
 
 

 

  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 

 .شودمیاست اعطا 

 توانندمیدولتی، تعاونی و خصوصی  هايبخش هايعمومیروابطسراسر کشور شاغل در  عمومیروابطکارشناسان 

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

شاغل در  هاسازمان /ت شرکتپیمانی و قراردادي تمام وقشامل 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 ظاهرينشان ( تشکیل دهندهالزامی 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

  

  



 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

  بخش دوم 

  جوایز ویژه

  عمومیروابط
 



 
 

  عمومی ایرانروابطویژه  زیجوافهرست 

  

  جایزه مطالعات ارتباطی و فرهنگی

  ریزيبرنامهجایزه 

  جایزه مدیریت انتشارات

  جایزه مدیریت تبلیغات

  ارتباطات درون سازمانیجایزه مدیریت 

  الکترونیک ارتباطاتجایزه مدیریت 

  ايرسانه روابطجایزه مدیریت 

  جایزه مدیریت تشریفات

  بحران ارتباطاتجایزه مدیریت 

  جایزه مدیریت مسئولیت اجتماعی

  جایزه کار خالقانه

  عمومیروابطجایزه کمپین 

  (نوعدوستی) جایزه قلب طالیی

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  راهنماي ارزیابی

  جایزه مطالعات ارتباطی و فرهنگی

  تحلیل محتوا) (پژوهش، نظرسنجی ارباب رجوع و کارکنان و مدیران،

  

 عمومیروابطسازمان و  هايفعالیتدهی و بهبود مستمر ی که به منظور جهتهایفعالیتمجموعه در این محور 

ریزي ی، اثرسنجی، تحلیل محتوا، برنامه، نظرسنجعمومیروابط هايفعالیت شناسیآسیب؛ شامل: گیردمیصورت 

و غیره در بوته  هانامهآیینها، تحلیل پیام و محتواي یک فعالیت و تدوین ارت و ارزیابی، تدوین دستورالعملو نظ

  .شودمیاهدا  جوایز، هاو به برترین پژوهش گیردمیارزیابی قرار 

منظور از مطالعات ارتباطی و فرهنگی، پژوهش و نظرسنجی درون سازمانی و برون سازمانی است. همچنین اجراي 

  و یا پیشنهادات و انتقادات مشتریان و کارکنان نیز شامل این بخش است. هارسانهتحلیل محتواي اخبار 

مختلف همچون پیمایش و تحلیل  هايروشکه از طریق  عمومیروابطتحقیقاتی  هايفعالیتدر این بخش تمام 

  .گیردمی، مورد ارزیابی قرار شودمیمحتوا انجام 

، طرح هرا ارسال کنند که داراي ساختار پژوهشی از قبیل: مقدم ايپژوهشی هايفعالیتبایستی  هاعمومیروابط

  است. ه، ضرورت تحقیق، روش تحقیق و ...مسئل

  : عمومی بر حسب معیارهاي ذیل استروابطارتباطی و فرهنگی  هايپژوهش ارزیابی

 رعایت نکات علمی در روش تحقیق  

  گیرينمونهرعایت نکات علمی در انتخاب حجم نمونه و روش  

 دست آمده بر اساس اهداف و سواالت اساسی تحقیق جزیه وتحلیل نتایج  بهت 

 بردي در سازمان رات کادي بودن تحقیقات و ارایه پیشنهادکاربر 

  جدید بودن و داشتن اهمیت کافی موضوع در جهت اهداف سازمان 

  

 

  

  



 
 

 

  فرم ارزیابی ویژه مطالعات ارتباطی و فرهنگی

  (پژوهش، تحلیل محتوا و نظرسنجی) 

  ):عمومیروابطشرکت (

  امتیاز کسب شده  حداکثر امتیاز  شاخص ارزیابی  موضوعات

  

  پژوهش

  (یک اثر)

    5  کمیت کار

    5  کاربردي بودن

    5  نوآوري

    5  اثربخشی در سازمان

  

  نظرسنجی 

  (سه اثر)

    15  کمیت کار

    15  کاربردي بودن

    15  نوآوري

    15  اثربخشی در سازمان

  

  تحلیل محتوا

  (یک اثر)

    5  کمیت کار

    5  کاربردي بودن

    5  نوآوري

    5  اثربخشی در سازمان

    100  جمع امتیازات

  نظرات داوران:

  

  

  

  نام و نام خانوادگی داور

  

  تاریخ و امضاي داور

  

 

  

  



 
 

  راهنماي ارزیابی

  ریزيبرنامهجایزه 

  ، عمومیروابط(تدوین برنامه استراتژیک، تدوین سند استراتژیک 

  )عمومیروابطآموزشی  هايبرنامهتدوین برنامه ساالنه و 

  

بایستی در  هاعمومیروابطتدوین برنامه و بودجه ساالنه است.  عمومیروابطي هافعالیتترین یکی از زیربنایی

 و فعالیت نمایند. ریزيبرنامهچهارچوب وظایف خود در راستاي اهداف سازمان متبوع 

هاي کاري را مشخص و در قالب یک ها پس از تحلیل وضعیت، اولویتعمومیروابطي امروزي، هاسازماندر 

  .کنندمیود را هدایت خ هايبرنامه همهو  هافعالیتساله کالن و فراگیر در دوره زمانی یک ریزيبرنامه

است، منشور و چارچوب حرکت  عمومیروابط ايبرنامهعمدتا این برنامه که مشتمل بر مجموعه کارهاي 

باید برنامه سالیانه یا جامع خود  کنندمییی که در این بخش شرکت هاعمومیروابط. سازدمیرا نمایان  عمومیروابط

  را به جشنواره ارسال کنند. باشدمی عمومیروابط اندازچشمکه دورنما و 

در این بخش فقط برنامه مربوط سال برگزاري جشنواره مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. برنامه جامع شامل ماموریت 

ها، نحوه اجرا، ها، رئوس برنامهاهداف، ضرورت، تعیین اولویت شامل ايبرنامهو رسالت سازمان و مجموعه کارهاي 

مدیریتی و مرتبط با  هايفعالیتو همچنین  عمومیروابطبندي آموزش، ساختار سازمانی منطقی انبندي و زمبودجه

  مدیریت ارشد دستگاه است.

یا سایر واحدهاي  عمومیروابطبراي کارکنان  عمومیروابطآموزشی تخصصی  هايبرنامههمچنین گزارش اجراي 

  .گیردمیسازمان نیز در این بخش مورد ارزیابی قرار 

  

  

  

  

  

  



 
 

 

  ریزيبرنامهفرم ارزیابی جایزه 

  )سال ... –(برنامه ساالنه  

 

  ):عمومیروابطشرکت (

 امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز شاخص ارزیابی موضوعات

    10  برنامه استراتژیک سازمان  برنامه استراتژیک

    10  برنامه استراتژیک مستقل

  

  

 برنامه ساالنه

  برنامه ساالنه 

شناسی، استراتزیک، آسیب(اهداف 

و  ساختار برنامه، تعیین مخاطبان، ابزار

بندي، هاي اجراي برنامه، زمانروش

 ارزیابی) هايروشبندي، بودجه

50  

  20 برنامه ساالنه نوآوري

   10  عمومیروابطبرنامه آموزش تخصصی 

  100 جمع امتیازات

  نظرات داور:

  

  

  

 

  نام و نام خانوادگی داور

  

  

  تاریخ و امضاي داور

  

 

 

  

  

    



 
 

 

  راهنماي ارزیابی

  جایزه مدیریت انتشارات

  )نامهویژه(نشریه داخلی، بروشور، کتاب، پوستر، گزارش ساالنه، کاتولوگ، 

  

چاپ و  عمومیروابطصورت فیزیکی با هدایت هاي از محصوالتی است که بمدیریت انتشارات شامل مجموعه

  .گیردمیو در این بخش مورد ارزیابی قرار  شودمیمنتشر 

ب، پوستر، گزارش ساالنه، کاتولوگ جشنواره در این بخش به ارزیابی کمی و کیفی نشریه داخلی، بروشور، کتا

  .گیردمیي الگوساز جایزه ویژه تعلق هافعالیتو به  پردازدمی نامهویژه و

در سازمان تهیه و  عمومیروابطو یا با همکاري  عمومیروابطاست که توسط  اينشریه ،منظور از نشریه داخلی

ترین نشریه تشر شده در سال را به عنوان شاخصهاي منیکی از شماره توانندمی هاعمومیروابط. شودمیمنتشر 

 ه خوانندگان، عکس،شاخه؛ سرمقاله، مقاالت، گزارش، اخبار، صفح 8براي ارزیابی ارسال کنند. نشریه داخلی در 

  .کنندمی آرایی مورد ارزیابی قرار گرفته و یک امتیاز جامع کسب و صفحهتیتر مصاحبه، 

گزارش عملکرد  اینفوگرافی، تاب، پوستر،در زمینه بروشور، ک هاعمومیروابطهمچنین آثار منتشره از سوي 

  .شودمیبندي ورد ارزیابی قرار گرفته و امتیازدر این بخش م نامهویژهو  سازمان

  .شودمیهاي مدیریت انتشارات معرفی حداکثر سه منتخب به عنوان برترینهر ساله در این بخش 

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  فرم ارزیابی جایزه مدیریت انتشارات

 )نامهویژه(نشریه، بروشور، کتاب، پوستر، گزارش عملکرد، 

  ):عمومیروابطشرکت (

 امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز موضوعات

  20 شماره) (یک نشریه داخلی

  بروشور

 (حداکثر دو مورد)

10  

  20 (یک مورد) کتاب سازمانی

  پوستر

 (حداکثر دو مورد)

10  

   10  اینفوگرافیک

  گزارش عملکرد 

  (سازمان)

15   

   نامهویژه

 (یک مورد)

15   

  100 جمع

  نظرات داوران:

  

  

 

  داور و امضاي نام و نام خانوادگی

  

 

  داور و امضاي نام و نام خانوادگی

  

 

 
  

  

  



 
 

  نشریه داخلیهاي ارزیابی شاخص

  

  نشریه داخلیهاي ارزیابی شاخص  ردیف

  طراحی جلد و ارتباط آن با مضمون سازمان یا نشریه  1

  تناسب قطع و اندازه با نوع اثر  2

  آراییطراحی داخلی و صفحه  3

  هاي مناسباستفاده از طرح  4

  استفاده از تصاویر مناسب  5

  گیري از رنگ و ترامکیفیت چاپ و میزان بهره  6

  رعایت قانون مطبوعات  7

  انطباق کلی مطالب با اهداف سازمان  8

  تنوع مطالب معطوف به هدف  9

  مشخص بودن محل درج مطالب  10

  کیفیت محتوا و وزن مطالب  11

  مداري در نشریهمداري یا سازمانشخصیت  12

  سازي مطالب مهمنحوه برجسته  13

  وجود خالقیت و برجستگی در کار  14

 

 

  

  

  



 
 

  بروشور و کاتالوگهاي ارزیابی شاخص

  

  هاي ارزیابی بروشور و کاتالوگشاخص ردیف

ي سازمانهافعالیتارتباط موضوع با  1  

 محتواي بروشور 2

 ویرایش ادبی، علمی و فنی 3

آرایی و کیفیت چاپصفحه 4  

 پیوستگی و انسجام مطالب 5

از نمودار و جدول مرتبط استفاده 6  

 تناسب شمارگان با موضوع و مخاطب 7

»، صفحه و ... ابعاد«رعایت استاندارد چاپ  8  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  کتابهاي ارزیابی شاخص

  

  کتابهاي ارزیابی شاخص  ردیف

  اهمیت موضوع کتاب  1

  محتواي کتاب   2

  انطباق کلی با اهداف سازمان  3

  آراییصفحهو  طراحی جلد  4

  انتخاب قلم مناسب  5

  کیفیت چاپ  6

  رعایت قواعد نگارش  7

  (نمودار ـ جدول و...) هاي آماريمندي از تکنیکبهره  8

  تناسب قطع و اندازه با نوع اثر  9

  خالقیت و برجستگی در کار  10

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  پوسترهاي ارزیابی شاخص

  

  پوسترهاي ارزیابی شاخص  ردیف

  طراحی مناسب  1

  رنگ و هارمونی مناسبانتخاب   2

  گیري از فنون گرافیکیبهره  3

  هاي مناسبانتخاب حروف با اندازه  4

  موجز بودن محتوا  5

  انطباق کلی نمونه فعالیت با اهداف سازمان  6

  شعار یا عنوان اصلی  7

  کیفیت چاپ  8

  ، ...)، ایمیلنقطه تماس(شماره تلفن  9

  جذابیت  10

  رسا بودن پیام  11

 

 

  

  

  

  

  



 
 

  (عملکرد) هاي ارزیابی گزارش ساالنهشاخص

  

هاي ارزیابی گزارش ساالنهشاخص ردیف  

)ساختار گزارش ساالنه (مقدمه، پیام رییس، متن اصلی، چارت سازمانی 1  

آراییطراحی و صفحه 2  

 ساختار محتوایی ( آمار عملکرد، گزارش مالی، نمودار و ... ) 3

سازمانانظباق کلی مطالب با اهداف  4  

 ویرایش مناسب 5

 استفاده از عکس و نمودار 6

 وجود خالقیت و برجستگی در کار  7

 زمان انتشار  8

  

  

  

  

  

 

  

  

  



 
 

  نامهویژههاي ارزیابی شاخص

  

  نامهویژه هاي ارزیابیشاخص  ردیف

  )اصلی ، پیام رییس، متننویسیفهرست(مقدمه،  نامهویژهساختار   1

  آراییطراحی و صفحه  2

  ساختار محتوایی ( آمار عملکرد، گزارش مالی، نمودار و ... )  3

  انظباق کلی مطالب با اهداف سازمان  4

  ویرایش مناسب  5

  استفاده از عکس و نمودار  6

  وجود خالقیت و برجستگی در کار   7

  زمان انتشار   8

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  راهنماي ارزیابی

  جایزه مدیریت تبلیغات

  تلویزیونی و تبلیغات محیطی)    هايبرنامهانیمیشن، موشن گرافیک، (فیلم مستند، عکس، آنونس و تیزر تبلیغاتی،  

  

تلویزیونی با ارسال نمونه کار و گزارش  هايبرنامه، تیزر و رسانیاطالعآموزشی، تبلیغاتی و  يمدیامولتیتهیه فیلم، 

  .گیردمیچگونگی تهیه و تنظیم در این بخش مورد ارزیابی قرار 

هاي مستند سازمانی است. تهیه و تولید فیلم ،عمومیروابطي هافعالیتترین یکی از کاربردي الف: فیلم مستند:

هاي مستند تهیه شده در سال مورد بررسی را براي ترین فیلمیکی از برجسته توانندمیدر این بخش  هاعمومیروابط

  ارزیابی به جشنواره ارسال کنند.

توسط  تواندمیي تخصصی سازمان مربوطه (همراه با شرح عکس) هافعالیتهاي مرتبط با حوزه عکس  ب: عکس:

  براي ارزیابی به جشنواره ارسال شود. هاعمومیروابط

ست. هاسازمانتبلیغاتی  هايروشاز جمله موثرترین  :گرافیک انیمیشن و موشن، تیزر تبلیغاتی ج: آنونس و

دو اثر در این بخش را ارسال کنند. اثر بایستی توسط و یا با مدیریت  توانندمیمتقاضیان شرکت در جشنواره 

  تولید شده باشد. عمومیروابط

 هايروشتلویزیونی (مصاحبه، گزارش، فیلم و سریال) از جمله موثرترین  هايبرنامه تلویزیونی: هايبرنامهد: 

یک اثر را  توانندمیست. متقاضیان شرکت در جشنواره هاسازمانهاي ارتباطی براي آگاه سازي، ترویج و تبلیغ پیام

  در این بخش ارسال کنند. 

هایی است که در یغات شهري و یا المانیلبورد، تبلمنظور از تبلیغات محیطی، تبلیغات ب ه تبلیغات محیطی:

یک اثر برتر در این بخش را همراه با تصاویر و مستندات به  توانندمی عالقمندانکار رفته است. وسازها بهساخت

  جشنواره ارسال کنند.

  .گیردمیبرتر جایزه ویژه تعلق  هايعمومیروابطهر سال در بخش مدیریت تبلیغات سه اثر توسط جشنواره معرفی و به 

  

  



 
 

  فرم ارزیابی: جایزه مدیریت تبلیغات

 (فیلم، عکس، تیزر، برنامه تلویزیونی و تبلیغ محیطی)

  ):عمومیروابطشرکت (

حداکثر  نام اثر (آثار) آثار

 امتیاز

 امتیاز کسب شده

  فیلم مستند

 (یک مورد)

 15  

  عکس

  (یک مورد)

 15   

انیمیشن و  ،تیزرآنونس، 

   موشن گرافیک

 (یک مورد)

 30  

  برنامه تلویزیونی

  (یک مورد)

 20   

  تبلیغات محیطی

  (یک مورد)

  

  

 

20  

  100 جمع امتیازات

  نظرات داوران:

  

  

 

  داور و امضاي نام و نام خانوادگی

  

 

  داور و امضاي نام و نام خانوادگی

 

  

 

  



 
 

  فیلم مستندهاي ارزیابی شاخص

  ارزیابی فیلم مستندهاي شاخص  ردیف

  محتواي پیام  1

  اثرگذاري بر مخاطب  2

  ضرب و آهنگ  3

   انطباق صدا و تصویرو  مناسب فنی صداگذاري و صدابرداري  4

  مدت زمان  5

  وجود خالقیت و برجستگی در کار  6

7  
 بیان براي صویريت یا و بصري تمهیدات و هاجلوه از خالق استفاده نحوه و ویژه ابتکارهاي از برخورداري

  موضوع

  )فیلمنامه و طرح از برخورداري( فیلمنامه  8

  )دوربین حرکت و زاویه رنگ، نور،( مناسب تصویربرداري  9

10  
 از یک هر از مندانههنر استفاده عدم یا و) صوتی هاي جلوه موسیقی، کالم،( اصوات انواع از خالق استفاده

  مذکور صوتی عوامل

  اثر ساختار یکپارچه و منسجم طراحی  11

  )سابقه بودن موجود صورت در بایگانی یا آرشیو به مراجعه با( موضوع پیشینه از خالق استفاده  12

  منسجم و موجز تدوین  13

  گفتاري متن با تصویر تقارن و زمانیهم  14

  موضوع با متناسب و موجز گفتار  15

  اثر موضوع و ساختار با متناسب) تیتراژسازي( بنديعنوان در هنري هايجنبه رعایت  16

  رسانه ارتباطی هايویژگی رعایت  17

  

  



 
 

  کلیپ و تیزرهاي ارزیابی شاخص

  کلیپو  هاي ارزیابی تیزرشاخص  ردیف

  ساختار تیزر  1

  کوتاه، جامع و مؤثر بودن  2

  موسیقی متن مناسب  3

  مناسب هايشخصیتاستفاده از   4

  معطوف به هدف بودن  5

  کمی تیزرارزیابی   6

  

  برنامه تلویزیونیهاي ارزیابی شاخص

  برنامه تلویزیونیهاي ارزیابی شاخص  ردیف

  محتواي پیام  1

  اثرگذاري بر مخاطب  2

  گذاري شبکه پخش شدهارزش  3

  گذاري زمان پخش ارزش  4

  مدت زمان  5

  وجود خالقیت و برجستگی در کار  6

  فیلمنامه  7

  موسیقی  8

  

  

  



 
 

  تبلیغات محیطیهاي ارزیابی شاخص

  تبلیغات محیطیهاي ارزیابی شاخص  ردیف

  (بیلبورد ، بنر و ... ) کمیت تبلیغات محیطی و شهري  1

  مکان نصب تابلو  2

  هاي استفاده شدهمحتواي پیام  3

  کیفیت طراحی  4

  انتخاب رنگ مناسب با توجه به محیط  5

  ارتباط محتوا با اهداف سازمانی  6

  مناسبشعار   7

  اثربخشیارزیابی   8

  

  عکسهاي ارزیابی شاخص

  عکسهاي ارزیابی شاخص  ردیف

  اهمیت موضوع عکس  1

  میزان برجستگی موضوع اصلی در عکس  2

  پیام عکس انتقال مفاهیم و  3

  انطباق عکس با اهداف سازمان  4

  کیفیت ظاهري عکس  5

  میزان وضوح عکس  6

  ترکیب عکس  7

  زوایه انتخابی عکس  8

  نمایش عکس ارائه و  9

  وجود خالقیت و برجستگی در کار  10



 
 

  راهنماي ارزیابی

  ارتباطات درون سازمانیجایزه 

  هاي سازمانی)ها و ترویج ارزشکارکنان، خانوادهمدیران، ( 

  

ها و اردوها و مسابقات فرهنگی خانوادگی از جمله نمایشگاه هايبرنامهها، مراسم فرهنگی از جمله اعیاد و سوگواري

نفعان سازمانی اگر با کیفیت و درایت برگزار شود خانواده کارکنان و یا در بین ذيبرگزار شده براي کارکنان و 

  .زیرساختی مطلوب براي فرهنگ سازمانی مهیا نماید تواندمی

  جشنواره در این بخش سه محور کلیدي دارد:

مدیریت روابط مدیران و کارکنان سازمان در قالب جلسات پرسش و پاسخ،  :الف: ارتباطات مدیران و کارکنان

  است. عمومیروابطهاي توسعه یافتگی نشینی و دورهمی و امثالهم یکی از شاخصهم

ها و : مراسم، مسابقات، نمایشگاه، اردو، سازماندهی کارکنان در قالب انجمني فرهنگی کارکنانهافعالیت: ب

ي هافعالیتشوراهاي ادبی و هنري و فرهنگی، قدردانی از کارکنان هنرمند و فرهنگی، نمایشگاه و امثالهم بخشی از 

  فرهنگی در حوزه کارکنان است. 

مراسم، مسابقات، نمایشگاه، اردو، سازماندهی اعضاي خانواده کارکنان در  ها:ي فرهنگی خانوادههافعالیت: ج

ها و شوراهاي ادبی و هنري و فرهنگی، قدردانی از اعضاي خانواده کارکنان هنرمند و فرهنگی، نمایشگاه قالب انجمن

  ي فرهنگی در حوزه کارکنان است. هافعالیتو امثالهم بخشی از 

در این  هاعمومیروابطهاي سازمانی است و اقدامات مروج ارزش عمومیروابط هاي سازمانی:: ترویج ارزشد

  .گیردمیي فرهنگی مورد ارزیابی قرار هافعالیتزمینه در بخش مدیریت 

ها را در قالب گزارش گزاري و همچنین نتایج این برنامهو بر ریزيبرنامهبایستی گزارشی کامل از  هاعمومیروابط

  جشنواره ارسال کنند. همراه مستندات به دبیرخانه مکتوب و تصویري به 

ي هافعالیتبه سه سازمان برتر جایزه ویژه مدیریت  هاعمومیروابطل براي برترین خدمات فرهنگی جشنواره هر سا

  کند.فرهنگی اعطا می

  



 
 

  ارتباطات درون سازمانیفرم ارزیابی: جایزه 

  هاي سازمانی)کارکنان، خانواده ها و ترویج ارزشمدیران، (

 

  ):عمومیروابطشرکت (

 امتیاز کسب شده امتیاز حداکثر شاخص ارزیابی موضوعات

    10   عمومیروابطهاي فرهنگی دستورالعمل

    10  ارتباطات مدیران و کارکنان

ي فرهنگی هافعالیتگزارش 

  کارکنان

    10  مراسم فرهنگی

    10  مسابقات فرهنگی

  ي فرهنگی هافعالیتگزارش 

  خانواده کارکنان

    10  مراسم فرهنگی

    10  مسابقات فرهنگی

    10  هاي فرهنگینمایشگاهگزارش 

    10  گزارش اردوهاي فرهنگی

  هاي سازمانیگزارش ارزش

  (فرهنگ سازمانی)

    10  وتبلیغ رسانیاطالع

    10  اقدامات اجرایی

  100 جمع امتیازات

  نظرات داوران:

  

  

 

  داور و امضاي نام و نام خانوادگی

  

  داور و امضاي نام و نام خانوادگی

  

 
 

  

  

  



 
 

  ارزیابیراهنماي 

  جایزه مدیریت ارتباطات الکترونیک

  اجتماعی و خدمات الکترونیکی) هايرسانه، سایتوب( 

  

و یا با  عمومیروابطالین) سایتی است که توسط سایت اینترنتی (رسانه آنمنظور از وبسایت: الف: وب

در جشنواره بایستی  شرکت سایت سازمان/وبکند. اندازي شده و فعالیت میسازمان راه عمومیروابطهمکاري 

  زیر مورد تاکید و توجه قرار دارد:  هايشاخص سایتوبدر حاضر فعال باشد. در ارزیابی 

 (ساختار سایت و ...) گذاريهدف هايشاخص 

 ها، نمادها و ...)(نوآوري، رنگ گرافیکی هايشاخص 

 هاي اطالعات، اخبار ها، بانکرسانی، معرفی سازمان و زیرمجموعهروزه(ب محتوایی هايشاخص

 و...)

 ها و ...)(تاالر گفتگو، نظرسنجی، لینک تکنولوژیکی هايشاخص 

هاي و شبکه هارسانهدر زمینه  هاعمومیروابطي هافعالیتهمچنین  اجتماعی: هايرسانهها و ب: شبکه

در این زمینه فعالیتی انجام ی که هایعمومیروابط. لذا الزم است گیردمیاجتماعی در این بخش مورد ارزیابی قرار 

  اند با ارسال گزارشی دقیق جشنواره را مطلع نمایند. داده

(صوتی و محتوا، محصوالت و خدمات الکترونیکی شامل: کتاب الکترونیک ج: خدمات الکترونیکی: 

و ارتباطات از  عمومیروابطاندازي سامانه الکترونیک تخصصی راهمدیا، پادکست و تصویري)، انیمیشن، مولتی

  آنالین و امثالهم است. رسانیاطالعجمله: سامانه تکریم و پاسخگویی به ارباب رجوع، نظرسنجی آنالین، 

هاي الکترونیکی به جشنواره ارسال متقاضیان این بخش بایستی مدارك و مستندات مربوطه را با ذکر دقیق آدرس

  نمایند.

  .گیردمیتعلق  اندکردهکه مجموع امتیاز باالتري  را کسب ن بخش هر سال به سه سازمان ای ویژهجوایز 

  
  

  



 
 

  

  فرم ارزیابی جایزه مدیریت ارتباطات الکترونیک

 اجتماعی و خدمات الکترونیکی) هايرسانه، سایتوب(

  ):عمومیروابطشرکت (

  امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز شاخص ارزیابی موضوعات

  

 سایتوب

  10 گذاريهدف

  10 گرافیک

  10 محتوا

  10 تکنولوژي

  

 اجتماعی هايرسانه

  5 گذاريهدف

  5 گرافیک

  10 محتوا

  10 تاثیرگذاري

 خدمات الکترونیکی

   10  سامانه ارباب رجوع 

   5  سامانه کارکنان سازمان

   5  کتاب و نشریه الکترونیک

   5  مدیا (انیمیشن، پادکست)مولتی

   5  اپلیکیشن

  100  نهایی امتیاز

  نظرات داوران:

  

  

 

  نام و نام خانوادگی داور

  

 

  تاریخ و امضاي داور

 

 
  



 
 

  

  

  سایتوبهاي ارزیابی شاخص

  

  سایتوبهاي ارزیابی شاخص  ردیف

  کاربرپسند بودن  1

  امکان جستجوي کارا و پیشرفته مطالب  2

  طراحی (سبک ساده، سازمانی نه خبري، بیلبرد صفحه اول)  3

  محتوایی (تیتر و لید مناسب)  4

  منوها و عمق وبگاه  5

  ارایه خدمات الکترونیکی در صفحه اول  6

  )RSSتعاملی بودن (نظرسنجی،   7

  و...) فیلم ، اینفوگرافیک،(استفاده از موشن گرافیک، پادکست مدیامولتی  8

  خالقیت و نوآوري  9

  نسخه موبایلی  10

  سایتوباجتماعی  هايرسانه  11

  نمادهاي اعتبار بخشی  12

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  اجتماعی هايرسانههاي ارزیابی شاخص

  

  سایتوبهاي ارزیابی شاخص  ردیف

  بندي محتوایی (تنوع مطالب)تقسیم  1

  اجتماعی هايرسانهرعایت سبک نگارش تولید محتوا براي   2

  ايرسانههاي و قالب مدیاگیري از مولتیتنوع بهره  3

  رعایت هویت بصري سازمانی در تصاویر   4

  رعایت اصول هشتگ گذاري  5

  الوئرها)ها به نسبت فها و کامنتخ مشارکت (تعداد الیکنر  6

  هاي اجتماعیپاسخگویی در شبکه  7

  هاگزاري مسابقات آنالین یا نظرسنجیو برنفلوئنسریا  8

  ریزيبرنامهداشتن استراتژي و   9

  نوآوري و اقدام ویژه خالقیت،  10

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  رسانیاطالعسامانه هاي ارزیابی شاخص

  

  رسانیاطالعسامانه هاي ارزیابی شاخص  ردیف

  بندي محتوایی (تنوع مطالب)تقسیم  1

  ساختاربندي سامانه  2

  ايرسانههاي مدیا و قالبگیري از مولتیتنوع بهره  3

  رعایت هویت بصري سازمانی   4

  نوآوري و اقدام ویژهخالقیت و   5

  دسترسی همه جایی و همه زمانی  6

  موقعهب رسانیاطالع  7

  پاسخگویی آنالین  8

  دستورالعمل  9

  ارزیابی از سامانهنظرسنجی و   10

  

  

  

  

  



 
 

  

  نشریه الکترونیکهاي ارزیابی شاخص

  

  نشریه الکترونیکهاي ارزیابی شاخص  ردیف

  سازمان یا نشریهطراحی جلد و ارتباط آن با مضمون   1

  تناسب قطع و اندازه با نوع اثر  2

  آراییطراحی داخلی و صفحه  3

  هاي مناسباستفاده از طرح  4

  استفاده از تصاویر مناسب  5

  گیري از رنگ و ترامکیفیت چاپ و میزان بهره  6

  رعایت قانون مطبوعات  7

  انطباق کلی مطالب با اهداف سازمان  8

  به هدفتنوع مطالب معطوف   9

  مشخص بودن محل درج مطالب  10

  کیفیت محتوا و وزن مطالب  11

  مداري در نشریهمداري یا سازمانشخصیت  12

  سازي مطالب مهمنحوه برجسته  13

  وجود خالقیت و برجستگی در کار  14

 

  

  



 
 

  

  اپلیکیشنهاي ارزیابی شاخص

  

  اپلیکیشنهاي ارزیابی شاخص  ردیف

  (هدفمند بودن)بر طرف کردن نیاز   1

 Androidقابل استفاده در   2

  IOSقابل استفاده در   3

 تعداد باالي دانلود و نصب  4

  نام راحت با ایمیل یا شماره موبایلامکان ثبت  5

  طراحی مناسب و فونت خوانا  6

  بازاریابی و تبلیغات مناسب (نمایش در موتورهاي جستجو)  7

  دهی به اپامکان امتیاز  8

  بودن تعاملی  9

  امتیازهاي کاربران به اپ  10

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  مدیامولتیهاي ارزیابی شاخص

  

  مدیامولتیهاي ارزیابی شاخص  ردیف

  بندي اطالعات طبقه  1

  اطالعات تماس و سایت  2

  استفاده از ویدئو  3

  استفاده از متن  4

  استفاده از صوت  5

  استفاده از عکس  6

  همخوانی اطالعات  7

  جلد و دي وي ديظاهر زیباي   8

  افزارهاي مورد استفاده در پکیجوجود نرم  9

  خالقیت و نوآوري  10

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  راهنماي ارزیابی

  ايرسانه روابطجایزه مدیریت 

  ) ايرسانه(اخبار، کنفرانس خبري، سفرهاي  

  

بر خوشنامی سازمانی دارد و  است که تاثیرات زیادي عمومیروابطي هافعالیتیکی از مهمترین  ايرسانه روابط

  یک سازمان را نشان دهد. عمومیروابطسطح کیفیت  تواندمیارزیابی مستمر کمیت و کیفیت آن 

  :گیردمیزیر مورد ارزیابی قرار  هايبخشدر این جشنواره در  هاعمومیروابط ايرسانهي هافعالیت

 گزارش بازتاب تولید و انتشار اخبار سازمان در مطبوعات 

 زارش بازتاب تولید و انتشار اخبار سازمان در رادیو و تلویزیونگ  

  تولید و انتشار اخبار سازمان در فضاي مجازيگزارش بازتاب  

 (یک مورد) گزارش بازتاب کنفرانس خبري مدیر ارشد سازمان 

  (یک مورد) ايرسانهگزارش برگزاري و بازتاب سفرهاي 

  محتواتحلیل  

ها نامهوین شیوهاز جمله تد تريهاي گسترده، زمینههاعمومیروابط ايرسانهي هافعالیتشایان ذکر است که مجموعه 

ي فوق هافعالیتپذیر نیست ري سایر اقدامات با شفافیت امکانگیاما چون اندازه شودمیرا شامل  هاو دستورالعمل

  مورد توجه جشنواره قرار گرفته است. 

صورت مکتوب و هرا ب ايرسانهگزارش اقدامات انجام شده در حوزه ارتباطات  توانندمیسازمانی  هايعمومیروابط

  تصویري به جشنواره ارسال کنند.

 تواندمیي آنها هافعالیتبرتر که  عمومیروابطبه سه  ايرسانههر سال از سوي جشنواره جایزه مدیریت ارتباطات 

  .شودمیباشد اعطا  هاعمومیروابطالگوي مناسبی براي سایر 

  

  



 
 

  

  

  

  ايرسانه روابطفرم ارزیابی: جایزه مدیریت 

  )ايرسانه(اخبار، کنفرانس خبري، سفرهاي 

 

  ):عمومیروابطشرکت (

 امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز شاخص ارزیابی موضوعات

گزارش بازتاب تولید و انتشار اخبار 

 سازمان در مطبوعات

  20 عالی

   10 خوب

بازتاب تولید و انتشار اخبار گزارش 

  سازمان در رادیو و تلویزیون

  20 عالی

   10 خوب

گزارش بازتاب تولید و انتشار اخبار 

  سازمان در اینترنت

  20 عالی

   10 خوب

گزارش بازتاب کنفرانس خبري 

 مدیر ارشد سازمان (یک مورد)

  20 عالی

   10 خوب

 (یک مورد)خبري گزارش 
  20 عالی

   10 خوب

   100 جمع امتیازات

  نظرات داوران:

  

  

  

 

  داور و امضاي نام و نام خانوادگی

  

  

  داور و امضاي نام و نام خانوادگی

  

 

 



 
 

  

  

  

  

  خبرهاي ارزیابی شاخص

  

  خبرهاي ارزیابی شاخص  ردیف

  اخبارتنوع   1

  هاي خبريبرخورداري از ارزش  2

  کامل بودن عناصر خبري  3

  خبريهاي استفاده از سبک  4

  تیتر مناسب و جذاب  5

  درست نویسی و نثر مناسب  6

  کوتاه بودن متن خبر  7

  محتواي خبر  8

  خبرکامل بودن   9

  خبرانتشار یافته  هايرسانهکیفیت   10

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  گزارش خبريهاي ارزیابی شاخص

  

  گزارش خبريهاي ارزیابی شاخص  ردیف

  هاي اجتماعیاولویتتناسب موضوع با نیازهاي مخاطب و رعایت   1

  کار رفته در گزارشآوري شده و بهکیفیت و کمیت اطالعات جمع  2

  نوآوري و خالقیت  3

  غنا، تازگی و عمیق بودن  4

  نگاه تحقیقی در گزارش  5

  برخورداري از نثر شیوا و داراي جاذبه  6

  استفاده از تیتر مناسب  7

  مناسباستفاده از میان تیتر، خالصه تیتر و لید   8

  ها و استفاده از تخیلفضاسازي مناسب، توصیف موقعیت  9

  گیري و پیشنهادات اصالحینتیجه  10

  

 

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  راهنماي ارزیابی

  جایزه مدیریت تشریفات

  سازمانی) هايها و گردهماییها، جشنواره(نمایشگاه

  

  

هاي علمی و آموزشی در قالب مدیریت تشریفات از سوي ها و گردهماییي نمایشگاهی، جشنوارههافعالیتاقدامات و 

  .گیردمیجشنواره مورد توجه قرار گرفته و مورد ارزیابی قرار 

  منظور از نمایشگاه، جشنواره و گردهمایی موارد زیر است:

 :صورت مکتوب ه، ملی یا استانی بالمللیبینهاي گزارش برگزاري یا مشارکت در نمایشگاه الف: نمایشگاه

  تصویري. یا

 گزارش برگزاري هر گونه گردهمایی اعم از علمی، آموزشی و یا اجرایی سازمان در سطح ب: جشنواره :

  صورت مکتوب یا تصویري.ه، ملی یا استانی بالمللیبین

 :صورت مکتوب یا تصویري.ه، ملی یا استانی بالمللیبینگزارش برگزاري جشنواره  ح: گردهمایی  

جایزه مدیریت تشریفات به  صورت جداگانه دریافت و مجموع امتیازات در قالبههر بخش ببراي این منظور گزارش 

  ها اعطا خواهد شد.برترین

هاي نمایشگاه، جشنواره و در مجموع باالترین امتیازات حوزهسه سازمان که  عمومیروابطاین جایزه هر سال به 

  . شودمیاز سوي جشنواره اعطا  اندکردهگردهمایی را اخذ 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  
  
  
  

  فرم ارزیابی جایزه مدیریت تشریفات

  سازمانی) هايها، جشنواره ها و گردهمایی(نمایشگاه

 

  ):عمومیروابطشرکت (

 امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز شاخص ارزیابی موضوعات

    15  گزارش برگزاري نمایشگاه  نمایشگاه

    10  المللیبینگزارش شرکت در نمایشگاه 

    5  گزارش شرکت در نمایشگاه داخلی

  گردهمایی

  (سه مورد)

    20  و ملی المللیبینگزارش برگزاري گردهمایی 

    10  گزارش برگزاري گردهمایی استانی

    5  گزارش برگزاري گردهمایی سازمانی

    20  و ملی المللیبینگزارش برگزاري جشنواره   جشنواره

    10  گزارش برگزاري جشنواره استانی

    5  گزارش برگزاري جشنواره سازمانی

  100 جمع امتیازات

  نظرات داور:

  

  

  

 

  نام و نام خانوادگی داور

  

  

  تاریخ و امضاي داور

  

 

 
  

  



 
 

  

  

 راهنماي ارزیابی

 جایزه مدیریت ارتباطات بحران

  ، اجرا و ارزیابی)ریزيبرنامه(

  

  

ی که در شرایط هایعمومیروابطو  شودمیدر شرایط بحران مشخص  عمومیروابط، مدیران و هاسازمانتوانمندي 

  دهند.ه خوبی انجام میبحران توانایی مدیریت اخبار و شایعات را دارند در واقع بخشی اساسی از کار خود را ب

ورد توجه را بر اساس اقدامات قبل، حین و بعد از بحران م هاعمومیروابطمدیریت ارتباطات بحران  توسط  ،جشنواره

  و ارزیابی قرار می دهد.

 :مانور و ايرسانهارتباطی، آموزش، روابط  ریزيبرنامههاي احتمالی، شناسایی بحران قبل از بحران ،

  امثالهم.

 :پوشش خبري، مدیریت شایعات، ارتباط با آسیب دیدگان و سخنگویی. حین بحران 

 :تصویري، پیگیري و ارزیابی خدمات.صورت مکتوب یا هدهی بمستندسازي، گزارش بعد از بحران  

ر بایستی گزارش جامعی از مدیریت ارتباطات بحران را به جشنواره ارسال کنند و ب هاعمومیروابطبراي این منظور 

  ها اعطا خواهد شد.جایزه مدیریت تشریفات به برترین و اخذ مجموع امتیازات در قالب هااساس گزارش

سه سازمان که در مجموع باالترین امتیازات مدیریت ارتباطات بحران را اخذ  ومیعمروابطاین جایزه هر سال به 

  . شودمیاز سوي جشنواره اعطا  اندکرده

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  
  
  
  
  
  

 فرم ارزیابی جایزه مدیریت ارتباطات بحران

  ، اجرا و ارزیابی)ریزيبرنامه(

 

  ):عمومیروابطشرکت (

 امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز شاخص ارزیابی موضوعات

 ریزيبرنامه

  ارتباطات بحران

    10  دستورالعمل ارتباطات بحران

    10  هاي مدیریت بحرانآموزش

    10  ارتباطات بحران ايرسانهبرنامه 

خبررسانی و 

 رسانیاطالع

  ارتباطات بحران

    20  خبررسانی از طریق رادیو و تلویزیون

    20  اجتماعی هايرسانهخبررسانی از طریق اینترنت و 

    10  خبررسانی از طریق مطبوعات

    5  نفعاندیدگان، مردم و ذيارتباط با آسیب

    5  مدیریت شایعات بحران

    5  مستندسازي تصویري و مکتوب اقدامات بحران

    5  ارزیابی اقدامات سازمان در بحران

  100 جمع امتیازات

  نظرات داور:

  

  

 

  نام و نام خانوادگی داور

  

  

  تاریخ و امضاي داور

  

 

 
  



 
 

  

  

  

 راهنماي ارزیابی

  مسئولیت اجتماعیجایزه مدیریت 
  

  

است که امکان استقرار نظام  واگذار شده عمومیروابطبه ادارات هاي اخیر طی سالمدیریت مسئولیت اجتماعی 

  . ساخته استیکپارچه مدیریت مسئولیت اجتماعی را میسر 

 هاعمومیروابطاي ویژه به اقدامات برجسته قرار گرفته و جایزهمورد توجه جشنواره  عمومیروابطاین ماموریت جدید 

  در این امر اختصاص یاقته است.

  گزارش اقدامات مسئولیت اجتماعی شامل موارد زیر است:

 سنجش انتظارات جامعه پیرامونی، تدوین دستورالعمل مدیریت مسئولیت اجتماعی،  :ریزيبرنامه

 مدیریت مسئولیت اجتماعی و تهیه تقویم ساالنه اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت.هاي آموزش

 اجتماعی و  هايرسانهخبررسانی از طریق رادیو و تلویزیون، اینترنت و  و خبررسانی: رسانیاطالع

  مطبوعات.

 هاي نفعان پروژهو ذي هارسانهدهی به مدیران ارشد سازمان، رهبران فکري جامعه، گزارش دهی:گزارش

  مسئولیت اجتماعی.

بایستی گزارش جامع استقرار مسئولیت اجتماعی شرکت را به جشنواره ارسال تا ارزیابی الزم توسط  هاعمومیروابط

  کمیته داوران انجام گیرد.

و اقدامات آنها الگوساز  اندکردهسه سازمان که در مجموع باالترین امتیازات را اخذ  عمومیروابطاین جایزه هر سال به 

  . شودمیاست از سوي جشنواره اعطا 

  

  
  
  
  



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مسئولیت اجتماعیفرم ارزیابی جایزه مدیریت 

 

  ):عمومیروابطشرکت (

 امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز شاخص ارزیابی موضوعات

 ریزيبرنامه

مسئولیت 

  اجتماعی

    10  سنجش انتظارات جامعه پیرامونی

    10  دستورالعمل مدیریت مسئولیت اجتماعینمونه 

    10  هاي مدیریت مسئولیت اجتماعیگزارش آموزش

    10  تقویم ساالنه اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت

خبررسانی 

مسئولیت 

  اجتماعی

    10  خبررسانی از طریق رادیو و تلویزیون

    10  اجتماعی هايرسانهخبررسانی از طریق اینترنت و 

    10  از طریق مطبوعات خبررسانی

   10  مستندسازي تصویري و مکتوب اقدامات مسئولیت اجتماعی

   GRI(  10 گزارش اقدامات مسئولیت اجتماعی (

   10  ارزیابی اقدامات سازمان در حوزه مسئولیت اجتماعی

  100 جمع امتیازات

  نظرات داور:

  

  

 

  نام و نام خانوادگی داور

  

  

  تاریخ و امضاي داور

 

 



 
 

  

  

  
  
  
  

 راهنماي ارزیابی

  جایزه کار خالقانه

  (طرح، اجرا و ارزیابی)

  

  

ي سازمانی نقش هافعالیتدر بهبود کیفیت خدمات و  تواندمیهاي هر سازمان است که خالقیت یکی از بهترین سرمایه

  اساسی ایفا کند.

است از جایگاه خاص و  هشتم معروف و مشهورکه به هنر عمومیروابطي هافعالیتنوآوري و خالقیت در اجراي 

  اختصاص داده است. هاعمومیروابطي خالقانه هافعالیتبخشی را به  ،برخوردار است. به همین دلیل جشنواره ايویژه

) جهت شرکت در عمومیروابطي هافعالیتآثار خالقانه خود را (مربوط به هر بخشی از  توانندمی هاعمومیروابط

  دبیرخانه ارسال کنند.این محور جشنواره به 

گزارش کار خالقانه بایستی شامل: طرح مکتوب کار، گزارش تصویري و مکتوب کار و همچنین نتیجه ارزیابی از 

  انجام کار خالقانه مورد نظر باشد.

  حداکثر سه اثر برجسته را به جشنواره ارسال کند.. تواندمی عمومیروابطهر 

  . شودمیاعطا  اندکردهسه سازمان که در مجموع باالترین امتیازات را اخذ  عمومیروابطاین جایزه هر سال به 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  
  
  
  
  
  
  

 فرم ارزیابی جایزه کار خالقانه

  (طرح، اجرا و ارزیابی)

 

  ):عمومیروابطشرکت (

 امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز شاخص ارزیابی موضوعات

    10  طرح مکتوب کار خالقانه

    10  سازمانی کار خالقانهاثرگذاري 

    10  اثرگذاري عمومی کار خالقانه

    30  گزارش عملیاتی شدن کار خالقانه

    10  قابلیت الگوبرداري از کار خالقانه

   ١٠  مستندسازي تصویري و مکتوب کارخالقانه

   ١٠  جوایز اخذ شده توسط کار خالقانه

   ١٠  ارزیابی اجراي کار خالقانه

  100 جمع امتیازات

  نظرات داور:

  

  

  

  

 

  نام و نام خانوادگی داور

  

  

  تاریخ و امضاي داور

  

  

 



 
 

 
  
  
 
  
  

 راهنماي ارزیابی

  عمومیروابطکمپین جایزه 

  (طرح، اجرا و ارزیابی)

  

  

 صحبت. باشد هاکمپین با سروکارمان اگر الخصوصعلی دارد، رواج عمومی روابط حوزه در نظامی زبان از استفاده

 که بدانید اما باشید، نداشته دوست را هاتشبیه این شاید. آیدمی میان به ها تاکتیک و مهمات ها،قهرمان استراتژي، از

 .کنید انکارشان نباید

 طراحی مشخص هدف یک به دستیابی براي که کنیم تعریف نظامی عملیات یک همچون را »کمپین« بتوانیم شاید

 پیش از و شدهریزيبرنامه رویکرد یک اساس بر کار شامل کمپین عمومی، روابط دنیاي در ترتیب همین به. است شده

جشنواره به آثاري که تمامی ارکان کمپین شامل: طرح و ایده .است معین هدف یک سمت به شدهتعیین

  مکتوب،گزارش اجراي کمپین و نتیجه ارزیابی از اجراي آن را ارسال کنند مورد ارزیابی قرار می دهد.

 ايرسانهي هافعالیترسانی کمپین، هاي اطالعفعالیتبایستی شامل:  عمومیروابطگزارش عملیاتی شدن کمپین 

  ي تبلیغاتی کمپین و اقدامات و رویدادهاي کمپین باشد.هافعالیت، کمپین

و قابلیت  اندکردههر سال به سه کار برجسته که در مجموع باالترین امتیازات را اخذ  عمومیروابطجایزه ویژه کمپین 

  . شودمیالگوسازي دارد از سوي جشنواره اعطا 

  

  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  
  
  

 عمومیروابطفرم ارزیابی جایزه کمپین 

  (طرح، اجرا و ارزیابی)

 

  ):عمومیروابطشرکت (

 امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز ارزیابی موضوعات

    10  عمومیروابططرح مکتوب کمپین 

  شامل:  عمومیروابطگزارش عملیاتی شدن کمپین 

 کمپین  ايرسانهي هافعالیت  

 ي تبلیغاتی کمپینهافعالیت  

 رویدادهاي کمپین  

  

30  

  

  

  

  

    10  عمومیروابطقابلیت الگوبرداري از کمپین 

   ١٠  عمومیروابطمستندسازي تصویري و مکتوب کمپین 

   ١٠  عمومیروابطجوایز اخذ شده توسط کمپین 

    ١٠  عمومیروابطاثرگذاري سازمانی کمپین 

    ١٠  عمومیروابطاثرگذاري عمومی کمپین 

   ١٠  عمومیروابطارزیابی اجراي کمپین 

  100 جمع امتیازات

  نظرات داور:

  

  

 

  تاریخ و امضاي داور  نام و نام خانوادگی داور

 
 
  

 
  
  



 
 

 

 راهنماي ارزیابی

  قلب طالییجایزه 

  ی)دوستنوع(

  

  

 عمومیروابطجایزه ویژه نوعدوستی یا قلب طالیی به ارزیابی اقدامات و خدمات ارزنده و انسانی مدیران و کارشناسان 

اعم از مدیران یا  عمومیروابطیا یکی از نیروهاي انسانی  عمومیروابطبه یک  تواندمیاین جایزه  کند.توجه می

  کارکنان تعلق گیرد.

نکته کلیدي خدمات بشردوستانه توجه به طبقات و افرادي از جامعه است که ممکن است کمتر مورد توجه قرار گرفته 

، کودکان و یا قشرهاي خاص جامعه از نظر فیزیکی هانشینان شهري و یا روستاهاي دورافتاده، اقلیتمثال حاشیهباشند. 

  و فکري. 

و افرادي که توسط جشنواره شناسایی شود و یا توسط مجریان آنها به  هاسازمانگزارش خدمات انسانی و بشردوستانه 

  . گیردمیجشنواره ارسال شود مورد ارزیابی قرار 

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

  )شودمیه نفر یا سازمان اعطا است. (این نشان هر سال حداکثر به س

 اندکردهجایزه ویژه قلب طالیی (نوعدوستی) هر سال به سه خدمت برجسته که در مجموع باالترین امتیازات را اخذ 

  . شودمیو قابلیت الگوسازي دارد از سوي جشنواره اعطا 

  

  

 

 

 

  

  



 
 

  

  فرم ارزیابی جایزه قلب طالیی

 (نوعدوستی)

  ):عمومیروابطشرکت (

 امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز ارزیابی موضوعات

    10  کیفیت ایده یا طرح کلی خدمت

  

  قالب خدمت

    15  برگزاري رویداد 

افزار  و نرمسایت، وباندازي راه

  اپ

10    

    5  رسانیاطالعآموزش و 

  

  سطح اجرایی خدمت

    25 ملی

    20 استانی

    15 شهري

    10 سازمانی

    10  خدمتکیفیت اجراي 

    10  عمومیروابطقابلیت الگوبرداري از کمپین 

   ١٠  مستندسازي تصویري و مکتوب خدمت

    ١٠  اثرگذاري سازمانی خدمت

    ١٠  اثرگذاري عمومی خدمت

  100 جمع امتیازات

  نظرات داور:

  

  

 

  تاریخ و امضاي داور  نام و نام خانوادگی داور

  

 
 


