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 اشاره

شکل گیري سناریو هایی که می توانند راهنماي تصمیم  ؛موجب بحث هاي منظم آینده می شود طراحی سناریو

دترین توسعه ها بر هر بهترین و بو توسعه یابند چطور ممکن است  هاسناریواین ریزي باشند. گیري و برنامه 

  ؟مقدار چیست

می تواند اتفاق بیفتد. اطالعات موجود، پیش بینی ها  وبرنامه ریزي سناریو به این نظر دارد که بر اساس دانش 

و  توصیه ها ،هنمایی هایی براي تصمیم گیري ها، برنامه ریزيبه احتمال زیاد، بهترین و بدترین سناریوها، را

  خواهند بود.شبیه سازیها 

و پیاده سازي  درك به نیاز مورد در ایران عمومی روابط المللی بین کنفرانس همینپانزد در کلیدي سخنرانان

 .کرد خواهند صحبت برنامه ها و فعالیتهاي روابط عمومی سناریو و شبیه سازي

  

  سناریو در روابط عمومی

  رونق پیدا کند:وابط عمومی موفقیت آمیز باشد و براي اینکه ر

 حرفه اي خواهد بود که بر اساس سناریو و شبیه سازي حرکت خواهد کرد. -1

 .درك عمومی از روابط عمومی و اهداف آن وجود خواهد داشت -2

 حرفه اي خواهد بود که توسط کارمندان چیره دست اشغال می شود. -3

 .براي بهبود بخشیدن شرایط اعتماد خواهد داشت با قدرت هدایت خواهد شد و به تواناییش -4

 به خالقیت منجر خواهد شد. -5

 .سود آور خواهد بود -6

 .مزایاي این رشته مشخص خواهد شد -7

 به عنوان رشته اي محترم شناخته خواهد شد.  -8



 .جایگاهش در مدیریت تعیین خواهد شد -9

  

 نویسیمزایاي سناریو

وزش را به عنوان متخصصان روابط عمومی باید آم .هستند نیازمند بهبود در آموزش سناریوها :بهبود آموزش. 1

  .دنآموزشهاي مربوطه را ارائه دهو  یک ضرورت ببینند

نشان دادن نیازي قوي براي بهبود رویکردهاي ارزیابی و : نیاز به تفکر روشن و راهنمایی در ارزیابی. 2

رسش قرار گیرد تا آن را وجود دارد. هدف از ارزیابی باید مورد پی که ارتباطات عمومی ارائه می دهد، ارزش

  تر کند. اهمیت ارزیابی مداوم باید شناخته شود.معنی دار

و درك این موارد وجود دارد؛  یو اخالق يرفتار ارزشهاينیاز به : نیاز به تقویت دارندارزشهاي اخالقی  . 3

  اخالقی وجود داشته باشد. منشور کباید ی

باید دانش و  شاغالن روابط عمومی: شاغالن باید دانش و مالکیت ارتباطات دیجیتال را توسعه دهند. 4

مالکیت ارتباطات دیجیتالی را توسعه دهند؛ ابزارهاي جدید باید بر اساس نیازهاي رسانه ها و پوشش ارائه شده 

انی مکرر است؛ آموزش رسانه هاي روز رساي رسانه هاي اجتماعی نیازمند بآنها ارزیابی شود. دستورالعمل ه

تبدیل شود. صنعت روابط عمومی باید بحث درباره روابط عمومی ها اجتماعی باید به بخش اصلی آموزش 

 در مورد استفاده از آن بپردازد. سناریونویسی و شبیه سازيمالکیت رسانه هاي اجتماعی را پایان دهد و به 

روابط عمومی  ها، تشکلها و موسساتهدانشگا: باید متعهد به تحقیق و توسعه باشند هاي تخصصینهاد. 5

  شوند. حمایت دولتباید تحقیق را به روشهاي جدید انجام دهند. این تالش ها باید توسط 

و نیاز به همکاري بیشتر با تحصیالت عالی و باالتر و پیوند بهتر بین عمل : نیاز به همکاري بیشتر با آموزش. 6

  مطالعه علمی روابط عمومی وجود دارد.

تحصیلکرده هاي و افراد  و خالق ما باید افراد با تجربه، نوآوري و خالقیت: استعداد ،همزمان سازي تجربه. 7

  جوان را با هم همگام کنیم.

 تبلیغاتیاز ارتباطات سیاسی و کار در دولت، نیاز به کار براي جداسازي واضح تر  :بهبود عمل در دولت. 8

 دولت وجود دارد، زیرا سردرگمی این دو تاثیر منفی بر روابط عمومی دارد.

پیشرفت در گفتگوها با رسانه ها ضروري است. نیاز به درك  :ها با رسانه ارتباطرویکردهاي جدید براي . 9

وجود دارد. رابطه بین  گفتگو و همکاريعمیق مردم از چگونگی همکاري رسانه ها و روابط عمومی از طریق 

  .هبود یابدتبلیغات و روابط عمومی باید ب



  تر با منابع انسانی در مورد نقش و الزامات کاري ضروري است.کار نزدیک: تر با منابع انسانیکار نزدیک. 10

تعاریف عمل، نقشها  نیاز به بررسی مجدد: نیاز به تعریف بهتر از روابط عمومی و اهداف آن وجود دارد. 11

ک وجود دارد. روابط عمومی باید در سراسر سازمان نهادینه باشد و این یعنی ایجاد ی ري و اخالقیرفتا اصولو 

 در همه سطوح. مخاطبفرهنگ ارتباط و مراقبت از 

قرار مومی در باالي تحوالت چگونه روابط ع: ها را بپذیردتغییرات را درك کند و آنروابط عمومی باید . 12

روابط عمومی چگونه با همگرایی ارتباطات، تبلیغات و بازاریابی روبرو می شود و سهم منابع اختصاص ؟ دارد

باید این کار را کنترل و  -ابط عمومی نباید از نوآوري بترسدیافته به روابط عمومی را حفظ می کنند؟ رو

  آزمایش کند.

  

  سناریویی توصیه هاي

 :دارد وجود سناریوها از استفاده براي اصلی دلیل سه گوید می "اوگلوي جی"

 استراتژیک؛ گفتگو تحریک) 1

 انداز، چشم و جدید تفکر تحریک) 2

  .گسترده و عمیق تغییرات ایجاد )3

  

  بنابراین؛

  د.ننرهبري مناسب را فراهم کنهادهاي تخصصی انتظار می رود  .1

  .برسدبه سطوح باالتر ضروي تر و عمومی باید  آموزش براي روابط .2

 دارند. شاغالن این رشته نیاز به اعتماد بیشتري نسبت به آنچه انجام می دهند .3

 .نیاز به تفکر و درك دقیق تر در مورد اندازه گیري و ارزیابی وجود دارد .4

  .رفتاري باید تقویت شود ارزشهاي اخالقی و .5

  .بپردازندباید سریعتر به پیشرفت دانش خود در ارتباطات دیجیتال  شاغالن .6

  .تعاریف بهتر روابط عمومی و اهداف آن وجود داردارایه نیاز به  .7

  .تغییر باید فهم و درك شود .8

 .نهادهاي صنعتی باید متعهد به تحقیق و توسعه باشند .9

  .زه وجود داردنیاز به هماهنگ سازي تجربه و استعداد تا .10



و کار اطالعاتی  یارتباطات سیاس ت باید از طریق تفکیک واضح تر روابط عمومی وتمرین در دول .11

  باشد.

  .نیاز به رویکرد جدید براي روابط رسانه اي وجود دارد .12

  

 می گیرد؟ قرار بررسی مورد موضوعاتی چه

 از تا دهد می را فرصت این کنندگان شرکت به شود، می انجام کلیدي سخنرانان حضور با که کنفرانس این

 کنفرانس، دبیرخانه. کنند استفاده خود مهارتهاي افزایش منظور به تعاملی و بخش الهام رویداد یک

 اعالم زیر محورهاي و موضوعات در علمی و تحقیقی مقاالت ارایه بر مبنی را خود مقاله فراخوان

 :نماید می

 

 آینده فهم و سناریویی تفکر اساسی اصول و مبانی 

  استراتژیک تفکر -بر پایه سناریو؛ رویکرد نوآورانهبرنامه ریزي 

 نقش سناریو نویسی و شبیه سازي در روابط عمومی جایگاه و 

 عمومی روابط در سناریوبرنامه ریزي بر پایه  کاربرد هاي حوزهفنون و شناختی،  عوامل 

 گیري تصمیم آفات کردن کم براي راهی در روابط عمومی سناریو بر مبتنی ریزي برنامه 

 سازیها شبیه و سناریوها اعمال براي جدید هاي روش: عمومی روابط ریزي برنامه 

 نامشخص جهان یک برابر در سازمان و شرکت از حفاظت؛ سناریوبر پایه  ریزي برنامه 

 سناریوبر پایه  روابط عمومی راهبردي ریزيبرنامه به پژوهانه آینده رویکردي 

 سناریوبر پایه  ریزيبرنامه رویکرد با روابط عمومی توسعه نگاريآینده  

 
 

 مدیریتی تجارب فراخوان

 هاي قابلیت کسب دهد می نشان ها بررسی. است مدیریتی هاي قابلیت فراگیري در عامل مهمترین تجربه،

 می مجرب خود سازمان در را فردي ما اینکه. پذیرد می صورت تجربه طریق از درصد 70 تا مدیریتی،

 .است موضوع همین از ناشی دانیم، می مسئولیتی شدن دار عهده شایسته و نامیم



 می مدیریتی تجربه یک ثبت به جامع، دیدگاهی با آن طی که است فرایندي نیز مدیریتی تجربه مستندسازي

 و تجربه گوناگون ابعاد به است، شده تهیه که مستندي به مراجعه با بتوانند دیگران که اي گونهب پردازیم

 .باشند داشته را الزم یادگیري و آموزي درس آن از و برده پی آن تحقق فرایند

 جهت در مختلفی کاربردهاي آن براي توان می شود می مستندسازي و تدوین مدیریتی تجربه یک وقتی

 آموزش اصلی منبع تجربه که داشت توجه باید. بود متصور سازمانی یادگیري و آموزي هم آموزش،

 .است شغلی چالشهاي و مسؤلیتها وظایف، مدیریت،

در این  را شان تجارب شود، می دعوت عمومی روابط حوزه فعاالن و کارشناسان مدیران، تمامی از

 .نمایند ارسال کنفرانس دبیرخانه به خصوص

 

 جشنواره فراخوان

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

 در را شان برجسته فعالیتهاي و شده نامزد جایزه دریافت براي باید افراد و شرکتها سازمانها، جشنواره

 .  نمایند ارسال دبیرخانه به شده اعالم مقررات چارچوب

 

 نام ثبت فراخوان 

 از تا دهد می را فرصت این کنندگان شرکت به شود، می انجام کلیدي سخنرانان حضور با که کنفرانس این

 .کنند استفاده خود هاي مهارت افزایش منظور به تعاملی و بخش الهام رویداد یک

 

 سخنران پیشنهاد فراخوان  

 عمیق دانش و سخنرانی مهارت داراي که سخنرانانی از دعوت کنفرانس، دستاوردهاي بیشتر اثربخشی براي

 .باشد می برخوردار اي ویژه اهمیت از باشند کنفرانس موضوعات خصوص در

 مباحث ساختن تر کاربردي و غنی جهت ارجمند سروران و همکاران پیشنهادات از کنفرانس علمی کمیته

 . کند می استقبال کنفرانس

 .نمایید ارسال kargozar80@yahoo.com: الکترونیکی نشانی طریق از را خودتان نظرات لطفا

  

 کنفرانس نامه ویژه در حضور فراخوان



 منتشر نسخه هزار پنج تیراژ در نامه ویژه این ایران عمومی روابط المللی بین کنفرانس برگزاري با همزمان

 ضمن توانند می عالقمندان. گیرد می قرارعالقمند  کارشناسان و مدیران اختیار در کنفرانس بر عالوه و

 .نمایند اقدام آگهی چاپ سفارش و هماهنگی به نسبت شده اعالم هاي تلفن با تماس

 

 باشید؟ داشته حضور باید شما چرا

 .باشد می عمومی روابط حوزه در کنفرانس برترین رویداد، این -

 .باشد می هاشرکت و سازمانها از موردي مطالعه سبک به تجربه و عملی جلسات بر تمرکز -

 .باشد می حوزه مطرح افراد و سخنرانان با دیدار براي فرصتی -

 .است عمومی روابط در روندها آخرین دادن نشان براي ملی ویترین یک -

 .کشور سراسر از همفکر متخصصین با تجارب تبادل و جدید کاري ارتباطات ایجاد -

  

 کند؟ شرکت باید کسی چه

 کارشناسان و مدیران ارتباطات، و عمومی روابط کارگزاران و کارشناسان مدیران، حضور براي رویداد این

 کسب توسعه مدیران و مشتریان خدمات مدیران نگاران، روزنامه و گران بازاریابی،ارتباط و تبلیغات صنعت

 .است شده گرفته نظر در کار و

 

 کنیم؟ مراجعه کجا به بیشتر اطالعات کسب براي

 و نام ثبت هاي کاربرگ دریافت و جشنواره بخش در بیشتر اطالعات کسب جهت توانند می مندان عالقه

 :کنند مراجعه ذیل زیر اینترنتی نشانی به موردنیاز اطالعات دیگر

 88216277 -88617576 ـ 77: کنفرانس دبیرخانه هاي تلفن

 88602308: دورنگار

 30007153: پیامک صندوق

 

 :سایت وب

www.irancpr.ir 
www.shara.ir 

 



 :الکترونیک پست

kargozar80@yahoo.com 
info@iranpr.org 


