
 
 

 

  دستورالعمل ارزیابی

 ایران داريجشنواره مردمنخستین 

  1400اسفند

  

  



 
 

 )))ماست اشتیاق و عشق ھنر ،عمومیروابط

  

  مقدمه

(استادان،  عمومیروابطکارگزاران  ايحرفهاز خدمات  مهمترین رویداد قدردانیداري ایران مردم جشنوارهنخستین 

  .شودمیبرگزار  عمومیروابطتوسط موسسه کارگزار  و...) است که هر ساله عمومیروابطمدیران، کارشناسان 

کشور  عمومیروابطرتبه ارتباطات و و عالی ايحرفهمنصبان نظران و صاحبجشنواره ترکیبی از صاحبکمیته داوري 

شناسایی شده اقدامات و خدمات اقدامات و خدمات الگوساز و باکیفیت را از بین  کنندمی تالش که  شودمیرا شامل 

  انتخاب کنند.یا معرفی شده، 

  :گیردمی در این جشنواره در دو سطح صورت هاقدردانی

  ایران عمومیروابط هايمدالالف: 

  ایران عمومیروابطویژه  جوایزب: 

 ما ماموریت

 .است متمایز و ممتاز هايایده و خالقانه کارهاي معرفی و ارائه براي بهینه شرایط ایجاد ما هدف 

 .است برخوردار باالیی اهمیت از ما برايعمومیروابط متخصصان از پایدار حمایت 

 .کندمی فراهم معنادار مشارکت براي هاییفرصت که عادالنه فرایند یک به متعهد 

 .ماست اولویت باالترین برتري و کیفیت اي،حرفه استانداردهاي 

 اعتبار بر و کندمی کمک ماندگار تأثیرهاي ایجاد به تنها نه افتخارها. است موفقیت و تالش یادآور جوایز، 

 جزو خود تخصصی و کاري زمینه در شما که دهدمی نشان بلکه افزایدمی شما وکارکسب و تخصص

 .ایدشده شناخته هابرترین

 

 ما ماموریت

 .است شده بنا ايحرفه هايآرمان اساس بر  )IRANDF1400ایران ( داريمردم جشنواره

  

  

  



 
 

  ما اندازشمچ

 
 آموزش، مانند اهدافی کند؛می دنبال را خود ايحرفه اهداف فراوان، اشتیاق با عمومیروابط کارگزار موسسه

  .عمومیروابط عرصه هايبرترین از تجلیل و تجارب تبادل گرایی،ايحرفه سازي،گفتمان

 

  ما اهداف

 ایران هايعمومیروابطارتقاي تصویر سازمانی  .1

 ایران هايعمومیروابطالگوساز  اقدامات و خدماتمعرفی  .2

 فعال، خالق و موفق هايعمومیروابطاز  قدردانی .3

 ایران عمومیروابطاندرکاران و دست هاعمومیروابطقدردانی از خدمات علمی و اجرایی  .4

 کشور هايعمومیروابطفراهم نمودن فضاي مناسب براي تبادل تجارب  .5

  کشور هايعمومیروابط ايحرفههاي خالقیتشناسایی و معرفی  .6

  کشور هايعمومیروابطایجاد محیط علمی و آموزشی براي مدیران و کارشناسان  .7

  کشور هايعمومیروابطتخصصی  هايفعالیت براي توسعهسازي بستر .8

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  بخش اول 

  عمومی هاي روابطمدال

 



 
 

  

 

 

  

   عمومیروابط هايمدالبخش اول: 

  

   المللیبین عمومیروابطمدال 

  مدال مردمداري

  گرارتباطمدیران  یمدال مل

  سرآمد  عمومیمدال روابط

   عمومیروابطمدال مدیریت 

  صنعتی  عمومیروابطمدال 

 خالق عمومیروابطمدال 

  عمومیروابطمدال ملی چهره ماندگار 

   عمومیروابط کارشناس برترمدال 

 ریزيبرنامه مدال

 بحران ارتباطات مدال

 اجتماعی مسئولیت مدال

  عمومیروابط کمپین مدال

  



 
 

  ارزیابی راهنماي

   المللیبین عمومیروابطمدال 

 

  ترویج خوشنامی ایرانهدف:  

  شرح جایزه

در ایران است. این جایزه به کسانی که براي اعتالي  عمومیروابطیکی از باالترین جوایز  المللیبین عمومیروابط مدال

  .شودمیاعطا  اندکردهفعالیت  المللیبینخوشنامی ایران در سطح 

صادراتی یا حامی صادرات  هايشرکتدولتی و بخش خصوصی و مخصوصا  هايشرکتوزرا، سفرا، مدیران عالی 

که نقش مستقیم و معناداري در  عمومیروابطی، هنري و فرهنگی ایرانی و همچنین مدیران علم هايشخصیتایران، 

  .گیرندمینامزدهاي این جایزه قرار  فهرستدر  اندداشتهتوسعه خوشنامی ایران در سطح جهان 

  منتخبان

 دارعهدهن بخش را ای منتخبکمیته داوري مسئولیت انتخاب و معرفی سایی یا معرفی نامزدهاي این بخش،پس از شنا

  )شودمی(این نشان هر سال به یک نفر اعطا  است.

  جایزه

 شامل عوامل و عناصر زیر است:این جایزه  )شکل ظاهريتشکیل دهنده نشان (الزامی عناصر 

  عنوان مدال 

 المللی عمومی ایران، انجمن بینروابط المللیبینکنفرانس عمومی، موسسه کارگزار روابط هايآرم

 عمومیعمومی و انجمن جهانی کارگزاران مسلمان روابطروابط

 سال اعطاي نشان 

  

  

  



 
 

  فرم ارزیابی 

   المللیبین عمومیروابطمدال 

حداکثر   زیرمعیارها  هامعیار

  امتیاز

  امتیاز کسب شده

  به حروف  به عدد

  اثرگذاري 

  موقعیت سازمانی

      200  وزرا

      150  سفرا

      150  شخصیت علمی و فرهنگی

      100  هاسازمانمدیران عالی 

      100  عمومیروابطمدیران عالی 

  سطح 

  اثرگذاري

      200  جهانی هايرسانه

      150  ايمنطقه هايرسانه

      100  کشور خاص هايرسانه

جغرافیاي 

  اثرگذاري

      200  اثرگذاري جهانی

      150  ايمنطقهاثرگذاري 

      100  اثرگذاري در کشور خاص

  دریافت 

  جایزه

      200  جهانی

      150  ايمنطقه

      100  کشور خاص

  امتیاز

  ویژه داوران

      200  طالیی

      150  اينقره

      100  برنزي

      1000  جمع

  

  

  



 
 

  ارزیابی راهنماي

   مدال مردمداري

 

   عمومیروابطفلسفه :  ترویج هدف

  شرح جایزه

یی که براي ترویج فلسفه هاسازماندر ایران است. این جایزه به  عمومیروابطمردمداري یکی از باالترین جوایز  مدال

  .شودمیاعطا  اندکردهدر ایران فعالیت و خدمت  عمومیروابطو هویت 

به  رسانیخدمتدولتی، تعاونی و خصوصی مشغول  هايبخشبسیاري در سطح ایران در  هايشرکتو  هاسازمان

لذا قدردانی  و خدمات آنان اثرگذاري مستقیم بر زندگی روزمره مردم دارد. هافعالیت، هانوآوريعموم مردم است و 

  .شودمیمحسوب  هانیکیترویج نیکوکاري و  اندگذاشتهیی که خدمت به مردم را در اولویت سازمانی هاسازماناز 

ی که با نوآوري هایشرکتو  هاسازمانو همچنین  هاي دولتی، تعاونی و خصوصیبخش هايشرکتو  هاسازمان

  .گیرندمینامزدهاي این جایزه قرار  فهرستدر  اندبخشیدهد رسانی به مردم را تسهیل و بهبوخدمت

  منتخبان

 دارعهدهاین بخش را   منتخبکمیته داوري مسئولیت انتخاب و معرفی پس از شناسایی یا معرفی نامزدهاي این بخش، 

  )شودمی(این نشان هر سال حداکثر به سه سازمان اعطا  است.

  جایزه

 شامل عوامل و عناصر زیر است:این جایزه  )شکل ظاهريتشکیل دهنده نشان (الزامی عناصر 

  عنوان مدال 

 المللی ایران، انجمن بین عمومیروابط المللیبینکنفرانس  ،عمومیروابطموسسه کارگزار  هايآرم

 عمومیانجمن جهانی کارگزاران مسلمان روابطعمومی و روابط

 سال اعطاي نشان 

  

  

  

  



 
 

  فرم ارزیابی 

  مدال مردمداري 

حداکثر   زیرمعیارها  هامعیار

  امتیاز

  امتیاز کسب شده

  به حروف  به عدد

افزایش 

  رضایتمندي مردم

      200  عالی

      100  خوب

  کاهش 

  مردم هايهزینه

      200  عالی

      100  خوب

الکترونیکی شدن 

  خدمات مردمی

      200  عالی

      100  خوب

  دریافت 

  جوایز 

      200  کشوري

      150  ايمنطقه

      100  استانی

  امتیاز

  ویژه داوران

      200  طالیی

      150  اينقره

      100  برنزي

      1000  جمع

  

  

  

  

  

 

 



 
 

  ارزیابی راهنماي

  گرارتباطمدال مدیران 

  

   عمومیروابطقدردانی از حامیان هدف:  

  شرح جایزه

که  هاسازماندر ایران است. این جایزه به مدیران عالی  عمومیروابطیکی از باالترین جوایز  عمومیروابطتعالی  مدال

مثبتی دارند و خدمت به مردم و مشتریان سازمان  ايرسانه روابطو  اندشدهدر سازمان خود  عمومیروابطعامل توسعه 

  .گیردمیعلق خود پاسخگو هستند ت

گزارش کاملی از خدمات مدیر ارشد  توانندمیدولتی، تعاونی و خصوصی  هايبخش هايعمومیروابطمدیران 

نسبت به شناسایی این  تواندمیو همچنین جشتواره  شده است ارایه کنند عمومیروابطسازمان را که منجر به توسعه 

  ارزیابی قرار دهد. فهرستمدیران اقدام و افراد شایسته را در 

  منتخبان

مسئولیت  عمومیروابطکمیته داوري ، شناسایی یا معرفی نامزدهاي این بخش، هاعمومیروابطپس از دریافت گزارش 

 هاسازمان(این نشان هر سال حداکثر به سه نفر از مدیران عالی  است. دارعهدهاین بخش را   منتخبانتخاب و معرفی 

  )شودمیاعطا 

  جایزه

 شامل عوامل و عناصر زیر است:این جایزه  )شکل ظاهريتشکیل دهنده نشان (الزامی عناصر 

  عنوان مدال 

 المللی عمومی ایران، انجمن بینروابط المللیبینکنفرانس عمومی، موسسه کارگزار روابط هايآرم

 عمومیعمومی و انجمن جهانی کارگزاران مسلمان روابطروابط

 سال اعطاي نشان 

  

  

  



 
 

  فرم ارزیابی 

  گرارتباط مدیرانمدال 

  

حداکثر   زیرمعیارها  هامعیار

  امتیاز

  امتیاز کسب شده

  به حروف  به عدد

 هايحمایتگزارش 

مدیریت ارشد از 

   عمومیروابط

      200  عالی

      100  خوب

 ايرسانه گزارش روابط

  مدیر ارشد

      200  عالی

      100  خوب

مردمی  روابطگزارش 

  سازمان

      150  عالی

      100  خوب

  دریافت جوایز  مردمی

  توسط سازمان

      150  کشوري

      100  استانی

  امتیاز

  ویژه داوران

      300  طالیی

      200  اينقره

      100  برنزي

      1000  جمع

  

  

  

  

  

 



 
 

  ارزیابی راهنماي

  سرآمد عمومیروابطمدال 

 

  

  پیشگام ایران عمومیروابطمعرفی هدف:  

  شرح جایزه

در ایران است. این جایزه  عمومیروابطیکی از باالترین جوایز  سال) عمومیروابط(بهترین  سرآمد عمومیروابطمدال 

و خدمات آنان  هافعالیتو  اندداشتهدر پیشبرد تعالی سازمان خود  ايبرجستهکه در اثرگذاري  عمومیروابطبه ادارات 

  .شودمیدر سطح کشور الگوست اعطا 

و خدمات ارتباطی و  هافعالیت، هانوآوريدولتی، تعاونی و خصوصی که  هايبخش هايعمومیابطرومدیران 

آنان اثرگذاري مستقیم بر اهداف استراتژیک سازمان داشته است در جغرافیاي این جایزه قرار  عمومیروابطتخصصی 

  .گیرندمی

  ارزیابی قرار دهد. فهرستنسبت به شناسایی این مدیران اقدام و افراد شایسته را در  تواندمیهمچنین جشتواره 

  منتخبان

کمیته داوري مسئولیت انتخاب و ، شناسایی یا معرفی نامزدهاي این بخش، هاعمومیروابطپس از دریافت گزارش 

ایران اعطا  عمومیروابطر از مدیران (این نشان هر سال حداکثر به سه نف است. دارعهدهاین بخش را   منتخبمعرفی 

  )شودمی

  جایزه

 شامل عوامل و عناصر زیر است:این جایزه  )شکل ظاهريتشکیل دهنده نشان (الزامی عناصر 

  عنوان مدال 

 المللی عمومی ایران، انجمن بینروابط المللیبینکنفرانس عمومی، موسسه کارگزار روابط هايآرم

 عمومیکارگزاران مسلمان روابط عمومی و انجمن جهانیروابط

 سال اعطاي نشان 

  



 
 

  فرم ارزیابی 

  سرآمد عمومیروابطمدال 

  

حداکثر   زیرمعیارها  هامعیار

  امتیاز

  امتیاز کسب شده

  به حروف  به عدد

گزارش اصالحات 

  عمومیروابطساختاري 

      150  عالی

      100  خوب

گزارش اقدامات برنامه و 

  عمومیروابطبودجه 

      150  عالی

      100  خوب

  گزارش اقدامات 

  درون سازمانی

      150  عالی

      100  خوب

  گزارش اقدامات

  برون سازمانی 

      150  عالی

      100  خوب

  دریافت جوایز 

  عمومیروابطمدیر 

      150  کشوري

      100  استانی

  امتیاز

  ویژه داوران

      250  طالیی

      150  اينقره

      100  برنزي

      1000  جمع

 

  

  

  

  

 



 
 

  ارزیابی راهنماي

  عمومیروابطمدال مدیریت 

  

  ایران عمومیروابط معرفی مدیران برتر:  هدف

  شرح جایزه

در ایران است. این جایزه به مدیرانی که در  عمومیروابطیکی از باالترین جوایز  عمومیروابطمدال مدیریت 

  .شودمیو خدمات آنان الگوست اعطا  هافعالیتو  اندداشتهدر پیشبرد تعالی سازمان خود  ايبرجستهاثرگذاري 

و خدمات ارتباطی و  هافعالیت، هانوآوريدولتی، تعاونی و خصوصی که  هايبخش هايعمومیروابطمدیران 

آنان اثرگذاري مستقیم بر اهداف استراتژیک سازمان داشته است در جغرافیاي این جایزه قرار  عمومیروابطتخصصی 

  .گیرندمی

  ارزیابی قرار دهد. فهرستنسبت به شناسایی این مدیران اقدام و افراد شایسته را در  تواندمیهمچنین جشتواره 

  منتخبان

کمیته داوري مسئولیت انتخاب و ، شناسایی یا معرفی نامزدهاي این بخش، هاعمومیروابطپس از دریافت گزارش 

ایران اعطا  عمومیروابطهر سال حداکثر به سه نفر از مدیران  (این نشان است. دارعهدهاین بخش را   منتخبمعرفی 

  )شودمی

  جایزه

 شامل عوامل و عناصر زیر است:این جایزه  )شکل ظاهريتشکیل دهنده نشان (الزامی عناصر 

  عنوان مدال 

 المللی عمومی ایران، انجمن بینروابط المللیبینکنفرانس عمومی، موسسه کارگزار روابط هايآرم

 عمومیعمومی ایران و انجمن جهانی کارگزاران مسلمان روابطروابط

 سال اعطاي نشان 

  

  

  

  



 
 

  فرم ارزیابی 

  عمومیروابط مدیریتمدال 

  

حداکثر   زیرمعیارها  هامعیار

  امتیاز

  امتیاز کسب شده

  به حروف  به عدد

گزارش اصالحات 

  عمومیروابطساختاري 

      150  عالی

      100  خوب

گزارش اقدامات برنامه و 

  عمومیروابطبودجه 

      150  عالی

      100  خوب

  گزارش اقدامات 

  درون سازمانی

      150  عالی

      100  خوب

  گزارش اقدامات

  برون سازمانی 

      150  عالی

      100  خوب

  دریافت جوایز 

  عمومیروابطمدیر 

      150  کشوري

      100  استانی

  امتیاز

  ویژه داوران

      250  طالیی

      150  اينقره

      100  برنزي

      1000  جمع

 

  

  

  

  

 



 
 

  ارزیابی راهنماي

  عمومی صنعتیمدال روابط

 

  صنعتیعمومی روابط:  ترویج هدف

  شرح جایزه

هاي . این جایزه به کسانی که در حوزهعمومی در ایران استعمومی صنعتی یکی از باالترین جوایز روابطروابط مدال

  شود.اند اعطا میها و خدمات الگوسازي داشتهایران، فعالیتعمومی صنعتی روابط

هاي دولتی، تعاونی هاي صنعتی کشور در بخشهاي شرکتعمومیهاي صنعتی یا مدیران روابطمدیران عالی شرکت

عمومی آنان اثرگذاري مستقیم بر شادابی ها و خدمات ارتباطی و تخصصی روابطها، فعالیتو خصوصی که نوآوري

  گیرند.عمومی منجر شده است در جغرافیاي این جایزه قرار میخوشنامی سازمانی و ارتقاي جایگاه روابطو 

  منتخبان

کمیته داوري مسئولیت انتخاب و ها، شناسایی یا معرفی نامزدهاي این بخش، عمومیپس از دریافت گزارش روابط

  شود)حداکثر به سه نفر یا سازمان اعطا می(این نشان هر سال  است. دارعهدهاین بخش را   منتخبمعرفی 

  جایزه

 شامل عوامل و عناصر زیر است:این جایزه  )شکل ظاهريتشکیل دهنده نشان (الزامی عناصر 

  عنوان مدال 

 المللی عمومی ایران، انجمن بینروابط المللیبینکنفرانس عمومی، موسسه کارگزار روابط هايآرم

 عمومیکارگزاران مسلمان روابطعمومی و انجمن جهانی روابط

 سال اعطاي نشان 

  

  

  

  

  



 
 

  

  فرم ارزیابی 

  صنعتی  عمومیمدال روابط

حداکثر   زیرمعیارها  معیارها

  امتیاز

  امتیاز کسب شده

  به حروف  به عدد

مطالعات ارتباطی و 

  فرهنگی

      100  عالی

      50  خوب

برنامه و بودجه ساالنه 

  عمومیروابط

      100  عالی

      50  خوب

گزارش شادابی 

  سازمانی (کارکنان)

      200  عالی

      100  خوب

گزارش شادابی 

  سازمانی (خانواده)

      100  عالی

      50  خوب

  گزارش

  مسئولیت اجتماعی

      100  عالی

      50  خوب

  گزارش

  اي اقدامات رسانه

      100  عالی

      50  خوب

  دریافت 

  جوایز 

      100  کشوري

      50  استانی

  امتیاز

  ویژه داوران

      200  طالیی

      150  اينقره

      100  برنزي

      1000  جمع

 

 

 



 
 

  

  ارزیابی راهنماي

 عمومی خالقمدال روابط

 

  عمومی تقویت اثرگذاري اقدامات روابط:  هدف

  شرح جایزه

عمومی در ایران است. این جایزه به اقدامات خاص و خالقانه عمومی خالق یکی از باالترین جوایز روابطروابط مدال

 شود.تواند الگو باشد اعطا میها میعمومیاي بر سازمان داشته است و براي سایر روابطکه اثرگذاري ویژه

آثار برتر مرتبط با این موضوع را به جشنواره ارسال توانند هاي دولتی، تعاونی و خصوصی میهاي بخشعمومیروابط

  نمایند.

  منتخبان

 دارعهدهاین بخش را  منتخبکمیته داوري مسئولیت انتخاب و معرفی پس از شناسایی یا معرفی نامزدهاي این بخش، 

  شود)(این نشان هر سال حداکثر به سه نفر یا سازمان اعطا می است.

  جایزه

 شامل عوامل و عناصر زیر است:این جایزه  )شکل ظاهريدهنده نشان (تشکیل الزامی عناصر 

  عنوان مدال 

 المللی عمومی ایران، انجمن بینروابط المللیبینکنفرانس عمومی، موسسه کارگزار روابط هايآرم

 عمومیعمومی ایران و انجمن جهانی کارگزاران مسلمان روابطروابط

 سال اعطاي نشان 

  

  

  

  

  



 
 

  

  فرم ارزیابی 

  عمومی خالق مدال روابط

حداکثر   زیرمعیارها  معیارها

  امتیاز

  امتیاز کسب شده

  به حروف  به عدد

افزایش 

  رضایتمندي مردم

      100  عالی

      50  خوب

  کاهش 

  هاي مردمهزینه

      100  عالی

      50  خوب

الکترونیکی شدن 

  خدمات مردمی

      100  عالی

      50  خوب

  دریافت 

  جوایز 

      100  کشوري

      100  ايمنطقه

      100  استانی

  امتیاز

  ویژه داوران

      150  طالیی

      50  اينقره

      50  برنزي

      1000  جمع

  

 

 

 

  

  

  



 
 

  

  راهنماي ارزیابی

 عمومیروابط چهره ماندگارمدال ملی 

  

  

  :  معرفی فرهیختگان علمی کشورهدف

  شرح جایزه

در ایران است. این جایزه به اقدامات برجسته استادان  عمومیروابطیکی از باالترین جوایز  عمومیروابط ملیمدال 

در کشور داشته است اعطا  ايویژه، آموزشی و تحقیقاتی اثرگذار و خدمات علمی کهو ارتباطات  عمومیروابطحوزه 

 .شودمی

هاي سراسر کشور توسط جشنواره دانشگاه و ارتباطات عمومیروابطاقدامات علمی استادان، مدرسان و مشاوران 

  .گیردمیصورت ساالنه شناسایی و توسط کمیته داوري مورد ارزیابی قرار هکنفرانس ب

  منتخبان

 دارعهدهاین بخش را  مسئولیت انتخاب و معرفی منتخبپس از شناسایی یا معرفی نامزدهاي این بخش، کمیته داوري 

  )شودمیاست. (این نشان هر سال حداکثر به سه نفر از استادان، مدرسان و مشاوران این حوزه اعطا 

  جایزه

 شامل عوامل و عناصر زیر است:این جایزه  )شکل ظاهريعناصر الزامی تشکیل دهنده نشان (

  عنوان مدال 

 المللی ایران، انجمن بینعمومی روابط المللیبینکنفرانس عمومی، موسسه کارگزار روابط هايآرم

 عمومیعمومی و انجمن جهانی کارگزاران مسلمان روابطروابط

 سال اعطاي نشان 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  فرم ارزیابی 

   عمومیروابطچهره ماندگار ملیمدال 

                       رشته تحصیلی:                                         نام و نام خانوادگی متقاضی:

  تحصیلی:سطح 
حداکثر   زیرمعیارها  معیارها

  امتیاز

  امتیاز کسب شده

  به حروف  به عدد

  تالیف و ترجمه کتاب

  امتیاز) 150(هر کتاب 

300      

در علمی سخنرانی 

 هايهمایش

، ملی و المللیبین

  استانی

      100  )خارج از کشور( المللیبین

  ملی و استانی

50      

      50  ارتباطاتیا  عمومیروابطمدیریت سایت تخصصی 

      50  طرح مدل علمی در رویدادها یا نشریات تخصصی

  امتیاز

  ویژه داوران

      250  طالیی

      100  اينقره

      100  برنزي

      1000  جمع

  

 

 

  

  

  

  

  



 
 

  راهنماي ارزیابی

  عمومی مدال کارشناس برتر روابط

 )عمومیروابطاستعداد (

 

  ایران عمومیروابطمعرفی استعدادهاي برتر :  هدف

  شرح جایزه

در ایران است. این  عمومیروابطیکی از باالترین جوایز  عمومی)(استعداد روابطعمومی مدال کارشناس برتر روابط

در کشور داشته  ايویژهکه خدمات علمی و اجرایی اثرگذار و  عمومیروابطجایزه به اقدامات برجسته کارشناسان 

 .شودمیست اعطا ا

 توانندمیدولتی، تعاونی و خصوصی  هايبخش هايعمومیروابطسراسر کشور شاغل در  عمومیروابطکارشناسان 

  آثار برتر مرتبط با این موضوع را به جشنواره ارسال نمایند.

شاغل در  هاسازمان /پیمانی و قراردادي تمام وقت شرکتشامل کارکنان رسمی، کارشناسان مورد نظر بایستی 

  .است عمومیروابط هايسمت

  منتخبان

 دارعهدهاین بخش را  منتخبکمیته داوري مسئولیت انتخاب و معرفی پس از شناسایی یا معرفی نامزدهاي این بخش، 

  )شودمی(این نشان هر سال حداکثر به سه نفر از کارشناسان اعطا  است.

  جایزه

 شامل عوامل و عناصر زیر است:این جایزه  )شکل ظاهريتشکیل دهنده نشان (الزامی عناصر 

  عنوان مدال 

 المللی عمومی ایران، انجمن بینروابط المللیبینکنفرانس عمومی، موسسه کارگزار روابط هايآرم

 عمومیعمومی ایران و انجمن جهانی کارگزاران مسلمان روابطروابط

 سال اعطاي نشان 

  

  

  



 
 

  فرم ارزیابی

  )عمومیروابط استعداد(عمومی مدال کارشناس برتر روابط

  نام و نام خانوادگی متقاضی:

  نام شرکت:

            پست فعلی:                                                

                             تحصیلی:                             و سطح رشته 

حداکثر   زیرمعیارها  معیارها

  امتیاز

  امتیاز کسب شده

  به حروف  به عدد

      100  و مقاله علمی  نامهپایان، تالیف و ترجمه کتاب

در علمی  هايسخنرانی

، المللیبین هايهمایش

  استانیملی و 

      200  )خارج از کشور( المللیبین

  ملی و استانی
100      

      100  عمومیروابطو... تخصصی  استانداردطرح،  تدوین

      100  ارتباطاتیا  عمومیروابطمدیریت سایت تخصصی 

      100  خالقیت و ابتکار 

      200  وزیر، استاندار و همرده ایشان  لوح تقدیر

سایر مقامات کشوري و 

  استانی 

100      

  امتیاز

  ویژه داوران

      200  طالیی

      150  اينقره

      100  برنزي

      1000  جمع

  


