده است.
وي همچني��ن تصريح کرد: با توجه به گس��ترش و 
اس��تفاده روزافزون روابط عمومي ه��ا از فناوري هاي نوين 
ارتباط��ي و اطالعات��ي، در اين بخش آث��ار قابل توجهي 
دريافت شده که 6 اثر برتر در سه بخش وب سايت، معرفي 
شدند. رييس انجمن متخصصان روابط عمومي با برشمردن 
ويژگي هاي اصلي جش��نواره پنجم، اضاف��ه کرد، انتخاب 
مقاله برتر با محوريت »اصالح الگوي مصرف« با توجه به 
نامگذاري و عنايت مقام معظم رهبري به اين مقوله بسيار 

مهم، يکي از ويژگي هاي اصلي جشنواره امسال است.
 وي ادام��ه داد: ويژگ��ي ديگر جش��نواره که براي 
نخستين با در دستور کار قرار گرفت، انتخاب کارشناس 

برتر انتشارات در سطح ملي و استاني است و اين مساله 
نشان مي دهد که جشنواره به دنبال شناسايي کارشناسان 
موفق در اين حوزه است و براي اولين بار به کارشناسان 

فرصت داده شد که خود را در اين ترازو محک بزنند.

 در اولين سخنراني و حضور رسمي: معاون 
هنري جديد وزارت ارشاد در اختتاميه  
جشنواره  ملي انتشارات روابط عمومي  

معاون امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
در مراس��م معرف��ي و تجلي��ل از برترين هاي پنجمين 
جشنواره ملي انتش��ارات روابط عمومي گفت: در عصر 
جهاني ارتباطات و در کش��وري که پرچمدار انس��انيت 
و مکارم اخالقي در دنيا اس��ت ش��ما پيشکس��وتان و 
صاحبان انديش��ه و فکر در روابط عمومي مي توانيد در 

حوزه وظايف خود فعاالنه عمل کنيد. 
حميد ش��اه آب��ادي در اولي��ن س��خنراني پس از 
معرف��ي اش به عن��وان مع��اون هنري وزارت ارش��اد 

گفت: مايلم ابراز خرس��ندي خ��ود را بعنوان عضوي از 
اين مجموعه که آثار و برکات زحمات ش��ما را همواره 

دريافت کرده ام اعالم دارم. 
وي با بيان اينکه چند س��الي اس��ت نگاه به حوزه 
روابط عمومي تخصصي ش��ده است افزود: امروزه ديگر 
به روابط عمومي س��ازمان ها بعنوان بلندگوئي که فقط 

بيانگر عملکرد يک مدير باشد نگاه نمي شود. 
مع��اون امور هنري وزارت ارش��اد ارزيابي عملکرد 
نهادهاي روابط عمومي از سوي متخصصان اين حرفه 

را نشان از، همت واال و بينش آنان دانست. 
وي در تش��ريح وظايف عم��ده روابط عمومي ها در 
عصر ارتباطات اظهار داشت: روابط عمومي ها از يک سو 
اقدامات و خدمات دستگاه ها را گزارش و از سوي ديگر 
بازخورد آن را در جامعه بررسي و نقاط ضعف و قوت آن 

را به مديران و سياست گزاران منعکس مي کنند. 
ش��اه آبادي با تاکي��د بر نقش دوس��ويه ارتباطات 
انس��اني افزود:در اين حوزه تخصص��ي محور کالم بر 

عهده شماست. وي با اشاره به تفاوت و تنوع ماموريت 
س��ازمان ها، نهادها و ش��رکت ها، نحوه بيان ماموريت 
سازمان ها توسط روابط عمومي ها را نقطه اتصال و وجه 

اشتراک آنها دانست. 
ش��اه آبادي ب��ا تاکيد ب��ر نقش مح��وري هنر در 
روابط عموم��ي افزود: چون پايگاه و منش��ا هنر فطرت 
آدمي است تاثير کار در قالب و شکل هنري بسيار موثر 

تر از گزارش هاي آماري و کمي است. 
وي ب��ا بيان اينکه ما ايراني ها از ارتباط يک با هم 
ب��ودن را مي فهميم افزود: با هم ب��ودن در نگاه ايراني 
کنار هم بودن فيزيکي نيست و در عصري که بواسطه 
تراکم رس��انه هاي ديجيتال ارتباطات انساني کمرنگ 
ش��ده است اس��تفاده از ابزار هنر در کاهش اين فاصله 

نقش اساسي دارد. 
ش��اه آبادي حقيقت گوئ��ي و حقيقت جوئي در کنار 
زيبائي دوس��تي که ريش��ه در فطرت انسان ها دارد را از 

جمله ماموريت هاي روابط عمومي بر شمرد. 

ادامه از صفحه 2
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ارتباطات شرط بقاء و تکامل انسان و کليه سازمان ها 
و نهادهايي اس��ت که توسط آن به وجود آمده اند. انسان 
از زمان��ي که درک کرد مي توان��د با برقراري ارتباط بين 
خود، طبيعت و همنوعانش به زندگي بهتري دس��ت پيدا 
کند گام در وادي توس��عه و پيش��رفت گذاشت و روز به 
روز اش��کال مختلف ارتباط پيچيده تر و فني تر شد و از 
آنجايي که نوع ارتباط انسان مختص اوست و ويژگي ها 
و پيچيدگي هاي آن نيز اختصصاص به نوع انسان دارد، 

از اهميت خاصي برخوردار است
براي اولين بار اتحاديه جهاني ارتباطات روزي را تحت 
عن��وان "روز ارتباطات" نامگذاري کرد و در س��ال 2005 
ميالدي نام اين روز به روز "جامعه اطالعاتي و ارتباطات" 
تغيير کرد. در ايران نيز روز 27 ارديبهشت ماه از سال 1386 

به نام روز "ارتباطات و روابط عمومي" نامگذاري شد.
اختصصاص روزي با نام ه��اي "جامعه اطالعاتي"، 
"ارتباطات" و "ارتباطات و روابط عمومي" انگيزه اي شد 
تا کشور هاي مختلف روزها، هفته ها، ماه ها و سال هايي 
را به ن��ام روابط عموم��ي نامگذاري و به مناس��بت آنها 

مراسم ويژه اي را برگزار کنند.

 روز ملي روابط عمومي در هند
روز ملي روابط عمومي در کش��ور هند از سال 1986 
در گوشه و کنار اين کشور گرامي داشته شده است. آنها 
با نامگذاري اين روز خواس��ته اند توجه دست اندرکاران، 
مديران و مخاطبان را به اهميت و جايگاه روابط عمومي 

معطوف کنند.

 روز روابط عمومي در آمريكا
روز روابط عمومي  در صبح روز 14 سپتامبر 2005 در 
امريکا در حالي برگزار شد که دو هفته قبل از برگزاري آن، 
تندباد و حادثه کاترينا قربانيان زيادي گرفته بود و هزاران 
آواره اين حادثه دردناک به هوس��تون پن��اه آورده بودند. 
ش��رکت کنندگان در مراسم اين روز بايد ضمن برگزاري 
روز روابط عموم��ي، نقش عملي خود را در التيام آس��يب 
ديدگان اين حادثه به نمايش مي گذاشتند و نشان مي دادند 
که قرار است کاري بکنند و نهايتا تعهد و تالش کارگزاران 
روابط عمومي با محوريت کمک به مردم شاهکاري بود که 

با همت، تالش و جانفشاني اعضاي آن صورت گرفت. 

 هفته روابط عمومي در روماني
کش��ور روماني براي نخس��تين بار در س��ال 2003 
هفته اي را به ن��ام "هفته روابط عمومي" نامگذاري کرد. 
هدف از برگزاري اين هفته، افزايش درک بهتر نسبت به 
روابط عمومي و ارتباطات حرفه اي در س��طح بين المللي 
بود تا افراد ش��اغل در حرفه روابط عمومي بتوانند با ساير 
هم��کاران ش��ان در ديگر نقاط جه��ان همفکري و هم 

انديشي کنند. 

 سال روابط عمومي در مالزي
مالزي کش��وري اس��ت که طي دو دهه فعاليت هاي 
فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياس��ي خود را در ارتباط 
با حوزه ارتباطات در س��طح داخلي و بين المللي س��رعت 
بخشيده است. آنها در سياست هاي کلي خودشان محوريت 
ن��گاه و خواس��ت مردم خ��ود را که از نژاده��اي مختلفي 
تشکيل شده اند در دستور کار قرار داده اند و با ايجاد روحيه 
روابط عمومي در ميان مردم و سازمان ها و نهادهاي دولتي 
و خصوصي حس ارتباط و تعامل را به احساس��ي مشترک 

بين آحاد جامعه و دولت تبديل کرده اند. 

 اولين همايش ملي روز ارتباطات و 
روابط عمومي

در روز پنج ش��نبه 27 ارديبهش��ت ماه 1386 سالن 
کنفرانس س��ران کش��ورهاي اسالمي ش��اهد برگزاري 
اولين همايش ملي روز ارتباطات و روابط عمومي بود که 

به همت شوراي اطالع رساني دولت برگزار شد.

در اين همايش دکتر محمود احمدي نژاد سخنراني 
ک��رد. رييس جمهور برق��راري ارتباط با م��ردم و ايجاد 
اعتماد بين مردم و دس��تگاه هاي اجراي��ي را مهم ترين 
هنر روابط عمومي ها دانست و گفت: روابط عمومي ها بايد 
برقرار کننده ارتباط مردم با دستگاه هاي مسوول باشند. 
وي تاکي��د کرد ما مردم را رقيب و مش��تري نمي دانيم، 
مردم صاحب و مالک کشور هستند و هدف روابط عمومي 
از نظر ما جلب اعتماد و همکاري و مشارکت مردم براي 

ساختن کشور است.
همچنين در اين همايش دکتر حداد عادل رييس وقت 
مجلس ش��وراي اس��المي ارتباطات قوي را از مولفه هاي 
قدرتمندي يک کشور دانست و بر تقويت روابط عمومي ها 
در کشور تاکيد کرد. وي اظهار داشت ما کشور قدرتمندي 

را سراغ نداريم که از نظر ارتباطات ضعيف باشد.
در اي��ن هماي��ش همچنين تمبر ياد ب��ود روز ملي 
ارتباطات و روابط عمومي با حضور رييس جمهور و وزراي 

صنايع و معادن، مسکن و شهرسازي 
و س��خنگو و رييس ش��وراي اطالع 
رس��اني دولت رونمايي شد. همچنين 
آيين نامه بزرگداش��ت روز ارتباطات و 
روابط عمومي در 5 فصل و 11 ماده از 
سوي دبيرخانه شوراي اطالع رساني 
دولت در تاريخ 1385/12/13 تصويب 

و ابالغ شد.

 روابط عمومي، همچنان 
مسوول است

متخصص��ان  انجم��ن  ريي��س  باقري��ان  مه��دي 
روابط عموم��ي ب��ا بي��ان اين مطل��ب که تاثي��ر حرفه 
روابط عموم��ي در ايجاد اعتماد و مس��ووليت اجتماعي و 
تصويرس��ازي و فراهم کردن محيطي براي مش��ارکت 
تعيي��ن کننده مردم در اداره امور غير قابل انکار اس��ت، 
مي گوي��د: اما متاس��فانه هن��وز عده زي��ادي از ما گمان 
مي کنيم روابط عمومي ها صرفا مس��وول توجيه کردن و 
دادن يک چهره مطلوب به يک س��ازمان و يا ش��رکت 

هستند.
باقري��ان پيرامون نامگذاري روزي به نام "ارتباطات 
و روابط عموم��ي"، مي افزايد: نامگ��ذاري روزي به نام " 
ارتباط��ات و روابط عمومي" مي تواند اي��ن واقعيت را به 
ما گوش��زد کند که روابط عمومي همچنان مسوول است 
و اگر به اندازه يک روز هم ش��ده باش��د بايد در معرض 
قضاوت مس��ووالن، کارشناس��ان و مخاطبان قرار گيرد 
و با دفاع از عملکرد يک س��اله خود، به تثبيت ش��ان و 

جايگاه واقعي خود عمل کند. 

 ارتباط، شرط حيات است
هوش��نگ عباس زاده عضو هيئت علمي دانش��گاه 
عالمه طباطبايي معتقد اس��ت نامگ��ذاري روزي به نام 
"ارتباطات و روابط عمومي" را بايد به فال نيک گرفت. اما 
اي کاش به محتواي کار اهميت بيشتري داده بوديم. در 
حال حاضر فعاليت هاي مرتبط با اين روز حالت نمايش��ي 

و ظاهري پيدا کرده است و عمق الزم را ندارد.
عضو هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي با اشاره 
به اين موضوع که روابط عمومي در بسياري از سازمان ها 
علي الخصوص س��ازمان هاي دولتي هنوز هم کارکردي 
تش��ريفاتي و خدماتي دارد، مي افزايد: البته من به آينده 
خوش��بين هس��تم و انجام فعاليت هاي��ي مانند برگزاري 
جشنواره ها و کنفرانس ها و سمپوزيوم هاي روابط عمومي 
مي تواند بس��يار راهگشا باش��د. اگر روابط عمومي را مغز 
متفکر س��ازمان مي داني��م در عمل هم باي��د براي آن، 

ارزش قايل باشيم.

 تاثيرات مثبت روز 
روابط عمومي 

دکت��ر علي اکب��ر جالل��ي "پدر 
فن��اوري اطالعات اي��ران، مي گويد:  
نامگ��ذاري روزي به ن��ام " ارتباطات 
و روابط عمومي" تاثيرات مثبتي براي 

روابط عمومي ايران داشته است.
برگزيده جايزه بين المللي س��ال 
1388 روابط عموم��ي، در پاس��خ ب��ه 
اين س��وال که نامگذاري اين روز تا چه اندازه در توسعه 
روابط عمومي و معرفي آن تاثير داش��ته است، مي افزايد: 
تاثيرات مثبت آن را به عينه ديديم. کما اينکه تشکل هاي 
غي��ر دولت��ي روابط عموم��ي مانند انجم��ن متخصصان 
روابط عمومي و موسس��ه کارگزار روابط عمومي و س��اير 
نهاده��اي غي��ر دولت��ي و دولتي فضاي جدي��دي را در 
شناخت و معرفي روابط عمومي گشوده اند. در واقع زمينه 
اين ش��ناخت در بس��تر روز" ارتباطات و روابط عمومي" 

شکل گرفته است.

 رو ابط عمومي؛ حرفه اي تخصصي 
در جوامع مختلف، عموما براي ارج گذاري و اهميت 
دادن ب��ه يک کار و صنف روز خاص��ي را به عنوان آن 
موضوع اختصصاص مي دهند و نامگذاري روزهايي مانند 
روز معل��م، روز کارگر،... حکايت از همين معني دارد. در 
ارتب��اط با روابط عمومي و نامگذاري روزي به اين نام به 
معناي ارج نهادن به حرفه اي است که مي تواند جامعه اي 

را متحول و در مسير توسعه قرار دهد.

غالمرضا کاظمي دينان رييس انجمن روابط عمومي 
ايران با بيان اين مطلب، مي گويد: 

باي��د ن��گاه ما ب��ه روابط عمومي در هم��ه زمينه ها، 
نگاهي تخصصي و حرفه اي ش��ود. چگون��ه ما در همه 
رش��ته ها، مانند پزشکي، مهندس��ي و... افراد را به طور 
تخصص��ي تربيت مي کنيم ولي در ح��وزه روابط عمومي 
که با قلب و انديش��ه مردم سر و کار دارد نگاه حرفه اي 

و تخصصي نداريم؟

 روابط عمومي؛ هنر ارتباط و فن 
مردمداري

جواد قاسمي عضو هيئت مديره انجمن روابط عمومي 
ايران، مي گوي��د:  روز ارتباطات و روابط عمومي فرصت 
ارزش��مند و مغتنمي براي بيان ارزش ها، حساسيت ها و 
منزلت روابط عمومي اس��ت تا با بيان آنها تاثيرگذاري و 
اهميت اين نهاد را براي اعضاي جامعه تبيين نماييم. در 
حقيقت اين روز بس��تري است تا بتوانيم روابط عمومي را 
به عنوان نمادي براي توس��عه و پيش��رفت به مخاطبان 

مان معرفي نماييم.
عضو هيئ��ت مديره انجم��ن روابط عمومي ايران با 
تاکيد بر تبيين جاي��گاه کارکرد و عملکرد روابط عمومي 
به مخاطبان عام و عم��وم مردم، مي افزايد: عموم مردم 
بايد ش��ناخت صحيح و درس��تي از اين هنر و فن داشته 
باش��ند تا کارگزاران روابط عموم��ي بتوانند در تعاملي دو 
س��ويه با آنها وظايف و اهداف مش��ترک بين سازمان و 

مخاطبان خود را به خوبي به انجام برسانند. 

 اگر به فردا نينديشيم در ديروز 
خواهيم ماند

قربانعلي تنگشير کارشناس ارشد و مديريت ارتباطات 
و روابط عمومي در اين زمينه مي گويد:  نامگذاري روزي 
به نام "روز ارتباط��ات و روابط عمومي" يادآور اين نکته 
است که روابط عمومي اهميت دارد و اين اهميت در گرو 
هر چه حرفه اي تر شدن اين هنر و علم است. چه خوب 
است که در اين روز به بحث آموزش هاي حرفه اي دست 
ان��درکاران و مديران و کارشناس��ان حوزه روابط عمومي 

توجه بيشتري شود. 

 روابط عمومي و اخالق
سعيد معادي کارشناس ارشد روابط عمومي با تاکيد 
ب��ر اين موض��وع ک��ه روابط عمومي  وظيف��ه دارد براي 
پيش��برد اهداف س��ازمان به مخاطب و اف��کار عمومي 
 احت��رام بگ��ذارد، مي افزايد: وقتي صحب��ت از مخاطب 
مي شود تنها در داخل کشور نيست بلکه مخاطبان امروز 

سازمان ها از مرزهاي داخلي هم مي گذرد. 
در اين ميان است که روابط عمومي  بايد بتواند توازن 
ميان اطالعات و ارتباطات را با رويکرد اخالق مداري در 
س��طح جهاني ايجاد کند و به دنبال درک سازمان براي 

امنيت و ثبات اين ارتباط جهاني باشد.

 اصول طاليي روابط عمومي
محمد خجس��ته ني��ا عض��و هئيت مدي��ره انجمن 
متخصصان روابط عمومي، مي گويد: 105 سال است که 
از تشکيل نخستين واحد روابط عمومي در دنيا مي گذرد. 
در طول اين مدت روابط عمومي در کش��ورهاي پيشرفته 
و توس��عه يافته تحوالت ف��راوان در وظايف و کارکردها 

پيدا کرده اند. 
عضو هئيت مديره انجمن متخصصان روابط عمومي 
مي افزاي��د: يکي از علت هاي مهم تح��ول در وظايف و 
کارکردهاي روابط عمومي ها احس��اس نياز ش��رکت ها و 
س��ازمان ها به واحدهاي روابط عمومي است. واحدهايي 
ک��ه وظايف مهم��ي در ارتقاي جايگاه س��ازماني در نزد 
اف��کار عموم��ي، مقبولي��ت عمومي دس��تگاه، همراهي 
کارکنان با برنامه هاي س��ازمان و زمينه س��ازي افزايش 

فروش کاالها و خدمات را بر عهده دارند. 

به مناسبت27 ارديبهشت روز ارتباطات و روابط عمومي

■ محمد دشتي

روابط عمومي؛ مغز متفکر سازمان

با نامگذاري اين روز 
خواسته اند توجه 
دست اندرکاران، 

مديران و مخاطبان 
را به اهميت و 

جايگاه روابط عمومي 
معطوف کنند



سال دوم شماره دوم ارديبهشت ماه 1389 ديدگاه ها 7

روابط عمومي 
و رسانه هاي اجتماعي

■ قربانعلي تنگ شير
 

اطالع رس��اني و ارتباطات نوين حاصل رشد و 
توس��عه فناوري هاي ارتباط��ات و اطالعات و ميان 
کنش افراد جامعه، س��ازمان ها و نهاد هاي اجتماعي 

است.
رس��انه هاي اجتماعي زمين��ه اي جديد و اغلب 
ستيزه جو در حوزه عمل روابط عمومي است. استفاده 
از رسانه هاي اجتماعي در سطح حرفه روابط عمومي 
ب��ا چالش هايي روبرو اس��ت که ه��م فرصت تلقي 

مي شود و هم تهديد. 
در حوزه اطالع رس��اني حفظ اعتماد عمومي به 
عنوان س��رمايه اي اجتماعي هم��واره به عنوان يک 
اصل بنيادي بايد مورد توجه قرار گيرد. سازمان هاي 
روابط عمومي در حقيقت يک رسانه عمومي هستند 
که نه تنها توليد کننده پيام هاي مختلف به اش��کال 
گوناگون هس��تند، بلکه توزيع کننده آنها در سطوح 

مختلف و با شيوه هاي متنوع هستند.
رس��انه هاي اجتماعي همانند س��اير فناوري ها 
در کن��ار مزايا و فرصت هاي بس��يار ف��راوان قاعدتا 
چالش هايي نيز به وجود مي آورد. از جمله چالش هايي 
که ممکن است با رشد رسانه هاي اجتماعي گسترش 

يابد به موارد زير مي توان اشاره کرد:
1( باال بودن توقع کاربران تعاملي

2( رس��انه هاي اجتماعي جايگزين رس��انه هاي 
جمعي

3( س��خت بودن تمايز بين ارتباط خصوصي و 
جمعي

4( افزايش کنترل کيفي
5( نبودن قوانين مالکيت معنوي محتوا

6( عدم دسترسي همه افراد جوامع به کامپيوتر
7( عدم آگاهي همه افراد جوامع از رس��انه هاي 

اجتماعي
بنابراين در عص��ر رس��انه هاي اجتماعي آينده 

روابط عمومي آبستن تحوالت چشمگير زير است.
1( مشتريان توقع بيشتري خواهند داشت

2( رسانه ها دگرگون مي شوند
3( تجارت به گفتگو تبديل مي شود

4( اطالعات در همه ابعاد به جريان مي افتد
5( شفافيت مفروض گرفته مي شود

6( شبکه هاي نفوذ، در قلب امور قرار مي گيرند

چرا روز 
روابط عمومي؟

■ سيد شهاب سيد محسني

يکي از اقدامات خوبي که طي چند س��ال اخير 
در حوزه روابط عمومي در کش��ور اتفاق افتاده است 
نامگ��ذاري روزي به عن��وان »روز ملي ارتباطات و 
روابط عمومي« اس��ت. نف��س نامگ��ذاري اين روز 
تداعي گ��ر اهمي��ت و نق��ش روز اف��زون صنع��ت 

روابط عمومي در دنياي امروز ارتباطات است. 
صحب��ت از علم، فن و هنري ب��ه ميان مي آيد 
که بيش از گذش��ته سازمان ها براي ارتباط، تعامل و 
جلب مشارکت و همراهي مخاطبان بدان نيازمندند. 
روابط عمومي امروز بايد در قامت يک روابط عمومي 
اس��تاندارد و کارآمد بتواند با طراحي مهندسي افکار 
عمومي و بهره گيري از ش��يوه هاي نوين ارتباطي و 
اطالع رس��اني به نيازهاي مخاطب��ان درون وبرون 
سازماني پاسخ گفته و يک رضايت مندي حداکثري 
را در راستاي پيشرفت و تعالي سازمان متنوعش به 

ارمغان آورد. 
در واقع نامگذاري و برگزاري مراسمي سمبليک 
ب��راي روز روابط عمومي در کش��ور ج��داي از آنکه 
روابط عمومي و اهمي��ت، نقش و کارکردهاي آن را 
در سطح افکار عمومي مطرح مي سازد، بلکه مي تواند 
زمينه و بستري را فراهم کند که با طرح موانع پيش 
روي اين علم و حرفه، موقعيتي براي باز مهندس��ي 
واحدهاي روابط عمومي درکش��ور فراه��م آورد. لذا 
مي توان گفت برگزاري اين روز همانند ساير روزها و 
مناسبت ها تنها بهانه و دستمايه اي براي توجه بيشتر 
به روابط عمومي مي باش��د. اينکه تا چه حد متوليان 
و جامع��ه روابط عمومي بتوانند قابليت ها، ظرفيت ها، 
موانع و تنگناهاي روابط عمومي را مطرح س��اخته و 
به راهکارهاي موث��ري براي برون رفت از وضعيت 
ناکارآمد بسياري از واحدهاي روابط عمومي در حوزه 
اطالع يابي و اطالع رساني دست يابند، نکته اي است 

که درجاي خود قابل تامل وتعمق است. 
بهرحال انتظار آن اس��ت که فق��ط اين روز به 
برگزاري يک يا چند مراسم تشريفاتي محدود نشود، 
بلکه بتوان از اين فرصت و بهانه بيش��ترين بهره را 
براي رفع مش��کالت و موانع س��اختاري وتوسعه اي 
روابط عمومي درکش��ور برداش��ت واين حرفه و فن 
را در جايگاه و س��طح کارآمدتري ق��رار داد. تهيه و 
تدوين قانون جامع روابط عمومي، اس��تاندارد سازي 
روابط عموم��ي، تامي��ن و تجهي��ز نيروي انس��اني 
متخصص و حرفه اي و حمايت عملي مديران ارشد 
س��ازمان ها از روابط عمومي از جمله مس��ايلي است 
ک��ه توجه به آن ب��ه طور قطع به توس��عه و تحول 

روابط عمومي در کشور منجر خواهدشد.

اصول طاليي 
روابط عمومي

■ محمد خجسته نيا
 

105 س��ال است که از تش��کيل نخستين واحد 
روابط عموم��ي در دنيا مي گ��ذرد. در طول اين مدت 
روابط عموم��ي در کش��ورهاي پيش��رفته و توس��عه 
يافت��ه تحوالت فراوان در وظاي��ف و کارکردها پيدا 
کرده اند. يکي از علت هاي مهم تحول در وظايف و 
کارکردهاي روابط عمومي ها احساس نياز شرکت ها، 
س��ازمان ها و کارخانه ها به واحدهاي روابط عمومي 
اس��ت. واحدهاي��ي ک��ه وظايف مهم��ي در ارتقاي 
جاي��گاه س��ازماني در نزد افکار عموم��ي، مقبوليت 
عمومي دس��تگاه، همراهي کارکن��ان با برنامه هاي 
س��ازمان و زمينه س��ازي افزايش ف��روش کاالها و 
خدم��ات را بر عهده دارند. در کش��ور ما نيز موضوع 
روابط عموم��ي اهميت و جايگاه آن سالهاس��ت که 
مورد توجه سياس��تمداران، صاحبنظ��ران و مديران 
جامعه اس��ت. اما س��رعت تح��والت و تغييرات در 
اين حوزه با س��رعت ش��تاب آن در دنياي پيشرفته 
همخواني مناس��بي ندارد. آنچ��ه که باعث "طاليي 
شدن" روابط عمومي دردنياي پيشرفته و سازمان هاي 

موفق مي شود 6 اصل زير است:
1- گفتن واقعيت به مش��تري 2- عمل کردن 
سازمان به وعده ها 3- گوش کردن به مشتري 4- 
مديري��ت کردن براي فردا 5- وابس��ته کردن همه 
سازمان به روابط عمومي 6- توجه به موضوع اخالق 

در حوزه روابط عمومي 
گفت��ن واقعيت ها به م��ردم و مخاطبان در يک 
روابط عموم��ي حرف��ه اي باعث جلب اعتم��اد افکار 
عمومي مي ش��ود که مهمترين سرمايه هر سازماني 
اس��ت. اين اصل مهمترين عامل تشکيل نخستين 
دفتر روابط عمومي در دنيا بوده است. عمل کردن به 
وعده ها؛ صاحبنظ��ران مديريت و ارتباطات معتقدند 
درک عمومي از يک سازمان 90 درصد توسط عمل 
س��ازمان و 10 درصد تبليغات و وعده هاس��ت. پس 
باي��د تالش کرد عالوه بر عم��ل کردن توجه کافي 
به ش��فاف کردن فضاي س��ازمان براي مشاهده هر 
آنچه که در س��ازمان صورت مي گيرد، انجام ش��ود 
تا مخاطبان خود ش��اهد موفقيت س��ازمان باشد. به 
مش��تري گوش دادن يا همان فراين��د اطالع يابي 
نيم��ي از وظاي��ف روابط عموم��ي هاس��ت بايد ديد 
مش��تري چه مي خواهد و به دنبال نياز و خواس��ت 
مشتري بود. يعني مصداق جمله زيبايي که مي گويد 
اگ��ر مش��تري نباش��د س��ازماني هم نخواه��د بود. 
روابط عموم��ي موف��ق بايد در مرحل��ه بعد همراهي 
همه س��ازمان را براي برنامه هاي خود داشته باشد. 
همراه کردن همه س��ازمان منوط به آن اس��ت که 
همه س��ازمان به وج��ود روابط عمومي در س��ازمان 
نيازمن��د باش��ند و بدانن��د ک��ه روابط عمومي وکيل 
مداف��ع س��ازمان در جامعه و مدع��ي العموم جامعه 
در س��ازمان است. اخالق در ارتباطات آخرين محور 
طاليي روابط عمومي اس��ت و شايد اولين! توجه به 
موضوع اخالق و حقوق مخاطبان چه مخاطب برون 
سازماني و چه مخاطب درون سازماني در گرو توجه 
به اخالق در توليد بس��ته بندي و ارايه پيام و انتقال 
صحي��ح و دقيق نقطه نظرات مخاطبان به مديريت 

سازمان است.

روابط عمومی 
و مسئوليت های 

اجتماعی آن
■ غالمعباس افشار

فرارس��يدن 27 ارديبهشت ماه، سالروز گراميداشت 
ارتباطات و روابط عمومی در کش��ور بهانه خوبی است تا 
بتوان به مسئوليت های گوناگون روابط عمومی و ازجمله 
مسئوليت های اجتماعی آن توجه کرد. قطعا مسئوليت های 
تخصصی و حرفه ای روابط عمومی چه در دانشگاه ها، 
چه در کتب و دوره های آموزش��ی و حتی س��مينارها و 
همايش های مربوطه بارها و بارها مورد توجه قرار گرفته 
و بررس��ی شده اس��ت و بدين ترتيب دانش ارتباطات و 
روابط عمومی بومی ايران با نيم نگاهی به صاحب نظران 
بين المللی شکل گرفته و دستمايه مديران و کارشناسان 

واحدهای روابط عمومی قرار گرفته است.
به نظرم جا دارد، در کنار توجه به مس��ئوليت های 
حرفه ای روابط عمومی، به رسالت های اجتماعی آن نيز 
اهميت کافی قائل شويم. چرا که از طريق آثار اجتماعی 
عملکرد روابط عمومی ها است که فعاليت اين واحدها 
برای مخاطبان، مشتريان و حتی سهامداران سازمان 
ملموس، محسوس و قابل ارزيابی می شود و از همين 
طريق ني��ز موفقيت و ميزان اثر گ��ذاری برنامه های 

روابط عمومی مورد سنجش قرار می گيرد.
 اگر مسئوليت های حرفه ای روابط عمومی را در 
راستای»تامين منافع سازمان« بدانيم، مسئوليت های 
اجتماع��ی آن »تامين منافع اجتماع��ی« نام خواهد 
گرف��ت. با اين برداش��ت روابط عمومی هر س��ازمان 
ع��الوه بر آن که در قبال س��ازمان خود و منافع آن 
دارای مس��ئوليت اس��ت، نس��بت به جامعه و محيط 
اجتماعی محل فعاليت س��ازمان خود نيز مس��ئوليت 
هايی را دارد که عدم ايفای اين مسئوليت ها در واقع 
بی توجه به فلس��فه وجودی روابط عمومی است. اگر 
نتيجه اجرای برنامه های روابط عمومی که در برخی 
اوقات با هزينه های سرس��ام آوری همراه اس��ت، به 
توسعه اجتماعی و فرهنگی جامعه منجر نشود، قطعا 

دارای اشکال و نقص اساسی خواهد بود.
برای روش��ن تر ش��دن موضوع، بهتر است به 
چند مثال توج��ه کنيم. جلوگي��ری از ترويج اعتياد 
در جامعه، رفع مشکل ترافيک، حل مشکل آلودگی 
هوا، ترويج روحي��ه کار و تالش، جلوگيری از انواع 
فس��ادهای فردی و اجتماعی، و ده ها مشکل ديگر، 
وظيف��ه کدام نهاد يا س��ازمان اس��ت؟ آيا واقعا يک 
نهاد يا س��ازمان به تنهايی می تواند مسئوليت های 
گسترده اين چنينی را به انجام برساند؟ يا اينکه يک 
هم��ت عمومی و اجتماعی را می طلبد و مش��ارکت 

کليه سازمان ها و موسسات را نياز دارد؟
به همين دلي��ل، روابط عمومی ها در يک گام به 
جلو، می بايس��ت تامين منافع اجتماعی را در سرلوحه 
برنامه های خود ق��رار دهند و با تدابير خاص خود که 
ناش��ی از دانش تخصصی ارتباط��ات و روابط عمومی 
است، به نوبه خود در حل مسائل و مشکالت اجتماعی 
قدم بردارند و توجه به اين رس��الت می تواند کامال در 
راستای وظايف و مسئوليت های سازمانی باشد. اين امر 
نه تنها با وظايف حرفه ای و تخصصی روابط عمومی 
منافاتی نخواهد داش��ت، بلکه عامل مهمی در ايجاد 
تفاهم متقابل و حسن شهرت سازمان در بين مخاطبان 

و ساير شهروندان محسوب خواهد شد.

روز ارتباطات 
و  روابط عمومي 

گرامی باد

جشنواره ملي 
برگزيدگان 

صنعت روابط عمومي 
جش��نواره مل��ي برگزي��دگان صنعت 
روابط عموم��ي و هفتمين جش��نواره ملي 

انتشارات روابط عمومي برگزار مي شود.
جزئي�ات برگزاري ب�زودي اعالم 

خواهد شد.
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- بازرس يا بازرسان
 کميته ها

- کميته آموزش و پژوهش
- کميته ارتباط با استادان و محققان روابط عمومي

- کميته ارتباط با مديران و کارشناسان
- کميته پشتيباني، رفاه و تعاون

- کميته بين الملل
- کميته هماهنگي و ارتباطات

- کميته انتشارات
- کميته عضوگيري

 شرايط عضويت و انواع آن
عضويت در انجم��ن متخصصان روابط عمومي ب��ه صورت هاي افتخاري، 
حقيقي، پيوس��ته، وابسته و دانشجويي اس��ت که پس از پذيرش اصول اخالقي 

انجمن، براساس اساسنامه و با تصويب هيات مديره به شرح زير تحقق مي يابد:
الف( عضويت پيوسته

- اعضاي هيات موسس انجمن، هيات علمي دانشگاه ها و مراکز آموزش 
عالي که در زمينه روابط عمومي و ارتباطات به تدريس و تحقيق اشتغال دارند.

- کلي��ه اف��رادي که حداقل داراي درجه کارشناس��ي ارش��د در يکي از 
رشته هاي روابط عمومي و ارتباطات هستند.

- کليه افرادي که داراي کارشناسي روابط عمومي يا ارتباطات با حداقل 
سه سال تجربه مفيد باشند.

- مديران و کارشناس��ان روابط عمومي با حداقل پنج س��ال س��ابقه کار 
مفيد، مي توانند به عضويت پيوسته انجمن در آيند.

ب( عضويت وابسته
اف��رادي که داراي ش��رايط ذيل هس��تند مي توانند به عضويت وابس��ته 

انجمن درآيند: 
- کلي��ه افرادي ک��ه داراي درجه کارشناس��ي روابط عمومي و ارتباطات 

هستند. 
- کلي��ه افرادي که به نحوي با روابط عمومي و ارتباطات و رش��ته هاي 

مرتبط در ارتباط هستند.
ج( عضويت دانشجويي

کليه دانش��جوياني که در يکي از رشته هاي روابط عمومي و ارتباطات در 
س��طح کارشناسي، کارشناسي ارش��د و دکترا در يکي از دانشگاه ها يا مراکز 

آموزش عالي به تحصيل اشتغال دارند.
د( عضويت افتخاري

ش��خصيت هاي ايران��ي و خارجي که مق��ام علمي آن��ان در زمينه هاي 
روابط عموم��ي و ارتباط��ات حايز اهميت خاص باش��د يا در پيش��برد اهداف 

انجمن کمک هاي موثر و ارزنده اي نموده باشند.
ه( عضويت حقوقي

موسسات و سازمان هايي که در زمينه هاي مندرج در آيين نامه عضويت 
حقوقي فعاليت دارند مي توانند به عضويت  حقوقي انجمن درآيند.

ز( مزاياي عضويت 
● عضويت حقيقي

- هم��کاري دو جانبه اعض��اي انجمن براي اجراي خدمات آموزش��ي، 
پژوهشي و مشاوره اي

- شرکت رايگان در گردهمايي هاي فصلي و تخصصي
- شرکت رايگان در جشنواره ملي برگزيدگان صنعت روابط عمومي

- تخفيف ويژه جهت شرکت در برنامه هاي آموزشي
- ارسال رايگان خبرنامه انجمن در دو قالب الکترونيکي و چاپي

- ارسال رايگان دو جلد کتاب منتشرشده )در صورت انتشار(
- معرفي کارشناسان روابط عمومي به سازمان ها و موسسات مرتبط

- اختصاص پست الکترونيک با نشاني اينترنتي انجمن
● عضويت حقوقي

- عضويت رايگان 10 نفر از کارشناسان واجد شرايط موسسه يا شرکت عضو
- انتش��ار مق��االت و گزارش هاي ارس��الي مرتبط از طرف موسس��ه يا 

شرکت در خبرنامه و وب سايت
- افزايش و تبادل تجربيات و اطالعات و تخصص هاي اعضاء 

- ارايه مشاوره در برپايي سمينارها و همايش هاي ملي منطقه اي يا بين المللي 
- تخفيف ويژه جهت شرکت در دوره هاي آموزشي 

- معرفي اعضاء براي شرکت در مجامع علمي خارجي
- ارايه اطالعات تخصصي به اعضاء با استفاده از فعاليت هاي انتشاراتي 

و مشاوره 
- ارسال رايگان خبرنامه در دو قالب چاپي و الکترونيک

- دادن اولويت به اس��تفاده از کارشناسان اعضاي حقوقي در پروژه هاي 
مطالعاتي و تحقيقاتي

- بهينه سازي نظام هاي روابط عمومي از طريق جلسات بحث و گفتگو 
- ايجاد بس��تر مناس��ب براي بهره گيري مطلوب سازمان هاي دولتي و 

خصوصي از خدمات هر يک از اعضاء
- ارسال رايگان انتشارات انجمن 

 مقررات عضويت
1. طبق اساسنامه انجمن، فقط اعضاي پيوسته داراي حق راي هستند.

2. حق عضويت س��االنه براي اعضاي پيوسته )200 هزار ريال(، وابسته 
)100 هزارريال(، دانش��جويي)50 هزارريال(، حقوقي)10/000/000 ميليون 

ريال( مي باشد.
3. حق عضويت مي بايس��ت به شماره حس��اب 8001008 بانک اقتصاد 
نوين ش��عبه اسفنديار تهران کد147 به نام انجمن متخصصان روابط عمومي 
واريز شود و اصل رسيد آن به همراه فرم درخواست عضويت حقيقي به دفتر 

انجمن ارسال شود.
4. در ص��ورت تغيير پاس��خ هر مورد از پرس��ش هاي مندرج در اين فرم 

درخواست، لطفٌاً فوراً دفتر انجمن را مطلع فرماييد.
5. مدارک مورد نياز جهت عضويت در انجمن:
- يک برگ کپي شناسنامه و کارت عضويت 

 - يک برگ کپي آخرين مدرک تحصيلي و يا يک کپي از کارت دانشجويي
- يک برگ کپي از کارت ملي

- اصل فيش بانکي مربوط به پرداخت حق عضويت 
 - يک قطعه عکس براي صدور کارت عضويت

- مدارک مربوط به يکي از انواع عضويت ها
لطف��ًا پس از تکميل فرم درخواس��ت عضويت آن را ب��ه آدرس تهران: 
صندوق پس��تي 4189-14155- انجمن متخصصان روابط عمومي يا نشاني 

الکترونيکي info@prsa.ir ارسال فرمائيد. 

آشنايي با 
انجمن متخصصان روابط عمومي

 مقدمه
انجمن متخصصان روابط عمومي نهاد 
تخصصي، غير سياسي و غير انتفاعي 

است که توسط جمعي از استادان، 
مديران و کارشناسان روابط عمومي 
تاسيس شده و با مجوز کميسيون 

ماده 10 احزاب فعاليت خود را در سال 
1378 آغاز کرده است.

 اهداف 
- ايجاد ارتباط نزديک و تنگاتنگ بين مدرسان، محققان و متخصصان 

روابط عمومي
- کم��ک ب��ه توس��عه ادبي��ات، تحقيق��ات و پژوهش ه��اي بنيادي��ن 

روابط عمومي
- تبادل نظر در مورد تغيير و اصالح برنامه ها و مواد آموزش��ي دوره هاي 
کوت��اه م��دت و بلند مدت روابط عموم��ي با برق��راري هماهنگي و تماس و 

همکاري با دستگاه هاي مسوول ذيربط
- تهيه، تدوين و انتشار کتب و نشريات ادواري و غير ادواري تخصصي 

روابط عمومي
- کم��ک به طراح��ي و اجراي نظام ه��اي اطالع رس��اني و بانک هاي 

اطالعاتي 
- کمک به توس��عه علمي روابط عمومي در ايران و تالش براي ترس��يم 

الگوي روابط عمومي بومي و ملي 
- همکاري با تش��کل هاي ملي و بين المللي روابط عمومي و ارتباطات و 

مبادالت فکري، علمي و فرهنگي ميان متخصصان ايراني و غير ايراني 
- تبيين و تدوين مباني و اصول اخالقي روابط عمومي 

 وظايف / خدمات
- ارايه خدمات مشاوره اي در حوزه روابط عمومي

- اق��دام و همکاري براي انجام تحقيق��ات علمي و تخصصي در زمينه 
روابط عمومي در سطوح ملي و بين المللي 

- اقدام و همکاري در جهت تدوين اصول و منشور اخالق حرفه اي 
- برگزاري گردهمايي هاي علمي مرتبط با روابط عمومي در سطح ملي، 

منطقه اي و بين المللي
- معرفي و تقدير از متخصصان، پيشکسوتان و استادان ممتاز و نهادهاي 

فعال و تاثيرگذار در زمينه روابط عمومي
- انتشار کتب و نشريات علمي درزمينه روابط عمومي 

- برگزاري نشست ها و کارگاه هاي علمي آموزشي روابط عمومي
- برقراري ارتباط با انجمن ها و مجامع ذيربط ملي، منطقه اي و بين المللي

 اصول اخالقي
- احترام به قانون

- احترام به حقوق تخصصي و موازين اخالق حرفه اي ش��امل: صداقت، 
راستگويي، انصاف، برابري و امانت داري

- احترام به آزادي و اس��تقالل حرفه اي و تخصصي و دسترس��ي آزاد و 
برابر به اطالعات و دانش

- رعايت احترام متقابل و حفظ تشريک مساعي با اعضاء و متخصصان 
روابط عمومي

- ترويج رويکرد علمي و تخصصي و حمايت از اس��تفاده از فناوري هاي 
نوين در جهت پيشبرد اهداف حرفه اي

- ترويج روحيه وفاداري و احساس مسووليت اجتماعي
- احترام به ضوابط و مقررات و دفاع از حقوق و اهداف انجمن

 ساختار سازماني
ارکان و سازمان انجمن طبق اساسنامه عبارتند از:

- مجمع عمومي
- هيات مديره



 مقدمه
انجم��ن متخصص��ان روابط عمومي، ي��ک انجمن 
تخصصي رسمي قانوني و مس��تقل روابط عمومي است 
ک��ه بودج��ه فعاليت هاي خود را به ط��ور عمده از محل 
درآم��د حاصل از حق عضويت اعضا، برگزاري دوره هاي 

آموزشي و فعاليت هاي پژوهشي تامين مي کند.

 پيشينه
انجم��ن متخصص��ان روابط عموم��ي حاصل تالش، 
کوش��ش و پيگيري بي وقفه بيش از يک دهه از س��وي 
تعدادي از اس��تادان، مديران و کارشناس��ان روابط عمومي 
اس��ت که توانس��تند انجمن را به طور رسمي و قانوني در 
خرداد ماه 1378 به ثبت برس��اند و بالفاصله اولين مجمع 
عمومي قانوني را در همان سال براي تصويب اساسنامه و 
انتخاب اعضاي هيئت مديره برگزار کنند. نخستين جلسه 
هيئت مديره در تاريخ 17 خرداد همان س��ال تش��کيل و 
هيئت رييسه آن نيز برگزيده شدند. انجمن در حال حاضر 
بيش از 150 عضو پيوسته و رسمي دارد و تاکنون طي چهار 

دوره توانسته فعاليت هاي درخور توجهي را انجام دهد.

 چشم انداز
ارتقاي موقعيت حرفه اي و تخصصي انجمن به عنوان يکي 

از تشکل هاي تاثيرگذار روابط عمومي با نگرشي جامع و جهاني

 ماموريت
- اعتالي دانش روابط عمومي در کشور

- يکپارچه و استانداردسازي فعاليت هاي روابط عمومي
- توانمندسازي کارگزاران روابط عمومي

- ارتقاي کيفيت و تنوع فعاليت ها
- مديريت منابع انس��اني از طريق برنامه ريزي هاي 

آموزشي و پژوهشي
- ترويج رويکرد علمي و ارتقاي بلوغ حرفه اي

- توانمندس��ازي بخش خصوصي و گسترش حيطه 
برون سپاري فعاليت هاي روابط عمومي

- شفافيت در گردش اطالعات و صداقت در پاسخگويي
- اس��تفاده از جديدترين و به روزترين سيستم ها و 

تکنولوژي هاي موجود در ارائه خدمات
- تقسيم هر چه بيشتر منابع و فرصت هاي حرفه اي 

براي اعضا و بهبود توانايي هاي ارتباطي انجمن
- برقراري ارتباطات و تعامالت علمي و حرفه اي با 

انجمن هاي فعال روابط عمومي در داخل و خارج کشور

 راهنماي اخالقي
 - ارزش دهي و خدمت رساني به اعضا

 - احت��رام به حق��وق تخصص��ي و موازين اخالق 
حرفه اي شامل: صداقت، راستگويي، انصاف و برابري 

- احترام به آزادي و اس��تقالل حرفه اي و تخصصي 
و دسترسي آزاد و برابر به اطالعات و دانش

- تروي��ج رويکرد علمي و تخصص��ي و حمايت از 
توسعه بهره گيري از فناوري هاي نوين در جهت پيشبرد 

اهداف حرفه اي
- ترويج روحيه وفاداري و احساس مسئوليت اجتماعي

- احت��رام به ضوابط و مق��ررات و دفاع از حقوق و 
اهداف انجمن

 اولويت 
– چشم انداز سه ساله 

- تهيه و تدوين استانداردهاي روابط عمومي
- توس��عه س��اختاري انجم��ن و ايج��اد ش��عبه در 

استان هاي واجد شرايط
- تدوين نظامنامه و منشور حرفه اي در جهت ايجاد 
روابط و ش��رايط مطلوب ميان کارگزاران روابط عمومي، 

مخاطبان و مشتريان
- تهيه و تدوين برنامه هاي آموزشي و پژوهشي

- هم��کاري با انجمن ها، تش��کل ها، موسس��ات و 
شرکت هاي روابط عمومي

- ايجاد و برقراري ارتباط با گروه هاي مرجع
- گسترش ارتباطات الکترونيکي و بهينه سازي وب 

سايت انجمن
- شناسايي و معرفي ظرفيت هاي موجود

- پش��تيباني تخصص��ي و حرف��ه اي از واحده��اي 
روابط عمومي

- عضويت و ايجاد ارتباط با سازمان هاي مرتبط در 
سطح ملي و بين المللي

- ب��اال بردن آگاهي جامعه در زمينه جايگاه و نقش 
روابط عمومي در تحقق اهداف اجتماعي

- ارزيابي کيفي آثار و برنامه هاي روابط عمومي
- تدوي��ن آيين نامه ها و کتابچه ه��اي راهنما براي 

تداوم و گسترش فرهنگ کار حرفه اي
- ايجاد تسهيالت براي ارائه خدمات و توانمندي هاي 

تخصصي به اعضا
- حمايت از روابط عمومي ايران در کسب اعتبار جهاني
- برگزاري جشنواره، نمايشگاه، مسابقه و همايش

- انتشار و توزيع کتاب و نشريات تخصصي
ب��ا موسس��ات و  تب��ادل اطالع��ات حرف��ه اي   -

سازمان هاي داخلي و خارجي مربوط
- تشويق مش��ارکت گس��ترده اعضا در برنامه ها و 

فعاليت هاي حرفه اي
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انجمن متخصصان روابط عمومي در س��ال 1388 با 
هم��کاري و تالش اعضاي هيات مديره و س��اير اعضا 
فعاليت ه��اي مختلف��ي انجام داده که بخش��ي از آن به 
مرحله اجرا رس��يده و برخي فرآيند طراحي و اجرا را طي 

مي کند که در ذيل به اهم آن اشاره مي شود:

 فعاليت هاي ساختاري و مديريتي
- تهي��ه و تدوي��ن نخس��تين برنامه راهب��ردي انجمن 

)1389-1392(
- تهيه و تدوين نخستين برنامه ساالنه انجمن )1389(

- تش��کيل کميته هاي آم��وزش و پژوه��ش، ارتباط با 
اس��تادان و محققان روابط عمومي، ارتب��اط با مديران و 
کارشناس��ان روابط عمومي، پش��تيباني و رف��اه و تعاون، 
بين الملل، هماهنگي و ارتباطات، انتشارات و عضوگيري 

و تهيه و يکسان سازي آيين نامه هاي مربوطه
- بررس��ي، اصالح و تدوين ان��واع عضويت در انجمن 
ش��امل اعضاي پيوسته، وابسته، دانش��جويي، حقوقي و 

افتخاري
- تهيه آيين نامه ايجاد ش��عب انجمن و راه اندازي اولين 

شعبه استاني در خراسان رضوي
- طراحي مجدد، بهينه سازي و بروز رساني سايت انجمن
- برگزاري دو گردهمايي تخصصي با همکاري سازمان ها

- برگزاري نشس��ت هاي مختلف ش��امل جلسات هيات 
مديره، نشست هاي کارشناسي و ارزيابي عملکرد 

- تهيه، بازنگ��ري و تدوين فرم ه��اي ارزيابي پنجمين 
جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي

 فعاليت هاي آموزشي
- تهيه تقويم آموزشي انجمن براي سال 1389

انتش��ارات  مل��ي  جش��نواره  پنجمي��ن  برگ��زاري   -
روابط عمومي

- طرح تهيه برگزاري اولين جش��نواره ملي برگزيدگان 
صنعت روابط عمومي

- برگزاري دو گردهمايي تخصصي
- تهيه طرح برگزاري دوره هاي آموزشي استاني

- برگ��زاري س��مينار يک��روزه »نش��ر الکترونيک« در 
روابط عمومي

- برگزاري دوره هاي ويژه براي سازمان ها و شرکت هاي 
دولتي و خصوصي

- برگزاري کارگاه هاي ملي آموزش��ي ش��يوه هاي نوين 
خبرنويسي و انتشارات در روابط عمومي

- شرکت و ارايه سخنراني در همايش ها و گردهمايي هاي 
روابط عمومي با حضور اعضاي هيات مديره

- داوري آثار روابط عمومي در جشنواره ها و همايش هاي 

برگزار شده
- برنامه ريزي براي بازديدهاي هدفمند

- مشارکت در برگزاري مراسم تجليل از دکتر علي اکبر 
جاللي پدر علم فناوري اطالعات ايران

 فعاليت هاي انتشاراتي
- چاپ و توزيع سالنامه تخصصي روابط عمومي )1389(

- تهيه طرح انتش��ار کتاب س��ال روابط عمومي- 1388 
)در حال انتشار(

- تهيه طرح انتشار کتاب دستورالعمل هاي روابط عمومي- 
1389 )در حال انتشار(

- تهيه طرح انتش��ار کتاب راهنماي ارتباطات - 1389 
)در حال انتشار(

- چاپ و توزيع نخستين بروشور معرفي انجمن- 1388
- چاپ و توزيع نخستين شماره خبرنامه انجمن- 1388

- مش��ارکت در انتشار کتاب زندگي نامه دکتر علي اکبر 
جاللي پدر علم فناوري اطالعات ايران

- طراحي و چاپ کارت جديد عضويت اعضاي انجمن
- طراحي گواهي نامه جديد انجمن

- طراح��ي و صدور کارت عضويت اعضاي هيات مديره 
و اعضاي انجمن

- طراحي و صدور گواهي عضويت اعضاي هيات مديره

- تهي��ه، طراحي و چاپ ف��رم عضويت جديد )حقيقي و 
حقوقي( و ساير ملزومات

 ساير فعاليت ها
- تهيه و اختصاص کارت جشنواره فيلم فجر به اعضا

- ش��رکت در مراسم ترحيم، عيادت و برگزاري جلسات 
ديد و بازديد

- تهيه گواهي نامه دوره هاي آموزشي انجمن
- سروسامان دادن به فضا و محيط کاري انجمن

- برگزاري جلس��ات آموزش��ي، مش��ورتي و مديريتي با 
دانشگاه ها، تشکل ها و انجمن هاي استاني

- انتشار بيانيه در مناسبت هاي مختلف
- بررسي پرونده اعضا، بهينه سازي، ثبت نام از اعضاي 

جديد و صدور کارت جديد عضويت براي همه اعضاء
- تهي��ه و ارس��ال طرح ه��اي تحقيقي و آموزش��ي به 

سازمان ها و وزارت خانه ها
- پيگيري صدور پروانه جديد انجمن و ساير الزامات مربوطه
- ارسال پيام هاي تبريک و تسليت به مناسبت هاي مختلف

- تهيه و اختصاص صندوق پستي انجمن
- افتتاح حساب اختصاصي به نام انجمن

- اختصاص پس��ت الکترونيک به کليه اعضاء با نشاني 
اينترنتي انجمن

1389 -1392
آشنايي با برنامه راهبردي انجمن متخصصان روابط عمومي

عملکرد
فعاليت هاي انجمن متخصصان روابط عمومي

 در سال 1388
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خبرنامه داخلي انجمن 
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اولي��ن گردهمايي نقش روابط عمومي در ترويج فرهنگ کرامت توس��ط 
انجمن متخصصان روابط عمومي و با همکاري اداره کل اوقاف و امور خيريه 

استان تهران برگزار شد. 
به گزارش کميته اطالع رساني انجمن متخصصان روابط عمومي، مهدي 
باقريان در اين گردهمايي با اشاره به ضرورت نهادينه شدن فرهنگ کرامت 
در س��ازمان ها اظهار داش��ت: روابط عمومي ها باالترين نق��ش را در نهادينه 

کردن فرهنگ کرامت درسازمان ها خواهند داشت. 
وي اف��زود: يک��ي از وظايف اصل��ي روابط عمومي ها را فرهنگ س��ازي 
تش��کيل مي ده��د که در اي��ن ارتباط اش��اعه کرامت در س��ازمان ها نياز به 

فرهنگ سازي دارد.
رييس انجم��ن متخصصان رواب عمومي آمادگ��ي اين انجمن را براي 
توس��عه ادبيات فرهنگ کرامت در س��ازمان ها اعالم ک��رد و گفت: برگزاري 
چنين نشست هايي استفاده ار انواع قالب هاي رسانه اي نظير مقاله، يادداشت 
و تحلي��ل مي تواند درترويج فرهنگ کرامت در جامعه بس��يار موثر و تعيين 

کننده باشد. 
مدي��ر کل اوق��اف و امور خيريه اس��تان تهران نيز در اي��ن گردهمايي 
روابط عمومي ها را س��فيران فرهنگ کرامت در س��ازمان ها دانس��ت و گفت: 
اگر س��ازمان ها فعال شوند و با برنامه ريزي مناسب فرهنگ کرامت را ترويج 

کنند به واقع مس��ئله وقف نيز تحقق خواهد يافت. حجت االسالم سيد يداله 
ش��يرمردي افزود: فرهنگ شيعه همانا مساوات و کرامت است و در اين بين 

رسانه ها نيز نقش تعيين کننده اي را به عهده دارند.
همچني��ن در اين گردهماي��ي کرامتي منش معاون فرهنگي س��ازمان 
اوقاف و امور خيريه اس��تان تهران گفت: ه��ر کار خير و نيکي که با رضاي 

خداوند صورت گيرد به نوعي درحوزه کرامت قرار مي گيرد. 
در بخش پاياني اين گردهمايي برخي از مديران روابط عمومي سازمان ها 
و دستگاه هاي اجرايي، جايگاه و نقش سازمان خود در ترويج فرهنگ کرامت 

را تشريح کردند. 

روابط عمومي ها بزرگترين نقش را در نهادينه کردن فرهنگ کرامت دارند

تاثيرگذاري  تضمي��ن 
پيام ب��ر جامعه مخاطب و 
دستيابي به فرهنگ و رفتار 
موردنظر در بين گروه هاي 
مختلف مخاطب که هدف 
اصل��ي فراين��د ارتباط��ي 
محسوب مي شوند نيازمند 
"برنامه ريزي اس��تراتژيک 

ارتباطي در روابط عمومي" است. 
روابط عمومي پوي�ا و کارآمد، روابط عمومي است 
ک��ه بتواند براي حل مش��کالت ارتباطي س��ازمان، 
برنامه  ارتباطي راهبردي منطقي و مس��تدلي طراحي 

و ارايه کند. 
مديران روابط عمومي امروز بايد بتوانند در جهت 
دهي اف��کار عمومي و س��ازمان در مس��ير تحول و 
توسعه، با اتخاذ استراتژي ارتباطي موثرنقش کليدي 
ايف��ا نمايند، اس��تراتژي ها دو ويژگي  اساس��ي  دارند: 
يکي  آنکه  پيش  از به  کاربردن ش��ان  ايجاد مي شوند و 
دوم آنکه  آگاهانه  و هدف دار به  وجود مي آيند. مس��لمًا 
عزمي راس��خ مي طلبد تا س��نت ها را کنار گذاشته و 
همگام با تحوالت روز، متحول شده و اساس و بنيان 
برنامه هاي روابط عمومي را بر مبناي توس��عه پايدار و 

رويکردي استراتژيک برنامه ريزي نمايد.
 طراح��ي مهندس��ي و برنامه ريزي اس��تراتژيک 
ارتباط��ي در روابط عموم��ي هر ش��رکت، س��ازمان 
و وزارتخان��ه اي اي��ن ام��کان را فراه��م مي کند که 
تصويري از چش��م انداز، ماموريت ها، رسالت و اهداف 
و استراتژي هاي عمدتًا ارتباطي سازمان را پيش روي 
داش��ته باش��يم. در حقيقت تدوين استراتژي ارتباطي 
در روابط عمومي ش��رکت ها و س��ازمان هاي مختلف 
نيازمند يک "باز مهندسي ارتباطي" با رويکرد و تفکر 

"استراتژيک" است.

دومين نشس��ت هم انديش��ي مدي��ران روابط عمومي 
وزارتخانه ه��ا، س��ازمان ها و نهادها، 17 اس��فند ماه 1388 
ب��ه ميزباني س��ازمان ثبت اح��وال و با هم��کاري انجمن 

متخصصان روابط عمومي برگزار گرديد.
 

 روابط عمومي نقش مهمي در پيشبرد 
اهداف سازمان دارد 

مهدي اس��ماعيلي مدي��رکل روابط عمومي و اموربين 
الملل س��ازمان ثب��ت احوال با تاکيد بر ضرورت تش��کيل 
اينگونه نشست ها، س��اماندهي بهتر مديران و متخصصان 

اي��ن ح��وزه، افزايش ت��وان دولت در امر اطالع رس��اني و 
جريان موث��ر تبادل ايده ها و تجربيات را از ثمرات اينگونه 

نشست ها عنوان کرد. 
وي ابراز اميدواري کرد استمرار اين نشست ها موجبات 

هم افزايي توان روابط عمومي ها را در پي داشته است. 
همچني��ن در اي��ن مراس��م، دکتر ناظم��ی اردکانی 
رييس س��ازمان ثبت احوال، دکتر حس��ين افخمي عضو 
هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي و مهدي باقريان 
رييس انجمن متخصصان روابط عمومي به ايراد س��خن 

پرداختند.

دومين نشست انجمن متخصصان روابط عمومي 
برگزار شد

برنامه ريزي استراتژيك ارتباطي 
در روابط عمومي

انتخاب يا الزام، 
کداميك؟

■ مجيد حيدري

■ حميد شکري خانقاه

روزي کس��ي ب��اور نمي داش��ت که 
تعام��ل دو طرفه بين افراد از اين س��و و 
آن سوي جهان به راحتي اتفاق مي افتد. 
افراد خود به تنهايي يک روابط عمومي  را 

تشکيل مي دهند. 
روابط عموم��ي  وظيف��ه دارد ب��راي 
پيش��برد اهداف س��ازمان ب��ه مخاطب 
و اف��کار عموم��ي  احترام بگ��ذارد. وقتي 
صحب��ت از مخاط��ب مي ش��ود تنها در 

داخل کش��ورها نيس��ت بلکه مخاطبان امروز سازمان ها 
از مرزه��اي داخل��ي هم مي گ��ذرد. در اين ميان اس��ت 
ک��ه روابط عمومي  باي��د بتواند توازن مي��ان اطالعات و 
ارتباط��ات را با رويکرد اخالق مداري در س��طح جهاني 
ايجاد کند و به دنبال درک س��ازمان براي امنيت و ثبات 

اين ارتباط جهاني باشد.
روابط عمومي ه��ا بايد بتوانند تفاهم، 
دوس��تي، برادري و معرفت را در اذهان 
ايج��اد نمايند و ديداره��اي ذهني را در 
دنياي مجازي براي جهاني شدن فراهم 
س��ازند، اما بايد باور داش��ت که يکي از 
ارکان مه��م روابط عمومي "ايجاد حس 
عالقه و دلبستگي" در اعضا و مشتريان 
اس��ت. برخورداري از اي��ن رکن، از يک 
سو نيازمند اخالق ارتباطي است و از سوي ديگر نيازمند 
تقوي��ت حس عاطف��ي به خانواده و تولي��دات و خدمات 
يک س��ازمان است. لذا اخالق نه صرفا با ابعاد حقوقي و 
قانوني آن، بلکه در پيوند با جنبه عاطفي و احساس يک 

ضرورت ارتباطي است.

تصوير انساني از روابط عمومي   مصوبات

آيين نامه 
تأسيس و فعاليت 

شعب انجمن 
تصويب شد

آيين نامه تأسيس و فعاليت شعب 
انجمن متخصصان روابط عمومي در 
استان ها به منظور پاسخگويي به 

تقاضاهاي عالقمندان روابط عمومي 
به استناد ماده2 و تبصره 1 ماده 15 

اساسنامه تصويب شد.

يک��ي از وظاي��ف روابط عمومي انع��کاس و بازتاب 
فعاليت س��ازمان در س��طح کالن دولت اس��ت؛ به اين 
معني که مي توانند با انعکاس و بازتاب فعاليت س��ازمان 
در س��طح کالن دولت، اطالع رس��اني کرده و مردم را با 
استفاده از روش هاي خدمات و سرويس دولت آشنا کنند 
و هم مي توانند با انعکاس عملکرد دولت شور و نشاط را 

در مردم ايجاد کنند و عامل توسعه کشور باشند. 
دکت��ر داود زارعي��ان – عض��و هيئت مدي��ره انجمن 
متخصصان روابط عمومي - در گفت وگو با خبرنگار ارتباطات 
خبرگزاري دانشجويان ايران)ايسنا(، با بيان اين مطلب اظهار 
کرد: روابط عمومي ايده آل روابط عمومي اس��ت که گروهي 
افراد متخصص تحصيل کرده و آشنا به امور روابط عمومي 
اداره آن را برعهده داش��ته باشند و برمبناي اصول اخالقي 

روابط عمومي آن دستگاه را اداره کنند. 
او ادامه داد: اين روابط عمومي درواقع منافع سازمان 
و م��ردم را يکس��ان مي بيند و به ه��ر دو توجه مي کند، 
بدي��ن معنا که خواس��ته ها، نيازها و انتظ��ارات مردم را 
به مس��ووالن سازمان يا دس��تگاه منعکس مي کند و در 
تحقق اجراي آن هم ت��الش مي کند و متقابال عملکرد 

سازمان را به اطالع مردم مي رساند. 
اي��ن عضو هيات علمي دانش��گاه ادامه داد: بنابراين 

روابط عمومي ايده آل يک روابط عمومي 
با برقراري ارتباط يک سويه نيست بلکه 
روابط عمومي اس��ت که با ارتباطات دو 
س��ويه و بعضا چند سويه تالش مي کند 
با اغناي اف��کار روابط عمومي اهداف و 

برنامه هاي خود را اجرا کند. 
وي در پاس��خ ب��ه اي��ن ک��ه چرا 
روابط عمومي ه��ا جاي��گاه خ��ود را در 
س��ازمان ها پيدا نکرده اند تصريح کرد: 
بي توجهي بسياري از مسووالن به افکار 

عمومي و آشنا نبودن آن به نقش و جايگاه روابط عمومي 
در توس��عه همه جانبه سازمان يکي از اين عوامل است و 
معتقدم خود روابط عمومي ها به عنوان عامل دوم در اين 

زمينه محسوب مي شوند. 
زارعي���ان تصري���ح ک���رد: روابط عمومي ه��اي 
غيرحرفه ي��ي و غيرمتخصص نتواستند خود را به سازمان 
بقبوالنند و نزد مسووالن سازمان باور ايجاد کنند که آن ها 
مي توانند حالل بس��ياري مشکالت باش��ند و بايد گفت 
بس��ياري از روابط عمومي ها از تخص��ص الزم برخوردار 

نيستند و نمي توانند اهداف سازمان را پيگيري کنند. 
اي��ن مدي��ر روابط عموم��ي تصري��ح کرد: س��اختار 

س��ازماني نامناسب، تغييرات پي در پي 
مديران روابط عموم��ي و نبود بودجه و 
امکانات الزم در اختيار روابط عمومي ها 
از ديگر عوامل محس��وب مي ش��ود و 
عامل چه��ار ناکافي بودن آموزش هاي 
کارکنان روابط عموم��ي به عنوان يک 

نهاد جوان و تخصصي است. 
وي تاکي��د ک��رد: ب��راي توس��عه 
روابط عموم��ي بايد همه اين نواقص را 
برطرف کرد، از طرف��ي ذکر اين نکته 
حائز اهميت اس��ت که يک روابط عمومي کارآمد وظايف 

خود را مي داند. 
اين کارشناس ادامه داد: به اعتقاد من روابط عمومي 
در اين عرصه نقش بسيار مهمي دارد و مي تواند با انتقال 
اطالعات و مفاهيم به جامعه ش��رايط توس��عه فرهنگي 

جامعه را فراهم کند. 
وي درب��اره رابطه رس��انه و روابط عمومي ها گفت: 
معتقدم رس��انه ها، مخاطبان و مديران، س��ه رکن اصلي 
توسعه روابط عمومي هستند و در اين بين نقش رسانه ها 
در توس��عه روابط عموم��ي و تحقق نقش اطالع رس��اني 

روابط عمومي حائز اهميت است.

اطالع رساني صحيح روابط عمومي مي تواند 
عامل توسعه  کشور باشد


