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  ایرانعمومی روابط زیجوافهرست 

  

  جایزه مطالعات ارتباطی و فرهنگی

  ریزيبرنامهجایزه 

  جایزه مدیریت انتشارات

  جایزه مدیریت تبلیغات

  ارتباطات درون سازمانیجایزه مدیریت 

  دیجیتال ارتباطاتجایزه مدیریت 

  ايرسانه روابطجایزه مدیریت 

 رویدادجایزه مدیریت 

  بحران ارتباطاتجایزه مدیریت 

  مدیریت مسئولیت اجتماعیجایزه 

  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 

  

 

  



4 
 

  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

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 

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

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 بندي و زمانبودجه

  ریت ارشد دستگاه است.مدی

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 کمی و کیفی نشریه داخلی، بروشور، کتاجشنواره در این بخش به ارزیابی 

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

  .شودمیهاي مدیریت انتشارات معرفی منتخب به عنوان برترینحداکثر سه هر 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، تبلیغاتی: ج

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 یغات شهريیلبورد، 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 
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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 روابطاز مهمترین فعالیتاي یکی روابط رسانه

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

 عمومی یک سازمان را نشان دهد.سطح کیفیت روابط

  گیرد:هاي زیر مورد ارزیابی قرار میها در این جشنواره در بخشعمومیروابط ايهاي رسانهفعالیت

 رسانی)هاي مختلف اطالعها و دستورالعملنامهاي، شیوهاي( تدوین برنامه ساالنه رسانهراهبرد و برنامه رسانه  

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

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

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

 هاي اجتماعی و...)شبکه ها،سایت

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

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

 اي (یک مورد)گزارش برگزاري و بازتاب سفرهاي رسانه 

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

 گرفته است. 

صورت مکتوب و اي را بهرش اقدامات انجام شده در حوزه ارتباطات رسانهتوانند گزاهاي سازمانی میعمومیروابط

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

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

  شود.ها باشد اعطا میعمومیمناسبی براي سایر روابط الگوي
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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 

  منظور از نمایشگاه، جشنواره و گردهمایی موارد زیر است:

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

  یا تصویري.

 یا اجرایی سازمان در سطح  شیاعم از علمی، آموزگونه گردهمایی : گزارش برگزاري هرب: جشنواره

  صورت مکتوب یا تصویري.ه، ملی یا استانی بالمللیبین

 :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

 بحران جایزه مدیریت ارتباطات

  ، 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

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 هاگزارشاساس 

سه سازمان که در مجموع باالترین امتیازات مدیریت ارتباطات بحران را اخذ  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 

  . ودشمیاست از سوي جشنواره اعطا 
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 راهنماي ارزیابی

  جایزه کار خالقانه

  (طرح، اجرا و ارزیابی)

  

  

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 درعمومیروابطي هافعالیتآثار خالقانه خود را (مربوط به هر بخشی از  توانندمی هاعمومیروابط

  این محور جشنواره به دبیرخانه ارسال کنند.

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  عمومیروابطسال به این جایزه هر 
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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 

  ارزیابی قرار می دهد.آن را ارسال کنند مورد 

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

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

و قابلیت  کردهترین امتیازات را اخذ هر سال به سه کار برجسته که در مجموع باال 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 هاسازمانو بشردوستانه  گزارش خدمات انسانی

  . گیردمیجشنواره ارسال شود مورد ارزیابی قرار 

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

  است. 

و قابلیت  کردهرا اخذ  ته که در مجموع باالترین امتیازطالیی (نوعدوستی) هر سال به سه خدمت برجسجایزه ویژه قلب 

  . شودمیالگوسازي دارد از سوي جشنواره اعطا 


