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 مقدمه

سه کارگزار روابط س شنوارهمو ساله ج شنواره مردم«ای تحت عنوان عمومی ھر  کند که برگزار می» داری ایرانج

ای کارگزاران از خدمات حرفه قدردانیبرگزار شـــد. این جشـــنواره مھمترین رویداد  ١٤٠٠نخســـتین آن چھارم اســـفند 

 عمومی (استادان، مدیران، کارشناسان و...) در ایران است.روابط

ھای مختلف کنندگان بخشکنندگان جایزه و مدال، حامیان برنامه و شـــرکتھدف جشـــنواره عالوه بر تشـــویق دریافت

ب در این برنامه ترویجی شــــرکت کردهرقابتی که  ند خود و ه این حوزه مھم ارتباطی، مییا ســــایر عالقمندان  توان

  وکارشان را معرفی کنند.کسب

    

  ماموریت

  ھای ممتاز و متمایز است.ماموریت ما ایجاد شرایط بھینه برای ارایه و معرفی کارھای خالقانه و ایده -

  برای ما از اھمیت باالیی برخوردار است.عمومیحمایت پایدار از متخصصان روابط -

  کند.ھایی برای مشارکت معنادار فراھم میبه یک فرایند عادالنه که فرصت متعھد -

  ای، کیفیت و برتری باالترین اولویت ماست.استانداردھای حرفه -

کند و بر اعتبار تخصـــص و جوایز، یادآور تالش و موفقیت اســـت. افتخارھا نه تنھا به ایجاد تأثیرھای ماندگار کمک می -

  اید.ھا شناخته شدهدھد که شما در زمینه کاری و تخصصی خود جزو برترینزاید بلکه نشان میافوکار شما میکسب

    

  اندازجشم

   ای بنا شده است.ھای حرفهبر اساس آرمان (IRANDF1401) داری ایرانجشنواره مردم -

کارگزار روابط - فه عمومیموســــســـــه  ھداف حر یاق، ا بال میبا اشــــت ھدافیای خود را دن ند؛ ا ند آموزش،  ک مان

  عمومی.ھای عرصه روابطگرایی، تنوع، تبادل تجارب و تجلیل از برترینایسازی، حرفهگفتمان
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  ساختار جشنواره

  ارکان علمی

  . شورای راھبردی جشنواره١

  ھای کالن علمی و اجرایی جشنواره است.مشیگذاری و تعیین خطترین مرجع سیاستشورای راھبردی، عالی

  وظایف شورا -١-١

  ھای کالن علمی جشنوارهبررسی و تصویب سیاست -

  ھای کالن اجرایی جشنوارهبررسی و تصویب سیاست -

  بینی الزم برای حسن اجرای فرآیندھای برگزاری جشنوارهتدوین و پیش -

  اعضای شورا -٢-١

  عمومیرییس موسسه کارگزار روابط -

  ی ایرانعمومالمللی روابطدبیر علمی کنفرانس بین -

  دبیر ھیات داوران جشنواره -

  اجرایی جشنواره دبیر -

  نظرو صاحبعمومی سابقه روابطدو پیشکسوت با -

  سابقه ھیات داوراندو نفر از اعضای با -

    

  . شورای علمی و تخصصی جشنواره٢

  ھیات داوران -الف

  گیری علمی و تخصصی جشنواره است.تصمیم ترین مرجعھیات داوران عالی

  وظایف ھیات داوران

  ھای تخصصیبررسی و ارزیابی آثار ارزیابی شده در کمیته -

  انتخاب برگزیدگان نھایی جشنواره -

  بندی آثار و افراد برگزیده در سه سطح اول، دوم و سومرتبه -

  اعضای ھیات داوران

عمومی انتخاب رتبه ارتباطات و روابطعالینظران، مدیران و کارشناسان اعضای ھیات داوران از میان استادان، صاحب

  شوند.می
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  ھای تخصصی جشنوارهکمیته -ب

ھای علمی و تخصصی اعالم شده در فراخوان جشنواره با پیشنھاد ھای تخصصی جشنواره با توجه به زمینهکمیته -

  شوند.دبیر جشنواره و تصویب شورای راھبردی انتخاب می

، ارزیابی و امتیازدھی آثار ارایه شده را بر عھده دارند. تعداد اعضای ھر یک از ھای تخصصی وظیفه بررسیکمیته -

  باشد.ربط مینظران ذیھا حداقل دو نفر از کارشناسان و صاحبکمیته

  ھای بعدی بالمانع است.ھای تخصصی در دورهعضویت مجدد اعضای کمیته -

    

  . شورای مشورتی جشنواره٣

  یابی جشنواره است.رجع ایدهترین مشورای مشورتی، عالی

  وظیفه شورا -١-٣

  ھای تخصصی و کارشناسی موجودھا و پتانسیلاستفاده از توانمندی -

  رونظران برای ترسیم افق پیشھا و نظرھای صاحباستفاده بیشتر از ایده -

  اعضای شورا -٢-٣

و ارتباطات که در ھر دوره توسط شورای  عمومیرتبه و پیشکسوتان روابطجمعی از مدیران ارشد، کارشناسان عالی

  شوند.راھبردی انتخاب می

    

   ارکان اجرایی

  دبیر جشنواره -١

  شود.دبیر جشنواره باالترین مقام اجرایی جشنواره محسوب می

  دبیرخانه جشنواره -٢

ره زیر نظر دبیر عمومی مستقر بوده و تمام امور علمی و اجرایی جشنوادبیرخانه جشنواره در موسسه کارگزار روابط

  شود.جشنواره توسط دبیرخانه پیگیری می

  کمیته اجرایی -٣

  ای متشکل از تعدادی از کارشناسان که حسن اجرای امور جشنواره را بر عھده دارند.کمیته
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  ھای جشنوارهبخش

  گیرد:ھا در این جشنواره در دو سطح صورت میقدردانی

  عمومی ھای روابطالف: مدال

  عمومی روابطویژه ب: جوایز 

ھا با توجه به ضوابط و قواعد مشخص توسط گروه داوری به افرادی که کارھای شاخص در حوزه جوایز و مدال

  شود.عمومی انجام داده باشند اعطا میروابط

    

  شیوه اجرا

  شود.صورت كشوري برگزار میاين جشنواره به

    

  كننده (حقوقی و حقیقی)افراد و موسسات شركت

  ھای دولتی و بخش خصوصیرتبه شرکتیران عالیمد -

  ھای خصوصی، دولتی و صنعتیھا و شرکتسازمان -

  گرمدیران عالی ارتباط -

  عمومیاستادان و پیشکسوتان حوزه ارتباطات و روابط -

  عمومیمدیران روابط -

  عمومیکارشناسان روابط -

  عمومیھای برجسته در حوزه ارتباطات و روابطصاحبان اقدام -

    

  شركت در جشنواره نحوه

  kpri.irعمومی به نشانی مردمداری ایران در موسسه کارگزار روابط نام در جشنوارهمراجعه به بخش ثبت -

  نام)راھنما و تكمیل فرم شركت در جشنواره (ثبت مطالعه -

  بارگذاری مستندات در سامانه جشنواره در بخش ارسال آثار -
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   شرایط ارسال آثار

ھای دولتی و خصوصی ھای بخشعمومیجشنواره در دو بخش "مدال" و "جوایز ویژه" برگزار شده و ھمه روابط -١

  توانند در آن شرکت نمایند.می

  باشد. ١٣٩٩تاریخ خلق آثار باید از ابتدای سال    -٢

  عواقب و مسئولیت حقوقی آثار به عھده ارسال کننده است. -٣

برداری از این آثار برای دبیرخانه جشنواره ناد ارسالی بازگردانده نخواھد شد و حق بھرهھیچ یک از آثار و اس -٤

  محفوظ است.

  تکمیل و ارایه کاربرگ شرکت در جشنواره به منزله پذیرش ھمه شرایط و قوانین جشنواره است. -٥

کال و خارج از مقررات اعالم شده، ھای متفرقه و دارای اشھا و فایلبه علت فراوانی آثار و محدودیت زمانی، شکل -٦

  در مرحله انتخاب آثار، شرکت داده نخواھند شد.

  ھا به صورت فایل الکترونیکی الزامی است.ارسال آثار و مستندھای مربوطه در تمامی بخش -٧

  نام نموده و آثار خود را ارایه نمایند.در جشنواره ثبت ١٤٠١دی  ٢٠توانند تا مندان میعالقه -٨

  خواھد بود. ١٤٠١ اسفند سوممان برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره، ز -٩

  نشده و اعالم نشده بر عھده دبیرخانه جشنواره است.بینیگیری در خصوص موارد پیشتصمیم -١٠

    

  اعتبار و جوایز برگزیدگان

  شود.میھای شرکت در جشنواره و داوری تامین اعتبار موردنیاز برگزاری جشنواره از محل ھزینه

   

  جشنواره درحمایت  نحوه

شان در شود، از امکان درج نامشان در فراخوان و بنرھای جشنواره درج میھا عالوه بر اینکه نامھا و شرکتسازمان

مند بھره» عمومیموسسه کارگزار روابط«و » عمومی ایرانرسانی روابطشبکه اطالع -شارا«سایت معتبر 

ھای مستقیم به اعضا نیز معرفی توانند ھمچنین در خبرنامه اعضا و ایمیلھا میھا و شرکتشوند. این سازمانمی

  شوند.
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  بخش اول 

  عمومی هاي روابطمدال
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  ایران عمومیروابط هايمدالبخش اول: 

  

   المللیبین عمومیروابطمدال 

  مدال مردمداري

  گرارتباطمدیران مدال 

  )عمومی ایرانمدال روابطسرآمد ( عمومیمدال روابط

   عمومیروابطمدال مدیریت 

  صنعتی  عمومیروابطمدال 

 خالق عمومیروابطمدال 

  عمومیروابطمدال چهره ماندگار 

  ایران عمومیروابط کارشناس برترمدال 
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  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 ایران،  هايشرکت بویژه دولتی و بخش خصوصی هايشرکتوزرا، سفرا، مدیران عالی 

که نقش مستقیم و معناداري در توسعه  عمومیروابطعلمی، هنري و فرهنگی ایرانی و همچنین مدیران  هايشخصیت

  .گیرندمینامزدهاي این جایزه قرار  فهرستدر  اندداشتهخوشنامی ایران در سطح جهان 

  

  منتخبان

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

   است.
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  ارزیابی راهنماي

   مردمداريمدال 

 

   عمومیروابطفلسفه :  ترویج هدف

  

  شرح جایزه

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

  .شودمیاعطا  اندکردهدر ایران فعالیت و خدمت  عمومیروابطفلسفه و 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، 

   است.
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  ارزیابی راهنماي

  گرارتباطمدال مدیران 

  

   عمومیروابطحامیان تالشگران و قدردانی از هدف:  

  

  شرح جایزه

 هاسازماندر ایران است. این جایزه به مدیران عالی  عمومیروابطیکی از باالترین جوایز  عمومیروابطملی تعالی  مدال

خدمت به مردم و مشتریان در مثبتی دارند و  ايرسانه روابطو  اندشدهدر سازمان خود  عمومیروابطکه عامل توسعه 

  .گیردمیسازمان خود پاسخگو هستند تعلق 

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 

  است. دارعهدهاین بخش را   منتخبانتخاب و معرفی 
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  ارزیابی راهنماي

  سرآمد عمومیروابطمدال 

  سال) عمومیروابط(بهترین 

  

  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  ايبرجستهاثرگذاري که  عمومیروابطبه ادارات 

  .شودمیدر سطح کشور الگوست اعطا 

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 

  است. دارعهدهاین بخش را   منتخبمعرفی 
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  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 

   است. دارعهدهاین بخش را   منتخبمعرفی 
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  ارزیابی راهنماي

  عمومی صنعتیمدال روابط

 

  صنعتیعمومی روابط:  ترویج هدف

  

  شرح جایزه

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

  شود.اند اعطا میها و خدمات الگوسازي داشتهعمومی صنعتی ایران، فعالیتروابط

هاي دولتی، تعاونی هاي صنعتی کشور در بخشهاي شرکتعمومیمدیران روابطهاي صنعتی یا مدیران 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 میو خوشنامی سازمانی و ارتقاي جایگاه روابط

  

  منتخبان

کمیته داوري مسئولیت انتخاب و شناسایی یا معرفی نامزدهاي این بخش، ها، عمومیدریافت گزارش روابطپس از 

  است. دارعهدهاین بخش را  منتخبمعرفی 
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  ارزیابی راهنماي

 عمومی خالقمدال روابط

 

  عمومی تقویت اثرگذاري اقدامات روابط:  هدف

  

  شرح جایزه

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

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

توانند آثار برتر مرتبط با این موضوع را به جشنواره ارسال 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، 

  است.
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  راهنماي ارزیابی

 عمومیروابط چهره ماندگارمدال 

  

  

  :  معرفی فرهیختگان علمی کشورهدف

  

  شرح جایزه

در ایران است. این جایزه به اقدامات برجسته  عمومیروابطیکی از باالترین جوایز  عمومیروابط چهره ماندگارمدال 

در کشور داشته  ايویژه، آموزشی و تحقیقاتی اثرگذار و خدمات علمی کهو ارتباطات  عمومیروابطاستادان حوزه 

 .شودمیاست اعطا 

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

  .گیردمیصورت ساالنه شناسایی و توسط کمیته داوري مورد ارزیابی قرار هب

  

  منتخبان

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

  است. 
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  راهنماي ارزیابی

   عمومی ایرانمدال کارشناس برتر روابط

 )عمومیروابطاستعداد (

 

  ایران عمومیروابطمعرفی استعدادهاي برتر   :هدف

  

  شرح جایزه

در ایران است.  عمومیروابطیکی از باالترین جوایز  عمومی)(استعداد روابط عمومی ایرانمدال کارشناس برتر روابط

در کشور داشته  ايویژهکه خدمات علمی و اجرایی اثرگذار و  عمومیروابطاین جایزه 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 /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، 

  است.
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  بخش دوم 

  جوایز 

  عمومیروابط
 



18 
 

  

  عمومی ایرانروابط زیجوافهرست 

  

  مطالعات ارتباطی و فرهنگیجایزه 

  ریزيبرنامهجایزه 

  جایزه مدیریت انتشارات

  جایزه مدیریت تبلیغات

  ارتباطات درون سازمانیجایزه مدیریت 

  دیجیتال ارتباطاتجایزه مدیریت 

  ايرسانه روابطجایزه مدیریت 

  رویدادجایزه مدیریت 

  بحران ارتباطاتجایزه مدیریت 

  اجتماعی جایزه مدیریت مسئولیت

  جایزه کار خالقانه

  عمومیروابطجایزه کمپین 

  (نوعدوستی) جایزه قلب طالیی
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  راهنماي ارزیابی

  جایزه مطالعات ارتباطی و فرهنگی

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

  

 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 

  ن بخش است.یا پیشنهادات و انتقادات مشتریان و کارکنان نیز شامل ای 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 تجزیه وتحلیل نتایج  به 

 بردي در سازمان رات کادي بودن تحقیقات و ارایه پیشنهادکاربر 

  جدید بودن و داشتن اهمیت کافی موضوع در جهت اهداف سازمان 
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  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 

  .کنندمیخود را هدایت  هايبرنامه همهو  هافعالیت ،سالهکالن و فراگیر در دوره زمانی یک ریزيبرنامه

کت است، منشور و چارچوب حر 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  عمومیروابطی بندي آموزش، ساختار سازمانی منطقبندي و زمانبودجه

  مدیریت ارشد دستگاه است.

یا سایر واحدهاي  عمومیروابطبراي کارکنان  عمومیروابطآموزشی تخصصی  هايبرنامههمچنین گزارش اجراي 

  .گیردمیسازمان نیز در این بخش مورد ارزیابی قرار 
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  راهنماي ارزیابی

  جایزه مدیریت انتشارات

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

  

 عمومیروابطبا هدایت  و آنالین صورت فیزیکیهاي از محصوالتی است که بمدیریت انتشارات شامل مجموعه

  .گیردمیو در این بخش مورد ارزیابی قرار  شودمیچاپ و منتشر 

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  عمومیروابطیا 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، ، صفحخبر، گزارش، مقاله، مقالهشاخه؛ سر 10براي ارزیابی ارسال کنند. نشریه داخلی در 

  .کنندمی مورد ارزیابی قرار گرفته و یک امتیاز جامع کسب و روي جلد آرایی صفحه تیتر،مصاحبه، 

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

  .شودمیبندي گرفته و امتیازورد ارزیابی قرار در این بخش م نامهویژهو  سازمان

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

  جایزه مدیریت تبلیغات

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

  

تلویزیونی با ارسال نمونه کار و  هايبرنامه، تیزر و رسانیاطالعتبلیغاتی و  پلیکیشناآموزشی،  يمدیامولتیتهیه فیلم، 

  .گیردمیگزارش چگونگی 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. متقاضیان هاسازمانتبلیغاتی  هايروشاز جمله موثرترین  :و ...  گرافیک انیمیشن و موشن، تبلیغاتیج: 

تولید  عمومیروابطیا با مدیریت  دو اثر در این بخش ارسال کنند. اثر بایستی توسط توانندمیشرکت در جشنواره 

  شده باشد.

 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 یا المان تبلیغات شهريیلبورد، منظور 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 
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  راهنماي ارزیابی

  ارتباطات درون سازمانیجایزه 

  هاي سازمانی)ها و ترویج ارزشکارکنان، خانوادهمدیران، ( 

  

فرهنگی  هايوها و مسابقهها و اردخانوادگی از جمله نمایشگاه هايبرنامهها، مراسم فرهنگی از جمله اعیاد و سوگواري

 تواندمینفعان سازمانی اگر با کیفیت و درایت برگزار شود یا در بین ذي خانواده کارکنانبرگزار شده براي کارکنان و 

  .زیرساختی مطلوب براي فرهنگ سازمانی مهیا نماید

  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 ، اردو، سازماندهی کارکنان در قالب انجمنها، نمایشگاهها: مراسم، مسابقهي فرهنگی کارکنانهافعالیت: ب

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

  فرهنگی در حوزه کارکنان است. 

، سازماندهی اعضاي خانواده کارکنان ها، اردوها، نمایشگاههامسابقهمراسم،  ها:ي فرهنگی خانوادههافعالیت: ج

قدردانی از اعضاي خانواده کارکنان هنرمند و  پردازي،و شوراهاي ادبی و هنري و فرهنگی و ایده هادر قالب انجمن

  ي فرهنگی در حوزه کارکنان است. هافعالیتبخشی از  مانند آن، فرهنگی، نمایشگاه و 

در این  هاعمومیروابط هايهاي سازمانی است و اقداممروج 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  هاعمومیروابطجشنواره هر سال براي برترین خدمات فرهنگی 

  کند.فرهنگی اعطا می
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  راهنماي ارزیابی

  مدیریت ارتباطات دیجیتالجایزه 

  اجتماعی و خدمات الکترونیکی) هايرسانهها و شبکه، سایتوب( 

  

عمومی و یا با سایت اینترنتی (رسانه آنالین) سایتی است که توسط روابطمنظور از وبسایت: الف: وب

سایت سازمان/ شرکت در جشنواره بایستی کند. وباندازي شده و فعالیت میعمومی سازمان راههمکاري روابط

  ارد: هاي اصلی زیر مورد تاکید و توجه قرار دسایت شاخصدر حاضر فعال باشد. در ارزیابی وب

 سئو پی آر (سئوي روي صفحه، ساخت لینک، تیتر جذاب، رپورتاژ آگهی و ...)هاي شاخص 

 محتواي گرافیکی، اینفوگرافیک، موشن گرافیک، کاربرد واترمارك در  هاي گرافیکیشاخص)

 ها، لوگوي سایت و کاربرد آن در عناصر گرافیکی و ...)تصاویر، کاربرد رنگ

 ها، تولید محتواي قابل خوانش، کاربرد (ساختار سایت و آسانی دسترسی هاي محتواییشاخص

 تصویر، فیلم و سایر انواع فایل، ...)

 ها و ...)(تاالر گفتگو، نظرسنجی، لینک هاي تکنولوژیکیشاخص 

 رسانی (ارایه بخشی از خدمات سازمان به صورت کامل هاي خدمات الکترونیکی و خدمتشاخص

 از طریق سایت)

هاي ها و شبکهها در زمینه رسانهعمومیهاي روابطهمچنین فعالیت هاي اجتماعی:ها و رسانهشبکهب: 

گیرد.در این بخش تعداد فالورها به نسبت تعداد مخاطبان سازمان، اجتماعی در این بخش مورد ارزیابی قرار می

عمومی، هاي روابطه شده و پاسخهاي داداندازي کانال و میزان دسترسی مخاطبان، تعامل، فیدبکهدف راه

هاي صحیح، تولید محتواي متنی و عکسی متناسب و سایر موارد در این بخش مورد بررسی استفاده از هشتگ

اند با ارسال گزارشی دقیق هایی که در این زمینه فعالیتی انجام دادهعمومیگیرند. لذا الزم است روابطقرار می

  جشنواره را مطلع نمایند. 

اندازي سامانه عمومی، محتوا و محصوالت شامل: راهخدمات الکترونیکی روابطخدمات الکترونیکی: ج: 

مدیا، کتاب الکترونیک (صوتی و تصویري)، انیمیشن، مولتی ،عمومی و ارتباطاتالکترونیک تخصصی روابط

حی شده، نظرسنجی آنالین، هاي طراپادکست و از جمله: سامانه تکریم و پاسخگویی به ارباب رجوع از طریق فرم

رسانی آنالین و امثالهم است. در این قسمت به صورت ویژه به خدماتی که سازمان از طریق اینترنت بر بستر اطالع
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وب به مخاطبان ارائه می دهد امتیاز داده می شود. ثبت درخواست و امکان پیگیري از طریق سامانه شاخص اصلی 

  در ارزیابی این بخش است. 

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

هاي مورد توجه در این بخش، انتظار می رود که اسکرین شات نمایند. همچنین با توجه به اعالم رسمی شاخص

  مربوط به هر شاخص به صورت مشخص در فایل ارسالی قرار گیرد. 

  گیرد.اند تعلق میاین بخش هر سال به سه سازمان که مجموع امتیاز باالتري  را کسب کردهه جوایز ویژ
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  راهنماي ارزیابی

  ايرسانه روابطجایزه مدیریت 

  ) ايرسانه، سفرهاي اياي، پاسخگویی رسانه، معاشرت رسانه(اخبار، کنفرانس خبري 

  

عمومی است که تاثیرهاي زیادي بر معرفی سازمان هاي برون سازمانی روابطاي یکی از مهمترین فعالیتروابط رسانه

تواند ارزیابی مستمر کمیت و کیفیت آن میها و اقدامات آن در سطح افکارعمومی و خوشنامی سازمانی دارد و و برنامه

 عمومی یک سازمان را نشان دهد.سطح کیفیت روابط

  گیرد:هاي زیر مورد ارزیابی قرار میها در این جشنواره در بخشعمومیاي روابطهاي رسانهفعالیت

 رسانی)هاي مختلف اطالعلها و دستورالعمنامهاي، شیوهاي( تدوین برنامه ساالنه رسانهراهبرد و برنامه رسانه  

 ها و....)هاي دوستانه با خبرنگاران، بازدید از رسانهاي(نشستگزارش وضعیت معاشرت رسانه 

 روشنگري افکارعمومی) ها (جوابیه، اصالحییه، توضیح، تایید وگزارش وضعیت پاسخگویی به رسانه 

 ها، (مطبوعات، رادیو وتلویزیون، خبرگزاريها رسانه گزارش بازتاب تولید و انتشار اخبار سازمان در

 هاي اجتماعی و...)شبکه ها،سایت

 (یاداشت، مقاله، فیلم، اینفوگرافیک، موشن گرافیک و....) هاگزارش وضعیت تولید محتوا براي رسانه 

 (کنفرانس خبري، میزگرد و...) هاکت  مدیران ارشد سازمان در رسانهگزارش بازتاب حضور و شر 

 اي (یک مورد)رگزاري و بازتاب سفرهاي رسانهگزارش ب 

تري ازموارد مذکور را شامل هاي گستردهها، زمینهعمومیاي روابطهاي رسانهشایان ذکر است که مجموعه فعالیت

هاي فوق مورد توجه جشنواره قرار پذیر نیست فعالیتگیري سایر اقدامات با شفافیت امکانشود اما چون اندازهمی

 ست. گرفته ا

صورت مکتوب و اي را بهتوانند گزارش اقدامات انجام شده در حوزه ارتباطات رسانههاي سازمانی میعمومیروابط

  به جشنواره ارسال کنند.اف وپاوپورنت به همراه مستندات مربوطه ديپیقالب  تصویري در

تواند هاي آنها میعمومی برتر که فعالیتروابطاي به سه هر سال از سوي جشنواره جایزه مدیریت ارتباطات رسانه

  شود.ها باشد اعطا میعمومیالگوي مناسبی براي سایر روابط
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  راهنماي ارزیابی

  درویداجایزه مدیریت 

  سازمانی) هايها و گردهماییها، جشنواره(نمایشگاه

  

  

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

  .دشومیجشنواره مورد توجه قرار گرفته و ارزیابی 

  نمایشگاه، جشنواره و گردهمایی موارد زیر است:منظور از 

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

  یا تصویري.

 یا اجرایی سازمان در سطح  شیگونه گردهمایی اعم از علمی، آموز: گزارش برگزاري هرب: جشنواره

  صورت مکتوب یا تصویري.هاستانی ب، ملی یا المللیبین

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

به  رویدادهاجایزه مدیریت  صورت جداگانه دریافت و مجموع امتیازات در قالبهبراي این منظور گزارش هر بخش ب

  ها اعطا خواهد شد.برترین

هاي نمایشگاه، جشنواره و حوزه در مجموع باالترین امتیازسه سازمان که  عمومیروابطاین جایزه هر سال به 

  . شودمیاز سوي جشنواره اعطا  اندکردهگردهمایی را اخذ 
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 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 میکار خود را ببحران توانایی مدیریت اخبار و شایعات را دارند در واقع بخشی اساسی از 

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

  و ارزیابی قرار می دهد.

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

  آن؛

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

 :صورت مکتوب یا تصویري، پیگیري و ارزیابی خدمات.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

حران را اخذ سه سازمان که در مجموع باالترین امتیازات مدیریت ارتباطات ب عمومیروابطاین جایزه هر سال به 

  . شودمیاز سوي جشنواره اعطا  اندکرده
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 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

 ؛اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت هاي مدیریت مسئولیت اجتماعی و تهیه تقویم ساالنهآموزش

 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.

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

  توسط کمیته داوران انجام گیرد.

و اقدامات آنها الگوساز  اندکردهرا اخذ  ان که در مجموع باالترین امتیازسه سازم عمومیروابطاین جایزه هر سال به 

  . شودمیاست از سوي جشنواره اعطا 
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 راهنماي ارزیابی

  جایزه کار خالقانه

  اجرا و ارزیابی)(طرح، 

  

  

ي هافعالیتدر بهبود کیفیت خدمات و  تواندمیهاي هر سازمان است که یکی از بهترین سرمایهپردازي و ایدهخالقیت 

  سازمانی نقش اساسی ایفا کند.

هشتم معروف و مشهور است از جایگاه خاص و که 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

  این محور جشنواره به دبیرخانه ارسال کنند.

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

  انجام کار خالقانه مورد نظر باشد.

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

  . شودمیاعطا  اندکردهتیازات را اخذ سه سازمان که در مجموع باالترین ام عمومیروابطاین جایزه هر سال به 
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 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 هاتاکتیک 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

  .است معین هدف یک سمت به شدهتعیین

جشنواره به آثاري که تمامی ارکان کمپین شامل: طرح و ایده 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  کردههر سال به سه کار برجسته که در مجموع باالترین امتیازات را اخذ  عمومیروابطجایزه ویژه کمپین 

  . شودمید از سوي جشنواره اعطا نالگوسازي دار

  

 پذیرش معیارهاي و ساختار

 قالب نوع

 رعایت آنها در باید که مواردي. شوند تنظیم کلمه 1000 در حداکثر باید) مستندات کامل ارسال بر عالوه( ارسالی آثار

 :از عبارتند شود

 
 )درصد12( مساله طرح

 شده انجام تحقیقات و خاص هايچالش جمله از کنید، تهیه را است شده کمپین این گیريشکل باعث که نیازهایی

  .کنید مشخص را تاناستراتژي رسانیاطالع براي
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 )درصد25( استراتژي

 هدف مخاطبان اهداف و خود اهداف جمله از اید،کرده تدوین ايبرنامه چه مشکل این به رسیدگی براي که بنویسید

 .کنید درج مربوطه مالحظات سایر با را

 
 )درصد25( اجرا

 ارایه استفاده مورد هايتاکتیک و ابزارها جمله از خود هاياستراتژي یا استراتژي سازيپیاده چگونگی از کلی نماي

 نحوه از کلی نماي. رساندید پایانبه چگونه را آن و دادید انجام کاري چه وضوحبه شما که دهید توضیح. دهید

 .کنید بیان را آن میزان و بنديبودجه

 
 )درصد10( نوآوري

 در غیرمنتظره مسائل خاطربه تانکمپین استراتژي تطبیق به مجبور آیا شود؟ موفق شما کمپین که شد باعث چیزي چه

 کردید؟ استفاده نوآورانه هايروش از حلراه کردن پیدا در شما آیا بودید؟ کار پیشرفت

 
 )درصد25( بررسی و نتایج

 آیا برسید؟ بودید، کرده تعیین پیش از که اهدافی به توانستید آیا بود؟ موفق شما برنامه یا عمومیروابط کمپین آیا

  آید؟ کارتان به آینده در که گرفتید یاد چیزي آیا کردید؟ تجربه) بد یا خوب( غیرمنتظره نتایج
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 راهنماي ارزیابی

  قلب طالییجایزه 

  ی)دوستنوع(

  

  

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

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

  تعلق گیرد.

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

یا قشرهاي خاص جامعه از نظر فیزیکی و  ، کودکانهایا روستاهاي دورافتاده، اقلیت نشینان شهريمثال حاشیهباشند. 

  فکري. 

یا توسط مجریان آنها به  دي که توسط جشنواره شناسایی شودو افرا هاسازمانگزارش خدمات انسانی و بشردوستانه 

  . گیردمیجشنواره ارسال شود مورد ارزیابی قرار 

 دارعهدهاین بخش را  مسئولیت انتخاب و معرفی منتخبان ،امزدهاي این بخش، کمیته داوريپس از شناسایی یا معرفی ن

  است. 

و قابلیت  کردهرا اخذ  ته که در مجموع باالترین امتیازجایزه ویژه قلب طالیی (نوعدوستی) هر سال به سه خدمت برجس

  . شودمیالگوسازي دارد از سوي جشنواره اعطا 


