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مقدمه
مهمترين وظيفه کنفران��س بين المللي روابط 
عمومي ايران )ICPR( که در هفت س��ال گذشته 
س��ازماندهي ش��ده است، فراهم س��اختن بستري 
 مناسب براي دانش پژوهان و دست اندرکاران حرفه 
روابط عمومي از سراس��ر کشور اس��ت تا بتوانند 
 انديش��ه ه��ا و دي��دگاه ه��اي خ��ود را درب��اره 
رواب��ط عموم��ي در هم��ه اش��کال آن از جمل��ه 
 مديري��ت، ارتباطات بحران، مس��ئوليت اجتماعي، 
رس��انه هاي جديد، ارتباطات مشارکتي، ارتباطات 
انس��اني، تکريم ارباب رجوع، مشکالت و مسايل 
عمومي، مديريت ش��هرت و غيره ب��ا يکديگر در 

ميان بگذارند.
بر همين اساس ICPR به دنبال اين است که 
با برگزاري دوره ها و نشست هاي ساالنه و تالش 
براي گسترش افق هاي اين حرفه از طريق آموزش 
و تحقيقات، به تاسيس و گسترش نهادي علمي و 

به روز براي اين حرفه کمک کند.
روابط رسانه اي چرا؟

دبيرخانه دايمی کنفرانس بين المللی روابط عمومی 
 8 و 9  آبان ماه 1390، هفتمين کنفرانس بين المللي 
رواب��ط عمومي اي��ران را برگزار خواه��د کرد. اين 
کنفرانس دو روزه کارشناسان روابط عمومي سراسر 

کشور را دور هم جمع مي کند.
يک��ي از ب��ه يادماندن��ي ترين لحظ��ات اين 
کنفرانس، اهداي جاي��زه روابط عمومي هاي برتر 
ايران، جايزه دکتر نطق��ي بنيانگذار روابط عمومي 
ايران، جوايز آموزشي و جايزه ملي روابط عمومي 
است. اين جوايز که هر ساله اهدا مي شود به افراد 
 و روابط عمومي هايي تعلق مي گيرد که در حوزه 
روابط عمومي، پيشبرد اصول اخالقي و مسئوليت 
اجتماع��ي، اقدامات موثر و فوق العاده اي صورت 

داده باشند.
دبيرخانه دايمي کنفران��س بين المللي روابط 
 عموم��ي اي��ران ب��راي کنفرانس امس��ال موضوع 
»مس��يريابي روابط رس��انه اي؛ دگرگوني، چالش، 
 تاثي��ر« را در نظ��ر گرفت��ه اس��ت؛ موضوع��ي که 
مي توان��د تحول بزرگي در همه ابع��اد ارتباطات 
ايج��اد کن��د. امروز ارتب��اط گران کش��ور، وظيفه 
بزرگت��ري ب��ر دوش دارند. آن ها ع��الوه بر حل 
 مشکالت کنوني و موانع همکاري هاي بين رسانه و 
رواب��ط عمومي، بايد در ميان مردم اعتماد به نفس 
ايجاد کنند تا بتوانن��د بر چالش هاي موجود غلبه 

کنند.
از اين رو روابط رس��انه اي ني��از به تغييرات 
زي��ادي در نحوه نگرش دارد. برق��راري ارتباط و 
ايجاد گفت وگوي دوجانبه با اعضاي رس��انه ها و 
کارشناس��ان روابط عمومي فرصت فوق العاده اي 
اس��ت و نيازمند حرکت از ديدگاه هاي س��نتي به 

استراتژي هاي جديدتر مي باشد.
دستيابي به دانش و بينشي جديد درباره:

نوآوري براي ايجاد و حفظ روابط رسانه اي 
قوي

در کنفرانس هفتم به ما گفته خواهد ش��د که 
بس��ياري از مديران و کارشناس��ان روابط عمومي 
چگون��ه ب��ا رويکردي ثاب��ت، مخاطب��ان خود را 
تبدي��ل به مخاطبان ثابت مي کنند. اما اين روش ها 
ديگر قديمي ش��ده و مخاطبان ني��ز از آن آگاهند. 
چگونه مي توان با خالقيت و نوآوري و بکارگيري 
روش ه��اي جدي��د، انقالبي در روابط رس��انه اي 

ايجاد کرد؟
مديري��ت روابط رس��انه اي ب��ا روش هاي 

نوآورانه 
در اين کنفرانس در مورد طراحي و مديريت 
فرآيند اطالع رساني و مديريت روابط رسانه اي از 
طريق ارتباطات استراتژيک بويژه روابط نمايندگان 
رس��انه ها و روابط عمومي ها ب��ا رويکرد تعامل، 

بحث خواهد شد.
هر ي��ک از نماين��دگان دو گ��روه با حضور 
در نشس��ت هاي تخصصي، ش��ما را ب��ه تفکر در 
م��ورد يافتن راه حل هاي منطقي براي شناس��ايي 
روش هاي نوآورانه ي هم��کاري و تعامل دعوت 

خواهند کرد.
بروزرساني در روابط رسانه اي و بهره گيري 

از فرصت هاي جديد
س��خنرانان در اين کنفرانس، شرکت کنندگان 
را در بروزرس��اني آخرين نوآوري ها، پيشرفت ها 

و تحوالت اين حوزه همراهي خواهند کرد.
شناس��ايي فرصت هاي ناب در رسانه هاي 

ديجيتال
جهان آنالين به طور چش��مگيري در دو سال 
اخير تغيير و با ظهور رسانه هاي اجتماعي به طور 
فزاين��ده بر صنعت روابط عموم��ي تاثيرگذار بوده 
اس��ت. در اين کنفرانس به ما گفته خواهد شد که 
چگونه روابط رس��انه اي با اس��تفاده از اينترنت و 

ابزارهاي آنالين در حال تغيير است.
ش��رکت کنن��دگان در اي��ن کنفران��س فرا 

خواهند گرفت:
چرا تدوين اس��تراتژي آنالين رسانه اي مهم 

است؟
بهتري��ن راه ح��ل براي تعامل با رس��انه ها و 

ابزارهاي آنالين چيست؟
مناب��ع الزم ب��راي راه ان��دازي، نگهداري و 

توسعه رسانه هاي ديجيتال کدامند؟
تغيير مکان براي ارتباطات رسانه اي قوي تر، 

سريع تر و وسيع تر چه مزايايي بدنبال دارد؟
استفاده عملي از ابزارهاي اجتماعي رسانه ها 

و رسانه هاي الکترونيکي چگونه است؟
ابت��کاري ب��زرگ در رواب��ط رس��انه اي: 

موردکاوي
مقوله اطالع رس��اني در سال هاي اخير بيش 
از پيش مورد توجه مسئوالن، مديران و کارشناسان 
رواب��ط عمومي ق��رار گرفته اس��ت. در اين برهه 
حساس، اطالع رساني به موقع و صحيح خدمات 
و فعالي��ت هاي ص��ورت گرفته، راه ه��ا را براي 
رس��يدن به موفقيت کوتاه تر مي سازد؛ بويژه آنکه 
ابزاره��اي و فن��ون جديد ما را نيازمند شناس��ايي 
الگوه��ا و تج��ارب همکاراني س��اخته اس��ت که 
مسيريابي رسانه اي مناسب و موثري را در کارنامه 
فعاليت هاي خود به ثبت رسانيده و کسب معرفت 
در مورد آن ها منجر به خلق ايده ها و ديدگاه هاي 
تازه اي در حوزه ارتباطات رسانه اي خواهد شد.

برنامه ها و امتيازات کنفرانس
- ارايه مقاالت برگزيده در قالب سخنراني

- سخنراني مسئوالن، مديران ارشد و استادان 

ميهمان از داخل و خارج کشور
- انتش��ار کتاب مجموعه مق��االت کنفرانس، 

مالتي مديا و ويژه نامه
- برگ��زاري جش��نواره رواب��ط عمومي هاي 
برت��ر ايران و اهداء جاي��زه روابط عمومي برتر در 
دو س��طح تهران و استاني و قدرداني از پيشگامان 

روابط عمومي کشور
- معرف��ي برترين هاي عرصه اطالع رس��اني 

ايران
- برگزاري نخس��تين دوره جوايز آموزش��ي 
ب��ا ه��دف ارج نه��ادن ب��ه خدمات آموزش��ي و 
ايج��اد انگيزه براي فعاليت هاي آموزش��ي متعالي 
در اعض��اي هيات علمي گروه ه��اي ارتباطات و 
روابط عمومي دانش��گاه هاي سراسر کشور در سه 
بخش پيشکس��وتان، آم��وزش رواب��ط عمومي و 

جوايز برگزيده دانشجويان
مل��ي  برگ��زاري نخس��تين دوره جاي��زه   -

روابط عمومي
- اميتازات آموزش��ي و تشويقي براي شرکت 

کنندگان
- برگزاري نشست هاي تخصصي با حضور 

متخصصان و کارشناسان روابط عمومي
- تدوين و ارايه س��ند توس��عه روابط عمومي 
)س��اختار- فرص��ت ه��ا و تهديده��ا- اخ��الق 

حرفه اي(
- افتتاح ش��بکه اطالع رس��اني روابط عمومي 

)www.shara.ir( »ايران تحت عنوان »شارا
- برگزاري نمايشگاه تخصصي روابط عمومي
- اراي��ه تجارب موفق رواب��ط عمومي ها در 

حوزه اطالع رساني و ارتباطات رسانه اي
- اراي��ه 200 مقاله برتر علمي در نش��ريات 
 و ژورن��ال ه��اي معتبر در حوزه اطالع رس��اني و 

روابط عمومي در قالب لوح فشرده
- اعطای گواهي نامه معتبر KPRI به شرکت 
کنندگان در کنفرانس با امضاي نمايندگان دانشگاه 
هاي ته��ران، عالمه طباطبايي، آزاد اس��المي، امام 
صادق )ع(، دانش��کده های صداوسيما و ارتباطات 

سوره
- تمام��ي س��خنراني ها به ط��ور همزمان به 

فارسي ترجمه خواهد شد.
فراخوان مقاله

دبيرخان��ه هفتمي��ن کنفران��س بي��ن المللي 
روابط عمومي ايران از تمامي اساتيد، پژوهشگران، 
محققان و کارشناس��ان دع��وت مي کند تا مقاالت 
خود را در زمينه هاي موضوعي کنفرانس به نشاني 

دبيرخانه ارسال کنند.
محورهاي اصلي کنفرانس

نوآوري براي ايجاد و حفظ روابط رسانه اي 
قوي

- سياس��تگذاري و برنام��ه ري��زي در زمينه 
اطالع رساني

- نوآوري براي ايجاد و حفظ روابط رسانه اي 
موثر و تاثيرگذار

- بهره وري و استانداردس��ازي فرآيند تعامل 
روابط عمومي ها و رسانه ها

- راه درس��ت ارتباط برق��رار کردن وقتي که 
برخي روش ها اشتباه است

مديريت روابط رس��انه اي ب��ا روش هاي 
نوآورانه

- نقش منابع انس��اني متخصص و دانش گرا 
در تقويت فرآيند اطالع رساني

- مديريت روابط رسانه اي از طريق ارتباطات 
استراتژيک

- بهره وري مديريت روابط رسانه اي
- مديريت خدمات اطالع رس��اني در رسانه 

و روابط عمومي
بروزرساني در روابط رسانه اي و بهره گيري 

از فرصت هاي جديد
- مفاهي��م روابط رس��انه اي، تکامل نظري و 

عملي
شناس��ايي فرصت هاي ناب در رسانه هاي 

ديجيتال
- تدوين استراتژي آنالين رسانه اي؛ ضرورت 

و شيوه عمل
- بهترين راه حل براي تعامل با رس��انه ها و 

ابزارهاي آنالين 
- مناب��ع الزم براي راه ان��دازي، نگهداري و 

توسعه رسانه هاي ديجيتال 
- کارب��رد فن��اوري اطالع��ات در خدم��ات 

اطالع رساني
- استفاده عملي از ابزارهاي اجتماعي رسانه ها 

و رسانه هاي الکترونيکي
ابت��کاري ب��زرگ در رواب��ط رس��انه اي: 

موردکاوي
- چشم اندازهاي جديد ارتباط رسانه اي در 

ايران و جهان
- ارتباطات رس��انه اي و افزايش هوش��ياري 
هاي ارتباطي در سطوح مختلف محلي، منطقه اي، 

ملي و بين المللي
- جنبه هاي چندفرهنگي ترغيب شهروندان؛ 
تجربيات��ي از کش��ورها و قاره ه��اي مختلف که 
مس��ايل و چالش ه��ا و معماهاي راي��ج و ابزارها 
و رويکرده��اي برگزي��ده ارتباط��ي را ب��ه بحث 

مي گذارند که ثابت کرده اند موثرند
در  روابط عموم��ي  تالش ه��اي  ارزياب��ي   -

ارتباطات رسانه اي
- درس هاي آموخته شده از روابط رسانه اي

- چشم انداز توس��عه اطالع رساني و روابط 
رسانه اي در ايران

نحوه ارايه مقاله
الزم اس��ت موض��وع مق��االت ارس��الي در 

خصوص يکي از محورهاي کنفرانس باشد.
مقاالتي که قبال انتش��ار يافته و يا در کنفرانس 

ديگري ارايه شده، پذيرفته نمي شود.
ذک��ر دقيق منابع و مآخذ مورد اس��تفاده براي 

تدوين مقاله الزامي است.
خالصه مقاالت بايد حداکثر در س��ه صفحه 
A4 )ب��ه فارس��ي و انگليس��ي( و اص��ل مقاالت 

حداکثر 15 صفحه باشد.
مهلت ارسال خالصه مقاالت حداکثر تا تاريخ 
1390/03/25 و اصل مقاالت 1390/05/30 است.
مقاالت بايس��تي در نرم افزار World XP  با 
فونت Nazanin ان��دازه 14 تايپ و بر روي لوح 

فشرده به دبيرخانه ارسال شود.
ادامه در صفحه 3

هفتمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي ایران
8 و9 آبان ماه 1390

مرکز همايش هاي بين المللي صداوسيما
موضوع: مسيريابي روابط رسانه اي؛ دگرگوني، چالش، تاثير
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بين الملل��ی  کنفران��س  دايم��ی  دبيرخان��ه 
روابط عموم��ی اي��ران 8 و 9  آب��ان م��اه 1390، 
هفتمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران 
را برگ��زار خواهد کرد. اي��ن کنفرانس دو روزه 
کارشناس��ان روابط عمومي سراسر کشور را دور 

هم جمع مي کند.
    يکي از ب��ه يادماندني ترين لحظات اين 
کنفرانس، اهداي جايزه روابط عمومي هاي برتر 
ايران، جايزه دکتر نطقي بنيانگذار روابط عمومي 
ايران، جوايز آموزشي و جايزه ملي روابط عمومي 
است. اين جوايز که هر ساله اهدا مي شود به افراد 
 و روابط عمومي هايي تعلق مي گيرد که در حوزه 
روابط عمومي، پيشبرد اصول اخالقي و مسئوليت 
اجتماعي، اقدامات موثر و فوق العاده اي صورت 

داده باشند.
اهداف 

•معرف��ي فعالي��ت ه��ا و الگوه��اي برت��ر  	
روابط عمومي 

•کمک به رش��د کم��ي و کيف��ي  وافزايش  	
برنامه ه��اي  و  فعاليت ه��ا  اثربخش��ي 

روابط عمومي
•تقوي��ت فرهن��گ تحقي��ق و برنامه ريزي  	

هدفمند در حوزه روابط عمومي 
•ايج��اد محي��ط علم��ي و آموزش��ي براي  	

بازآموزي کارگزاران روابط عمومي
•بررس��ي و اراي��ه راهکاره��اي جدي��د و  	
تجربه هاي موفق در عرصه روابط عمومي

•ارج نه��ادن ب��ه فعالي��ت ه��اي علم��ي و  	
تخصص��ي کارگ��زاران رواب��ط عمومي و 
ايج��اد انگيزه براي فعالي��ت هاي حرفه اي 

هدفمند در آنان
•شناسايي و معرفي استعدادها و توانمندي هاي  	
کارگ��زاران  حرف��ه اي  و   تخصص��ي 

روابط عمومي
•ايجاد فضاي رقابتي س��الم و با نش��اط بين  	

روابط عمومي ها
بخش هاي مختلف جشنواره

آثار جش��نواره روابط عموم��ي هاي برتر و 
قدردان��ي از پيش��گامان روابط عمومي کش��ور 
در ح��وزه رقابتي در چهار بخ��ش زير پذيرفته، 

ارزيابي و جايزه اهدا مي شود:

الف( ويژه 
کارگ��زار  موسس��ه  وي��ژه  جاي��زه   -1

روابط عمومي 
اي��ن جاي��زه ب��ه اف��راد، س��ازمان ه��ا و 
گرف��ت  خواه��د  تعل��ق  روابط عمومي هاي��ي 
ک��ه ب��ا حمايت ه��اي م��ادي و معن��وي خ��ود 
برنامه ه��اي  اج��راي  در  تس��هيل  موج��ب 
 جمع��ي رواب��ط عموم��ي و در نتيج��ه اعتالي 

روابط عمومي در ايران شده اند.
2- جايزه ويژه سال

اين جاي��زه به روابط عموم��ي هايي که در 
ن��وآوري، تولي��د يک اي��ده و يا ي��ک عملکرد 
مديريتي، ايجاد بسترهاي حقوقي و ساختارهاي 
تخصصي، پاس��داري از استانداردهاي حرفه اي، 
تکريم شعور و آگاهي مردم فعاليت هاي موثري 
داشته اند، اهدا مي شود. اهدا اين جايزه، نشانگر 
احت��رام به ايده ه��اي برتر در ح��وزه صنعت و 

هنرروابط عمومي است. 
3- جايزه برگزيده بهترين روابط عمومي

اي��ن جايزه ب��ه روابط عموم��ي هايي تعلق 
خواهد گرفت که باالتري��ن امتياز را در مجموع 

آثار برگزيده در جشنواره دريافت کرده باشند.

ب( اصلي 
4- جايزه برگزيده بهترين پژوهش 

مجموع��ه فعالي��ت هاي��ي ک��ه ب��ه منظور 
 جهت دهي و بهبود مستمر فعاليت هاي سازمان و 
رواب��ط عموم��ي ص��ورت م��ي گيرد؛ ش��امل: 
آسيب شناس��ي فعالي��ت ه��اي رواب��ط عمومي، 
نظرسنجي، اثرسنجي، تحليل محتوا، برنامه ريزي 

و نظ��ارت و ارزيابي، تدوين دس��تورالعمل ها، 
تحلي��ل پيام و محت��واي يک فعالي��ت و تدوين 
آيين نامه ها و غيره در بوته ارزيابي قرار مي گيرد 

و به برترين پژوهش، جايزه اهدا مي شود.
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رسانه اي
مجموع��ه فعاليت هاي رس��انه اي در باره 
يک رويداد ش��امل پيش بين��ي آن، فرصت ها و 
تهديدهاي مورد نظر مي باش��د. به عنوان نمونه 
تمام اخبار، جوابيه، گزارش، مصاحبه، نشس��ت 
مطبوعاتي، وغيره که در حيطه اطالع رس��اني و 
تنوير افکارعمومي در مورد يک اتفاق يا رويداد 
اجرا شده است، در معرض ارزيابي و تقدير قرار 

مي گيرد.
5-1- جاي��زه برگزي��ده بهتري��ن ارتب��اط 

رسانه اي
5-2- جاي��زه برگزي��ده بهتري��ن پژوهش 

رسانه اي
5-3- جايزه برگزيده بهترين طرح و کمپين 

رسانه اي و اطالع رساني
5-4- جايزه برگزيده بهترين تور رسانه اي

پاي��گاه  بهتري��ن  5-5- جاي��زه برگزي��ده 
اطالع رساني

ط��رح  بهتري��ن  برگزي��ده  جاي��زه   -6-5
آگاه سازي، آماده سازي و همراه سازي رسانه اي

5-7- جايزه برگزيده بهترين بانک اطالعاتي 
مخاطبين

6- جايزه برگزيده بهترين ارتباط مردمي
مجموع��ه برنام��ه هايي ک��ه در چارچوب 
ارتباط با مردم و مخاطبان سازمان، برنامه ريزي و 
اجرا شده است، شامل: نظام دريافت پيشنهادها، 
برنامه ريزي و اجراي مالقات هاي مردمي، تلفن 
گويا، صندوق صوتي، و س��اير روش ها و فنون 
جدي��د ارتباطات مردمي، در مع��رض داوري و 

تقدير قرار مي گيرد.
7- جايزه برگزي��ده بهترين ارتباط درون 

سازماني
اين بخش شامل فعاليت هاي درون سازماني 
روابط عمومي ها در جهت ايجاد زمينه و بس��تر 
مناس��ب براي تب��ادل و اش��تراك تجربيات بين 
کارکنان و سازمان خواهد بود. برگزاري جلسات 
مديريت با کارکنان، تريب��ون آزاد، نظام دريافت 
پيش��نهادها، و امث��ال آن، ارزياب��ي و جوايزي به 

برترين ها اهدا مي شود.
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الکترونيکي
اين بخش، مجموعه فعاليت هاي الکترونيکي 
روابط عمومي ها از جمله تکنولوژي هاي کاربردي، 
رسانه هاي جديد و روابط عموميPR2.0( 2( را 
دربر مي گيرد. وب س��ايت، وبالگ، پادکس��ت، 
ويدئوکس��ت، اينترانت، ويدئوکنفرانس، کيوسک 
هاي اطالع رس��اني، پيامک، مالتي مديا، تابلوهاي 
نظرس��نجي  الکترونيکي،  الکترونيک��ي، خبرنامه 
الکترونيکي، و موارد مشابه، در اين بخش ارزيابي 

مي شوند و از برترين ها تقدير خواهد شد.
9- جاي��زه برگزي��ده بهتري��ن تبليغات و 

بازاريابي
اين بخش شامل کليه فعاليت هاي بازاريابي، 
تبليغاتي، اطالع رس��اني و روابط عمومي است که 
مي تواند يک بنگاه اقتصادي را به بعضي از اهداف 
خ��ود نزديک کن��د و موجب رضايت مش��تري، 
ش��هرت، س��ود و فروش بيش��تر ش��ود. شامل: 
برگزاري نمايشگاه، رويدادهاي ويژه، جشنواره ها، 
مسابقات، تورهاي تبليغاتي، فيلم، کمپين تبليغاتي، 
مستندس��ازي فعاليت ها، و امث��ال آن، ارزيابي و 

جوايزي به برترين ها اهدا مي شود.

ج( انتشارات
10- جاي��زه برگزي��ده بهتري��ن کت��اب 

روابط عمومي
فرآيند اقدامات و فعاليت هاي روابط عمومي 
مانن��د توليد و چاپ کت��اب و کارنامه عملکرد، 

راه اندازي آرشيو الکترونيکي، آرشيو هاي مکتوب، 
اخبار، مقاالت و تصاوير را شامل مي شود.

11- جاي��زه برگزي��ده بهترين بروش��ور 
روابط عمومي

بروشور نوعي وسيله ارتباطي است که وقتي 
شرکت يا موسسه اي مي خواهد در مورد فعاليت 
خود اطالعات خالصه شده و کليدي را در مواقع 
مقتضي عرضه کند از آن استفاده مي کند. در اين 
بخش آثار ارس��الي به لحاظ طراحي، تناس��ب و 
قطع، طراحي داخلي و صفحه آرايي، انتخاب قلم 
مناسب، رنگ، کيفيت چاپ، انطباق کلي با اهداف 
 سازمان و شرکت، کيفيت ارائه مطالب)نگارش و 
طبقه بندي مناس��ب(، بهره مندي از تکنيک هاي 
آماري، استفاده از شيوه مقايسه، کميت، خالقيت 
و برجس��تگي در کار مورد ارزيابي و جوايزي به 

برترين ها اهدا مي شود.

د( فعاالن روابط عمومي
12- جايزه برگزي��ده بهترين مدير حامي 

روابط عمومي
شامل مجموعه فعاليت ها و تالش هايي که 
مديران ارش��د س��ازمان ها و شرکت های دولتی 
و خصوص��ی برای تقويت و توس��عه همه جانبه 

واحدها و ادارات روابط عمومی انجام داده اند.
فعالي��ت  چارچ��وب  تعيي��ن  ب��ه  کم��ک 
 رواب��ط عمومي ه��ا، تعيين س��اختار نوين براي 
روابط عمومي ها، نظام مند کردن انتصاب مديران 
رواب��ط عمومي، تدوي��ن برنامه س��اليانه کاري، 
اختصاص بودجه مناس��ب، اجراي سياست هاي 
اطالع رس��اني دول��ت، همکاري با رس��انه هاي 
جمعي، پاسخگويي ش��فاف و واقعی به شبهات 
و ابهام ه��ا، ايجاد حس��ن رابطه بي��ن کارکنان و 
مس��ئوالن دس��تگاه مربوطه،  مديريت پايگاه هاي 
 اطالع رس��اني الکتروني��ک و افکار س��نجي از 
مالك ه��ا و ويژگي هاي اصلي انتخاب يک مدير 

حامي روابط عمومي است.
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روابط عمومي
ش��امل مجموعه فعاليت ه��ا و تالش هايي 
 که مديران روابط عمومي براي تقويت س��اختار 
روابط عمومي از داخل و خارج س��ازمان انجام 
داده ان��د. س��ازماندهي و تش��کيالت، بودجه و 
اعتبارات، تقويت منابع انساني، ارتباط و مشاوره 
به مديريت، جذب امکانات، نوآوري و خالقيت 

از جمله اين اقدامات است. همچنين شامل:
- برنام��ه ريزي، نظ��ارت و ارزيابي از قبيل 
برنامه موضوعي يا کار برنامه اي، برنامه س��االنه 

يا راهبردي.
- توانمندس��ازي از قبيل تدوين برنامه هاي 
م��دون آموزش��ي، تدوي��ن برنامه ه��اي ايجاد 
انگيزش��ي، تدوين س��اختار مصوب س��ازماني، 

تدوين دستورالعمل ها، و غيره.
14-  جاي��زه برگزيده بهترين کارش��ناس 

روابط عمومي
نوآوري، رويارويي ب��ا چالش ها، برقراري 
روابط دو جانبه و س��ودمند ميان يک سازمان و 
گروه هاي مخاطب، قدرت برنامه ريزي و ابتکار 
 شغلي از ويژگي هاي اصلي يک کارشناس برتر 

روابط عمومي است. همچنين شامل:
- دان��ش تخصصي، خالقي��ت و نوآوري، 
تج��ارب موف��ق کاري و س��اير فعالي��ت ه��اي 

خالقانه.
- ترجم��ه و تاليف کتاب، انتش��ار مقاالت 

علمي، اجراي طرح هاي پژوهشي و آموزشي.
سطح برگزاري

•کليه روابط عمومي هاي وزارتخانه ها،  	
س��ازمان ه��ا، موسس��ات دولت��ي و 

غيردولتي 
•اشخاص حقيقي و حقوقي 	

انتخاب و داوري آثار
انتخ��اب و معرفي آثار جش��نواره توس��ط 
گروهي از اساتيد، صاحب نظران و کارشناسان با 

تجربه روابط عمومي و ارتباطات صورت خواهد 
گرفت.

هزينه انتخاب و داوري آثار
براي تامين بخش��ي از هزينه هاي برگزاري 
جش��نواره، ش��رکت کنندگان بايد به ازاي هر اثر 
ارسالي مبلغ 300000 ريال به حساب مهرگستر 
ش��ماره 443863463 نزد بانک کشاورزي )قابل 
پرداخت درسراسر کشور( شعبه دانشگاه صنعتي 
 خواجه نصيرالدين طوسي کد 4919 به نام »کارگزار 
روابط عمومي« واري��ز و فيش واريزي به همراه 
س��اير م��دارك و مس��تندات و فرم ش��رکت در 

جشنواره را به نشاني دبيرخانه ارسال نمايند.
مقررات جشنواره

• شهريور دريافت شود،  آثاري که پس از 15	
ترتيب اثر داده نخواهد شد.

•فقط آثاري در اين جش��نواره شرکت داده  	
مي شوند که در حد فاصل سال هاي 1389 

و 1390 توليد شده باشند.
•ش��رکت کنندگان به منظور ارتباط موثر و  	
رفع نقايص احتمالي آثار ارسالي، بايد يک 
نفر را به عنوان رابط و نماينده تام االختيار 

به دبيرخانه جشنواره معرفي کنند.
•به همراه هر اثر ارس��الي، فرم درخواس��ت  	
شرکت در جشنواره نيز جداگانه تکميل و 

ارسال شود.
•شرکت کنندگان، آثار و مستندات مرتبط را  	
دو قالب مکتوب و س��ي دي)لوح فشرده( 

به دبيرخانه جشنواره ارسال نمايند.
•مستندات ارس��الي هر اثر در کالسورهاي  	
مج��زا، طبق��ه بن��دي ش��ده و روي آن ها 
برچس��ب مرب��وط به هر موض��وع الصاق 

شود.
•کليه آثار به صورت پيشتاز يا حضوري در  	

قبال اخذ رسيد دريافت مي شود.
•ش��رکت در تمام بخش ها به ش��رط واريز  	

سهم مشارکت بالمانع مي باشد.
•روابط عمومي ه��اي عالقمن��د ع��الوه ب��ر  	
مش��خص نمودن موضوع مورد نظر جهت 
ارزيابي، بايد دو نس��خه از نشريه منتخب 
خود را به هم��راه فرم مربوط، به دبيرخانه 

جشنواره ارسال کنند.
•روابط عمومي هاي عالقمند به شرکت در  	
اين بخش ها، بايد دو نس��خه از انتش��ارات 
و کاره��اي منتخ��ب خود را ب��ه دبيرخانه 
جشنواره ارسال نمايند. در هر بخش به سه 
اثر برتر تهراني و س��ه اثر برتر استاني، لوح 
افتخار و تنديس جش��نواره اعطاء خواهد 

شد.
•ش��رکت کنندگان براي ه��ر اثر حداکثر دو  	

نمونه ارسال نمايند.
•آثار ارسالي بازپس داده نخواهد شد و حق  	
تاليف و اس��تفاده ب��راي دبيرخانه محفوظ 

است.
•اخ��ذ تصميم نهايي در باره هر نکته اي که  	
در مق��ررات حاضر پيش بيني نش��ده و يا 
ابهامات ناشي از مفاد آن، در اختيار اعضاي 

شورای سياستگذاری است.

جشنواره روابط عمومي هاي برتر  و قدرداني از پيشگامان روابط عمومي کشور

زمان بندي
آخرين مهلت دريافت آثار: 

15 شهريور 1390
انتخاب و داوري آثار:
15 مهر 1390

زمان برگزاري:
9  آبان 1390

مکان برگزاري: 
مرکز همايش هاي 

بين المللي صدا و سيما



نشریه 
ویژه شبکه 
اطاع رسانی 

روابط عمومی

3

سال دوم
شماره اول

فروردین 
1390

اشاره
اي  حرف��ه  عن��وان  ب��ه  عموم��ي  رواب��ط  پيش��رفت 
نتيج��ه  دولت��ي  و  خصوص��ي  ه��اي  بخ��ش  در   مس��تقل 
تالش هاي دس��ت اندرکاران اين رش��ته و مجهز شدن به آخرين 

نظريات علمي و اجتماعي بوده است.
درك نق��ش روابط عمومي در ام��ور اجتماعي و بهره گرفتن 
از اين هنر و صنعت، نقش مهمي در توس��عه و پيش��رفت جوامع 
مختلف داش��ته اس��ت و آن ها توانس��ته اند با تامين خواسته ها و 
مطالبات واقعي مردم از طريق روابط عمومي، مشارکت و همراهي 
آح��اد جامعه را براي رس��يدن به جامعه اي رش��د يافته به خوبي 

جلب نمايند.
دبيرخانه دايم��ی کنفرانس بين الملل��ی روابط عمومی ايران با 
درك اين مسئوليت و با در نظر گرفتن شرايط که نياز به هماهنگي، 
همدلي و همراهي تمامي اجزاي جامعه دارد، تالش کرده اس��ت با 
حداکثر توان و با رعايت اصول اخالقي و حرفه اي روابط عمومي، 
نقشي هر چند کوچک را بر عهده گرفته و با ياري گرفتن از تمامي 
پتانس��يل و توان موجود در اين حوزه، رس��الت هاي حرفه اي و 

اجتماعي خود را به انجام و سرانجام برساند.
ارتباط��ات بين المللي و ايجاد زمينه ب��راي تبادل تجربيات و 
دس��تاوردهاي فراملي از اولين گام هاي اين موسسه بوده و توسعه 
هم��ه جانبه اين تعامالت همواره در دس��تور کار آن قرار داش��ته 

است.
پس از انجام سفر مسئوالن دبيرخانه به کشورهاي ترکيه؛ هند 
و مالزي، زمينه س��فر مديران و کارشناسان روابط عمومي ايران به 
کش��ور مالزي براي نخس��تين بار در آذرماه سال 1386 فراهم آمد 
و با برگزاري يک دوره آموزش��ي و علم��ي، حدود 50 نفر از اين 

همکاران به کشور مالزي اعزام شدند.
امس��ال نيز از 19 الي 25 تير 1390 عده ديگري از مديران و 
کارشناس��ان روابط عمومي به ششمين سفر علمي در مالزي اعزام 

مي شوند.
در اين سفر يک هفته اي مديران و کارشناسان روابط عمومي 
سازمان ها و شرکت هاي دولتي و خصوصي با وضع روابط عمومي 
در کش��ور مالزي و مراکز علمي و فرهنگي آن آشنا می شوند و با 
طرف ه��اي مالزيايي به بحث و گفتگو و انتق��ال علم و تجربه در 

حوزه ارتباطات و روابط عمومي می پردازند.
مالزي: کشوري زيبا

امروزه نام مالزي در دنيا به عنوان کش��وري زيبا، مدرن، چند 
فرهنگي، آزاد و از همه مهم تر مهمان پذير، بر س��ر زبان ها افتاده 

اس��ت. مالزي کشوري است با پيشنيه استقالل 52 ساله که توانسته 
اس��ت الگويي از مديريت و کشورداري را به نمايش گذارد. ابعاد 
پيش��رفت مالزي گس��ترده اس��ت اما نقطه قوت اين کش��ور تنوع 
فرهنگي و آزادي آن اس��ت. اين تنوع خودبخود موجب مي گردد 
هيچ گاه حس غريبه بودن به شما دست ندهد. مردم آرام و خوش 

برخورد مالزي خارجي ها را به راحتي پذيرا هستند.
با س��فر فقط به يک نقطه از دنيا، با تنوع فرهنگ هاي آسيايي 
آش��نا مي ش��ويد. مالزي کش��ور مردم صلح دوس��تي است که از 
ن ژاده��اي مختلف با هارموني در يک س��رزمين مش��ترك زندگي 

مي کنند.
کش��ور مالزي و مردم آن دوس��تار صلح و آرامش هستند، در 
مورد خواس��ته  هاي خود صبور بوده  اند، و ب��ر آنچه تا به امروز به 
دس��ت آورده  اند ارزش مي  نهند، و براي رسيدن به ملتي شکوفاتر 

آمادگي تجربه فرمولي جديد را دارند. 
روابط عمومي در مالزي

توس��عه روابط عمومي در هر کش��وري کام��ال اختصاصي و 
منحصر به آن کشور يا محيط خاص بوده است. يک کشور در حال 
توسعه مانند مالزي ممکن است برخي از روش  هاي روابط عمومي 
را که در غرب مورد اس��تفاده است به کار گيرد اما اين اصول بايد 
تا حد زيادي تطبيق داده شوند. اين امر ضرورت دارد زيرا گروه  ها 
يا بازارهاي هدف در بافت  هاي جمعيتي مختلف متفاوت هستند و 

سطح سواد نيز در آن ها متفاوت است. 
به بيان ديگر هيچ استاندارد يا فرمول کلي براي توسعه روابط 
عموم��ي براي يک کش��ور و مردمان و کارب��ران آن وجود ندارد. 
خطوط توسعه روابط عمومي اغلب تحت تأثير موارد زير هستند:

اولويت  هاي دولت و اصول اجتماعي- سياسي حاکم؛ 1 .
ش��يوه کار يا مديريت بخ��ش خصوصي )به خصوص  2 .

در بازار آزاد(؛
ق��درت و جديت افکار عمومي و چگونگي تأثير آن بر  3 .

تغيير در درك و نگرش؛
ارزش  هاي جامعه؛ 4 .

س��طح پختگي جامعه در جايي که ارتباطات کليد مهار  5 .
اعضاي آن باشد.

زمان برگزاري: 19 الي 25 تير 1390
مکان برگزاري: مالزي- کواالالمپور  

آخرين مهلت ثبت نام و ارايه مدارك: 30 خرداد ماه 1390
هزينه ثبت نام: 2600 دالر
اهداف وچشم انداز دوره

- آموزش و يادگيری
- افزايش مهارت و تسلط فردی

- ارتق��ای تفک��ر جمعی و تعه��د به ارزش ه��ا و اعتقادات 
جمعی

- شکستن مدل های ذهنی کليشه ای
- تقويت نگرش سيستمی

خدمات آموزشی و علمی
- شرکت در دوره ها و سمينارهای آموزشی

- بازديد از مراکز روابط عمومی، ارتباطات،علمي و صنعتي
- اعطاء گواهينامه بين المللي

خدمات مسافرتی
- بازديد از جاذبه های توريستی

- بليت رفت و برگشت با هواپيما
- پذيرايي )صبحانه، ناهار و شام(

- ترانسفر فرودگاهی و شهری
- بازديد از مراکز تجاری وخريد

- ورودی بازديدهای گروهی
- مترجم و راهنمای تخصصی گروه

- هتل )با امکان اسکان هر دو نفر در يک اتاق(
مدارک مورد نياز

- کپي از صفحات اول پاسپورت 
- يک قطعه عکس 4*3

- پرداخت هزينه ثبت نام و ارسال فيش واريزی
- تکميل فرم ثبت نام 

- تکميل و امضاء تعهدنامه

ششمين سفر علمي 
کارگزاران روابط عمومي 

ایران به مالزي
25-19 تيرماه 1390

ادامه از صفحه يک
نشست هاي تخصصي

* پان��ل تخصصي تجارب رواب��ط عمومي هاي موفق داخلي در ح��وزه هاي مختلف اطالع 
رساني و روابط رسانه اي

* پانل تخصصي بررسي چالش ها و فرصت هاي اطالع رساني با حضور نمايندگان رسانه ها 
و روابط عمومي ها

* پانل تخصصي دولت، روابط عمومي، رسانه و اطالع رساني؛ فرصت ها و چالش ها
کتاب ويژه

 کت��اب وي��ژه کنفران��س ب��ا ه��دف معرفي س��ازمان ه��ا و ش��رکت ه��اي پيش��رو و فعال 
روابط عمومي منتشر خواهد شد.

اين کتاب در اختيار ش��رکت کنندگان در کنفرانس قرار مي گيرد و پس از برگزاري کنفرانس 
نيز براي سازمان ها و شرکت ها ارسال خواهد شد.

سازمان ها و شرکت هاي عالقمند مي توانند براي درج آگهي و رپرتاژ آگهي خود با دبيرخانه 
کنفرانس تماس حاصل فرمايند.

حمايت از کنفرانس
با توجه به فضاي مناس��ب به وجود آمده براي حضور س��ازمان ها و شرکت هاي برتر داخلي 
و خارجي، بس��ياري از س��ازمان ها آمادگي خود را براي حمايت معنوي و مادي از کنفرانس اعالم 

کرده اند.
عالقمندان به حضور در کنفرانس به عنوان حامي مي توانند براي دريافت اطالعات بيش��تر و 

همچنين خدمات متقابل با دبيرخانه کنفرانس تماس بگيرند.
نمايشگاه تخصصي

همزمان با برگزاري کنفرانس، نمايشگاهي با هدف ارايه توانمندي هاي سازمان ها و شرکت هاي 
 دولت��ي و خصوصي برگزار مي ش��ود. عالقمندان به حضور در نمايش��گاه براي اطالعات بيش��تر 

مي توانند با دبيرخانه کنفرانس تماس حاصل نمايند.

نحوه ثبت نام در کنفرانس
مبلغ ثبت نام

* تا تاريخ 1390/05/28                   هر نفر /2/500/000 ريال
* ار تاريخ 1390/05/28                   هر نفر /3/000/000 ريال
* دانشجويان و اعضاء هيات علمي      هر نفر 2/000/000 ريال

درخواست منابع آموزشي
قيمتتعدادشرحرديف

2200000 ريال34 جلدتشکيل کتابخانه تخصصي روابط عمومي1
3219000 ريال66 عدد نرم افزارهاي آموزشي2
300000 ريال16 نسخهنشريات روابط عمومي3
260000 ريال9 بستهبسته هاي آموزشي4

* هزينه ثبت نام در اين کنفرانس شامل شرکت در جلسات سخنراني، نشست هاي تخصصي، 
لوح فش��رده مقاالت کنفرانس، امتيازات آموزشی و تش��ويقی، پذيرايي ناهار و ميان وعده براي دو 

روز و گواهينامه حضور در کنفرانس است.
* توجه: ثبت نام قطعي منوط به واريز هزينه و ارسال فيش بانکي است.

* امکان جايگزيني افراد ثبت نام شده تا 20 روز قبل از برگزاري کنفرانس ميسر است.
* ش��رکت کنن��دگان گرامي در صورت انصراف از حض��ور در کنفرانس بايد حداقل يک ماه 
قبل از برگزاري مراتب را به صورت کتبي به دبيرخانه کنفرانس اعالم نمايند. دبيرخانه در صورت 

دريافت نامه انصراف در موعد مقرر قادر به عودت 80 درصد وجه پرداختي خواهد بود.
* مشخصات بانکي دبيرخانه

عالقمندان مي توانند براي حضور در اين برنامه آموزشي، شهريه دوره را به حساب مهرگستر 
ش��ماره 443863463 نزد بانک کش��اورزي )قابل پرداخت درسراسر کشور( شعبه دانشگاه صنعتي 
خواجه نصيرالدين طوسي کد 4919 به نام »کارگزار روابط عمومي«، واريز و رسيد آن را به همراه 

مشخصات فراگير به شماره 88617576 فاکس نمايند.
* هزينه ماليات بر عهده ثبت نام کنندگان است.

فرم ثبت نام
نام/ نام خانوادگي:

نام سازمان/ شرکت:
رشته تحصيلي:

مدرک تحصيلي:

پست الکترونيکي:

نشاني دقيق پستي:

تلفن:همراه:

امضا و مهر:نمابر:
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زمان برگزاریمدرسعنوان دوره

15 تيربهرام بهراميسمينار تخصصی مديريت نمايشگاه

25- 19 تير-ششمين دوره آموزشی روابط عمومی در مالزی

11 مهر-سمينار تخصصی روابط عمومی و دابوت

9- 8 آبان -هفتمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران و جشنواره روابط عمومي هاي برتر کشور

17-14 آذرمکان برگزاری: مالزینخستين کنگره جهاني کارگزاران مسلمان روابط عمومي

14 اسفندمتعاقبا اعالم می گرددسمينار تخصصی مديريت بحران

پس از ثبت نامعلی محمد بيدارمغزدوره آموزش جامع و فراگير تشريفات

 دوره جامع مدیریت تشریفات کاربردی
)دانش پذير(

در جهان امروز، سازمان هاي پويا با محيط پيراموني خود 
پيوس��ته در تعام��ل اند؛ از آنها تاثير مي پذيرن��د و بر آنها تاثير 
مي گذراند. آن بخش از س��ازمان که در تنظيم اين روابط نقش 
اساس��ي ايفا مي کند، روابط عمومي اس��ت. ب��راي آن که اين 
بخ��ش به درس��تي بتواند وظايف خود را انج��ام داده و پيوند 
عقاليي س��ازمان را با محيط پيرامون خود برقرار کند، آشنايي 
مديران، کارشناسان و کارکنان آن با اصول اساسي ارتباطات و 
روابط عمومي و بروزآوری دانش ايشان در اين زمينه الزامي و 
ضروری است.  در همين راستا موسسه کارگزار روابط عمومي 
در راس��تاي انجام رس��الت خ��ود مبني بر توس��عه ظرفيت و 
 تقوي��ت بدنه کارشناس��ی و تخصصی روابط عمومي کش��ور، 

دوره های آموزشی ذيل را برگزار می نمايد:

برنامه های آموزشی موسسه کارگزار روابط عمومی سال 1390

ضرورت آموزش و بهس��ازی نيروی انس��انی از يک طرف و انس��جام بخش��ی 
و کارآمدس��ازی دوره های آموزش��ی از ط��رف ديگر، ايجاب می کن��د که مديران و 
کارشناس��ان روابط عمومی و تش��ريفات از دانش و مهارت الزم در اين زمينه خاص 

برخوردار باشند.
در همين راستا موسسه کارگزار روابط عمومي در نظر دارد نخستين دوره آموزش 

جامع مديريت تشريفات کاربردی را با مشخصات ذيل در تهران برگزار نمايد.

* شرايط احراز متقاضيان
متقاضيان حضور در اين دوره بايد دارای شرايط ذيل باشند:

1. دارا بودن حداقل مدرك کارشناسی
2. دارا بودن حداقل 2 سال تجربه کاری در روابط عمومی

* نحوه برگزاری
- آخرين مهلت ثبت نام: 30 مرداد 1390

* مدت دوره
56 ساعت: با ارايه 12 درس در 7 روز 

* شهريه دوره برای هر نفر
18/000/000 ريال

* مشخصات بانکي دبيرخانه
عالقمن��دان م��ی توانند برای حضور در اين برنامه آموزش��ی، ش��هريه دور را به 
حس��اب مهرگستر شماره 443863463 نزد بانک کشاورزي )قابل پرداخت درسراسر 
کشور( ش��عبه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوس��ي کد 4919 به نام »کارگزار 
روابط عمومي«، واريز و رسيد آن را به همراه مشخصات فراگير به نمابر 88617576 

و يا آدرس موسسه ارسال نمايند.
جهت کسب اطالعات بيشتر با واحد آموزش موسسه، تماس حاصل فرماييد.

* جدول عناوين دروس

مدرستعداد ساعتعنوانرديف

علی محمد بيدارمغز4تشريفات و روابط عمومی1

علی محمد بيدارمغز8اصول و فنون مذاکره2

علی محمد بيدارمغز3اجرا و مديريت جلسات مجامع عمومی و بين المللی3

 تهيه و ارايه سخنرانی و مديريت سواالت 4
)فن بيان(

 15 ساعت تدريس
 5 ساعت تمرين

علی محمد بيدارمغز

علی محمد بيدارمغز4ارتباط موثر و هنر درست گوش دادن5

علی محمد بيدارمغز1آداب انعام و هديه در مراودات بين المللی6

علی محمد بيدارمغز2آداب سفر و تورهای داخلی و بين المللی7

علی محمد بيدارمغز1آداب شرکت در ميهمانی های رسمی8

علی محمد بيدارمغز3شرکت در يک ميهمانی آموزشی- تشريفاتی9

3 ساعت )تمرين يک محيط و روش مذاکره دوجانبه بين المللی10
مذاکره فرضی- 2 ساعت(

علی محمد بيدارمغز

علی محمد بيدارمغز4اخالقيات ملل و تشريفات در صحنه بين المللی11

علی محمد بيدارمغز6تشريفات بين المللی تجارت12

* آزمون نهايی و صدور گواهی »مديريت تشريفات«
در پايان دوره از کليه ش��رکت کنندگان آزمون نهايی کتبی به عمل خواهد آمد. دانش پذيرانی که اين دوره 
را با موفقيت به اتمام برسانند در مراسم ويژه ای، گواهی »مديريت تشريفات« را اخذ خواهند نمود. همچنين به 
دانش پذيران موفق، لوح س��پاس و به 3 نفر اول تنديس يادمان نخس��تين دوره مديريت تشريفات کاربردی اهداء 

خواهد شد. اهداء بسته آموزشی شامل کتاب، جزوه و نرم افزار آموزشی از ديگر خدمات اين دوره است.

انتشارات کارگزار روابط عمومی- بسته آموزشی
قيمت نويسنده عنوان رديف
35000 دکتر علی اکبر جاللی اقدامات عملی در جهت ايجاد روابط عمومی الکترونيک 1
30000 دکتر داود زارعيان مديريت ارتباط با رسانه ها 2
30000 پروفسور حسام الدين بيان مديريت و ارتباطات بحران 3
25000 پروفسور علی محمدی روابط عمومی و تصوير سازی 4
30000 دکتر محمدرضا نظری اصول برنامه ريزی و مديريت راهبردی 5
25000 دکتر سعيد يعقوبی الگوی ارتباطی در روابط عمومی اينترنتی 6
25000 پروفسور بتک ون رولر مديريت ارتباطات تفکری 7
25000 دکتر محمد بلوريان تهرانی مشتری مداری و تکريم ارباب رجوع 8
35000 عليرضا کتابدار شيوه های نوين خبرنويسی در روابط عمومی الکترونيک 9

قيمت نشريات کارگزار رديف

هماهنگی با دفتر هماهنگی با دفتر کارگزار روابط عمومی 1

هماهنگی با دفتر هماهنگی با دفتر روابط عمومی الکترونيک 2

هماهنگی با دفتر هماهنگی با دفتر فنون روابط عمومی 3
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 نخستين کنگره جهاني کارگزاران مسلمان 
روابط عمومي

موضوع:
حرفه روابط عمومي در کشورهاي اسالمي گذشته، حال و آينده: مسائل، 

چالش ها و گرايشات
بزرگترين مجمع جهانی کارگزاران روابط عمومی کشورهای 
اس��المی در تاري��خ 17-14 آذر 1390 در کواالالمپ��ور برگ��زار 

می شود.

اهداف کنگره
1( ايج��اد ارتباط راهب��ردي، تعاملي، اساس��ي و بين المللي 
س��ازماني بين کارگزاران مس��لمان روابط عمومي جهان در درجه 
اول و دعوت کارگزاران روابط عمومی غيرمس��لمان به اين شبکه 

جهانی
2( ارايه فرصت هاي همکاري و س��رمايه گذاري در صنعت 
روابط عمومي در کشورهاي اسالمي و ايجاد نظم و درك بيشتر با 

تمام اجتماعات جهانی
3( شناخت، ترغيب و جذب کارگزاران مشتاق روابط عمومي 
و ارتباطات براي مش��ارکت و تعامل و اجرايي شدن دستاوردهاي 

کنگره
4( نماي��ش پتانس��يل ه��اي کارگ��زاران مس��لمان در حوزه 

روابط عمومي و ارتباطات 
5( بررس��ي و ش��ناخت ابعاد تج��اري و اقتص��ادي صنعت 

روابط عمومي در دنياي اسالم و شناسايي فرصت ها

6( تشکيل بانک اطالعاتي کاربردي از حوزه روابط عمومي و 
ارتباطات در کشورهاي اسالمي

ح��وزه  نوي��ن  دس��تاوردهاي  معرف��ي  و  ش��ناخت   )7 
روابط عموم��ي و زمينه س��ازي گس��ترش تخصص��ي آن ها در 

کشورهاي اسالمي
8( تنظي��م پروت��کل هاي هم��کاري و تب��ادل اطالعات بين 
سازمان ها و نهادهاي بين المللي متعامل با موضوع روابط عمومي 

و ارتباطات

بخش هاي اصلي کنگره
	•بخش علمي

- برگزاري کنگره جهاني کارگزاران مسلمان روابط عمومي
- تاسيس انجمن جهاني کارگزاران مسلمان روابط عمومي

- برگزاري کارگاه هاي همزمان
- نمايش��گاه فرص��ت ه��اي س��رمايه گ��ذاري در صنع��ت 

روابط عمومي
	•بخش فرهنگي

- معرفي برگزيدگان و پيش کسوتان حوزه روابط عمومي در 
کشورهاي اسالمي

- تقدير از فرهنگ و ميراث غني اسالمي در دنياي اسالم
- معرف��ي "جايزه جهان��ي روابط عمومي" ب��راي کارگزاران 

مسلمان روابط عمومي
	•بخش فن آوري

- طراح��ي و راه ان��دازي پرت��ال روابط عمومي کش��ورهاي 
اسالمي

- وب سايت کنگره 
- ايجاد بانک اطالعات متخصصان روابط عمومي

	•بخش مديريت تصوير
- نامه کواالالمپور به رسانه های چاپی و الکترونيکی جهان

موضوع کنگره
موض��وع پيش��نهادی " حرف��ه روابط عمومي در کش��ورهاي 

اسالمي – گذشته، حال و آينده: مسائل، چالش ها و گرايشات " 

دبيرخانه کنگره در ايران
براي ثبت نام در نخس��تين کنگره جهاني کارگزاران مس��لمان 
رواب��ط عمومي در مالزي، با ش��ماره ه��اي7 و88617576 تماس 

بگيريد. 

نشانی دبيرخانه کنگره در ايران
شماره پيامک: 30007153 تلفن: 09121938419-88617576  

info@iranpr.org- kargozar80@yahoo.com :پست الکترونيک  www.iranpr.org :وب سايت
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شماره اول کتاب »روابط عمومی در کالس جهانی« توسط موسسه 
کارگزار روابط عمومی در 200 صفحه قطع خشتی بزرگ و رنگی منتشر 

شد.
در پي��ش گفت��ار اين کتاب که ارزيابی آن توس��ط مه��دی باقريان 
رييس موسس��ه کارگزار روابط عموم��ی و دبيرکل کنفرانس بين المللی 
روابط عمومی ايران انجام شده است آمده است: در سال 1389، رويدادها 
و اتفاقاتی در عرصه های داخلی و بين المللی بوقوع پيوست و در دنيای 
تجارت، افتصاد، سياس��ت و س��اير ابعاد اجتماعات بش��ری شاهد بروز 
رفتارها، کنش ها و واکنش هايی بوديم که همگی نشات گرفته از سوی 

يک نهاد بود؛ بله، نهاد روابط عمومی.
از ترغي��ب و اقن��اع برای فروش کوچک تري��ن محصول گرفته تا 
دستيابی به وفاق ملی و تبرئه کردن دولتی جنايتکار از فجايعی که به ملت 
مظلومی چون فلس��طين روا داشته است. بحران هايی نظير آلودگی نفتی 
در خليج مکزيک و رس��وايی پرفروش ترين محصوالت تويوتا تا ش��ير 
خش��ک های آلوده به سم در چين، همه و همه ميدان نبرد کارزار روابط 

عمومی بوده است.
رويدادهايی که پندها و آموزه های بسياری را برای دست اندرکاران 
حرفه روابط عمومی به همراه داشته و در کتاب روابط عمومی در کالس 

جهانی به گوشه و گزيده ای از آن ها اشاره شده است.
ترويج و غنای ادبيات روابط عمومي و آش��نايي با حوزه هاي جديد 
اين حرفه از ديگر محورهاي اصلي کتاب به ش��مار مي رود و در کنار آن 
با گردآوري آرا و نظرات صاحبنظران و انديش��مندان داخلي و خارجی، 
وض��ع روابط عمومي در عرصه داخلي و بين المللي مورد بررس��ي قرار 
گرفته است. از سويي ديگر به منظور آگاهي از پژوهش هاي انجام گرفته 

در سال 1389، گزيده اي از آن ها به زيور طبع آراسته شد.
در اين کتاب ارزشمند، رويدادهاي تاثيرگذار در جريان رو به رشد 
روابط عمومي، معرفي پيشکسوت سال، مدير برگزيده سال و معرفي چهره 
برتر س��ال نيز مورد توجه قرار گرفته است. با اين توضيح که خالء هاي 
اطالعاتي موجود و فقدان منابع، دست اندرکاران را بر آن داشت با اتکاي 
به تالش، کار و همت مضاعف در سالي که از سوي مقام معظم رهبري 
مزين به اين نام شد، بر کاستي هاي اطالعاتي موجود غلبه کرده و با توليد 
محتواي مناسب با تشکيل گروهي حرفه اي و علمي به خلق و گردآوري 
محتواي مورد نياز خانواده روابط عمومي کشور بپردازد. براي نخستين بار 
نيز کتاب را در ش��کل و قالب جديدي که در ش��أن و جايگاه کارگزاران 
روابط عمومي کشور باشد به عالقه مندان در صنعت روابط عمومي تقديم 
مي کنيم تا به ش��کلي نوين شاهد جديدترين مطالب و مقاالتي باشيم که 

براي نخستين بار در شمايلي جذاب پيش رو قرار گرفته است.
انتخ��اب واژه  س��ال نيز با در نظ��ر گرفتن مي��زان تأثيرگذاري نهاد 

روابط عمومي در رويدادهاي داخلي و خارجي مطمح نظر قرار 
گرفت تا نقش بي بديل فعاليت هاي نشأت گرفته از هنرهشتم 
را بر ش��مول مختلف و متنوع زندگي آدميان به تصوير کشد. 
با اين اميد که مجموعه حاضر با اتکای به ادبيات نوين خود، 
اثری ماندگار و مورد استفاده دست اندرکاران پرتالش عرصه 

روابط عمومی کشور واقع شود.
فهرست کتاب

برداشت سال/ مهدی باقريان 
منشور روابط عمومی/ مقام معظم رهبری 

هنر روابط عمومی/ رئيس جمهور 
چهره برگزيده سال/ پروفسور علی اکبر فرهنگی 

پيشکسوت برگزيده سال/ استاد کاظم متولی 
مدير برگزيده سال/ حسين پرسان فومنی 

واژه برگزيده سال/ ارتباطات انسانی 
واژگان  جام��ع  فرهن��گ  س��ال/  برگزي��ده  کت��اب 

روابط عمومی 
کارنامه کامياب

پروفسور کاظم معتمدنژاد 
سخنرانی

نقش روابط عمومی در توس��عه انسانی/ پروفسور علی 
اکبر فرهنگی 

موض��وع و اس��اس رواب��ط عموم��ی انس��ان اس��ت/ 
حجت االسالم والمسلمين علی محمدی 

مقاالت
نقش روابط عمومی در فرهنگ سازی همت مضاعف و 

کار مضاعف/ يوسف محمديان و عباس قلناش 
روش های برت��ر و روش های فراتر در روابط عمومی/ 

جری سوئرلينگ 
ارتباطات برای گوناگونی ب��ا گوناگونی در گوناگونی/ 

سيلويا راوازانی 
تحليلی بر افزايش تاثير رسانه های اجتماعی و جديد بر 
حرفه روابط عمومی/ دونالد کی رايت و ميشل دی هينسون 

س��واد اطالعاتی؛ گامی به سوی روابط عمومی نوين در 
جامعه اطالعاتی/ عليرضا اسفندياری مقدم و مهدی صفرزاده 
پيدايش، گس��ترش و مديريت برند/ عليرضا يعسوبی و 

داريوش حسين پور 
روابط عمومی انسانی

رواب��ط عموم��ی و توس��عه انس��انی/ کريش��نا مورثی 
سريرامش 

رواب��ط عمومی؛ دان��ش برقراری رواب��ط موثر/ کريس 
گالوی 

نقش روابط عمومی در توسعه انسانی/ اوجوال چادهوری 
رويدادهای روابط عمومی

چهارمين همايش روابط عمومی های دستگاه های اجرايی 
ششمين کنفرانس بين المللی روابط عمومی ايران 

ششمين سمپوزيوم بين المللی روابط عمومی 
پنجمين همايش روابط عمومی الکترونيک 

پنجمين سفر علمی کارگزاران روابط عمومی ايران به مالزی 
پنجمين جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی 

دومين همايش وقف و رسانه 

همايش اتحاديه راديو و تلويزيون های اسالمی 
نخس��تين آيين پاسداش��ت صدوپنجمي��ن س��الگرد تولد صنعت 

روابط عمومی ايران 
نخس��تين نشست هم انديشی روسای انجمن های روابط عمومی 

ايران 
سلسله نشست های تخصصی جايگاه رسانه در ترويج فرهنگ وقف 

مراسم نکوداشت نيم قرن تالش پدر مديريت رسانه ايران 
مراسم قدردانی از پيشکسوتان  و فعاالن روابط عمومی 

پژوهش 
روابط عمومی 1389

روابط عمومی نبض جامعه/ اسفنديار رحيم مشايی 
رو راست باشيد! استاد کاظم متولی 

ارتباطات، عمده ترين عامل توسعه انسانی 
بازگرداندن عموم به روابط عمومی/ هوشنگ عباس زاده 

نقش نظام رس��انه ای در آموزش روابط عمومی/ دکتر حسين علی 
افخمی 

ارزيابی وضعيت روابط عمومی در سال 1389/ دکتر حسن بشير 
تئوری روابط عمومی ناب/ دکتر احمد يحيايی ايله ای 

پرواز بر فراز شهر ارتباطات/ هادی کمره ای 
شکوفايی روابط عمومی ها با روان سازی جريان اطالعات/ محمود 

ترابيان 
نيم نگاهی به روابط عمومی در س��ال 1389/ س��يد ش��هاب س��يد 

محسنی 
ايجاد شبکه منسجم ارتباطی، روابط عمومی را قدرتمند می سازد/ 

حسن ربيعی 
روابط عمومی اخالقی، روابط عمومی پيروز/ ناصر رزاق منش 

مسئوليت اجتماعی روابط عمومی ها/ غالمعباس افشار 
روابط عمومی رهبر ارکستر سازمان/ حسن خسروی 

تلطيف روح و روان انسان ها با هنر روابط عمومی/ حبيب ايل بيگی 
هدفمن��د کردن يارانه ها و مس��ئوليت روابط عمومی ها / قربانعلی 

تنگ شير
جام جهانی فوتبال؛ روابط عمومی يا تبليغات؟ 

بسته پيشنهادی اعتالی روابط عممومی در ايران/ انجمن متخصصان 
روابط عمومی 

نقش روابط عمومی در خلق حماسه گوانگژو/ اداره کل روابط عمومی 
سازمان تربيت بدنی 

روابط عمومی 2010
گرايش های روابط عمومی در سال 2010/ کريستين پرکت 

پيروزی فلس��طينی ه��ا در رواب��ط عمومی و جنگ 
ديپلماتيک 

ظهور مردان تصوير/ اکونوميست 
صرفا مردان تصوير به زحمت/ گری مک گرميک 

هشت خطای فاحش روابط عمومی در سال 2010/ 
فاينمن پی آر 

انتشار نفت در خليج، درسی برای مديريت شرکتی/ 
باب ليوايز 

وبالگ های برتر روابط عمومی در سال 2010 
روابط عمومی 2011

بيش از 2100 جايزه روابط عمومی در سال 2011 
5 پيش بينی برای حرفه روابط عمومی در سال 2011/ 

ليل مستر بلک 
رسانه های اجتماعی

10 قانون رسانه های اجتماعی/ ريچارد مير 
آمار تحقيقات: بازار بهترين رسانه های اجتماعی در 

سال 2010/ تام پيک 
دانستنی های روابط عمومی

اصول اخالقی آتن 
آش��نايی با دانش��کده ها و مراکز ح��وزه ارتباطات و 

روابط عمومی 
منشور اخالقی فارغ التحصيالن رشته روابط عمومی 

روز صنعت روابط عمومی 
روز جهانی جامعه اطالعاتی 

روز جهانی مطبوعات 
روز رسانه های اجتماعی 

روز ارتباطات و روابط عمومی 
آيين نامه نحوه فعالي��ت، وظايف و اختيارات روابط 

عمومی دستگاه های اجرايی 
آيي��ن نام��ه بزرگداش��ت روز 27 ارديبهش��ت، روز 

ارتباطات و روابط عمومی 
قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان 

نخستين جشنواره جايزه ملی روابط عمومی 
انتشارات روابط عمومی 

اطالع رسانی
فهرس��تگان مقاله ها و اخبار روابط عمومی ايران در 

سال 1389 

مرکز پخش 
عالقمندان برای تهيه اين کتاب می توانند با ش��ماره 

تلفن های 7-88617576 تماس بگيرند.

منتشر شد:

دایره المعارف روابط عمومي
)دو جلدي(

نويسنده: رابرت هيث
مدير پروژه: مهدي باقريان

مترجم: مريم صالحي
ويرايش علمي: دکتر حسين افخمي

ويرايش التين: زهرا بابازادگان
قيمت دوره: 40 هزار تومان

هرآنچه در باره روابط عمومي مي خواهيد

مطالعه اين کتاب براي همه مديران و کارشناسان و همه کساني که به نحوي از انحاء با 
مردم و مشتريان در ارتباط و به دنبال درآمد و سود مسووالنه بيشتر هستند توصيه مي شود.

دايره المعارف حاضر، با ذکر مثال هايي از شرح 
رويدادهاي تاريخي، نظريه ها و افراد برجسته اي 
که اين حرفه را بسط و گسترش دادند، به بررسي 
روند تکامل��ي حرفه روابط عمومي مي پردازد و 
براي تمام��ي کتابخانه هايي که به افراد فعال در 
زمينه تج��ارت، ارتباطات و خبرنگاري خدمات 

ارايه مي دهد، الزم مي باشد.
ويژگي هاي اساسي اين دوره:

* در حدود 450 مدخل
* همکاري بيش از 100 نفر از پروفسورها، 

دانشمندان و متخصصان رشته روابط عمومي
* ضميمه کامل به همراه ارجاعات به شرح 

زير؛
ارزياب��ي  لغ��ت  فرهن��گ   *

روابط عمومي
* موازين اخالقي

* نقاط عطف تاريخچه روابط عمومي
* منابع آنالين روابط عمومي

* آم��وزش روابط عمومي براي قرن 
بيست و يکم ...

 انتشار کتاب 

 روابط عمومی 

در کالس جهانی
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سمينار مدیریت تخصصي نمایشگاه در روابط عمومی
تهران- 15 تير1390
مدرس: بهرام بهرامي

مقدمه
وظايف پايه هر نمايش��گاه پيوند عرضه و تقاض��ا، ارايه اطالعات،  و به نمايش گذاردن 

پيشرفت هاي فني، در يک زمان و مکان،  با استفاده از ارتباطات رو در رو است. 
نمايش��گاه ها فرصتي استثنايي براي دست يافتن به اهداف تجاري هستند زيرا موثرترين 

روش براي دسترسي به کليه مخاطبان هدف در يک مکان است. 
نمايشگاه ها همچنين نش��اني از گرايش هاي اقتصادي و بازار هستند زيرا منعکس کننده 
رويه ه��اي ب��ازار،  انواع و حوزه هاي تغييرات بازار،  و جهات و س��رعت پيش��رفت هاي آتي 
اس��ت. نمايش��گاه ها چيزي بيش از يک ابزار بازاريابي هستند. در واقع نمايشگاه ها يک بازار 
کامل هس��تند.دبيرخانه دائمي کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران در پي برگزاري شش 
کنفران��س بين المللي روابط عمومی و 50 همايش، س��مينار و کارگاه آموزش��ي در داخل و 
خارج کشور، فرصت مناسب ديگري را براي گردهمايي و مالقات دست اندرکاران، متوليان، 
ذينفعان، متخصصان و کارشناس��ان صنعت نمايش��گاهي و آن دس��ته افرادي که مي خواهند 
تجارب کاربردي خود را در حوزه صنعت نمايشگاه به اشتراك گذارند 15 تير1390در تهران 

فراهم نموده است.

سرفصل ها
اطالع��ات م��ورد نياز در م��ورد نمايش��گاه و صنعت نمايش��گاه- بررس��ی مدل های 
نمايش��گاهی- معيارهای انتخاب يک نمايشگاه- مديريت نمايشگاه- گام های اساسی برای 
موفقيت در يک نمايش��گاه- ش��يوه برآورد و بودجه بندی نمايشگاه- رهنمودهايی در زمينه 
طراح��ی غرف��ه- مديريت امور غرفه- بازديدکنندگان نمايش��گاه و نحوه شناس��ايی آن ها- 
تکنيک ه��ای گفتگو با بازديدکنن��دگان - نکاتی پيرامون دعوتنام��ه- نکاتی پيرامون کارت 
ويزيت و معرف- نکاتی پيرامون هدايا و اش��انتيون- نکاتی پيرامون بروش��ور و اهميت آن- 
آمادگی الزم برای روز افتتاح نمايشگاه- استفاده از رسانه های ديداری و شنيداری- اقدامات 

بعد از اتمام نمايشگاه.

فرهنگ جامع واژگان روابط عمومی
نويسنده: پروفسور حمدان عدنان

مدير پروژه: مهدی باقريان
ويرايش علمی: دکتر حسينعلی افخمی
ويرايش التين و ادبی: زهرا بابازادگان

انتشارات: کارگزار روابط عمومی
واژه ها يا اصطالحات جمع آوری شده در اين 
کتاب از تخصص های گوناگون ارتباطی برگرفته شده 
که اين کتاب را بيش از پيش به صورت واژه نامه ها 

يا فرهنگ لغتی برای ارتباط منسجم در می آورد. 
اين کتاب تالشی برای گسترش و شناسايی هر 
چه بيش��تر مجموعه لغات و دان��ش روابط عمومی 
اس��ت. هر چن��د که ب��ه عل��ت ورود اصطالحات 
جدي��دی که تقريبا ه��ر روزه در تالش برای عقب 
نماندن از س��ير جهانی شدن و فنون سريعا در حال 
پيش��رفت ارتباطات/ اطالعات، به اين رشته اضافه 
می ش��ود، هرگز نمی توان فرهنگ��ی جامع و کامل 
تهيه نمود. اين کتاب ش��امل بي��ش از 5000 واژه و 
اصطالح است که برای نخستين بار توسط انتشارات 

کارگزار روابط عمومی منتشر شده است.
در ترجمه اين اثر به فارسي از منابع موجود در 
زمينه فرهنگ لغ��ات، دايره المعارف روابط عمومي 
تالي��ف رابرت هيث، آکس��فورد، فرهنگ کامل فيلم 
اثر کنيزب��رگ، فرهنگ پنج جلدي آريانپور، فرهنگ 
اصطالحات فلسفه و علوم اجتماعي، واژگان اقتصاد 

و حوزه های مرتبط بهره برداري شده است.

 دومين سالنامه تخصصي روابط عمومي ايران 
دومي��ن س��النامه تخصصي روابط عمومي ايران با رويکرد آموزش��ي و بر اس��اس 
الگ��وي جديد با بخش هاي متنوع نظي��ر، »وقايع تاريخي«، »روزن��گار«، »چراغ راه« و 
»تاريخ روابط عمومي ايران« منتش��ر شد.در اين سالنامه مخاطب با کامل ترين روزنگار 
و وقايع، مناس��بت ها و رويدادهاي حوزه روابط عمومي مواجه مي ش��ود که منطبق بر 
دانايي محوري بوده و با رويکردي آموزشي به ارايه نکات کاربردي و موردنياز اعضاي 

خانواده روابط عمومي کشور پرداخته شده است.
محتوای سالنامه

- روزنگار روابط عمومی ايران
- روابط عمومی ايران از نگاه صاحب نظران، مديران و کارشناسان

- آشنايی با رويدادهای مهم روابط عمومی
- چکيده ای از مهم ترين انديشه های روابط عمومی

- همراه با صدها مطلب کوتاه روابط عمومی در صفحات دومين سالنامه تخصصی 
روابط عمومی ايران

* اطالعات تماس
تلفن: 88617576-7 

09197790283 و 09329449048
شماره پيامک: 30007153

پايگاه اينترنتي
www.iranpr.org 

پست الکترونيک
info@iranpr.org  kargozar80@yahoo.com 

موسسه کارگزار روابط عمومی
فهرست لوح هاي فشرده 

قيمت فرمت عنوان/ مدرس رديف

70.000 ريال DVD – فيلم سرود روابط عمومی
تهيه و تنظيم: موسسه کارگزار روابط عمومی 1

75.000 ريال CD – فيلم
دو نسخه 

روابط عمومی2 و رويکردهای نوين روابط عمومی
دکتر علی اکبر جاللی 2

45.000 ريال DVD – فيلم بازگرداندن عموم به روابط عمومی
ديريد کي. برکنريج 3

40.000 ريال CD – فيلم فناوری اطالعات و کاربردهای آن در روابط عمومی
دکتر علی اکبر جاللی 4

40.000 ريال CD – فيلم روابط عمومی در هزاره سوم
دکتر علی اکبر جاللی 5

40.000 ريال CD – فيلم تاثير بزرگراه های اطالعاتی بر فرهنگ سازمانی روابط عمومی
دکتر علی اصغر کيا 6

35.000 ريال CD – صوتی پادکستيگ: انقالبی تازه در روابط عمومی 7

35.000 ريال CD – صوتی رويکردهای امروزين توليد محتوی خبر در رسانه ها
دکتر حسن نمکدوست 8

35.000 ريال CD – صوتی خبرنامه الکترونيکی در روابط عمومی
دکتر حميد ضيايی پرور 9

400.000 ريال CD – فيلم
7 نسخه اصول، فنون و نگرش های نوين روابط عمومی 10

40.000 ريال مالتی مديا مالتی مديای اولين کنفرانس بين المللی روابط عمومی ايران 11

40.000 ريال مالتی مديا مالتی مديای دومين کنفرانس بين المللی روابط عمومی ايران 12

40.000 ريال مالتی مديا مالتی مديای چهارمين کنفرانس بين المللی روابط عمومی ايران 13

40.000 ريال مالتی مديا مالتی مديای پنجمين کنفرانس بين المللی روابط عمومی ايران 14

40.000 ريال مالتی مديا مالتی مديای ششمين کنفرانس بين المللی روابط عمومی ايران 15

40.000 ريال مالتی مديا مالتی مديای اولين همايش بين المللی روابط عمومی2 16



نشریه 
ویژه شبکه 
اطاع رسانی 

روابط عمومی

8

سال دوم
شماره اول

فروردین
1390

انتشارات کارگزار روابط عمومی - کتب
قيمت )بريال( نويسنده عنوان ف

ردي

400/000 رابرت هيث و 100 نفر از 
پروفسورهای روابط عمومی دايره المعارف روابط عمومی) دو جلدی( 1

250/000 جمعی از نويسندگان- چهاررنگ + 
گالسه+ جلد سخت + خشتی کتاب روابط عمومی در کالس جهانی 2

230/000 پروفسور حمدان عدنان کتاب فرهنگ جامع واژگان روابط عمومی 3

80/000 موسسه کارگزار روابط عمومی سالنامه تخصصی روابط عمومی )1389( 4

120/000 موسسه کارگزار روابط عمومی سالنامه تخصصی روابط عمومی )1390( 5

120/000 مشاهير روابط عمومی بزرگان روابط عمومی )دوره سه جلدی( 6

40/000 مهدی باقريان روابط عمومی کاربردی و فنون برگزاری گردهمايی ها 7

50/000 جمعی از نويسندگان فنون روابط عمومی)ويژه خبرنامه( 8

25/000 ويلکاکس و نولت روابط عمومی نوشتاری و تکنيک های رسانه ای 9

25/000 مهدی باقريان فلسفه روابط عمومی کاربردی 10

40/000 دکتر احمد يحيايی ايله ای اصول و آداب تشريفات 11

35/000 دکتر احمد يحيايی ايله ای مديريت تشريفات 12

62/000 دکتر احمد يحيايی ايله ای مبانی روابط عمومی 13

12/000 انجمن بين المللی روابط عمومی جوايز طاليی روابط عمومی 14

15/000 مهدی باقريان عکس و کاربرد آن در روابط عمومی 15

12/000 دکتر محمد بلوريان تهرانی رسانه 16

40/000 جمعی از نويسندگان  کتاب مجموعه مقاالت اولين کنفرانس بين المللی 
روابط عمومی ايران 17

45/000 جمعی از نويسندگان  کتاب مجموعه مقاالت ششمين کنفرانس بين المللی 
روابط عمومی ايران 18

30/000 موسسه کارگزار روابط عمومی  کتاب خالصه مقاالت دومين کنفرانس بين المللی 
روابط عمومی ايران 19

30/000 موسسه کارگزار روابط عمومی  کتاب خالصه مقاالت سومين کنفرانس بين المللی 
روابط عمومی ايران 20

30/000 موسسه کارگزار روابط عمومی  کتاب خالصه مقاالت چهارمين کنفرانس بين المللی 
روابط عمومی ايران 21

30/000 موسسه کارگزار روابط عمومی  کتاب خالصه مقاالت پنجمين کنفرانس بين المللی 
روابط عمومی ايران 22

40/000 دکتر سعيد يعقوبی مبانی روابط عمومی الکترونيک 23

50/000 مهندس فرنود حسنی مديريت روابط عمومی الکترونيکی 24

75/000 دکتر علی اکبر جاللی روابط عمومی2 25

60/000 جمعی از نويسندگان مجموعه مقاالت اولين همايش بين المللي روابط عمومی2 26

25/000 امير بختايی- شادی گلچين فر مديريت تبليغات اينترنتی 27

25/000 ترجمه زهرا بابازادگان راهنمای مرجع روابط عمومی2 28

25/000 ترور کوك- لی هاپکينز رسانه اجتماعی 29

15/000 دکتر دونالد کی رايت سياست ارتباط جمعی در مورد اينترنت و روابط عمومي 30

12/000 جان شنتون روابط عمومی در عصر ديجيتال 31

30/000 انجمن بين المللی روابط عمومی پوستر منشور اخالقی آتن 32

انتشارات کارگزار روابط عمومی – در حال انتشار
نويسنده عنوان رديف

مهدی باقريان – هادی کمرئی مديريت نمايشگاه در روابط عمومی 1
بهرام بهرامی اصول و فنون نمايشگاه 2

سيدشهاب سيدمحسنی کاربرد فنون رسانه ای در روابط عمومی 3
علی محمد بيدارمغز ارتباطات غير کالمی 4
جمعی از نويسندگان روابط عمومی انسانی 5

مهدی باقريان – هادی کمرئی روابط عمومی دولتی 6
دکتر حسن بشير شش گفتار روابط عمومی نوين 7
محمد بصيريان روابط عمومی؛ بازوی توانمند مديريت 8

ديريد کي. برکنريج روابط عمومی2 9

قيمت فرمت عنوان

ف
ردي

40000 ريال CD – صوتی آموزش روابط عمومی در ايران
پروفسور کاظم معتمدنژاد پدر ارتباطات نوين ايران

1

40000 ريال CD – فيلم روابط عمومی و چالش های هزاره سوم
پروفسور علی اکبر فرهنگی پدر مديريت رسانه ايران

2

50000 ريال DVD – فيلم رهبری، توانمندسازی و هدايت منابع انسانی با رويکرد روابط عمومی
دکتر عليرضا آزمنديان

3

50000 ريال DVD – فيلم توسعه نيروی انسانی و شيوه انسانی ارتباط در روابط عمومی دو و 
 رسانه های اجتماعی – دکتر علی اکبر جاللی 

پدر علم فناوری اطالعات ايران

4

40000 ريال DVD – فيلم ارتباط تصويری، تحول پيام ها و برداشت ها در روابط عمومی2
دکتر حسن بشير

5

40000 ريال DVD – فيلم روابط عمومی مدرن، رسانه ای تر و گلوبال تر
دکتر يونس شکرخواه

6

40000 ريال DVD – فيلم چگونه شبکه های اجتماعی می توانند روابط انسانی را متحول سازند
دکتر عليرضا شيری

7

60000 ريال DVD – فيلم پانل تخصصی: شيوه های انسانی ارتباط با تاکيد بر آموزه های محلی 
و تجربی

8

60000 ريال DVD – فيلم پانل تخصصی: شيوه های انسانی ارتباط با 
تاکيد بر آموزه های علمی و آکادميک

دکتر عليرضا دهقان- دکتر حسن بشير- دکتر داود نعمتی

9

40000 ريال DVD – فيلم همگرايی رسانه و ارتباطات و تاثير آن بر روابط عمومی جديد
دکترسيد وحيد عقيلی

10

50000 ريال DVD – فيلم نقش روابط عمومی در توسعه انسانی
پروفسور علی اکبر فرهنگی

11

40000 ريال DVD – فيلم جهانی شدن ارتباطات در راستای توسعه انسان دانش محور
دکتر محمد سلطانی فر

12

50000 ريال DVD – فيلم روابط عمومی2، فضای نوين مديريت روابط عمومی هزاره سوم
دکتر علی اکبر جاللی

13

50000 ريال DVD – فيلم نظام انتخاب و انتصاب مديران روابط عمومی- دکتر بهزاد ابوالعاليی 14

40000 ريال CD – صوتی آموزش روابط عمومی در ايران- دکتر حسين علی افخمی 15

120000 ريال DVD – فيلم
سه نسخه

مديريت تخصصی تشريفات
دکتر احمد يحيايی ايله ای- علی محمد بيدارمغز – علی معصومی

16

40000 ريال DVD – فيلم روابط عمومی الکترونيک تعاملی و مشارکتی 
دکتر حميد ضيايی پرور

17

40000 ريال CD – صوتی روانشناسی روابط عمومی- دکتر عيسی جاللی 18

120000 ريال DVD – فيلم
سه نسخه

شيوه های نوين خبرنويسی در روابط عمومی الکترونيک
عليرضا کتابدار

19

40000 ريال DVD – فيلم مالتی مديا: اقناع کننده مخاطب ديجيتال
عليرضا کتابدار

20

40000 ريال DVD – فيلم ارتباطات انسانی و چاپ ديجيتال- مهندس ژوبين عالقه بند 21

40000 ريال CD – صوتی جهانی شدن، روابط عمومی همه جا حاضر و شهرهای جهانی
دکترسعيدرضا عاملی

22

40000 ريال CD – صوتی بايد و نبايدهای روابط عمومی - دکتر يحيی کمالی پور 23

40000 ريال CD – صوتی اصول برنامه ريزی مديريت راهبردی در روابط عمومی
دکتر حسين علوی راد

24

40000 ريال CD – صوتی کاربرد مديريت عملکرد در روابط عمومی
دکتر سيدمحمد عباس زادگان

25

40000 ريال CD – صوتی جايگاه مشتری در فرآيند فعاليت های روابط عمومی
دکتر محمد بلوريان تهرانی

26

40000 ريال CD – صوتی مهارت های ارتباطی موثرتر در سازمان - دکتر عليرضا شيری 27

40000 ريال CD – صوتی چگونه کهن الگوهای شخصيتی، مديريت روابط عمومی 
را تحت ناثير قرار می دهد؟- دکتر عليرضا شيری

28

100000 ريال DVD – فيلم
سه نسخه

اصول و فنون سخنوری در روابط عمومی- علی فروزفر 29

40000 ريال DVD – فيلم روابط عمومی2، مجرای جديد در روابط عمومی - نفسيه ظفرمند 30

40000 ريال DVD – فيلم کاربران توليد کننده محتوا، بنيان روابط عمومی دو 
در عصر رسانه اجتماعی

جواد افتاده

31

40000 ريال CD – صوتی مديريت تيزرهای تجاری - امير بختائی- شادی گلچين فر 32

40000 ريال CD – صوتی نشست تخصصی آسيب شناسی روابط عمومی ايران 33

40000 ريال CD – صوتی مديريت منابع انسانی و روابط عمومی- نسرين جزنی 34


