
É ارتقای دانش تخصصی
پیوسته  انجمن متخصصان روابط عمومی 
در پی ارتقای سطح علمی و دانش تخصصی 
مدیران و کارشناســانی است که در عرصه 
روابط عمومــی فعالیــت می کننــد. یکی از 
شــیوه های اثربخش در این زمینه، برگزاری 
رویدادهایی اســت که با نگاه ویژه و انتخاب 

دقیق مباحث آموزشــی، برنامه ریزی و اجرا 
می شود.

در کنــار جشــنواره، معمــوال کارگاه ها 
و همایش هــای علمــی و تخصصــی هــم 
تــدارک دیده  می شــود تا بــا ارایه مباحث 
و ســخنرانی های علمی از سوی استادان و 
متخصصان این رشــته، آخرین اطالعات و 

مباحث جدید در اختیار شرکت کنندگان و 
سایر عالقمندان قرار گیرد.

É معرفی و اهداف جشنواره
جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی در 

جهت تحقق اهداف زیر گام برمی دارد:
- آشــنایی با اصــول و اســتانداردهای 

سرگذشت جشنواره ملی انتشارات 
وابط عمومی ر

اشـاره
انتشارات، مقوله ای است که در تمامی سازمان ها 
و نهادها و عرصه های گوناگون دارای اهمیت اســت و از 
جهات زیادی نیز تأثیرات مؤثر و وســیعی بر روی انتقال 

پیام و تعامل با مخاطبان دارد.
روابط عمومی،”انتشــارات”  فعالیت هــای  در  همچنین 
همواره جایــگاه عمده ای را به خود اختصاص داده  و کمتر 
روابط عمومی را سراغ داریم که حداقل یک یا چندین گونه 
از نشــر مانند نشریه داخلی، بروشور، پوستر، فیلم، کتاب 

و امثال آن نداشته و به انتشار آن اهتمام نورزیده باشد.
انجمــن متخصصان روابط عمومی به عنــوان یک انجمن 
تخصصی و حرفه ای، پیوســته تالش کرده  است تا بنا به 
رســالت ها و مأموریت های اصلی خود، گام هایی هر چند 
کوچک اما استوار برای اعتال و پیشرفت همه جانبه دانش و 

هنر روابط عمومی بردارد.
در همین راســتا، انجمن متخصصان روابط عمومی با هدف 
سنجش شرایط و بسترهای ارتقای کمی و کیفی فعالیت های 
انتشــاراتی و ایجاد محیط علمی و آموزشی بری مدیران و 
کارشناسان روابط عمومی، برگزاری »جشنواره ملی انتشارات 

روابط عمومی« را در دستور کار خود قرار داده است.
این جشنواره قصد دارد دست اندرکاران حوزه روابط عمومی 
و ارتباطات را با اصول، گونه های جدید نشــر و همچنین 
اســتانداردهای چاپ بیشتر آشــنا کرده و ضمن ارائه و 
معرفی آثار شاخص و الگوهای برتر، زمینه را برای کمک به 
توسعه و ارتقای سطح توانمندی ها و مهارت های موردنیاز 
مدیران و کارشناســان این حوزه و روزآمدســازی دانش 

تخصصی آنها فراهم سازد.

نشرالکترونیک و مکتوب در روابط عمومی و 
ارائه آثار و تجارب موفق؛

- توســعه و ارتقای ســطح توانمندی ها 
کارشناســان  و  مدیــران  مهارت هــای  و 
فعالیت هــای  حــوزه  در  روابط عمومــی 

انتشاراتی؛
- فرهنگ سازی مناسب و تکریم و معرفی 

نخبگان و الگوهای برتر در حوزه انتشارات؛
- تبییــن نقــش تکنولوژی هــای نوین 

ارتباطی و آموزشی در فرآیند نشر؛
- دســتیابی به راهکارهای مناسب برای 
اعتال و ارتقای نشر الکترونیک و مکتوب در 

روابط عمومی ها؛
- ایجاد فضای رقابتی ســالم و شــور و 
نشــاط علمی و تعامل بیــن متخصصان و 

کارشناسان این عرصه؛
- فراهم شــدن بســتر مناســب جهت 
عرضه آثار شــاخص و تحرک بخشــیدن به 
فعالیت های انتشاراتی به لحاظ کیفی و کمی.

É جشنواره اول
انتشــارات  ملــی  جشــنواره  اولیــن 
روابط عمومی با عنوان »جشــنواره نشریات 
روابط عمومی های کشور« در روزهای ۱۳ تا 

۱۵ اسفندماه ۱۳۸۱ در تهران برگزار شد.
در فراز ابتدایی بیانیه هیئت داوران اولین 
درون سازمانی  نشــریات  انتخاب  جشنواره 
برتر کشــور آمده است: »انجمن متخصصان 
روابط عمومی به منظور پدید آوردن بستری 
مناسب برای ارتقا و باال بردن هر چه بیشتر 
ســطح کیفی نشریات درون سازمانی، بر آن 
شد تا اولین جشــنواره برترین های نشریات 
درون ســازمانی را برگزار نمایــد. از انجام 
اطالعاتی  گردآوری  و  مقدماتی  بررسی های 
از چنــد و چــون نشــریاتی کــه در اغلب 
ســازمان ها و دســتگاه های اجرایی منتشر 
می شوند، فراخوان و اطالعیه ای انتشار یافت 
و اقدامات اجرایی مربوطه آغاز شد و پس از 
گردآوری آثار، بررسی و کارشناسی پیرامون 

آنها صورت گرفت.«
نعیم  جشــنواره:  داوران  هیئت   é
بدیعی، داود زارعیان، یونس شکرخواه، علی 
اکبر قاضی زاده، مهدی باقریان، سیدشهاب 
و محمود  تنگشیر  قربانعلی  سیدمحســنی، 

مختاریان.

É جشنواره دوم
انتشــارات  ملــی  جشــنواره  دومیــن 
روابط عمومی با عنوان »جشــنواره نشریات 
روابط عمومی های سراســر کشور« از تاریخ 
۲۳ تــا ۲۵ دی ماه ســال ۱۳۸۲ در محل 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در 
تهران برگزار شد.

نشــریات  جشــنواره   دومیــن 
روابط عمومي هاي كشــور كه به مدت 3 روز 
در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 
برگزار شــد عصر روز دوشــنبه - با حضور 
دكتر محمــد صحفي معــاون مطبوعات و 
تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمي به 

كار خود پایان داد. 
در مراسم اختتامیه  این جشنواره »دكتر 
صحفــي« گفــت: روابط عمومي  هــا باید به 
تقویــت رابطــه  مدیریت بــا مجموعه هاي 
زیــر نظر مدیریت بپردازنــد و در این میان 

نشریات، ابزار بسیار مهمي تلقي مي شوند. 
صحفي، با بیان ایــن كه روابط عمومي  ها 
پدیده اي نوپا هســتند، اظهار داشــت: باید 
بتوانیــم نقش و اهمیت این رشــته را بیش 
از گذشته مطرح كنیم تا موقعیت و جایگاه 
روابط عمومي  پیشــرفت كند و به توســعه  

سازمان هاي مربوطه كمك كند. 
وي، در ادامــه با اظهار تاســف از تبدیل 
شدن نشریات درون ســازماني به تریبوني 
یك طرفــه، افزود: معموال نشــریات درون 
سازماني به تریبون یك طرفه تبدیل شده اند 
كه فقط حرف ها و تصاویر تكراري مدیران و 
مقامات عالي رتبه  خود را منعكس مي كنند 
و مطمئنا به این طریق از اثر بخشي و تاثیر 
حرف هاي شــان بر مخاطبان كاسته خواهد 

شد.
در ادامه، »دكتــر داود زارعیان« رئیس 
و رئیس  روابط عمومي  انجمن متخصصــان 
روابط عمومي های  نشریات  دومین جشنواره  
كشــور در حاشــیه  مراســم اختتامیه  این 
جشــنواره با بیان این كه توســعه نشریات 
درون ســازماني در چند ســال اخیر خوب 
بوده، گفت: نشریات درون سازماني علی رغم 
توســعه  خوبــي كــه در چند ســال اخیر 
داشــته اند، ولي هنوز با استانداردهاي یك 
نشریه  داخلي فاصله دارند؛ بنابراین باید در 
این زمینه اقداماتــي موثر صورت پذیرد كه 

این فاصله نیز از بین برود. 
وي در مقایسه  این جشنواره با جشنواره  
سال گذشته، گفت: ارتقاي كیفي نشریات را 
در جشنواره  دوم شاهد بودیم و تعداد زیادي 
از روابط عمومي  ها در این جشــنواره شركت 
كردند كه این از نكات مثبت این جشــنواره 

محسوب مي شود. 
وي در پایان گفت: مــا به عنوان انجمن 
متخصصان كــه یك انجمن غیــر انتفاعي 
است هیچ هدفي را جز ارتقاي علمي دنبال 
نمي كنیــم و امیدواریم كــه در این زمینه 

فعالیت و توجه بیشــتري صــورت بگیرد تا 
جشنواره  ســوم را بهتر و مناسب تر برگزار 

كنیم. 
این جشــنواره از 4 بخش تشــكیل شده 
كــه در بخــش “نمایشــگاهي” نزدیك به 
60 روابط عمومي  و ســازمان شركت كردند. 
در بخــش “رقابتــي” در زمینه  نشــریات 
درون ســازماني 100 روابط عمومــي  و در 
روابط عمومي   الكترونیكي” 15  “نشــریات 
حضور داشتند و همچنین بخش كارگاه هاي 
آموزشــي با حضور 82 كارشناس و دانشجو 

برگزار شد. 
é هیئت داوران جشــنواره: حسین 
قندی، حسینعلی افخمی، محمود مختاریان، 
علی میرســعید قاضی، کاظم متولی، داوود 
زارعیان، یونس شــکرخواه، مهدی باقریان، 

هوشمند سفیدی و اکبر محمد مراد بیات.

É جشنواره سوم
انتشــارات  ملــی  جشــنواره  ســومین 
روابط عمومی، با عنوان »جشنواره انتشارات 
روابط عمومی های کشور« در روزهای ۱ تا ۳ 

اسفندماه ۱۳۸۵ در تهران برگزار شد.
در کنار جشــنواره، همایش یک روزه ای 
هم تدارک دیده شــد تا با ارایه ســخنرانی 
علمی از سوی استادان و مجریان این رشته، 
آخرین اطالعات و مباحث جدید در اختیار 

شرکت کنندگان قرار گیرد.
در این جشــنواره ۱۳۲ سازمان شرکت 
کردند که پس از ارزیابی ها و بررسی های به 
عمل آمده از بیــن ۱۲۸۳ اثر در بخش های 
مختلف، ۴۲ اثر در ۴ رشته حائز رتبه اول تا 
سوم شدند و ۴ اثر شایسته تقدیر و تشویق 

گردید. 
در نمایشــگاه جشــنواره، 53 غرفــه از 
وزارتخانه هــا و ســازمان ها در فضاي 530 
متــري حضور دشــتند. آثاري كــه در این 
نمایشــگاه عرضه  شــد اختصاصا در حوزه  
روابط عمومــي   جدیــد بــود و در مراســم 
اختتامیــه از بهترین آثار قدرداني و 45 ا ثر 

برتر معرفی شد. 
با این  همچنین ســه کارگاه آموزشــی 
عناویــن برگزار شــد: اصول خبرنویســی، 
اصول نــگارش و ویرایش در روابط عمومی و 

خبرنامه الکترونیکی.
كارگاه روابط عمومي   الكترونیك توســط 
حمید ضیایي پرور برگزار شــد و دو كارگاه 
دوم اسفندماه برگزار  شد كه در آن 110 نفر 

ثبت نام كردند.
تژا  داوران جشــنواره:  é هیئــت 
میرفخرایــی، حاجی محمــد احمدی، امیر 

از انجام بررسی های 
مقدماتی و گردآوری 

اطالعاتی از چند و 
چون نشریاتی که 

در اغلب سازمان ها 
و دستگاه های 

اجرایی منتشر 
می شوند، فراخوان 

و اطالعیه ای انتشار 
یافت و اقدامات 
اجرایی مربوطه 
آغاز شد و پس 

از گردآوری آثار، 
بررسی و کارشناسی 
پیرامون آنها صورت 

گرفت
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مسعود مظاهری، علی اصغر محکی، حمید 
ضیایــی پرور، علــی فروزفــر، محمد علی 
چراغــی، گیتا علی آبادی، مهــری رفعتی، 
بزرگمهر، علی  ناصــر  محمدرضا رســولی، 
اکبر قاضــی زاده، محمود مختاریان، یونس 
شکرخواه، مهدی باقریان، محمود اختیاری، 

قربانعلی تنگشیر و غالمرضا کاظمی.

É جشنواره چهارم
انتشــارات  ملی  جشــنواره  چهارمیــن 
با عنوان »چهارمین جشنواره  روابط عمومی 
انتشــارات روابط عمومی هــای کشــور« در 
روزهای ۱۰ تــا ۱۲ تیرماه ۱۳۸۷ در تهران 

برگزار شد.
در مراسم پایاني این جشنواره که با حضور 
دكتر كاظم معتمدنژاد - پیر علم ارتباطات، 
دکتر طهماســب مظاهری رییس کل بانک 
مرکــزي - و جمعي از اســتادان، مدیران و 
دســت اندرکاران حرفه  روابط عمومي  برگزار 
شــد، ضمن تجلیــل و اهــداي هدایایي به 
استاد علي میرســعید قاضي از پیشکسوتان 
روابط عمومي  و ایراد سخناني از سوي دكتر 
معتمدنــژاد و رییــس کل بانــک مرکزي، 
رتبه هاي اول تا ســوم بخش هاي انتشارات 
شــامل نشــریه داخلي، عکس و پوســتر و 
صفحه آرایي، کتاب و وب سایت در دو بخش 
تهران و ســایر اســتان هاي کشــور معرفي 

شدند. 
رئیس کل بانک مرکزي در این نشســت 
در سخناني گفت: ما در حال حاضر نیازمند 
روابط عمومي های متخصص و پویایي هستیم 
که بتوانند ارتباطات مدیران ســازمان ها را 

مدیریت کنند. 
وي یکــي از مباحث کلیــدي در حوزه 
اقتصــاد را بحث تعــادل و تراز دانســت و 
این  ایجاد  روابط عمومي  ها، مســئول  افزود: 
تعادل در سازمان ها هستند. او ضمن انتقاد 
از روابط عمومي هــای مدیر محــور توصیه 
کرد: روابط عمومي  ها روایتگر نباشــند بلکه 
به تحلیــل و تبیین رویدادهــا و فرآیندها 

بپردازند. 
وي با اشاره به بخش هاي مختلف جشنواره  
انتشــارات تصریح كرد: روابط عمومي  ها باید 
نشــریات درون سازماني را با هدف برقراري 
ارتباط دوســویه با کارکنــان و خانواده هاي 

آن ها منتشر کنند. 
در بیانیــه  پایانــي چهارمین جشــنواره  
انتشارات روابط عمومي های کشور که با هدف 
ارتقا و توســعه  روابط عمومي  ها برگزارشــد، 
توصیه شده است تا براي نیل به این هدف و 
سرعت بخشي به تغییرات اساسي و بنیادي 

روابط عمومي هــای کشــور مــواردي چون 
استفاده از نیروهاي تحصیل کرده و متخصص 
در این رشــته، حضور فعال و شــرکت در 
نمایشــگاه ها، کنفرانس ها و گردهمایي هاي 
تخصصي، استفاده از مشــاوره افراد مجرب 
و پیشکســوت، شرکت در دوره هاي مختلف 
آموزشــي در زمینــه روابط عمومي  و تغییر 
ســاختار سازماني متناســب با نیازهاي هر 

سازمان را جدي بگیرند. 
در این جشــنواره بیــش از 400 نفر در 
کارگاه و سمینار، 62 سازمان در نمایشگاه، 
193 روابط عمومي  در بخش رقابتي شرکت 
کردند و در مجموع بیش از 1000 اثر مورد 

ارزیابي قرار گرفت. 
در این مراسم، دكتر مظاهري، رییس کل 
بانک مرکزي، به عنوان چهره  برتر ارتباطي 
دولــت معرفي شــد و انجمــن متخصصان 
روابط عمومي  با اهداي لوح از وي تقدیر كرد. 
é شــورای سیاســت گذاری: غالم 
عباس افشــار )نایب رئیس انجمن(، مهدی 
انجمــن(، حمید ضیایی  باقریان )دبیر کل 
پرور )مدرس دانشــگاه(، محمدرضا رسولی 
)عضو هیئت مدیره انجمن(، ســید شــهاب 
سید محســنی )عضو هیئت مدیره انجمن(، 
مدیره  هیئــت  )عضو  اختیــاری  محمــود 
نیا )عضو هیئت  انجمن(، محمد خجســته 
مدیره انجمن(، حامدرضا اســماعیلی )عضو 
هیئت مدیــره انجمن(، قربانعلی تنگشــیر 

)بازرسی انجمن(.

É جشنواره پنجم
پنجمیــن جشــنواره ملــی انتشــارات 
انجمــن متخصصان  روابط عمومی توســط 
روابط عمومــی ایــران در روزهای ۱۸ و ۱۹ 
اســفند ماه ۱۳۸۸ در مرکــز آفرینش های 
هنری کــودکان و نوجوانان در تهران برگزار 

شد.
سمینار تخصصی نشر الکترونیک همزمان 
بــا هدف ارتقای دانش و معرفی شــیوه ها و 
ابزارهــای نوین ارتباطی به کارشناســان و 
دســت اندرکاران حوزه روابط عمومی در روز 

۱۹ اسفند ماه ۱۳۸۸ برگزار شد.
در جشــنواره پنجم برای نخستین بار از 
سوی هیات رییسه جشــنواره، مصوب شد 
تا آرشــیوهای الکترونیکی، مکتوب، کتاب، 
اخبار، مقاالت و تصاویــر و کارنامه عملکرد 

فعالیت ها نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
غالمعباس افشــار دبیر اجرایی جشنواره 
در خصــوص بخش هــای مختلــف ایــن 
جشــنواره گفت: جشــنواره ملی انتشارات 
امســال با اســتفاده از تجــارب چهار دوره 

قبلی توانســته به یک تکامل نســبی برسد 
و شــامل بخش های رقابتی است که در آن 
عملکرد روابط عمومي های کشــور در هشت 
شاخه سرمقاله، مقاله، گزارش، خبر، صفحه 
خواننــدگان، عکس، مصاحبه و صفحه آرایی 
مــورد ارزیابی قــرار گرفته و آثــار برتر در 

مراسم اختتامیه جشنواره معرفی شدند.
بــر پایه فراخــوان انجمــن متخصصان 
روابط عمومي بالغ بر 1800 اثر به دبیرخانه 

جشنواره ارسال شد.
همچنین بر پایه برنامه ریزي انجام شده 
در هیأت داوري تمامي آثار رســیده در سه 
مرحله مجزا به وسیله استادان و كارشناسان 
خبــره این بخش مورد ارزیابي و داوري قرار 

گرفت و از این میان 167 اثر برگزیده شد.
بررســي آثار و مســتندات حاكي از آن 
است كه گرچه انتشارات الكترونیكي و چاپي 
روابط عمومي به لحاظ كمي از رشــد و تنوع 
قابل توجهي برخوردار شده است اما به لحاظ 
كیفي در پاره اي از رشته هاي مورد ارزیابي، 
از رشد مناســبي برخوردار نیست و امكان 
انتخاب بــراي داوران جشــنواره را محدود 
مي ساخت كه در ذیل برخي از كاستي هاي 

مورد اشاره به استحضار مي رسد:
الف( در ســال هاي اخیر روابط عمومي ها 
تالش كرده اند تا به انتشــارات الكترونیكي 
خود قدرت و قوت ببخشند اما در این مسیر 
پاره اي اشــكاالت چون عدم رعایت ســبك 
نــگارش متناســب وب و عــدم بهره گیري 
مناسب از تكنیك هاي مرتبط و به روزرساني 
متناســب آن از مهم ترین مسایل انتشارات 

الكترونیكي محسوب مي شود.
ب( در بخش نشــریات داخلي در زمینه 
تولیــد خبر، نــگارش مقالــه و مصاحبه و 
گــزارش، اخبــاري كــه داراي ارزش هاي 
خبري، تازگي، دربرگیري یا شــگفتي براي 
كاركنان باشــد كمتر مشــاهده شده است. 
عمده مطالب گزارشــي و خبري به انعكاس 
فعالیت هاي مدیران اختصاص داشــت و بر 
عنصر شــهرت افراد اســتوار بود. همچنین 
نگارش مقاالت و ســرمقاله ها نیازمند تالش 

علمي و قدرت بیشتري است.
ج( در بخش صفحه آرایي و طراحي عكس 
و پوستر، گرچه وضعیت نسبتًا بهتري دیده 
مي شــود اما كماكان اســتفاده از قالب هاي 
كلیشــه اي و بدون ارتباط با هویت سازماني 
مشهود اســت. اســتفاده از رنگ، عكس و 
تیترها بیشــتر ســلیقه اي به نظر مي رسد و 
نیازمند به كارگیري استانداردهاي مطرح در 

این زمینه است.
به طــور كلي مقایســه آثار انتشــاراتي 

روابط عمومي هاي این دوره با دوره هاي قبل، 
حاكي از رشد كیفي قابل مالحظه اي نیست. 
معــدود روابط عمومي هایي كه در دوره هاي 
قبل حضور داشــته اند با توجه به آشــنایي 
با روحیــه رقابت در این جشــنواره تالش 
كرده اند تا آثار متفاوت تر و متمایزتري تولید 

و به جشنواره ارسال كنند.
ســمینار تخصصــی نشــر الکترونیک با 
هــدف ارتقــای دانش و معرفی شــیوه ها و 
ابزارهــای نوین ارتباطی به کارشناســان و 
دســت اندرکاران حوزه روابط عمومی در روز 

۱۹ اسفند ماه ۱۳۸۸ برگزار شد.

É جشنواره ششم
ششــمین جشــنواره ملــی انتشــارات 
روابط عمومی در روزهای ۱۱ و ۱۲ اسفندماه 

۱۳۸۹ در تهران برگزار شد.
این جشنواره در دو سطح ملي و استاني 
و در ســه بخش رقابتي، كارگاه آموزشي و 
برگزار  الكترونیك،  نشــر  تخصصي  سمینار 
شد. برترین هاي روابط عمومي در بخش هاي 
ســرمقاله، مقاله، گــزارش، خبــر، صفحه 
خوانندگان، عكــس، مصاحبه، صفحه آرایي، 
تولید كتاب، بروشــور، پوســتر و ویژه نامه و 
همچنین وب ســایت و خبرنامه الكترونیكي 

معرفي و تقدیر شدند.
آیین اختتامیه این جشــنواره که بعد از 
ظهر روز 12 اســفند در سالن همایش های 
شهید قندی وزارت ارتباطات و فن آوری و با 
حضور اساتید و صاحب نظران روابط عمومی 
کشور برگزار شد، بیش از 1500 اثر از 105 
دســتگاه مورد بررسی قرار گرفت که نسبت 
به سال گذشته 20 درصد رشد از خود نشان 

می دهد.
در مراسم اهدای جوایز ششمین جشنواره 
ملی انتشــارات روابط عمومی های کشور که 
به همت انجمن متخصصــان روابط عمومی 
ایران همه ســاله برپا می شــود سیدشهاب 
سیدمحســنی رییــس این انجمــن و دبیر 
جشنواره، به برنامه های جشنواره اشاره کرد 
و تقویت ادبیات علمی و نظری روابط عمومی 
ایران و حمایت از کتاب ها و نشریات منتشر 
شــده در این عرصــه را از جمله برنامه های 
انجمن دانست که به گفته  وی باعث اعتالی 

دانش روابط عمومی در کشور خواهد شد.
محمد خجسته نیا مدیر اجرایی جشنواره 
نیز در ســخنانی با اشــاره به این که »اگر 
انجمن هــای تخصصی مــورد حمایت قرار 
گیرند نفع آن بــه کل جامعه  روابط عمومی 
ایران خواهد رســید«، اظهار امیدواری کرد 
که انجمن هــای تخصصی این حوزه بتوانند 

متولــی کارهــای روابط عمومی در کشــور 
باشند.

در ایــن مراســم »تــژا میرفخرایی« و 
»کاظم متولی» دو تن از اســاتید دانشگاه و 
پیشکسوتان روابط عمومی ایران به سخنرانی 

پرداختند.
کاظم متولی در این آیین تاکید کرد که 
ارتباط، چه با شــیوه های سنتی چه با ابزار 
نوین باید در فضایی صمیمی و آرام صورت 
گیرد چرا که بســیاری از مــردم علی رغم 
همه این پیشــرفت ها هنوز از روابط عمومی 
شــکایت دارند و شاید بخشی از این مشکل 
به تبلیغات پرحجم، سنگین و خسته کننده 

باز می گردد.
وی جــدا کــردن دو حــوزه تبلیغــات 
و اطالع رســانی از یکدیگــر و توجــه بــه 
افکارســنجی در روابط عمومــی را از اصول 
اصلــی و بنیادی روابط عمومی دانســت که 

باید در سازمان ها به آن بیشتر توجه شود.
با طرح  همچنین تــژا میرفخرایی نیــز 
دو ســوال از حضار، توجه به درآمدزایی در 
نشریات روابط عمومی و ارایه اطالعات مورد 
نیاز کارکنان مانند مســایل مالی و اداری به 
منظور افزایش اهمیت انتشــار این نشریات 
را از جمله موضوع هایی دانســت که باید در 
باره آن بررسی و کارشناسی بیشتری صورت 

گیرد. 
زارعیــان،  داود  داوران:  هیــأت   é  
محمدرضا رســولي، تژا میرفخرایي، ســید 
شهاب سید محســني، محمد خجسته نیا، 
باقریان، علیرضا  غالم عباس افشــار، مهدي 
كتابــدار، حســین امامــي، امیر مســعود 
مظاهري، علي فروزفر، مهدي منتظر القائم، 
محمــود مختاریان، حامدرضا اســماعیلي، 
حمید شكري، قربانعلي تنگشیر، محمدعلي 

سپهرافغان.

É جشنواره هفتم
هفتمیــن جشــنواره  ملــي انتشــارات 
روابط عمومي هــا و اولین همایش تخصصي 
تولیــد محتــوا در روابط عمومــي ، روز ۲۵ 
تیرمــاه ۱۳۹۱با حضور اســاتید ارتباطات 
و روابط عمومــي و جمعــي از مدیــران و 
كارشناســان روابط عمومــي ســازمان ها و 
دســتگاه هاي اجرایي در سالن شهید قندي 
وزارت ارتباطات و فن آوري اطالعات برگزار 

شد.
در افتتاحیه  این مراسم ابتدا سیدشهاب 
سیدمحســني - عضو هیات مدیره انجمن 
متخصصــان روابط عمومــي - گفت: یكي 
از دالیل مهم برگــزاري همایش تخصصي 

تولیــد محتــوا، همزمــان بــا برگــزاري 
جشــنواره انتشــارات روابط عمومي، وجود 
انتشاراتي  پیام هاي  در  ضعف هاي محتوایي 
دســت اندركاران این حوزه براي مخاطبان 

خود بوده است.
وي افزود: هدف اصلــي از برگزاري این 
همایش، آسیب شناســي و ارائه  راهكار هاي 
ارتقــای تولیدات  افزایــش و  موثر بــراي 
انتشــارات روابط عمومي هاســت، چراكــه 
معتقدیم اگر یك نشریه یا بروشور سازماني 
از كاغذ و چاپ با كیفیت اســتفاده كند، اما 
محتوا و پیام غني و جذاب نداشــته باشد، 

نمي تواند براي مخاطب تاثیر گذار باشد.
در ادامه این مراسم، استاد علي میرسعید 
قاضي درباره جایگاه روابط عمومي و اهمیت 
تولیــد محتوا اظهــار كــرد: پرفروش ترین 
كتاب صنعت هوانوردي در جهان توســط 
یك مســئول روابط عمومي نوشــته شده و 
علت موفقیت ایــن كتاب نیز محتواي غني 
و قابل فهم براي عموم مخاطبان بوده است. 
مطمئن باشــید نشــریه نیز چنانچه داراي 
محتواي قابل تامل و جذاب باشــد، ماندگار 

مي شود.
وي افزود: مهم ترین كار شــما در انتشار 
یك نشــریه خوب این است كه ابتدا بدانید 
چه مي خواهید بگوییــد و بعد به چگونگي 
بیان آن فكر كنید. در واقع نویسنده مطلب 
اول باید به مفهوم مســلط باشد و سپس از 
واژگان و اصطالحات مناسب استفاده كند. 

این سیر راز ماندگاري نشریه شماست.
دكتــر مهدي محســنیان راد نیز در این 
همایش با ارائه  نتیجــه یك تحقیق، گفت 
پیام شــامل هر نوشــته، تصویــر و حتي 
صداست و هر پیام پدیده اي منحصر به فرد 
اســت، اگرچه پیام واحد ي بارها خلق شود، 
چرا كه یك پیــام نمي تواند دقیقا از همان 
راه قبل یا باز زمینه  پیشین ارسال، تكرار و 

دریافت شود.
متفــاوت  ادراكات  داد:  ادامــه  وي 
نشان دهنده  معاني متنوع ذهني مخاطب از 
كلمات اســت. درواقع معني حاصل جریان 
شناخت و فراگرد ارتباط در حیات اجتماعي 

است.
دكتر احســان پوري - استاد دانشگاه - 
نیز با موضوع الگوي ساختار و فرآیند تولید 
محتوا در پورتال هاي سازماني به سخنراني 
پرداخت و گفت: استراتژي اصلي این است 
كه ســاختار یك پورتال بایــد در خدمت 

محتواي آن قرار بگیرد.
در بخش دوم برنامه هاي مراســم، دكتر 
یونس شكر خواه درباره محتواي الكترونیك، 

در جشنواره 
پنجم برای 
نخستین بار 
از سوی هیات 
رییسه جشنواره، 
مصوب شد 
تا آرشیوهای 
الکترونیکی، 
مکتوب، کتاب، 
اخبار، مقاالت 
و تصاویر و 
کارنامه عملکرد 
فعالیت ها نیز 
مورد ارزیابی 
قرار گیرد

مهم ترین كار 
شما در انتشار 

یك نشریه خوب 
این است كه 

ابتدا بدانید چه 
مي خواهید بگویید 
و بعد به چگونگي 

بیان آن فكر كنید. 
در واقع نویسنده 
مطلب اول باید به 

مفهوم مسلط باشد 
و سپس از واژگان 

و اصطالحات 
مناسب استفاده 

كند. این سیر راز 
ماندگاري نشریه 

شماست
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خالقیــت و نــوآوري گفــت: نشــانه  یك 
دگرگوني بســیار شــتابنده در حوزه  تولید 
محتوا در حوزه  ارتباطــات و روابط عمومي 
دیده مي شــود كه باید نسبت به آن آگاه و 

آماده باشیم وگرنه شاید تنها شویم.
در بخــش پایاني جشــنواره، غالمعباس 
افشار - رییس انجمن - با اشاره به تاریخچه 
انجمن متخصصان روابط عمومي و جشنواره  
انتشــارات روابط عمومي گفت: زماني  ملي 
كه درســال 1381 اولین جشــنواره ملي 
انتشــارات روابط عمومي برگزار شد، گمان 
نمي رفت شــاهد بلوغ این جشنواره باشیم، 
اما امروز خوشــحالیم كه با حضور پرشــور 
و مســئوالنه روابط عمومي هــاي كشــور و 
حمایت اعضاي این خانــواده بزرگ، عالوه 
بر برگــزاري جشــنواره  هفتم، نخســتین 
همایــش تولید محتــوا در روابط عمومي را 
هم برگزار مي كنیم. اعتقاد راسخ داریم كه 
این جشــنواره مرهون حمایت هاي بي دریغ 

خانواده روابط عمومي ایران است.
پیشكســوت   - عبــاس زاده  هوشــنگ 
روابط عمومي - هــم در این همایش گفت: 
نقش روابط عمومي بســیار مهم و حساس 
اســت. روابط عمومي مي توانــد یك نهاد و 
ســازمان را به عرش پاك یــا فرش خاك 
بكشــاند و نقشــي تعیین كننده در معرفي 

چهره سازمان دارد.
وي به نقل از اســتاد فقید روابط عمومي، 
دكتــر نطقــي گفت: هــر ســازمان همان 
روابط عمومي را دارد كه الیق آن است، پس 
تالش كنیم تا مدیران الیقي باشیم و چهره  
سازمان خود را با عمل خوب مان در انتظار 
عمومي چهره اي خوشایند و محبوب نشان 

دهیم.
هم چنین در این مراســم از سیدشهاب 
سیدمحســني به عنوان عضو هیات مدیره 
فعــال انجمــن متخصصــان روابط عمومي 
تقدیر شــد و در پایــان بیانیــه هفتمین 
جشــنواره  توسط دكتر محمدرضا رسولي - 
دبیــر كمیته  علمي قرائــت و 176 اثر برتر 
انتشاراتي معرفي و روابط عمومي هاي آن ها 
تجلیل شد. همزمان با جشنواره، دو کارگاه 
آموزشــی؛ اصول و فنــون طراحی و تولید 
بروشــور، برنامه ریزی نشر در روابط عمومی 

شد.
در بیانیــه هیات داوران این جشــنواره 
از» ضعف در گردآوری آثار«، »توجه کمتر 
بــه تهیه مقاالت« و »بــی توجهی به تهیه 
گزارش های تحقیقــی« به عنوان مهم ترین 
فرصت های بهبوددر آثار رسیده به جشنواره 

یادشده بود.

É جشنواره هشتم
انتشــارات  ملی  جشــنواره  هشــتمین 
روابط عمومی  و دومین همایش تولید محتوا 
در روزهای 17 و 18 اردیبهشــت ماه۱۳۹۲ 
با سخنرانی صاحب نظران و اساتید برجسته 
علوم ارتباطات در سالن همایش های سازمان 
اسناد و آرشــیو کتابخانه ملی ایران برگزار 
شد تا بار دیگر معرفی برگزیدگان جشنواره 
همراه بــا آخریــن نظــرات و دیدگاه های 
ارتباطی مطرح شده توسط سخنرانانی نظیر 
دکتر علی اکبر جاللی و دکتر محسنیان راد، 
ثبــت و روز به یادماندنی را بــرای خانواده 

بزرگ روابط عمومی  کشور رقم زند. 
مهدی باقریــان، دبیر دومیــن همایش 
تولیدمحتــوا و هشــتمین جشــنواره ملی 
گفت:  روابط عمومی  طی سخنانی  انتشارات 
جشــنواره و همایش تولید محتــوا یکی از 
آن جاهایی اســت که انجمــن متخصصان 
روابط عمومی  می تواند به ســمت الگوسازی 
و استانداردســازی بویژه در بخش انتشارات 
که موضوع جشنواره هم هست حرکت کند.

دبیر جشنواره انتشــارات گفت: با توجه 
به آثاری که از روابط عمومی های واحدهای 
مختلف کشــور به دبیرخانه جشنواره رسید 
و نظراتــی که داوران در مــورد نقاط ضعف 
و قــوت آثار ارائه دادند بحث الگو ســازی و 

استاندارد سازی را ضروری ساخته است. 
دکتر مهدی محسنیان راد اولین سخنران 
علمی همایش با اشاره به پژوهش های جدید 
انجام شده با عنوان ادراک پیام پرداخته و در 
این مورد گفت: وقتی در سال 1346 دانشکده 
علوم ارتباطات تاســیس شد فضایی که یک 
ایرانی درآن احاطه شــده بود به وسیله یک 
پیام بســیار کمتر از فضای امروز بود. امروزه 
ما با انبوهی از پیام محاصره ایم که نسبت به 
40 سال پیش بسیار تغییر پیدا کرده است، 
ایــن انبوهی پیام درقالــب پیام های صوتی، 
تصویری، انواع نشانه ها و عکس ها در اینترنت، 
ماهواره، تلویزیون و مطبوعات است در حالی 
که ساعت دراختیار ما همان 24 ساعت است. 
بنابراین یک مســابقه خاصی در حال شکل 
گیری اســت که ما این همه پیام و تصویر را 
چگونــه ادراک می کنیم؟ در دانش ارتباطات 
این مسئله خیلی مهم شده است و چه اتفاقی 
در حال رخ دادن است. بر اساس منابع جدید 
2011 ادراک یک فرایند معنا ســازی است 
و بــه مقدار تجربه در حافظه مربوط اســت. 
تصویر بیشــترین ارتباط را دارد و هر چه به 
سمت کارهای گرافیکی بیاییم قدرت تجلی 
آن پیام و محتوا کمرنگ تر می شــود که نماد 

پایین ترین قدرت تجلی است.

وی اضافه کرد: معنی در پیام وجود ندارد 
بلکــه در داخل مغز من و شــما تحت تاثیر 
مجموعه ای از تجربیــات قرار دارد که البته 
هر پیام خصوصیت خــاص خودش را دارد 
و می تواند قــدرت ادراک را برای ما تعیین 
کند. یک سری پیام ها بین المللی هستند که 
در طول زمان تغییــر نمی کنند و هر آدمی 
با هر زبانــی در هر زمانی ببیند آن را درک 
می کند، این ناشــی از رمز و راز آن نشــان 
است که هم خصلت های حاکم بر فرد و هم 
خصلت های حاکــم بر پیام در هم می آمیزد 
و ادراک را تعییــن می کند که این اطالعات 
را بــا تحقیقاتی که در 26 ســال پیش در 
خارج صــورت گرفت و همیــن تحقیق در 
زمان کنونی ایران انجام شــد همان نتیجه 

به دست آمد.
دکتر حسین علی افخمی دیگر سخنران 
علمی این همایش با موضــوع عوامل موثر 
تولیــد محتوا در روابط عمومــی پرداخت و 
اصلی تریــن رکن مدیریت  را  روابط عمومی 
تعریف و گفــت: روابط عمومــی یعنی چه 
می گوییــم، چــه می کنیم و دیگــران در 
مورد محتــوا و عملکرد ما چــه می گویند. 
روابط عمومی بــه مدیریت کمک می کند تا 
شناخت پیدا کند نسبت به عامه که نگرش 
و برداشــت های مختلفی از ســازمان دارند. 
وقتی ما بتوانیــم درک متقابل را باال ببریم 
و برنامــه ای را تنظیم و اجرا کنیم که بتواند 
اهــداف اجرایی یــک ســازمان را در عمل 
به جلــو پیش ببرد که این یکــی از اعمال 

مدیریت است.
وی افزود: وقتی علم و هنر روابط عمومی 
ارزشــمند است که کسانی که در این حرفه 
کار می کننــد به قواعــد و مقررات حرفه ای 
احتــرام بگذارند و تالش کنند هر چه زودتر 
ما بتوانیم مقــررات اخالقی و صنفی حاکم 
بر حرفــه روابط عمومــی را تنظیم کنیم و 
هدفمند و قانونمند شــوند تا بتوانیم نظارت 

همراه با اعتال در این عرصه داشته باشیم.
دکتر علی اکبر جاللــی پدر علم فناوری 
اطالعات ایران نیز در این همایش سخنرانی 
خود را با این مقدمه شروع کرد که محتوای 
دیجیتال و محتوای فیزیکی را درک نکرده ایم 
و نمی دانیم چه زمانی آمده و چه زمانی رفته 
و حــاال در مورد آن بحث می کنیم، محتوای 
فیزیکــی یعنی آنچه کــه االن در کتاب به 
صورت نوشــته می بینیم فیزیک و جسم آن 
به دســت ما می آید، االن چیزی که به وجود 
آمــده از موج چهــارم باالتر اســت، یعنی 
یــک پدیده دیجیتال ایده ها و نظرات شــما 

همان طور که به صورت محتوا است.

دکتر جاللی اطالعات را به سیلی تشبیه 
کرد و گفت: االن سرعت اطالعات در فضای 
ســایبر به حدی زیاد اســت که بســیاری 
از اندیشــه ها، تفکرات، ذهنیت هــا و تمام 
تالش های تاریخ طول بشــر را مورد سوال 
قرار می دهد و بعضی هــا را جابه جا می کند 
و بعضی هــا هم که قوی هســتند کیفیت و 

توانمندی آنها باال می رود.
وی افزود: اگرســال 2050 را تصور کنیم 
به نظرتان چه اتفاقاتی رخ می دهد که قطعًا 
بعضی از ما در آن زمان هم هســتیم، دنیای 
ارتباطات و IT به چه جایی می رسد. این ها 
موضوعاتی اســت که باید به آن فکر کنیم و 

برایش برنامه داشته باشیم.
میزگرد بررسی و آسیب شناسی وضعیت 
تولید محتــوا در روابط عمومی با ســخنان 
هوشمند سفیدی آغاز شــد. وی گفت: اگر 
دقت کنیم محتوا هسته مرکزی پیام است و 
صرفًا خود پیام نیست، متوجه می شویم که 
در گفت و شنودی که ما درآن پیام را انتقال 
می دهیم و تالش می کنیم که پیام مخاطب 
را دریافت کنیــم تا در پیام های بعدی خود 
آن را تســهیل کنیم و از نقش اســتراتژیک 
و حیاتی محتوا باخبر شــویم. در نتیجه اگر 
در روابط عمومی ها از یک محتوای مناســب 
استفاده نکنند فرایند گفت وشنود، برقراری 
ارتباط و به دنبــال آن خاصیت هایی که از 
ارتباط پیــدا می کنیم، دچار اختالل خواهد 

شد.
دکتر امامی مدرس دانشــگاه نیز دراین 
میزگــرد با تاکید بر اینکــه طبق تحقیقات 
به عمل آمده، مخاطب امروز حوصله خواندن 
همه مطلب را تا پایــان آن ندارد افزود: در 
سایت های خبری تیتر، لید و نهایتًا پاراگراف 
نخســت مهم ترین قســمت هایی هســتند 
که مخاطب نســبت به مطالعه  آن مبادرت 
می کند و لذا در دنیا ســبک نگارش خبر به 
شکل t که مهم ترین موضوعات در چند سطر 
ابتدایی باید آورده شود، به کار برده می شود 
و لــذا با در نظر گرفتن این موضوعات ایجاد 
تغییر در شکل و ظاهر شیوه های نگارش در 
کنار محتوای عرضه شــده اهمیت به سزایی 

دارد.
اســتاد فروزفر از دیگر اساتید حاضر در 
میزگرد نیزبه چالش هــای تولید محتوا در 

حوزه نشر مکتوب اشاره کرد.
اختتامیه  مراســم  بخش  در  همچنیــن 
هشتمین جشنواره، سیدشهاب سیدمحسنی 
به  روابط عمومی،  متخصصان  انجمن  رییس 
بازگو کــردن اهداف جشــنواره و همایش 
پرداخــت و گفــت: ما تمام ســعی خود را 

کردیم که نقاط ضعف دوره های گذشــته را 
کم کرده و به نقاط قوت جشنواره بیافزاییم 
و بر حســب شرایط و پیشــرفت های روز بر 
غنای همایش و جشــنواره بیفزاییم که این 
نتیجه تالش چند ماهه همه همکارانی است 
که ما را جهت هر چه بهتر برگزار شدن این 

رویداد علمی یاری دادند.
وی با اشــاره به اینکه بســیاری از اقالم، 
تولیدات و فنون انتشــاراتی روابط عمومی ها 
از کیفیــت الزم برخــوردار نیســتند و از 
ســویی تولید محتوا در تولیدات انتشاراتی 
نقش مهمی در جــذب و اثرگذاری بر روی 
مخاطبان ایفا می کند افزود: طی دو ســال 
اخیر در کنار برگزاری جشــنواره انتشارات، 
همایــش تخصصی تولید محتــوا با حضور 
اســاتید و صاحب نظران برجسته این رشته 
برگزار شــد که در ســطح ملی و استانی با 

استقبال بسیارخوبی نیز مواجه شده است.
روابط عمومی،  متخصصان  انجمن  رییس 
هدف اصلــی از برگزاری این جشــنواره را 
آشنایی با اصول و استانداردهای نشر مکتوب 
و الکترونیــک در روابط عمومی عنوان کرد و 
گفت: ارایه آثار و تجارب موفق انتشــاراتی 
و توســعه و ارتقــای ســطح توانمندی ها و 
مهارت های مدیران و کارشناســان در حوزه 
نشر و همچنین تبیین نقش تکنولوژی نوین 
ارتباطی و آموزشی در فرایند انتشارات و در 
انتخاب راهکارهای مناسب برای  نهایت نیز 
اعتال و ارتقای نشــر الکترونیک از مهمترین 
اهــداف برگــزاری همایــش و جشــنواره 

انتشارات است.
انتشــارات  ملی  جشــنواره  هشــتمین 
روابط عمومی با شــرکت 150 روابط عمومی 

دولتی و غیردولتی با 1800 اثر برگزار شد.

É جشنواره نهم
آییــن اختتامیه نهمین جشــنواره ملی 
انتشارات روابط عمومی با حضور »محمدرضا 
صادق« مشاور رســانه ای رییس جمهوری، 
»احمــد مســجدجامعی« رییس شــورای 
مدیرعامل  تهران، »محمد خدادی«  شــهر 
ســازمان خبرگزاری جمهوری اســالمی و 
جمعــی از پیشکســوتان و فعــاالن عرصه 
روابط عمومی عصر روز دوشــنبه دوم تیرماه 
۱۳۹۳ در ســالن اجتماعات هتل بزرگ ارم 
به همت انجمن متخصصــان روابط عمومی 
و با همکاری موسسه کارگزار روابط عمومی 

برگزار شد.
رســانه ای  مشــاور  صادق«  »محمدرضا 
رییس جمهور در این مراسم با اشاره به اینکه 
روابط عمومی،  انتشــارات  جشنواره  نهمین 

روابط عمومی هاست،  در  الگوسازی  بر  بنایی 
اظهار داشت: امروز این جشنواره با برگزاری 
کارگاه های آموزشــی و ایجاد میدان رقابت 
بین دستگاه ها و بخش های مختلف، توانسته 
بنایی بر الگوسازی در روابط عمومی ها باشد.

تصریح  رییس جمهور  رســانه ای  مشاور 
کرد: بخشی از مشــکالت پیش آمده برای 
روابط عمومی در ســال های گذشته که مانع 
پیشــرفت آنها شده اســت، به انتظار صرف 
دســتگاه ها از روابط عمومــی بــرای تبلیغ 
دســتگاه ها  فعالیت های  برجسته ســازی  و 

برمی گردد.
وی با اشــاره به حضور مردم در انتخابات 
سال گذشته گفت: حضور حماسی مردم در 
پای صندوق های رأی در انتخابات ریاســت 
جمهوری در سال گذشته نشانه روی آوردن 
مردم به گفتمان اعتدال و بیزاری از تبلیغات 

همه جانبه و یکسویه است.
مشاور رســانه ای رییس جمهور با اشاره 
به اینکــه روابط عمومی ها باید راه اعتدال را 
در عملکرد خــود پیش بگیرند، عنوان کرد: 
وظیفه  به  می تواند  روابط عمومــی  هنگامی 
خود یعنی برقراری ارتباط دو ســویه عمل 
کند که عملکرد آن نه بر اســاس افراط و نه 
تفریط باشد. بلکه باید وجه اعتدال را پیش 

بگیرد.
»صادق« با اعتقاد بر اینکه روابط عمومی 
در انتشارات نیز باید به سمت اعتدال برود، 
روابط عمومی ها در  امروزه خروجــی  افزود: 
انتشــارات نیز باید به سمت اعتدال گرایی و 
دوری از هرگونــه بزرگ نمایی و اغراق برود 
چرا که در گذشته شاهد نتیجه افراطی گری 

در مطبوعات بودیم.
اسالمی  شورای  جامعی«رییس  »مسجد 
شــهر تهران بــا بیــان اینکه وجــه اولیه 
روابط عمومی نگرش هنرمندانه است، عنوان 
کرد: وقتی روابط عمومی با هنر پیوند بخورد، 
جنبه هــای مختلفی از آن ظهور می کند که 

نتیجه آن خالقیت است.
رییس شورای اسالمی شهر تهران اظهار 
داشــت: هر روابط عمومی تأثیرگذار و موفق 
حتمًا یک عنصر هنــری دارد که باید آن را 

جستجو کرد.
وی با اعتقاد بر اینکه روابط عمومی حوزه 
محرمانه نــدارد، گفت: مناســبات امروز به 
جایی رسیده که حوزه محرمانه را به حداقل 
رسانده اســت. امروز در روابط عمومی حوزه 
محرمانــه نداریم. بلکه اعتمــاد به عنصر و 
خالقیت انسانی است که به جوهر همکاری 

احترام می گذارد.
مسجد جامعی تصریح کرد: روابط عمومی ها 

مناسبات 
امروز به جایی 

رسیده که حوزه 
محرمانه را به 

حداقل رسانده 
است. امروز در 

روابط عمومی 
حوزه محرمانه 

نداریم. بلکه 
اعتماد به عنصر 

و خالقیت انسانی 
است که به جوهر 
همکاری احترام 

می گذارد

وقتی علم و هنر 
روابط عمومی 
ارزشمند است 
که کسانی که در 
این حرفه کار 
می کنند به قواعد 
و مقررات حرفه ای 
احترام بگذارند و 
تالش کنند هر چه 
زودتر ما بتوانیم 
مقررات اخالقی 
و صنفی حاکم بر 
حرفه روابط عمومی 
را تنظیم کنیم و 
هدفمند و قانونمند 
شوند تا بتوانیم 
نظارت همراه با 
اعتال در این عرصه 
داشته باشیم
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باید جایگاه خالی ذهن مخاطب را پیدا و روی 
آن سرمایه گذاری کنند.

رییس شورای اسالمی شهر تهران افزود: 
در کار روابط عمومــی احتــرام به مخاطب 
و صداقــت داشــتن، از اصول انــکار ناپذیر 
روابط عمومی است که می تواند در این زمینه 

کارساز باشد.
در ادامــه »دکتــر باقــر ســاروخانی« 
اســتاد ممتاز دانشــگاه تهران با بیان اینکه 
روابط عمومی جایگاه عشــق و طلوع انسانی 
است، اظهار داشــت: داستان روابط عمومی، 
داســتان عشــق، خالقیت و ادغام ذهن در 

روابط عمومی ها است. بنابراین روابط عمومی 
کــه می خواهد تولید پیــام کند و پیام را به 
اعمــاق جامعه و دل و ذهــن آدم ها انتقال 
دهــد، باید قبــل از همه قلب خــود آن را 

بپذیرد.
وی توان ذاتی، پردازش، تجربه و انگیزش 
را از ویژگی هــای روابط عمومی دانســت و 
گفت: هر کســی که می خواهد وارد شــغل 
شریف روابط عمومی شــود، باید دارای توان 
ذاتی، پردازش که توانی ذاتی است و تجربه 
و انگیزش باشــد. این چهار ویژگی باید در 

درون روابط عمومی ها تجلی گردد.

استاد ممتاز دانشــگاه تهران با اشاره به 
روابط عمومی  در  مخاطب شناســی  اهمیت 
افزود: ما برای مخاطب می نویسیم، بنابراین 
مخاطب در ذهن و پیام ما قرار گرفته است. 
برای این منظور باید از طریق پیام فهم پذیر، 
شناخت ســاختار ذهنی و آنیت، مخاطب را 

جذب کرد.
»محمد خــدادی« مدیرعامل ســازمان 
خبرگزاری جمهوری اســالمی با بیان اینکه 
امروز باید از ارتباطات به رسانه برسیم اظهار 
داشــت: در گذشته از رســانه به ارتباطات 
می رسیدیم اما امروز با تحول در فضای افکار 
عمومی، رسانه به یکی از مدل های ارتباطی 

تبدیل شده است.
بایــد در  اینکــه  بــر  اعتقــاد  بــا  وی 
روابط عمومی ها یک آسیب شناســی صورت 
بگیرد گفــت: در بحــث روابط عمومی باور 
داریــم که موفق نبوده ایم و بــه راحتی نیز 
این موفقیت به دست نمی آید. آنچه که امروز 
به عنوان روابط عمومی ایفای نقش می کند، 
چه مقدار توانســته قــدرت برقراری ارتباط 
را داشــته باشــد. بنابراین باید یک آسیب 
شناسی در دل روابط عمومی ها صورت بگیرد 
و یــک بازنگری در موضوع ارتباط و بســتر 

روابط عمومی داشته باشیم.
جمهوری  خبرگزاری  سازمان  مدیرعامل 
اســالمی با بیان اینکه روش های سنتی باید 
مــورد بازنگری قرار گیرند، تصریح کرد: باور 
کنیم کــه در روابط عمومی نیــاز به تعمق، 
بازنگری اصولی و اساسی به روش های سنتی 
و شــناخت بیشتر از فعالیت خود داریم زیرا 
بقای هر دســتگاهی بــه روابط عمومی در 

ارتباطات برمی گردد.
همچنین »هادی کمرئی« رییس انجمن 
متخصصــان روابط عمومی آثار ارســالی به 
نهمین جشــنواره ملی انتشــارات را دارای 
رشــد و بالندگی دانســت و اظهار داشــت: 
نهمین جشــنواره مــل انتشــارات با بحث 
آموزشــی و رقابتــی همراه بــود. در بحث 
آموزشــی دو کارگاه با عناوین اینفوگرافیک 
در روابط عمومی و شیوه های نگارش در وب 
برگزار شــد. در بخش رقابتی نیز ۱۲۰ اثر از 
وزارتخانه ها، موسسات و نهادهای خصوصی 
به دبیرخانه ارســال شد که در ۱۵ بخش به 
رقابت پرداختند. خوشبختانه در سال جاری 
آثار ارســالی از رشد و بالندگی بسیار زیادی 

برخوردار بود.
رییس انجمــن متخصصان روابط عمومی 
با اشــاره به اهمیــت حوزه انتشــارات در 
فعالیت هــای روابط عمومــی گفــت: بخش 
انتشــارات یکی از بخش هــای با اهمیت در 

حوزه فعالیت های روابط عمومی است. امروزه 
ابزارهای نوین، فضای متفاوتی را در اختیار 
روابط عمومی ها قرار داده است که نکته حایز 

اهمیت آن تولید محتوای با ارزش است.
وی عنــوان کــرد: اگر نــگاه اجمالی به 
ابزارهای موجــود در حــوزه روابط عمومی 
بیاندازیــم، متوجــه می شــویم کــه تولید 
محتــوای مناســب دارای ارزش اطالعاتی 
اســت که ارایه آن به مخاطیبن می تواند در 
ایجاد احساس مخاطبین به سازمان نقش با 

اهمیتی داشته باشد.
»کمرئــی« تصریــح کــرد: ویژگی این 
تبادل  رقابتــی،  فضــای  ایجاد  جشــنواره 
اطالعــات، دانش، تجارب و ایجــاد ارتباط 
بین روابط عمومی هاســت کــه باعث بهبود 
و گســترش روابط عمومی ها در ســازمان ها 
خواهد شــد. نکتــه حایز اهمیــت در این 
روابط عمومی ها  برنامه ریزی  بحث  جشنواره 
بود که روابط عمومی ها در این حوزه نیازمند 

تامل بیشتر هستند.
انتشــارات  ملــی  جشــنواره  نهمیــن 
روابط عمومــی، آثار ارســالی در بخش های 
نشــریه داخلــی برتر )در هشــت شــاخه: 
ســرمقاله، مقاله، گــزارش، خبــر، صفحه 
خوانندگان، عکس، مصاحبه، و صفحه آرایی(، 
برنامه انتشاراتی، انتشارات برتر روابط عمومی 
)کتاب، بروشــور، پوســتر، ویژه نامه، فیلم و 
تیزر(، بهترین ارتباط الکترونیکی )وب سایت، 
مولتــی مدیا، خبرنامه الکترونیکی، نســخه 
موبایلــی ســایت(، بهترین تبلیــغ مکتوب 
رپرتاژآگهــی(،  نشــریات،  در  )تبلیغــات 
تحلیل محتوا و کارشــناس برتر انتشــارات 
روابط عمومی مــورد ارزیابی قرار گرفته و به 

برترین های هر بخش جوایزی اهدا شد.

É جشنواره دهم
انتشــارات  ملــی  جشــنواره  دهمیــن 
روابط عمومی در دو ســطح ملی و استانی، 
بیست و هفتم مرداد سال ۱۳۹۴ برگزار شد.

این مراسم با حضور دکتر امیر خجسته، 
رئیس کمیســیون شــوراها و امور داخلی 
مجلس شــورای اسالمی،  حســن محرابی، 
مدیر کل مطبوعــات داخلی وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی،   اعضای هیــات مدیره 
انجمن متخصصــان روابط عمومی و مدیران 
و کارشناســان روابط عمومی دســتگاه های 
اجرایــی در بخــش دولتــی و خصوصی و 
همچنین برگزیدگان دهمین جشنواره ملی 
انتشارات روابط عمومی برگزار شد، تندیس و 
لوح تقدیر جشنواره به برگزیدگان اهدا شد.

در ابتدای این مراســم مهــدی باقریان، 

روابط عمومی  متخصصــان  انجمــن  رئیس 
ضمن تشکر از حضور مدیران و کارشناسان 
و میهمانان این مراســم و ضمن خرسندی 
از افزایش اســتقبال شرکت کنندگان که در 
دوره دهــم با جهشــی 20 درصدی همراه 
بوده اســت،  گفت: این جشــنواره توانسته 
اســت با حضور موثر و پر نشــاط سازمان ها 
و نهادهــای دولتی و غیــر دولتی به تقویت 
بنیــه علمــی روابط عمومی هــا کمک کند 
و در حــوزه انتشــارات روابط عمومی موثر 
باشــد. دلیل و مدعای این حرف، وجود آثار 
فاخری اســت که در عین کم و قلیل بودن،  
توانسته اند در دهمین جشنواره نشان دهند 
که در این زمینه پیشرفت هایی حاصل شده 
است. پیشرفت هایی که هر چند ما را راضی 
نمی کنــد ولی حکایت از تغییــر و تحول و 

تولید آثاری قابل توجه در این حوزه است.
باقریان با اشاره به این موضوع که از ابتدا 
شروع و آغاز این جشنواره یکی از هدف های 
اساســی و محوری آن استانداردسازی آثار 
روابط عمومي هــا در زمینه انتشــارات بوده 
اســت،  افزود: استانداردســازی و حرکت به 
ســوی اســتانداردکردن بخش های مختلف 
انتشــارات  در روابط عمومــی و از جملــه 
روابط عمومــی یکی از مســائلی اســت که 
توانسته است اثر خود را در این حوزه بگذارد 
و خوشبختانه طی سال های 93 و 94 موفق 
شــدیم دو جلد کتاب را کــه در بخش های 
مختلف اســتانداردهای خاص هر بخش از 
فعالیت های روابط عمومی را ارائه کرده اند با 
حمایت و پشتیبانی صمیمانه برخی نهادها 
و سازمان ها و اســاتید و صاحب نطران این 
حوزه تدوین و منتشــر کنیم. این در حالی 
است که در انجمن متخصصان روابط عمومی 
همواره بــه فن آوری های جدید و کاربرد آن 
در روابط عمومی و ارتباطات توجه داشته ایم 
و مقید بوده ایم که در هر موقعیتی از اتصاف 
به اخالق حرفه ای و تولید محتوای مناسب 

و موثر غفلت نکنیم.
نویســنده کتاب فنــون روابط عمومی با 
اشــاره به این موضوع که مــا هم از موضوع 
بی اعتمــادی در بحث برخــی جوایزی که 
در روابط عمومــی داده می شــود،  بی اطالع 
نیســتیم، افزود: مالک ما بــرای این که از 
داوری های این جشنواره دفاع کنیم، شفافیت 
در بررســی و اعالم آثار برگزیده و همچنین 
اعتمادی اســت که از این رهگذر از ســوی 
شرکت کنندگان ابراز شــده است و همواره 
شاهد افزایش ارســال آثار به این جشنواره 
بوده ایم و افزایش 20 درصدی ارسال آثار به 
جشنواره دهم حاکی از همین موضوع است.

در ادامه این مراســم استاد کاظم متولی 
کــه با وجــود کســالت و بیمــاری در این 
مراسم شرکت کرده بود در سخنانی،  گفت: 
انتشارات  ملی  برگزاری دهمین جشــنواره 
روابط عمومــی حاکی از آن اســت که اراده 
همــکاران و دوســتان ما بســیار بزرگتر و 
مستحکم تر از برخی مشکالت و ناگواری های 
این راه اســت و الحمداهلل ایــن راه با همت 
چنین مــردان و زنان و حمایــت مدیران و 
کارشناسان روابط عمومی ادامه خواهد یافت.

این اســتاد ممتاز روابط عمومــی افزود: 
به بیانــی می توان گفت همــه کارکردهای 
روابط عمومــی نســبتی با انتشــارات دارد،  
به گونه ای که حتی یک پیامک هم که چیزی 
را منتشــر می کند در همین حوزه انتشارات 
قرار می گیرد و در واقــع پرداختن به حوزه 
اننتشارات که با هوشــمندی توسط انجمن 
متخصصان روابط عمومی گزینش و تبدیل به 
یک جشنواره پویا و پایا شده است،  نشان از 
درک درســت این مسئله و حرکت در مسیر 

توسعه و کارآمدی روابط عمومی دارد.
اســتاد کاظم متولی در پایان تاکید کرد: 
افکارســنجی در روابط عمومــی و در همه 
حوزه ها کار بســیار مهم و تاثیرگذاری است 
و اساســا اگر حرف از توســعه و پیشــرفت 
می زنیــم، چنین کاری بدون افکارســنجی 
و دخالت دادن نظر و خواســته مشتریان و 

مخاطبان ممکن و موثر نخواهد بود.

É جشنواره یازدهم
یازدهمیــن جشــنواره ملی انتشــارات 
روابط عمومی عصر روز سه شنبه 22 تیرماه 
با اهدای جوایز به روابط عمومی های برتر به 

کار خود پایان داد.
این جشنواره با همت انجمن متخصصان 
روابط عمومــی و بــا همکاری دانشــگاه ها، 
روابط عمومــی وزارتخانه هــا، ســازمان ها و 
شرکت های خصوصی و دولتی در دو بخش 
رقابتی و آموزشــی در دو گــروه تهرانی و 
اســتانی در مرکز همایش هــای بین المللی 

المپیک برگزار شد.
انجمــن  رییــس  مراســم  ابتــدای  در 
ســخنانی  طی  روابط عمومی  متخصصــان 
گفت: پس از 11 ســال برگزاری جشــنواره 
ملی انتشــارات، هنوز یک ســری ابهامات 
و مشــکالت در این حوزه وجــود دارد که 

همچنان الینحل باقی مانده است.
مهدی باقریان افزود: یکی از مشــکالتی 
که در ایــن حوزه با آن مواجه هســتیم به 
برنامه ریزی مربوط می شــود که متاســفانه 
یکــی از بخش های ضعیف این جشــنواره 

است. از بین 120 روابط عمومی که آثارشان 
بــه دبیرخانه اعالم وصول شــد، شــاید به 
تعداد انگشــتان دســت در این زمینه آثار 
نداشــتیم. البته در حوزه های دیگر هم این 
مشــکالت وجود دارد اما در حوزه انتشارات 
و روابط عمومــی، برنامه ریزی یا اصال نداریم 
یا بسیار محدود است. این یک امتیاز منفی 
برای ما روابط عمومی ها به حساب می آید که 
به اصول کار توجــه نداریم و همین امر چه 
ضربه ها که به جایگاه روابط عمومی نمی زند.

وی گفت: یکی دیگر از بخش های ضعیف 
جشــنواره، مربوط به بخش پژوهش است. 
15تا 20 آثــاری که به دبیرخانه رســیده 
متاسفانه تنها یک ســازمان حایز رتبه برتر 
شــد. در بخش های دیگر مانند بخش مقاله 
نیز بــا همین مشــکالت مواجه هســتیم. 
همه می دانیم بــه هر حال مقاله علمی یک 
ساختاری دارد مانند عنوان، چکیده، مقدمه 
و کلید واژه ها، متن و نتیجه گیری و در آخر 
هم منابع را می آوریم که متاســفانه در این 

بخش، وضعیت مناسبی نداریم.
باقریــان در پایان تصریح کــرد: یکی از 
مشکالت بسیار مهم دیگری که در این حوزه 
با آن مواجه هســتیم، عدم تفکیک صحیح، 
دسته بندی و ارســال آثار است. بسیاری از 
دوســتان یک کارتون مجله و بریده جراید 
می فرســتند که در هیچ یــک از بخش های 
رقابتی جشنواره نمی گنجد و معلوم نیست با 
چه هدفی و برای چه ارسال می شود. برخی 
به لحاظ گرافیک بســیار زیبا کار می کنند و 
آثار را به نحوه صحیح دســته بندی و ارسال 
می کنند که به نظرم امتیاز هم دارد و حتی 
باید برای این قســمت جایــزه هم در نظر 
گرفت تا این رویه اصالح شود. متاسفانه اکثر 
روابط عمومی ها هنوز تفکیک و ارسال آثار را 
باید بدانند  البته همکاران  جدی نمی گیرند 

حق خودشان در این فقره ضایع می شود.
در ادامــه، دکتر عبدالرضــا عزیزی طی 
ســخنانی گفت: با تشــکر از شــما عزیزان 
خصوصــا روابط عمومی ها کــه در رابطه با 
اعتــالی روابط عمومی هــا بســیار زحمت 
می کشید. آقای باقریان با برگزاری کالس ها 
و کارگاه های آموزشــی و همچنین برگزاری 
همایش هــا توانســته اســت یــک مقدار 
روابط عمومی را در این چند ســال زنده نگه 
دارند. بــا این وجود انتظار می رود بیشــتر 
از این بــه روابط عمومی توجه شــود. ولی 
متاســفانه اکثر مســئولین هنوز به اهمیت 
روابط عمومی پی نبرده اند و علت آن هم این 
است که هیچ یک از مسئولین اینجا نیستند 
و تنها روابط عمومی ها در اینجا حضور دارند.

همه کارکردهای 
روابط عمومی نسبتی 

با انتشارات دارد،  
به گونه ای که حتی یک 

پیامک هم که چیزی 
را منتشر می کند در 

همین حوزه انتشارات 
قرار می گیرد و در 
واقع پرداختن به 

حوزه اننتشارات که 
با هوشمندی توسط 

انجمن متخصصان 
روابط عمومی گزینش و 
تبدیل به یک جشنواره 

پویا و پایا شده است،  
نشان از درک درست 
این مسئله و حرکت 

در مسیر توسعه و 
کارآمدی روابط عمومی 

دارد

19تابستان 1400 | شماره 58 تابستان 1400 | شماره 58 18



نماینده مردم شیروان در مجلس شورای 
اسالمی و رییس فراکســیون روابط عمومی، 
افزود: روابط عمومی و ارتباطات همیشه حرف 
اول را می زنــد و ما باید بــه اهمیت آن پی 
ببریم. در گذشــته افراد قوی بودند و فیزیک 
قوی داشــتند و عده ای قدرت خود را از آنها 
می گرفتند. بعد از آن جلوتر که آمدیم خان ها 
و بعد از آن افــرادی که دارای صنعت بودند 
سرکار آمدند و در ادامه نفر اول مملکت مانند 
شاه درگذشــته وجود داشت اما با تمام اینها 
اگر ارتباطات قوی نداشته باشید، نمی توانید 
قدرتمند باشــید. ارتباطات حرف اول را در 
تمام جهان می زند. به اتفاقات گذشــته نگاه 
کنید، دولت قبل تیم روابط عمومی و رسانه ای 
قوی داشت اما هیچ اتفاقی نیفتاد. این دولت 
نیز روابط عمومی و تیم رســانه ای ضعیفی ای 
دارد و فیش هــای حقوقی را ببنید چه بالیی 

سرشان آورده است.
مردم  نماینــده  مبارکه،  ســعیدی  زهرا 
شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی، 
طی ســخنانی گفت: مدیران و کارشناسان 
روابط عمومی که در هر سازمان و جایگاهی 
که هستند وجودشــان آن چنان موثر است 
که هر وقت بخواهند یک ســازمانی را رصد 
روابط عمومی شــما  که  کنند، می پرســند 
کیست و چه کاری انجام می دهد تا به شما 

بگوییم که این سازمان چقدر موفق است.
وی در ادامــه، اظهار داشــت: من نیز به 
نوعی از جامعه روابط عمومی هستم و بخشی 
از کار من در سازمان جوانان با این مقوله در 

ارتباط بوده است.
نماینــده مــردم شهرســتان مبارکه در 
مجلس شــورای اســالمی با اشــاره به این 
مطلب که کار شــما در عرصه نشر و تولید 
محتوا قابل تقدیر اســت، تصریــح کرد: ما 
اینجا خدمت شــما رســیدیم تــا حمایت 
خودمان را شــفاهی و کتبی اعالم کنیم. ما 
برای بحث احیای فراکســیون روابط عمومی 
تالش کردیــم و دکتر عزیزی در این زمینه 

همت داشتند.

É جشنواره دوازدهم
انتشــارات  ملی  جشــنواره  دوازدهمین 
 ۳۱ شــنبه  روز  عصــر  روابط عمومــی، 
تیرماه1396 با حضور زهرا ســعیدی عضو 
فراکســیون روابط عمومی و رســانه مجلس 
سیدمحسنی  سیدشــهاب  اسالمی،  شورای 
رییس انجمن متخصصــان روابط عمومی و 
جمعی از اساتید و پیشکســوتان ارتباطات 
و روابط عمومــی در خانــه هنرمندان ایران 

برگزار شد.

در این جشنواره، برترین ها از میان بیش 
از ۱۸۰۰ اثر از ۱۵۰ ســازمان و شرکت در 

۲۷ شاخه فعالیتی، انتخاب شدند.

É جشنواره سیزدهم
انتشارات  ملی  جشــنواره  ســیزدهمین 
روابط عمومی در آیینی که توام با نکوداشت 
بنیانگذار  نطقــی،  پروفســورحمید  مرحوم 
روابط عمومــی نویــن ایران بــود، با حضور 
محمد ســلطانی فر معاون امــور مطبوعاتی 
و اطالع رســانی وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اسالمی، علی دارابی معاون امور استان های 
صداوسیما، زهرا ســعیدی نماینده مجلس، 
هادی کمرئــی رئیس انجمــن متخصصان 
روابط عمومــی، مهــدی باقریــان دبیر کل 
جشنواره، نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
و جمعی از پیشکسوتان عرصه روابط عمومی، 
سه شــنبه 26 تیرماه 1397 در تاالر نگین 

هتل بزرگ ارم تهران برگزار شد.
مراســمی کــه در آن عالوه بــر معرفی 
بخش هــای  در  برتــر  روابط عمومی هــای 
مختلف حوزه نشــر و ســخنرانی اساتید و 
و کشوری،  علمی، سیاســی  شخصیت های 
شــاهد برگزاری همایشی نیز با عنوان تولید 
محتوا با ارایه مقاالت متنوع توســط اساتید 

حاضر بودیم.
انجمــن  رییــس  کمرئــی«  »هــادی 
متخصصان روابط عمومی و دبیر سیزدهمین 
جشــنواره ملــی انتشــارات روابط عمومی 
کشور، نخســتین سخنران بخش اول برنامه 

اختتامیه بود.
»کمرئــی« با اشــاره به تجــارب ارزنده 
کسب شــده از 12 دوره برگزاری جشنواره 
ملــی انتشــارات، از اعمــال تغییراتــی در 
جشــنواره ســیزدهم خبر داد و در این باره 
گفت: با بررســی های انجام گرفته شده در 
و احساس  روابط عمومی  انجمن متخصصان 
نیاز به تدوین و در نظر گرفتن شــاخص ها 
و مالک های ارزیابــی جدید، تصمیم بر آن 
شد تا در کنار ارزیابی سایر اقالم انتشاراتی، 
بخش های دیگــری نیز در بخــش رقابتی 

جشنواره گنجانیده شود.
وی افــزود: اهــدای دیپلــم افتخــار به 
روابط عمومی هایی که در ســه رشته موفق 
به کســب رتبه اول شده اند نیز در جشنواره 
ســیزدهم در نظر گرفته شــد که به هشت 

روابط عمومی برتر تعلق می گیرد.
رییس انجمــن متخصصان روابط عمومی 
ایــران با بیان ایــن که رشــد و بالندگی و 
اعتالی تولیدات انتشــاراتی روابط عمومی ها 
و تولید محتوای مناسب در زمره مهمترین 

می رود  به شمار  برگزاری جشــنواره  اهداف 
خــوب  اســتقبال  ســاخت:  خاطرنشــان 
روابط عمومی ها با ارســال بیش از دوهزار و 
پانصد اثر ارسالی در بخش های رقابتی بیانگر 
رشد و اعتالی حرفه ای نهاد روابط عمومی در 
کشور است که دست اندرکاران روابط عمومی 
کشور بویژه استان ها با حضور چشمگیر خود، 
میزان عالقه مندی بــه ارزیابی فعالیت های 

یک ساله خود را به نمایش گذاشتند.
دکتر کمرئی بیشــترین آثار ارســالی به 
دبیرخانه جشنواره را در بخش های دیداری 
و شنیداری اعالم کرد و ضرورت بهره گیری 
از شــبکه های اجتماعی و حضور پررنگ تر 
روابط عمومی ها در فضــای مجازی را مورد 

تاکید قرار داد.
دبیر سیزدهمین جشنواره ملی انتشارات 
روابط عمومی های کشور در بخش دیگری از 
سخنان خود به برپایی کارگاه های آموزشی 
با عنوان »ســواد بصری« و »عکاسی خبری 
پیشرفته« اشاره کرد و از استقبال کارگزاران 
روابط عمومی از کارگاه های یاد شــده خبر 

داد.
برنامه محوری، خالقیت و نوآوری، تولید 
محتــوای هدفمند، افزایش ســواد بصری و 
رســانه ای، پرهیز از اقدامات کلیشــه ای در 
تبلیغات مکتــوب و حرکت به روابط عمومی 
حرفه ای از جمله یافته های ضروری ناشــی 
از بررســی آثار روابط عمومی های این دوره 
از جشــنواره بود که دکتر کمرئی در پایان 

سخنان خود به تشریح آنها پرداخت.
»دکتر دارابی« معاون اســتان های صدا و 
سیمای ج.ا.ا ضمن تقدیر از برگزارکنندگان 
جشنواره ملی انتشارات و همت و پایمردی 
فعــاالن عرصــه روابط عمومــی و انجمــن 
متخصصان روابط عمومی، یاد و خاطره دکتر 
نطقی را گرامی داشــت و با بیــان اینکه با 
دکتر نطقی محشور بوده است گفت: عشق و 
عالقه و انگیزه ستودنی دکتر نطقی موجب 
شــد تا وی مناصب بــاالی وزارت نفت آن 
زمان را رها کرده و سنگ بنای روابط عمومی 

نوین را در ایران پایه گذاری کند.
دکتر دارابی افزود: مرحوم مالزم نیز اگر 
چــه در دوره ای کوتاه بخشــی از حیات با 
برکت خود را مصروف رشــد و اعتالی نهاد 
روابط عمومی در ایران کرد اما در همان دوره 
کوتــاه، اقدامات مؤثری به انجام رســانیده 
که رشــد و تعالی و اســتمرار حرکت های 
آن عزیــزان در حال حاضــر نیازمند حضور 
پررنگ و چشــمگیر شما دســت اندرکاران 

روابط عمومی کشور است.
معاون رییس سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا 

در بخش های دیگری از سخنان خود، حوزه 
انتشارات روابط عمومی را از مهمترین اجزای 
فرآیند نشر و ترویج باورها و اهداف سازمان ها 
در گســتره عمومی برشمرد و اذعان داشت: 
آگاهی و بینشــی که از طریق انتشارات در 
جامعه نشــر و گســترش می یابــد، عمیق، 
مؤثر و ماندگار اســت که این مهم با تولید 
محتــوا را از عوامل موفقیت روابط عمومی ها 
قلمداد کرد و خاطرنشــان ســاخت: برخی 
گمــان می کنند که وظیفــه تولید محتوا با 
بخش های تخصصی و فنی سازمان هاســت 
در حالی که پردازش محتوا برای مخاطبان 
و کاربــران از کارهای مهم روابط عمومی در 

عرصه انتشارات محسوب می شود.
دکتر محمد سلطانی فر معاون مطبوعاتی 
و اطالع رســانی وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی در مراســم اختتامیه سیزدهمین 
جشــنواره ملی انتشارات کشــورها با محور 
قرار دادن مقوله EFQM در سخنرانی خود 
به تشریح وظایف و نقش نهاد روابط عمومی 

برای جاری سازی مدل مذکور پرداخت.
وی با بیان اینکه برخــی مفاهیم جدید 
نظیر دیپلماســی رسانه ای، سواد رسانه ای و 
مفاهیم وارد شده به ادبیات ارتباطی کشور 
همچنان نیازمند بحث و بررســی و پردازش 
بیشتر اســت، مدلEFQM را مدلی برای 
تحول و ارتقای سازمانی و ایجاد نگرش های 
جدید مبتنی بر تعالی و ســرآمدی سازمان 
دانســت و افزود: پیاده ســازی چنین مدلی 
نیازمند ابزارها و بســترهای مناســب است 
فرآیندها، مشــارکت پذیری  اســتراتژی،  تا 
کارکنان و ســایر مؤلفه هــای مربوط به این 

مدل به خوبی پیاده سازی شود.
دکتــر ســلطانی فر در تشــریح نقــش 
روابط عمومی ها بــرای بخش های مرتبط با 
مدل EFQM با تاکید بر مخاطب پژوهی و 
مخاطب شناسی افزود: فناوری های ارتباطی 
و اطالعاتی موجب شــده اســت تــا امکان 
مقایســه اطالعات و محتوای تولید شــده 
روابط عمومی هــا توســط مخاطبان با توجه 
بــه منابع اطالعاتی متعــدد صورت گیرد و 
بنابراین هدایــت مخاطب و اقناع او صرفا با 
ارتباطات یکســویه امری دشوار و تا حدی 

غیرقابل اجرا شده است.
وی ضرورت تغییر نگرش های ســنتی در 
ارسال پیام را مورد تاکید قرار داد و تصریح 
کرد: ســطح اطالعات مخاطبان به شــدت 
باال رفته اســت و ما صرفا با دانش محوری، 
اشراف و تسلط به فناوری های جدید، تولید 
محتوا از زبان مشــتری، افزایش شراکت ها 
و پیاده ســازی مدل های جدیــد می توانیم 

به تولیــد محتوای اقناعی بــرای مخاطبان 
بپردازیم.

»زهــرا ســعیدی« نماینــده مجلــس 
شــورای اســالمی و عضو فراکسیون رسانه 
و  مدیــران  جمــع  در  روابط عمومــی  و 
کارشناســان روابط عمومی هــای حاضر در 
مراسم اختتامیه جشنواره سیزدهم، با بیان 
این که پرونده تدویــن پیش نویس طرحی 
برای روابط عمومی ها که در مجلس شورای 
اســالمی بتوان آن را تبدیل به قانون کرد، 
همچنان مفتــوح باقی مانده اســت گفت: 
برای عبور از روزمرگی های روابط عمومی ها، 
تدوین پیش نویس طــرح جامع و کامل در 
عرصــه روابط عمومی ها ضــرورت دارد تا با 
تصویب آن در مجلس شــاهد ارتقا و تثبیت 

جایگاه روابط عمومی در کشور باشیم.
با اتمام مراســم اختتامیه ســیزدهمین 
جشنواره ملی انتشــارات روابط عمومی های 
کشــور و در بخــش دوم برنامه ها، همایش 
تخصصی تولید محتوا با ارایه مقاالت علمی 
توســط محمود مختاریان با عنوان »ســواد 
بصری«، اســتاد بهرام عفــراوی با موضوع 
»اثرگــذاری گرافیک بــر جذابیت محتوا«، 
علیرضا نجفــی مدیر گروه چاپ دانشــگاه 
فنی حرفه ای با عنــوان »روش های متداول 
چاپ با رویکرد نیازهــای روابط عمومی« و 
علیرضا کتابدار مــدرس ارتباطات با عنوان 
با  متناسب  محتوای چندرســانه ای  »تولید 

نیاز روابط عمومی ها« برگزار شد.
بصــری”  آموزشــی “ســواد  دوکارگاه 
)محمــود مختاریــان( و “عکاســی خبری 
پیشرفته” )علیرضا فرزین مدرس ارتباطات 
دانشــگاه عالمه طباطبایی( همزمان با این 
جشنواره روز دوشنبه 25تیرماه برگزار شد.

É جشنواره چهاردهم
برگزیدگان  معرفــی  و  اختتامیــه  آیین 
انتشــارات  ملی  جشــنواره  چهاردهمیــن 
روابط عمومی کشــور همزمان بــا برگزاری 
پنجمیــن همایش تخصصــی تولید محتوا 
در روابط عمومی با هدف تبیین و بررســی 
جایگاه و اهمیت تولید محتوا در فعالیت های 
انتشــاراتی، شنبه نهم شهریور ماه 1398 از 
ســوی انجمن متخصصان روابط عمومی در 
مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی 

برگزار شد.
در این مراســم کــه با حضور اســاتید 
دانشگاه، مدیران و کارشناسان روابط عمومی 
نهادهای بخش های  و  دستگاه ها، سازمان ها 
دولتــی و غیردولتــی برگــزار شــد، دکتر 
ســعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقالب 

فرهنگی، با موضوع نشــر دیجیتال محمل 
ورود بــه همه انواع نشــر همه رســانه ای و 
چندرســانه ای شدن نشــر روابط عمومی ها، 
مهــدی باقریان رییــس انجمن متخصصان 
روابط عمومی با موضوع گریزناپذیری اعمال 
تغییــرات در رونــد برگزاری جشــنواره با 
نگاهی بــه آثار و محصوالت روابط عمومی ها 
در چهاردهمین جشــنواره ملی انتشــارات، 
محمود مختاریان مدرس دانشــگاه و رییس 
هیئــت داوران چهاردهمیــن جشــنواره با 
موضوع تایپوگرافــی و کاربرد عملی آن در 
روابط عمومــی با تاکید بر کتاب و پوســتر، 
حســن بشــیر اســتاد ارتباطات بین الملل 

دانشگاه امام صادق ع با موضوع تحلیل محتوا 
و نقش آن در برندســازی سازمان و مطالعه 
موردی نشــریه پیام صادق و همچنین علی 
چراغ زاده مدرس دانشگاه با موضوع تاثیرات 
متقابل فرم و محتوا ســخنرانی کردند که از 

نظر می گذارد:
سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقالب 
فرهنگی با طرح این پرسش که آیا می توان 
به طور عام گفت که همه فناوری ها نســبت 
مســاوی و خنثی با همــه فرهنگ ها دارند 
تصریح کرد: باید بین فناوری ها تفکیک قایل 
شــد چرا که برخی از فناوری ها را با تسامح 
می تــوان حایز بعــد جهانی و عــام گرایانه 
قلمداد کــرد که چگونگــی آن، ارتباطی با 

فرهنگ و تفاوت های فرهنگی ندارد.
دارای  را  فناوری هــا  از  برخــی  وی 
موجودیت فرهنگی دانســت و افزود: برخی 
فناوری ها که موجودیت فرهنگی دارند بدون 
توجه به ارزش هــای فرهنگی بومی، موجب 
تنش فرهنگی می شوند و همه فناوری های 
بزرگ نیازمند مالحظات و پیوست فرهنگی 

هستند.

برنامه محوری، 
خالقیت و نوآوری، 
تولید محتوای 
هدفمند، افزایش 
سواد بصری و 
رسانه ای، پرهیز از 
اقدامات کلیشه ای 
در تبلیغات 
مکتوب و حرکت 
به روابط عمومی 
حرفه ای از 
جمله یافته های 
ضروری ناشی 
از بررسی آثار 
روابط عمومی های 
این دوره از 
جشنواره بود
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دبیــر شــورای عالی انقــالب فرهنگی با 
بیــان اینکه فناوری یک امر انســانی و ادامه 
ذهنیت های انسان است خاطرنشان ساخت: 
قوانیــن و مقررات، ســواد فرهنگی فناورانه، 
تامین مقدمات مرتبط با اولویت های زندگی 
و مســیر زندگــی اجتماعــی از الزامــات و 
پیوست های فرهنگی فناوری به شمار می روند.

دکتر عاملی در بخشــی دیگر از سخنان 
خود به تبیین شــرایط جدید روابط عمومی 
در پیوند ناگســتنی با انواع نشر الکترونیک 
پرداخت و در این باره گفت: نشر الکترونیک 
بر بستر رقومی دیجیتال و توانایی خلق انواع 
تنوع های محتوا و طراحــی الگوریتم پیوند 
یکی با یکــی، یک با همه و همــه با همه، 
مناســب با اولویت ها و تقاضاهای متفاوت، 
نمادی سازی و شخصی ســازی محتوا را به 

همراه دارد.
وی بــا تاکید بر لزوم باز مهندســی فهم 
معرفت شناســانه و ظرفیــت در پی افزوده 

شــدن نشــر الکترونیک و دو فضایی شدن 
نشر تصریح کرد: نشــر دیجیتال عرصه ای 
برای ورود همه به انواع نشر و چند رسانه ای 
شدن محتواست و پاسخ منطقی صنعت نشر 
به فناوری های نوظهور اطالعاتی و ارتباطی 

قلمداد می شود.
سیر تحول نشــر الکترونیک و مدل های 
آن، نشر هوشــمند الکترونیک، نشر معنایی 
الکترونیک، نشــر تعاملی الکترونیک و نشر 
اطالعاتــی الکترونیک از دیگــر محورهای 
ســخنان دکتــر عاملــی بــود کــه نقش 
روابط عمومی ها را در شرایط و فضای جدید، 
عمق بخشیدن بر فهم و اندیشه مخاطبان با 
زیبا خواندن توام با زیبا فهم شــدن توصیف 

کرد.

مهــدی باقریــان از دیگــر ســخنرانان 
آییــن اختتامیه چهاردهمین جشــنواره و 
همچنین پنجمین همایش تولید محتوا در 
روابط عمومی بود که در سخنان خود با اشاره 
به اقدامات انجمن متخصصان روابط عمومی 
در زمینه ارتقای ســطح علمــی و کارکرد 
حرفه ای روابط عمومی ها اظهار داشــت: در 
نظر گرفتن معیارها و شاخص های حرفه ای 
آثــار شــرکت کنندگان در  ارزیابی  بــرای 
بخش های رقابتی بر این مبنا بوده و هســت 
که جانــب انصاف رعایت شــود و تغییرات 
ســریع ملهم از رشــد فناوری ها و ابزارهای 
ارتباطی، تغییــر در معیارهــای ارزیابی را 
الجرم ســاخته که در جشــنواره چهاردهم 

شاهد آن بودیم.
فرصت هــای  از  بهره گیــری  و  ایجــاد 
آموزشــی، ارایــه مشــاوره های حرفه ای به 
روابط عمومی ها، شناسایی و معرفی الگوهای 
برتر و برگزاری دوره های آموزشی منطبق با 
نیازهای روز روابط عمومی ها از دیگر اهداف 
انجمن متخصصان روابط عمومی در برگزاری 
جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی بود که 

باقریان به آن اشاره کرد.
رییس انجمــن متخصصان روابط عمومی 
در خصــوص اهمیــت دریافــت جایزه در 
روابط عمومــی گفــت: در جشــنواره ملی 
کــه  چیــزی  روابط عمومــی،  انتشــارات 
بیــش از دریافت جایزه اهمیــت دارد این 
ارزشــمند شاغالن  اســت که “تالش های 

روابط عمومی” به رسمیت شناخته شود.
وی ایجاد فرصت های اطالع رســانی برای 
برگزیدگان جشنواره را از نکات مهم حضور 
روابط عمومی ها در بخش رقابتی قلمداد کرد 
و در این باره اذعان داشــت: روابط عمومی ها 
بخش بزرگی از سازمان ها را تشکیل می دهند 
و قطعا دریافت جایزه عالوه بر اینکه فرصت 
سنجش و ارزیابی و مقایسه آثار و محصوالت 
آنها را فراهم می کند ســبب ارتقای جایگاه 
و ارزش وجودی روابط عمومی ها در ســطح 
ســازمان و در منظر ذینفعان درون و برون 

سازمان نیز می شود.
باقریان افزود: گســترش و تقویت اعتبار، 
قدرت و شــهرت ســازمان از دیگر مزایای 
دریافت جایزه اســت و در این میان، بایسته 
است مدیران مجموعه ضمن در نظر گرفتن 
پاداش هــای مــادی و معنوی بــه تقویت 
همدلی و تجلیل از تالشــگران و کارگزاران 

روابط عمومی خود نیز اهتمام ورزند.
رییس انجمــن متخصصان روابط عمومی 
در تشریح نقاط ضعف و قوت روابط عمومی ها 
پس از بررســی آثار واصل شده به دبیرخانه 

چهاردهمین جشنواره، از فقدان برنامه ریزی 
در حوزه انتشــارات، عدم اســتفاده مطلوب 
و مناســب از رســانه های دیجیتال و عدم 
تحلیــل محتــوای حرفه ای برای بررســی 
میزان اثربخشــی پیام ها و محتوای تولیدی 
روابط عمومی ها خبر داد و خاطر نشان کرد: 
در گذشــته اعتقاد بر این بــود که محتوا، 
پادشــاه اســت اما االن باید گفت محتوای 
چند رســانه ای، پادشاه است. بنابراین تولید 
و انتشــار محصوالت بصری جذاب مستلزم 
ورود به عصر “نمایش” محتواســت و نباید 
صرفا به تولید و “بیان” نســخه های خبری 

سنتی بسنده کرد.
باقریــان در ادامه با اشــاره به اهمیت و 
ضروت تولیــد “محتوای چندرســانه ای”، 
گفــت: اگر متون خبری ما یــک تیتر قوی 
داشته باشد و به آن تصاویر جذاب هم اضافه 
شــود؛ یک نمودار و مقــداری آمار و عدد و 
فیلم و اینفوگرافی هم چاشــنی اش بشــود، 
قطعا محتوای خبری مان جذاب تر می شود؟

وی تصریــح کرد: “خبر چندرســانه ای 
به میزان ۲۰۰ درصد بیشــتر از نسخه های 
خبری ســنتی که تنها دارای متن هستند، 
ارزش دارند.” این نتیجه تحقیقی است که 
 Business Wire سه روز پیش در وبینار

ارایه شد.
باقریان اظهار داشت: توجه داشته باشیم 
مالک مــا روابط عمومی هــا در انتخاب یک 
ابــزار، میزان تاثیرگذاری اســت. در واقع ما 
امــروز یک خورجینــی از ابزارهای کامل تر 
روابط عمومــی در اختیار داریم که شــامل 
رسانه های ســنتی و دیجیتال است. منتهی 
بســتگی به برنامه ارتباطی مــا دارد و این 
که کدام یــک از این ابزارهــا می توانند در 
تحقــق اهداف آن برنامــه ارتباطی، مفید و 

کمک رسان باشند.
وی بیان کرد: ارزیابی ها نشــان می دهد 
بیشــترین اســتفاده ای که روابط عمومی ها 
از اینترنت می کنند، اطالع رســانی و بازنشر 
اخبــار در فضــای مجازی اســت. در واقع 
روابط عمومی هــا بــه جز اطالع رســانی به 
ســایر کارکردهای فضای مجازی بویژه در 
حوزه های ارایه خدمت و ایجاد امکانات الزم 
برای تعامل با مخاطبان، توجه چندانی نشان 

نمی دهند.
رییس انجمــن متخصصان روابط عمومی 
گفــت: امروزه نه رســانه های ســنتی و نه 
رســانه های اجتماعــی، هیــچ کدام شــان 
بــه تنهایــی حاکــم مطلــق نیســتند و 
هیــچ کدام شــان بــه تنهایی بــرای ایجاد 
ارزش هــای روابط عمومی کافی نیســتند و 

نمی توانند جوابگوی همه نیازهای شــاغالن 
روابط عمومی باشند.

باقریان با بیان اینکه وجود محدودیت های 
متعدد در مســیر حرکــت روابط عمومی ها 
واقعیتی غیرقابل انکار است، تالش مضاعف 
روابط عمومی ها را برای تغییر نگرش سازمان 
بالقوه  و به فعلیت رسانیدن پتانســیل های 
روابط عمومی ها با هدف خدمت هرچه بیشتر 

به مردم، خواستار شد.
با  محمــود مختاریان مدرس دانشــگاه 
موضــوع تایپوگرافی و کاربردهــای آن در 
روابط عمومی با تاکید بر کتاب و پوســتر از 
دیگر ســخنرانان این همایش بود که ضمن 
اشــاره به آثار فاخــری از جمله کتاب های 
منتشر شده شــرکت راه آهن و مس ایران 
گفت: با بررسی آثار روابط عمومی در بخش 
کتاب شــاهد ارتقای مطلوب و بسیار باالیی 
در حوزه نشر کتاب توسط روابط عمومی های 
شــرکت کننــده بودیــم که به نظــر بنده 
برخــی از آثــار در کالس جهانی و منطبق 
با اســتانداردهای بین المللی بود و جز آثار 
ماندگار تاریخ نشــر کشــور ایران به شــمار 

می روند.
و  تایپوگرافــی  هنــر  تشــریح  در  وی 
کاربردهــای آن در روابط عمومــی اظهــار 
نســتعلیق، عروس خط های  داشــت: خط 
مشــرق زمین توصیف می شود و پیوند خط 
و تصویــر منجر به خلق محتوایی خالقانه با 

قدرت انتقال سریع پیام خواهد شد.
عضو هیئت داوران چهاردهمین جشنواره 
با  کشور  روابط عمومی های  انتشــارات  ملی 
اشــاره به حضور بیش از دوهزار متخصص 
ایرانی در عرصه ســینمای انیمیشن جهان 
اظهار داشــت: هنر ذاتی ایرانیان باعث شده 
سینمای کامیپوتری دراختیار ما قرار گیرد 
که نشــان دهنده وجود ظرفیت های باالیی 
بــرای اســتفاده روابط عمومــی، از تکنیک 
تایپوگرافی و تولیــد محتوا مبتنی بر پیوند 
خط و تصویر و برقراری ارتباط با زبان بصری 

است.
ارایه نمونه هایی از پوســترها و آثار برتر 
تایپوگرافی ایران و جهان از دیگر بخش هایی 
بود که استاد مختاریان ضمن در معرض دید 
قراردادن آنها بــه تبیین زوایا و ویژگی های 

هر یک پرداخت.
تحلیل محتوا و نقش آن در برندســازی 
سازمان با مطالعه موردی نشریه پیام صادق 
عنوان ســخنرانی دکتر حســن بشیر استاد 
ارتباطات بین الملل دانشگاه امام صادق علیه 

السالم بود که به ارایه آن پرداخت.
دکتر بشــیر با تاکید بر نقش پژوهش در 

روابط عمومی ها و تحقق پیرامون اثربخشــی 
محتوای تولید شــده افزود: مخاطب شناسی 
و بررســی اثــرات پیام ها بــر مخاطبان، از 
ماموریت های اصلی روابط عمومی ها به شمار 
مــی رود که نیازمند اهتمــام جدی و توجه 
ویــژه بــه این بخــش، بیش از هــر زمانی 

احساس می شود.
وی با اعالم آمادگی کامــل برای انتقال 
دانش و ارتقای سطح علمی روابط عمومی ها 
در این حوزه با همکاری انجمن متخصصان 
روابط عمومــی بــه تبیین اهمیــت تحلیل 
محتوا پرداخت و خاطر نشــان کرد: چنانچه 
تحلیل  و  تحقیق جــدی  روابط عمومی هــا 
محتوای حرفه ای نداشــته باشــند، قادر به 
ارایه نمایه ای کامل از برند و چهره ســازمان 

نخواهند بود.
وی افزود: تولید محتوای مناسب، ارزیابی 
مــداوم فعالیت ها، پاســخگویی مطلوب به 
شکایات، پیگیری مطالبات سازمان و مردم، 
ارایه گزارش مداوم از سازمان، تحلیل دائمی 
چهره سازمان، تحلیل دائمی رابطه مردم با 
سازمان، تحلیل ضعف ها و قوت های سازمان، 
و از همه مهم تر تحلیل آینده از اولویت های 
اصلــی روابط عمومی ها با تکیه بر ســاختار 

مطلوب راهبرد محتوا به شمار می رود.
دکتر بشــیر با بیان اینکــه تولید محتوا 
اســاس کار ســازمان اســت، اظهار داشت: 
محتوا، متــن، چهره و برند ســازمان و پل 
ارتباطی ســازمان با مردم محسوب می شود 

که منعکس کننده شیوه مدیریت است.
اســتاد ارتباطات بین الملل دانشگاه امام 
صــادق علیه الســالم در بخــش دیگری از 
سخنان خود به تشریح عوامل موثر در تولید 
انواع محتــوا پرداخت و رویکــرد مدیریت، 
رویکــرد روابط عمومی، بودجــه و امکانات 
ســازمان، گرایش و سلیقه مردم، شناخت و 
آموزش کافی، تنوع و دسترســی به وسایل 
تولیــد محتوا را از موثرتریــن عوامل تولید 

انواع محتوا قلمداد کرد.
دکتر حسن بشیر در تبیین مدل ساختار 
مطلوب راهبــرد محتوا گفت: اصل محتوای 
مطلوب، جریان کار موثر، مدیریت راهبردی 
و ساختار مناسب از مولفه های اصلی ساختار 

مطلوب راهبرد محتواست.
وی با اشــاره به اینکه شیوه پیام رسانی، 
مخاطبــان مــورد نظــر و چگونگــی ارایه 
نخســتین بخش ســاختار محتوای مطلوب 
است تصریح کرد: در جریان کار موثر ما باید 
نقش موثر وظایف و مسئولیت ها و ابزارهای 

الزم را در نظر داشته باشیم.
دکتر بشیر با اعتقاد به اینکه برنامه ریزی 

داده ها، ارتباطات و توزیع در زمره مقوله های 
مرتبط با بخش مدیریت راهبردی، محسوب 
می شود اظهار داشــت: در ساختار مناسب 
بــرای راهبرد محتــوا بایــد اولویت بندی، 
سازماندهی و قابلیت دسترسی را نیز لحاظ 

کنیم.
شــایان ذکر است دکتر بشــیر در ادامه 
سخنرانی خود به ارایه فعالیت ها و چگونگی 
اجــرای تحلیــل محتوای مجلــه خبری – 
اطالع رسانی و فرهنگی پیام صادق دانشگاه 

امام صــادق)ع( پرداخت و افــزود: در این 
پژوهش تالش شده است تا آنجا که ممکن 
است چهار شماره از نشــریه پیام صادق به 
روش تحلیل محتوا و به عنوان الگویی برای 
سایر روابط عمومی ها مورد بررسی قرار گیرد.

وی بــا بیان اینکــه اینگونــه تحلیل ها 
می توانند عمیق تــر و از جنبه های فراگیرتر 
انجام شوند تصریح کرد: آنچه که مهم بوده 
اســت بازنمایــی آماری بخــش کوچکی از 
فعالیت های دانشــگاه در سال ۱۳۹۷ است 
که در نشــریه پیام صادق تا آنجا که ممکن 

بود منعکس شده است.
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الزم به ذکر است کتابچه تحلیل محتوای 
نشــریه پیام صادق به صــورت مکتوب در 
اختیار شــرکت کنندگان حاضر در همایش 

قرار گرفت.
تولید  پنجمین همایش  آخرین سخنران 
محتوا در روابط عمومی استاد علی چراغ زاده 
بود که پیرامون تاثیرات متقابل فرم و محتوا 

سخنرانی کرد.
وی به عنوان آخرین سخنران این بخش 
به تشــریح عناصر زیباشناسی و ویژگی های 
زیباشــناختی در خلق آثار هنری به عنوان 
محتوایی منطبق بر فطرت انسان ها پرداخت 
و گفت: هنر، خلق آفرینش اثری است که به 
صورت عینی وجود ندارد اما در اصل عوامل 

و ابزارهای آن وجود داشته اند.
چراغ زاده، ذهن خالق انسان و احساسات 
درونی او را در خلق محتوای مناســب، موثر 
دانست و به تشریح شیوه های خالقانه برای 

تولید محتوای موثر و کاربردی پرداخت.
انتشارات  ملی  در چهاردهمین جشنواره 
روابط عمومــی بــه ۱۱ روابط عمومی برتر، 

دیپلم زرین افتخار اعطا شد.
دیپلم زرین افتخار چهاردهمین جشنواره 
ملی انتشارات روابط عمومی به سید مصطفی 
میر لوحی مدیرکل روابط عمومی دانشــگاه 
امــام صادق علیه الســالم، احســان بعیدی 
فرهنگی  ســازمان  ارتباطات  اداره  رئیــس 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان، حمید 
مختــاری کرچگانــی مدیــر روابط عمومی 
شرکت مهندســی و ساختمان صنایع نفت، 
صادق سکری مدیرکل روابط عمومی شرکت 
راه آهن جمهوری اســالمی ایــران، مهدی 
احمــدی رییــس اداره روابط عمومی بانک 
مسکن، ســعید معادی مشاور مدیر عامل و 
مدیــر امور روابط عمومــی و حوزه مدیریت 
بانــک توســعه تعــاون، ایرج ترابــی مدیر 
روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان، 
مریم ذوالفقار پــور مدیر روابط عمومی اداره 
کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
اســتان هرمزگان، سید قاسم بی نیاز رییس 
وزارت  روابط عمومی  و  اطالع رســانی  مرکز 
راه و شهرســازی، مریــم وحیدنیا مدیرکل 
روابط عمومــی بانک پارســیان و محمدرضا 
امور  بیدخــام مدیــرکل روابط عمومــی و 

بین الملل شرکت مخابرات ایران اهدا شد.
همچنین در ایــن مراســم، از غالمرضا 
اســکندری رئیس اداره روابط عمومی بانک 
سپه، کوروش ســعیدی مدیر روابط عمومی 
بانــک رفاه کارگران، حســین امامی رییس 
بانــک  بین الملــل  و  روابط عمومــی  اداره 
توســعه صادرات ایران، علیرضا امیری مدیر 

روابط عمومی شــرکت ســهامی ذوب آهن 
اصفهان، منصور فخاران مشــاور و مدیرکل 
روابط عمومــی ســازمان راهــداری و حمل 
و نقل جــاده ای کشــور، وحیــد رحمتی 
رودسری مدیرکل روابط عمومی و تشریفات 
بین الملل ســازمان بنادر و دریانوردی ج.ا.ا، 
محمــد ایرانمنــش مدیــر روابط عمومی و 
امور بین الملل شــرکت معدنــی و صنعتی 
گل گهر ســیرجان، محمدرضــا رجب پور 
مدیــر روابط عمومــی و خدمــات مجتمع 
مس سرچشــمه، مجید خرمــی مدیر کل 
روابط عمومــی و امور بین الملل شــهرداری 
مشــهد و رضا براتــی مدیــر روابط عمومی 
شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران به 
عنوان برگزیدگان چهاردهمین جشنواره ملی 

انتشارات روابط عمومی تجلیل بعمل آمد.
آموزشــی  کارگاه هــای  همچنیــن 
“روابط عمومــی و رویکردهــای نویــن در 
تولید محتوا”، )سیدشــهاب سیدمحسنی( 
اجتماعــی”  رســانه های  “مدیریــت 
)حســین امامی( و “مدیریــت رویدادها در 
برگزار  )قربانعلی تنگ شیر(  روابط عمومی” 

شد.
é رییس هیات داوران: مهدی باقریان 
مختاریان  محمــود  داوران:  هیات   é
اســتاد روزنامــه نگاری، عطــاء اهلل ابطحی 
رســانه نگار و استاد دانشــگاه، امیر مسعود 
مظاهــری عضو هیات علمی دانشــگاه آزاد 
اســالمی، احمــد یحیایی ایلــه ای مدرس 
روابط عمومــی و ارتباطات، حســین امامی 
رییــس انجمن متخصصــان روابط عمومی، 
نویسنده و مدرس  سیدشهاب سیدمحسنی 
روابط عمومــی، هادی کمرئــی عضو هیات 
مدیــره انجمن متخصصــان روابط عمومی، 
حامدرضــا اســماعیلی عضو هیــات مدیره 
انجمــن متخصصــان روابط عمومــی، علی 
فروزفر نویســنده و مدرس روابط عمومی و 
تبلیغات و قربانعلی تنگ شــیر عضو هیات 

مدیره انجمن متخصصان روابط عمومی
 
É جشنواره پانزدهم

مراســم اختتامیه پانزدهمین جشــنواره 
ملی انتشارات روابط عمومی با حضور معاون 
مطبوعاتــی و اطالع رســانی وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی، اســاتید و صاحب نظران 
حــوزه ارتباطــات و جمعــی از مدیران و 
کارشناســان روابط عمومی های سازمان ها و 
نهادهای دولتی و غیردولتی از سوی انجمن 
متخصصــان روابط عمومــی ســوم دی ماه 
بین المللی  همایش هــای  مرکــز  ۱۳۹۹در 

سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.

در این مراسم که با رعایت شیوه نامه های 
بهداشــتی و دســتورالعمل های ستاد ملی 
مبــارزه با کرونا بــه انجام رســید، مهدی 
باقریــان دبیر کل جشــنواره و عضو هیئت 
مدیــره انجمن متخصصــان روابط عمومی ، 
حســین امامی رییس انجمــن متخصصان 
روابط عمومــی و محمــد خــدادی معاون 
مطبوعاتی و اطالع رســانی وزرات فرهنگ و 
ارشاد اسالمی ســخنرانی کردند و در ادامه 
از روابط عمومی هــای برتر و برگزیده هیئت 
داوران پانزدهمین جشــنواره ملی انتشارات 
روابط عمومی هــا بــا اهدای لــوح تقدیر و 

تندیس ِویژه جشنواره، تقدیر شد.
انتشــارات  ملــی  دبیــرکل جشــنواره 
روابط عمومی در جمع مدیران و کارشناسان 
روابط عمومی های حاضر در مراسم اختتامیه 
پانزدهمیــن جشــنواره ملــی انتشــارات 
روابط عمومی پیرامون موضوعاتی نظیر غلبه 
وجه آموزشــی جشنواره، تقویت بینه علمی 
و حرفه ای روابط عمومی ها، توسعه نوآوری ها 
با توجه به شــیوع بیمــاری کرونا و تاثیرات 
آن بر عملکــرد روابط عمومی ها و همچنین 
جشــنواره  “سایه روشــن های  پیرامــون 
پانزدهــم” مطالبی عنوان کردند و ســپس 
به تشــریح مالک هــا و شــیوه های ارزیابی 
و ارایــه توصیه هایی برای بهبــود و ارتقای 
ســطح کمی و کیفی فعالیت های انتشاراتی 

روابط عمومی ها پرداخت.
برشمردن مالک ها  باقریان ضمن  مهدی 
و شــاخص های ارزیابی آثار روابط عمومی ها 
اظهار داشــت: شــورای عالی سیاستگزاری 
جشــنواره با ارزیابی شاخص ها و معیارهای 
انتخاب آثار برتر، همه ســاله نســبت به باز 
تعریف شــاخص ها منطبق بــا تحوالت روز 
به گســترش حوزه ارتباطات و فناوری های 
اطالعاتــی، تــالش می کنــد تا اهــداف و 
رســالت هایی کــه انجمــن متخصصان از 
برگزاری جشــنواره در پی آن است به شکل 

موثرتر و عادالنه تری محقق شود.
وی در مورد بازنگری محورهای جشنواره 
و همچنیــن بازنگری شــاخص های ارزیابی 
مطابــق بــا تحــوالت روز از یک ســو و از 
ســوی دیگر بــا در نظرآوردن مشــارکت و 
و کارگزاران  پیشنهادهای دســت اندرکاران 
روابط عمومی گفت: در جشــنواره شانزدهم 
شــاهد افزوده شــدن بخش هــای رقابتی 
دیگــری از جملــه ارزیابــی “تیتــر” به 
عنــوان ویترین خبر به پیشــنهاد همکاران 
روابط عمومی شــرکت کننده در جشــنواره 
هستیم که این مورد به اضافه موارد دیگر در 
تدوین فراخوان شــانزدهمین جشنواره ملی 

انتشــارات روابط عمومی که در سال ۱۴۰۰ 
برگزار می شود، مطمح نظر قرار می گیرد.

انتشــارات  ملــی  دبیــرکل جشــنواره 
روابط عمومی ، محتوا را اطالعات ارایه شــده 
در خصــوص هر یــک از آثار عنــوان کرد 
و بــا بیان اینکــه محتوا فقط شــامل متن 
نیست اظهار داشــت: محتوای خوب شامل 
متن، تصویــر، صوت و ویدئوی مرتبط با هر 
اثر اســت و در قالب جذاب تولید و انتشــار 

می یابد.
باقریان مهم ترین شاخص های محتوایی را 
منطبق با اهداف بخش رقابتی بودن، میزان 
پوشــش مطالب و بروز بودن، مرتبط بودن 
محتوا و صحت آن، موردنیاز بودن محتوای 
تولید شــده، غنی بودن محتوای ارایه شده، 
خروجی موثر و دارای ارزش افزوده به همراه 
ارایه کامل مستندات و نمونه کارها، برشمرد 
و در تشریح شــاخص های دیداری و بصری 
اظهار داشت: شاخص های دیداری و بصری 
همان ظاهر و بســته بندی یک اثر اســت و 
متاســفانه یکــی از ضعف هــای اصلی ارایه 
آثار به جشــنواره، عدم توجه به بسته بندی 
و ارایه مناســب آثار و ارایه بی قاعده محتوا 
به دبیرخانه جشــنواره است که احیانا منجر 
به خارج شدن اطالعات مفید از دید داوران 

می شود.
وی با اشــاره به روند بررســی آثار واصل 
شده به دبیرخانه جشنواره، به فرایند ارزیابی 
و مراحل آن پرداخت و در این باره گفت: در 
مرحله اول، خودارزیابی با گونه شناسی آثار 
متقاضی صورت  روابط عمومی های  توســط 
می گیــرد و در مرحله دوم با ارایه مشــاوره 
به  روابط عمومی ها شــاهد اصــالح و بهبود 
روند تدوین و ارایه آثار و استانداردسازی در 
قالب های مشخص و طبق مقررات جشنواره 
هســتیم و در مرحله ســوم پس از ارزیابی 
اجمالی، ســنجش آثار برای ورود به مرحله 

داوری آغاز می شود.
وی با بیان اینکه در مرحله داوری اولیه، 
آثار منتخب برای ارزیابی تفصیلی به مرحله 
بعــد می روند و در این قســمت بخشــی از 
آثار نیــز از گردونه رقابت خارج می شــوند 
خاطرنشان ساخت: در مرحله چهارم آثاری 
کــه با توجه بــه شــاخص های محتوایی و 
شــاخص های دیداری )الگــوی تدوین آثار 
جشــنواره( موفق به ورود به مرحله رقابت 
اصلی می شــوند، برای انتخاب و ارزیابی به 
داوران مربوطــه ارجاع و آثــار برگزیده در 
اختیار کمیته داوری متشــکل از چهار نفر 
قرار گرفته و در مرحله پنجم، کمیته نهایی 
برتر، شایســته تقدیرها،  رتبه هــای  داوری، 

کارشناســان برتــر و حایز دریافــت دیپلم 
زرین افتخار را بر اســاس قوانین و مقررات 
جشــنواره و امتیازات به دست آمده معرفی 

می کند.
انتشــارات  ملــی  دبیــرکل جشــنواره 
روابط عمومــی  بــر ضرورت مستندســازی 
حرفه ای تر و نحوه مطلــوب ارایه آثار تاکید 
کــرد و با بیان اینکه در جشــنواره پانزدهم 
رشــد کمــی و کیفــی آثــار در برخی از 
بخش ها به چشــم می خــورد، تصریح کرد: 
در این جشنواره بخش های مهجوری مانند 
برنامه ریزی، تحلیل محتــوا و پژوهش های 
ارتباطی … وجود دارد که بعد از ۱۵ســال 

هنوز مورد توجه جدی قرار نگرفته است.
انتشــارات  ملــی  دبیــرکل جشــنواره 
ادامــه، نگرانــی هئیت  روابط عمومــی در 
داوران را از عــدم توجه و اهتمــام الزم از 
پیاده ســازی  برای  روابط عمومی ها  ســوی 
الگوی »کار برنامــه ای« اعالم کرد و گفت: 
روابط عمومی هــا باید زمان مناســبی را به 
برنامه ریزی اختصاص دهند. عملکرد مناسب 
انتشارات مستلزم  روابط عمومی ها در بخش 

برنامه ریزی خوب است.
وی همچنیــن گفت: هیئت داوران توجه 
پژوهش  به  را  روابط عمومی  دست اندرکاران 
که جوهــره واقعــی و اصلــی فعالیت های 

روابط عمومی است جلب می کند و خواستار 
اهتمام بیشــتر و افزایش مهارت های علمی 
توســعه  و  استانداردســازی  همچنیــن  و 
 رویکردهای ارتباطی پژوهشی به عرصه ها و 

حوزه های جدید روابط عمومی می باشد.
انتشــارات  ملــی  دبیــرکل جشــنواره 
روابط عمومی بر ضرورت استمرار برنامه های 
آموزشــی بــا توجه بــه نیازهــای جدید، 
توجه به بخــش “صفحه بــا خوانندگان” 
رویکردهای  توســعه  داخلی،  نشــریات  در 
ارتباطی پژوهشــی و لــزوم ارســال آثار به 
شیوه استاندارد و قاعده مند تاکید کرد و در 
مورد بخش “صفحــه با خوانندگان” گفت: 

متاســفانه در این بخش و چند بخش دیگر 
ماننــد “برنامه ریزی” شــاهد انتخاب هیچ 
روابط عمومــی برتر نبودیــم که البته ضعف 
در این بخــش به محدودیت های موجود در 
ســازمان ها نیز هم مرتبط اســت اما به هر 
دلیل فقدان بخشــی که بایــد زبان گویای 
کارکنان و مخاطبان باشــد، فلسفه وجودی 
نشریات درون سازمانی را زیر سئوال می برد.

باقریان، یکسان انگاری نظرسنجی، تحلیل 
ارتباطی و تحقیقاتی  محتوا، پژوهش هــای 
سازمانی را از نقاط ضعف حوزه تحلیل محتوا 
روابط عمومی ها  ارتباطــی  پژوهش هــای  و 
دانست و ارسال موارد بی ربط و بریده جراید 

شورای عالی 
سیاستگزاری 
جشنواره با ارزیابی 
شاخص ها و معیارهای 
انتخاب آثار برتر، 
همه ساله نسبت به 
باز تعریف شاخص ها 
منطبق با تحوالت 
روز به گسترش 
حوزه ارتباطات 
و فناوری های 
اطالعاتی، تالش 
می کند تا اهداف 
و رسالت هایی که 
انجمن متخصصان از 
برگزاری جشنواره در 
پی آن است به شکل 
موثرتر و عادالنه تری 
محقق شود
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بــه عنوان کار پژوهشــی منجر بــه نزول و 
ســقوط جایگاه تحقیق و پژوهش در عرصه 

هنرهشتم می شود.
وی مهم تریــن نقاط ضعف آثار ارســالی 
روابط عمومی ها در بخــش اینفوگرافیک را، 
عــدم توجه به ارکان و عناصر اینفوگرافیک، 
عدم انطبــاق محتوایی با هویــت و چرایی 
موسســه، عدم توجه به نیــاز و به روز بودن 
سوژه های انتخابی و همچنین کپی برداری و 

استفاده از قالب های آماده برشمرد.
روابط عمومی ها  فعالیت  بر  کرونا  تاثیرات 
و نقش ارزنــده روابط عمومی هــا بویژه در 
بخش اطالع رســانی موثــر و موثق، از دیگر 
محورهــای ســخنرانی باقریان در مراســم 
اختتامیه جشــنواره پانزدهم بود که در این 
باره گفت: قطعا هر رویــدادی، چالش های 
ارتباطی جدید و خاص خود را پدید می آورد 
و یکی از بهترین، مهم ترین و درســت ترین 
واکنش های روابط عمومی به این رویدادها و 
چالش ها، اشتراک گذاری صحیح اطالعات در 
همه ابعاد آن از جمله دانسته ها، مجهوالت و 
اقدامات صورت گرفته برای کسب اطالعات 
بیشــتر در زمینه نجات جان انسان و تقلیل 

آثار سوء آن است.
دبیرکل جشــنواره در ادامه اشــاره خود 
به موضــوع کرونا و بحــران اعتماد در بین 
روابط عمومی ها  اگــر  تاکید کرد:  مخاطبان 
حجم زیاد اطالعات را مدیریت کنند و اخبار 
صحیــح در اختیار مردم قــرار دهند، نقش 
مهمی در فرآیند اعتمادســازی و جلوگیری 

از شیوع شایعات ایفا می کنند.
وی تصریح کــرد: مدیریــت حجم زیاد 
اطالعــات به شــرطی که شناســایی راه کار 
مناسب را آسان  کند، احتمال پیروی مردم 

از توصیه  های بهداشتی را افزایش می  دهد.
وی بــا بیان اینکه حجــم زیاد اطالعات 
راجع به یک مسئله، شناسایی راه کار مناسب 
را دشــوار می ســازد، بر نقش ارزنده و موثر 
روابط عمومی ها در کاهش اختالل اجتماعی، 
اطالع رســانی صحیــح و اعتمادآفرینی در 
نهادهای  توصیه هــای  رعایت  بــرای  مردم 
ســالمت محور و در نهایت کاهش شایعات 

تاکید کرد.
انتشــارت  ملــی  جشــنواره  دبیــرکل 
روابط عمومــی بــا بیــان اینکــه مقایســه 
قبل،  با دوره هــای  روابط عمومی هــا  آثــار 
حاکی از رشــد کمی و کیفــی در برخی از 
آموزش های  تسری  و  استمرار  بخش هاست، 
علمی و کاربــردی، آموزش های کارگاهی و 
کارگاه های آموزشی نیروی انسانی واحدهای 
روابط عمومی را در رشد و ارتقای سطح علمی 

و حرفه ای روابط عمومی ها موثر دانست.
باقریان در بخشــی از فراز پایانی سخنان 
خود با تاکید مجدد بر نقش آموزشی انجمن 
کرد: همه  تصریح  روابط عمومی   متخصصان 
روابط عمومی   متخصصان  انجمن  تالش های 
ایران طی پانزده ســال گذشــته، معطوف 
انتشارات  به ارتقای ســطح کیفی تولیدات 

روابط عمومی ها بوده است.
دبیرکل جشــنواره در پایــان با تاکید بر 
اســتمرار و تســری آموزش هــای علمی و 
کاربردی در این حوزه، خواســتار اســتفاده 
از توانمندی های  بیشــتر روابط عمومی هــا 
انجمن متخصصان  کارشناســی  و  حرفه ای 
روابط عمومی و خدمات مشــاوره ای و علمی 
کارشناسان و استادان حوزه روابط عمومی و 

علوم ارتباطات شد.
انجمن  رییــس  امامــی  دکتر حســین 
متخصصــان روابط عمومی در این مراســم 
پیرامــون موضــوع “انتشــارات در عصــر 
دیجیتــال” و تاثیــرات شــیوع کرونــا بر 
فعالیت های روابط عمومی سخنرانی کرد و در 
مورد آثار ارسالی به جشنواره در بخش های 
مربوط به روابط عمومــی الکترونیک نیز به 

ارایه آرا و نظرات داوران پرداخت.
رییس انجمــن متخصصان روابط عمومی 
با بیان اینکه امروزه نشــر نوین با بازاریابی 
محتوا به هم تنیده شــده اند و این ســرمایه 
بزرگ را برای همه مــردم امکان پذیر کرده 
اســت گفت: بی دلیل نیست که می گویند 
محتوا پادشاه اســت و انتشار آن ملکه؛ چرا 
که در عصر شبکه های اجتماعی که بشر به 
ســمت تعامالت آنالین از طریق رسانه های 
نوین تمایل پیدا کرده است، برخی از صنایع 
نیز ناگزیر مجبور شدند خود را با آن تطابق 

بدهند، از جمله حوزه انتشارات.
وی با اشاره به اینکه محتوای امروزی فقط 
متن نیســت و آن چه در این دوران اهمیت 
پیدا کرده اســت محتوای مولتی مدیاست. 
تصریح کرد: محتواهایی شامل عکس، فیلم، 
تصویر و گرافیک و انیمیشــن و صدا و متن 
کــه می تواند از ابزارها و پلتفرم های مختلف 

رسانه های اجتماعی منتشر یا بازنشر شود.
دکتر امامی نشر اجتماعی را انتشار محتوا 
در فضــای شــبکه و رســانه های اجتماعی 
دانســت و در این باره گفت: انتشــار محتوا 
در وبالگ، ویکی، میکروبالگی مانند توییتر 
یوتیوب،  دیگری همچــون  پلتفرم هــای  و 
اینســتاگرام و غیــره همه جزیی از نشــر 

اجتماعی هستند.
وی افــزود: اجتماعــی بودن آن اشــاره 
به بســتر رســانه های اجتماعی دارد. چون 

ویژگــی اصلــی این رســانه ها، مشــارکت 
در تولیدمحتواســت.همچنین امــکان بــه 
اشتراک گذاری محتوا و هم چنین نظردهی و 
کامنت گذاشتن را دارد و نکته جالب تر آنکه 
مزیتی برای نشــر اجتماعی نســبت به نشر 
وبی این اســت که محتوا در نشر اجتماعی 
قابلیت بازنشر دارد اما محتوای وب سایت به 
این گونه نیست. یعنی از طریق نشر ویروسی 
از طریق مشــترکان صفحه خود می توانید 
یک مطلب را تا هــزاران بار در دید دیگران 

قرار دهید.
رییس انجمــن متخصصان روابط عمومی 
با اعتقاد به اینکه دیگر دوره وقت گذاشــتن 
بــرای به روزرســانی تک تک رســانه های 
اجتماعی و شــبکه های اجتماعی گذشــته 
اســت تصریح کرد: ابزارهایــی آمده اند که 
بتواند همه پیام ها در رســانه های اجتماعی 
خود را در یک مکان مشــاهده کنید. در هر 
زمان آن را به روزرســانی کرده ولی سیستم 
را طــوری تنظیم و برنامه ریــزی کنید که 
در بهترین زمان منتشــر کنــد. از این رو با 
اصطالح »انتشــارات یکپارچــه« مواجهیم 
یعنــی از یک سیســتم تمــام پلتفرم های 
رســانه های اجتماعی را برای انتشار محتوا 

مدیریت کنیم.
امامی با تاکید بر اینکه هر شبکه و رسانه 
اجتماعی را باید بر اساس استراتژی و کارکرد 
خــاص خود مدنظــر قرار داد خاطرنشــان 
ســاخت: ضرورت ندارد یک پست که برای 
اینستاگرام منتشر شود الزاما در توییتر بیاید 
و بالعکس. چرا کــه کارکرد و مخاطبان هر 
پلتفرم متفاوت است. مخاطب اینستاگرام از 
شما انتظار ندارد که مدام خبرهای تان را در 
آنجا منتشر کنید کســی که خبرهای شما 
را دنبال می کند قطعا تمایل داشته باشد یا 

می رود سراغ توییتر یا کانال تلگرامی شما.
وی بــا بیان اینکــه بایــد روابط عمومی 
سازمان ها نســبت به سلسله مراتب تولید و 
تایید کننده محتوا در شبکه ها و رسانه های 
اجتماعی حســاس باشــند، در تشریح نشر 
موبایلی و نشر اجتماعی گفت: ما در زندگی 
روزمره به تلفن هوشمند و تبلت بیش از حد 
وابسته شده ایم و نیازمند محتوای دیجیتال 
از طریق این ابزارها هســتیم. لذا ســاخت 
محتوا که برای نمایش در سیستم عامل هایی 
همچــون اندرویــد و آی او اس و همچنین 

ویندوز قابل توجه و بااهمیت است.
وی افزود: نشر موبایلی تاکیدش بر دو حوزه 
کلی است. تولید محتوا برای اپلیکیشن های 
موبایلی مانند اســنپ فود، اســنپ و حتی 
اپلیکیشــن های  بازی هــای موبایلی و دوم 

پیام رســان فوری مانند وات ســآپ و تلگرام 
.بنابراین برخی از محتواها از طریق صاحبان 
این اپ ها تولید می شــود عمدتا بر پایه چند 

رسانه ای و مولتی مدیاست.
دکتــر امامی با اشــاره به اینکــه برندها 
و روابط عمومی هــا بــرای ارتباط گیــری با 
مخاطبان خود بهتر اســت دارای استراتژی 
مرتبط با به هدف سازمانی یا هدف شرکت 
خود باشند تصریح کرد: اگر سازمانی بخواهد 
صرفا دسترسی ســهل تر به مخاطبان خود 
باشد  داشته  برنامه هایش  اطالع رسانی  برای 
می تواند از نشر اجتماعی بهره بگیرد ولی اگر 
سازمانی در پی هدفی بزرگ تر از دسترسی 
یکپارچه  ارتباطات  استراتژی  است می تواند 
را به کار گیرد. از تمام ابزارها و رســانه های 
در اختیار خود از چاپی گرفته تا نشــر وبی 
و نشــر الکترونیک و نشــر موبایلی و نشــر 
اجتماعی همه را بســته به نوع مخاطبان و 
توزیع گسترده محصوالت خود به کار گیرد.

رییس انجمــن متخصصان روابط عمومی 
ایران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان 
اینکه در پانزدهمین جشنواره ملی انتشارات 
روابط عمومــی، فراگیری کرونــا، دورکاری 
سازمان ها و افت قابل مالحظه فعالیت برخی 
از سازمان ها و دســتگاه ها را رقم زد گفت: 
کرونــا موجب تغییراتی در جشــنواره ملی 
انتشارات شده اســت و ما هم سعی کردیم 
به طــور کامل برگزاری، جمــع آوری آثار و 
مســتندات به صورت مکتــوب را تبدیل به 
شیوه الکترونیک کنیم و از شرکت کنندگان 
بخواهیم از ارسال آثار چاپی اکیدا خودداری 
کننــد و راه هــای ارتباطــی الکترونیک و 

دیجیتال را در اختیارشان گذاشتیم.
دکتر امامی در بخش دیگری از ســخنان 
خــود، کارهــای ”برنامــه ای” و تحقیقات 
“مخاطــب شناســی و مخاطب ســنجی” 
برای امر انتشــارات را مورد تاکید قرار داد و 
خاطرنشان ساخت: باید در نظر داشته باشیم 
که یک محصول انتشاراتی مانند مولتی مدیا و 
یا یک نشریه سازمانی یا پوستر و غیره چقدر 
مفید و اثربخش برای مخاطبانش بوده است و 

چه “بازخوردهایی” از آنها دریافت کرده اند.
تحلیل هزینه- فایده، از جمله موضوعات 
دیگری بود که دکتر امامی ضمن تشریح آن، 
خواستار توجه بیشتر روابط عمومی ها به این 

مسئله شد.
محمــد خــدادی معــاون مطبوعاتی و 
اطالع رســانی وزیر فرهنگ و رشاد اسالمی 
کارشناســان  و  مدیــران  در جمــع  نیــز 
روابط عمومــی حاضر در مراســم اختتامیه 
پانزدهمین جشنواره ملی انتشارات کشور با 

بیان اینکه روابط عمومی ها در دوران بحران 
دانش و مهارت، نقش اساسی در تولید محتوا 
دارند گفــت: روابط عمومی هــا، نمایندگان 
افکارعمومی و همکار رســانه ها هســتند و 
نباید شبکه های پیام رسان اجتماعی را رقیب 

خود قلمداد کنند.
وی با اشاره به اینکه امروزه شهروندان نیز 
در تولید و انتشــار پیام از طریق شبکه های 
پیام رسان وارد عرصه اطالع رسانی شده اند از 
روابط عمومی ها خواست برای حضور موثر در 
دوره ای کــه با بحران دانش و مهارت مواجه 
هستیم، با به روزرسانی و پرهیز از شیوه های 
سنتی، در حوزه تولید محتوا تالش بیشتری 

کنند.
او در ایــن بــاره گفت: امروز بــه تعداد 
انســان های روی کره زمین خبرنگار داریم 
که به جمع آوری، پردازش و انتشار اطالعات 
می پردازند و باید از خود بپرسیم که تفاوت 
ما با شــهروندان چیســت و اگر نباشیم چه 
اتفاقی رخ خواهــد داد و اصوال در زمانه ای 
که بشر برای زنده بودن به اکسیژن و ارتباط 
نیاز دارد، اگر روابط عمومی وجود نداشــته 
باشد شــاهد چه تاثیری بر جریان ارتباط و 

اطالع رسانی خواهیم بود؟
خــدادی با اعتقاد به اینکه ســازمان ها و 
نهادهــا نمی توانند با مردم ارتباط نداشــته 
باشــند چرا کــه به راحتی حــذف خواهند 
شــد گفت: بســیاری از مدیران راس هرم 
سازمان ها به کار رسانه ای مشغولند به عنوان 
مثال روســای جمهور کشورها و وزرا قبل از 
رفتن به محل کار از طریق پیام گذاشتن در 
توئیتر و فیسبوک و ســایر پیام رسان ها کار 
رسانه ای انجام می دهند و خود را بی نیاز به 

روابط عمومی و کار رسانه ای می بییند.
وی با بیان اینکه دوران انحصار اطالعات 
تمام شده است با طرح این پرسش خطاب به 
روابط عمومی گفت: باید پرسید که به عنوان 
روابط عمومی چــه حرفی برای گفتن داریم 
تا مخاطبان به پیام ما توجه کنند و توســط 
شهروندانی که به منابع اطالعاتی بی شماری 
دسترسی دارند از میان حجم انبوه پیام ها و 
اطالعات به پیام های روابط عمومی نهادها و 

دستگاه ها گوش فرا دهند؟
معاون مطبوعاتی و اطالع رســانی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی با تاکید بر ضرورت 
به روزرســانی مهارت های حرفه ای ناشی از 
گســترش تحوالت روزافزون خاطر نشــان 
ساخت: هیچ رســانه ای جای رسانه ای دیگر 
را نمی گیرد و بهتر است روابط عمومی ها در 
کنار وب سایت ها و درگاه های ارتباطی خود 
که بیشــتر حایز رویکردهای تبلیغی است، 

اطالع رسانی های مورد نیاز خود را از طریق 
رسانه ها به انجام رسانند.

خدادی با اشاره به اینکه روابط عمومی ها 
می توانند از رســانه ها بخواهند که سازمان 
آنهــا را نقد کننــد و به عنــوان نمایندگان 
افکارعمومــی به تحلیل و بررســی عملکرد 
سازمان ها بپردازند اظهار داشت: انتقادها اگر 
صحیح بود که باید زمینه اصالح آن توســط 
روابط عمومی ها با انعکاس به موقع به مدیران 
سازمان ها فراهم شــود و اگر انتقاد ناشی از 
کمبــود اطالعات و ناآگاهی ها بود توســط 
روابط عمومی شفاف ســازی و آگاهی بخشی 

صورت پذیرد.

وی با تاکید بر ضرورت حذف اطالع رسانی 
گــزارش عملکــرد ســازمان ها گفــت: هر 
سازمانی موظف به انجام فعالیت هایی است 
و ارایه آن در قالب گزارش به مردم، مخاطب 
چندانی ندارد چرا که دوران دنیای هواداری 
به پایان رســیده و باید مخاطب را شریک و 
دارای ســهم و نقش در نظر آوریم و از خود 
بپرسیم اصوال مخاطب چرا باید ما را انتخاب 

کند و ببیند؟
اصــل  بــر  مبتنــی  مخاطب شناســی 
تقاضاشناســی از دیگر محورهای ســخنان 
معــاون مطبوعاتــی و اطالع رســانی وزیر 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در مراســم 
اختتامیه پانزدهمین جشنواره ملی انتشارت 
روابط عمومی  بود کــه در این باره گفت: ما 

قطعا هر رویدادی، 
چالش های ارتباطی 
جدید و خاص خود را 
پدید می آورد و یکی 
از بهترین، مهم ترین 
و درست ترین 
واکنش های 
روابط عمومی به این 
رویدادها و چالش ها، 
اشتراک گذاری 
صحیح اطالعات در 
همه ابعاد آن از جمله 
دانسته ها، مجهوالت 
و اقدامات صورت 
گرفته برای کسب 
اطالعات بیشتر در 
زمینه نجات جان 
انسان و تقلیل آثار 
سوء آن است
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باید همراه خبر و اطالعات ارســالی به سوی 
مخاطبان همراه شــویم و خبرمان را دنبال 
کنیم تــا ببینیم آیا خبرمان خوانده شــده 
یــا اینکه در میان حجم انبــوه اطالعات در 

دسترس مخاطب گم شده است؟
خدادی خطاب به مدیران و کارشناسان 
گفت:  مراســم  در  حاضــر  روابط عمومــی 
وب سایت های شــما رویکرد تبلیغی دارد و 
منطبق با نیاز جامعه نیست چرا که منجر به 
محدودسازی اطالعات می شوید و اطالعات 
موردنیاز جامعــه را در اختیار افکار عمومی 

قرار نمی دهید.
وی افزود: نباید صرفا به وب ســایت های 
خود اتکا کنید؛ بلکه رسانه ها را نیز در کنار 
خود و همراه خود ببینید و همراه با ســایر 
رســانه های جمعی با همبستگی و همدلی 
و هم افزایــی، مکمل حلقه هــای ارتباطی و 

نیازهای جامعه باشید.
محمــد خــدادی بــا اعتقاد بــه اینکه 
روابط عمومی ها با ساده نویسی، کوتاه نویسی، 
ارایه اطالعات مقایسه ای و دسته بندی شده، 
موفق تــر خواهند بود اذعان داشــت: تمایز 
موضوع، تنوع در نــگارش و تنوع در عرضه 
و انتشــار اطالعات، در زمره گام های اصلی 
برای موفقیت در چرخه نظام اطالع رســانی 

روابط عمومی ها به شمار می رود.
پانزدهمین جشنواره  افتخار  زرین  دیپلم 
ملــی انتشــارات روابط عمومی بــه عباس 
ســندیکای  روابط عمومی  مدیــر  خالدنژاد 
شــرکت های تولیدکننده برق، احســان اله 
بعیــدی رییــس اداره ارتباطات ســازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
فامیل دردشــتی مدیرعامل  و حاج احمــد 
انجمن خیریه بهداشــتی و درمانی حضرت 

ابوالفضل )علیه السالم( اهدا شد.
در این جشــنواره از شاکر خفایی رییس 
روابط عمومی شــرکت پاالیش نفت تهران، 
محمدحســین نعمت پور مدیر روابط عمومی 
شــهرداری ســرخ رود، علی ارجمند الری 
بین الملل  امــور  و  روابط عمومــی  رئیــس 
مجتمع جهان فوالد سیرجان، سعیدکوچک 
زاده کارشــناس روابط عمومی شرکت فوالد 
اکســین خوزســتان، رســول نعمتی مدیر 
روابط عمومی و ســیده نادره رخشان معاون 
اداره روابط عمومــی اداره کل راهــداری و 
حمل ونقل جاده ای اســتان کرمانشاه در دو 

سطح ملی و استانی تجلیل بعمل آمد.
پانزدهمیــن جشــنواره ملی انتشــارات 
ادبیــات  ۱۰بخــش  در  روابط عمومــی 
)مستندســازی – داستان ســرایی(، برنامه 
انتشــاراتی، انتشارات اصلی )کتاب – نشریه 

داخلی – بروشــور- ویژه نامــه(، هنرهای 
تجسمی/ بصری )پوســتر – اینفوگرافی – 
عکــس- کاریکاتور(، رســانه های دیداری و 
شنیداری )فیلم های مستند- تیزر- کلیپ- 
انیمیشــن- موشــن گرافیک- برنامه هــای 
ویدیوئــی کوتــاه(، رســانه های دیجیتالی 
)وبسایت- مولتی مدیا- شبکه ها و رسانه های 
اجتماعی(، تبلیغات )تبلیغات مکتوب شامل 
تبلیغات در مطبوعات و رپرتاژآگهی(، تحلیل 
محتــوا )تحلیل محتوای رســانه های درون 
و برون ســازمانی(، کارشناس برتر انتشارات 
روابط عمومی و نحــوه ارائه آثار در دو قالب 

چاپی و الکترونیکی برگزار شد.
همچنیــن در این دوره از جشــنواره، دو 
بخش ویژه »ویــروس کرونا« و »حمایت از 
انتشار آثار علمی در حوزه روابط عمومی« در 
نظر گرفته شده که آثار برگزیده و مرتبط با 
موضوعات مذکور مورد تجلیل قرار گرفتند.

داوری آثــار پانزدهمین جشــنواره ملی 
انتشارات روابط عمومی  را محمود مختاریان، 
امیرمســعود مظاهری، احمد یحیایی ایله ای، 
حســین امامی، سیدشــهاب سیدمحسنی، 
سعید معادی، علی فروزفر، قربانعلی تنگ شیر، 
مریم سلیمی، بهزاد خورشیدی، پرویز آزموده 

و مهدی باقریان برعهده داشتند.
جشــنواره ملی انتشــارات روابط عمومی 
توانســته، ۱۷۸۶ اثر را از روابط عمومی ها به 

خود جلب کند.
همچنین در پانزدهمین جشــنواره ملی 
انتشارات روابط عمومی به سه روابط عمومی  

برتر، دیپلم افتخار اعطا شد.
در این جشــنواره عالوه بر اعطای جوایز 
روابط عمومی ها در دو سطح استانی و ملی، 
از کارشناســان برتر انتشارات روابط عمومی  

نیز تجلیل بعمل آمد.
پانزدهمیــن جشــنواره ملی انتشــارات 
روابط عمومــی  با هدف آشــنایی با اصول و 
مکتوب  و  نشــرالکترونیک  اســتانداردهای 
در روابط عمومــی و ارائــه آثــار و تجارب 
موفق، توســعه و ارتقای سطح توانمندی ها 
کارشناســان  و  مدیــران  مهارت هــای  و 
روابط عمومی در حوزه فعالیت های انتشاراتی 
و فرهنگ سازی مناســب و تکریم و معرفی 
نخبگان و الگوهای برتر در حوزه انتشــارات 

برگزار شد.
é رییس هیات داوران: مهدي باقریان

مختاریان  محمــود  داوران:  هیات   é
استاد روزنامه نگاري، مریم سلیمي پژوهشگر 
ارتباطــات، بهــزاد خورشــیدي هنرمنــد 
گرافیست، امیر مسعود مظاهري عضو هیات 
علمي دانشــگاه آزاد اسالمي، احمد یحیایي 

ایله اي مدرس روابــط عمومي و ارتباطات، 
حســین امامي رییس انجمــن متخصصان 
روابط عمومي، سیدشــهاب سیدمحســني 
نویســنده و مدرس روابــط عمومي، هادي 
كمرئي عضو هیات مدیره انجمن متخصصان 
روابــط عمومي، حامدرضا اســماعیلي عضو 
هیــات مدیــره انجمن متخصصــان روابط 
عمومي، علــي فروزفر نویســنده و مدرس 
روابط عمومي و تبلیغــات و قربانعلي تنگ 
شــیر عضو هیات مدیره انجمن متخصصان 
روابط عمومي و پرویز آزموده هنرمند طراح.

É جشنواره شانزدهم
انتشارات  ملی  شــانزدهمین جشــنواره 
روابط عمومــی در 11 بخش زیر در ســال 

1400 برگزار می شود:
1( ادبیات

1-1- مستندســازی: گردآوری، تدوین، 
پردازش، تصحیح، به روزرســانی و نگهداری 
داده هــا و اطالعــات )مانند مستندســازی 
فرایندها، تجارب، پروژه ها، سوابق، رویدادها، 

عملکرد سازمان و...(
1-2- داستان ســرایی: داســتان ها عامل 
تعامل و انتقال پیام های تاثیرگذار هستند و 
به برقراری ارتباط بهتر نیز کمک می کنند. 
تحقیقات نشــان می دهد ارتباطات عاطفی 
از جمله داستان ســرایی در سال های اخیر 
از نظر اهمیت و حجم به طرز چشــمگیری 

افزایش یافته است.
همچنین روابط عمومی ها از داستان گویی 
برای برقراری ارتباط با کارمندان، مخاطبان، 
همکاران، رسانه ها و سایر ذینفعان استفاده 
می کنند. داســتان های خــوب و تاثیرگذار 
می توانند عالوه بــر ایجاد رابطه ای صمیمی 
و محکم بیــن پیام  و مخاطبان ، دیدگاه های 
آنها را تحت تاثیــر قرار داده و تغییر دهند؛ 
داستان گویی  بصری،  داســتان گویی  مانند: 
داستان گویی  دیجیتالی،  داستان گویی  دیتا، 
داستان گویی  برند،  داســتان گویی  تجاری، 
محتوا، داستان گویی سازمانی، داستان گویی 

تبلیغاتی، داستان گویی چندرسانه ای و ...

۲( برنامه انتشاراتی
این جایزه به روابط عمومی هایی که بهترین 
برنامه انتشــاراتی را طی ســال گذشته برای 
بخش های مختلف انتشارات انتشارات تدوین 
و مستندات الزم را ارائه نمایند، اعطا می گردد.

تبصره1: برنامه انتشاراتی شامل اهداف و 
ضرورت هــا، عملیات اجرایی و برآورد اعتبار 
در برنامــه و همچنین ارزیابــی پیش بینی 

می شود.

۳( انتشــارات اصلــی )چاپــی و 
الکترونیکی(
3-1- کتاب

3-2- نشــریه داخلی: در این بخش آثار 
ارسالی در هشــت شاخه: )۱( سرمقاله، )۲( 
مقالــه، )۳( گزارش، )۴( خبــر، )۵( صفحه 
خواننــدگان، )۶( مصاحبــه )7( تیتر و )8( 
صفحه آرایی به صورت جداگانه مورد ارزیابی 

داوران قرار می گیرد.
تبصــره2: چیزی تحت عنوان “نشــریه 
برتر” در دســتور کار جشــنواره قرار ندارد. 
به همین دلیل ارســال کامل نشــریه بدون 
تفکیک بخش های مورد نظر به معنای عدم 
شرکت در جشنواره اســت و آثار ارسالی از 

فرایند ارزیابی کنار گذاشته می شود.
۳-۳- بروشور و کاتالوگ

۳-۴- ویژه نامه

4( هنرهای تجسمی/ بصری
۴-۱ – پوستر

۴-۲ – اینفوگرافی
۴-۳ – عکس

۴-۴ – کاریکاتور

5( رسانه های دیداری و شنیداری
۵-۱- فیلم های مستند

۵-۲ – تیزر
۵-۳- کلیپ

۵-۴ – انیمیشن
۵-۵- موشن گرافیک

برای  تبصره3: هر شرکت کننده می تواند 
این بخش حداکثر یک اثر ارسال کند.

۶( رسانه های دیجیتالی
۶-۱ – وبسایت

۶-۲- مولتی مدیا
۶-۳- شبکه ها و رسانه های اجتماعی

۷( تبلیغات مکتوب )شامل تبلیغات 
در مطبوعــات و رپرتاژآگهــی در دو 

حوزه مکتوب و دیجیتال(
8( تحلیــل محتوا )تحلیل محتوای 

رسانه های درون و برون سازمانی(
۹( کارشــناس برتــر انتشــارات 

روابط عمومی
در این بخش، کارشناسان فعال در حوزه 
انتشــارات، آثار و مستندات خود را به شکل 
حقیقی یا حقوقی برای ارزیابی به دبیرخانه 
جشــنواره ارائه خواهند نمود تا از میان آنها 
فعاالن برتر این حوزه انتخاب و معرفی شوند.

ارســال  بخــش  ایــن  در  تبصــره4: 

ســوابق همراه با مســتندات )آخرین حکم 
کارگزینی– حکم انتصاب یــا نامه تایید به 
عنوان کارشناس انتشــارات، آثار علمی در 
قالب کتاب، نشــریه و مقاله و... – دوره های 
آموزشــی – لوح هــا و جوایــز دریافتــی- 
سمت ها- فعالیت های خالقانه و... ( در قالب 

یک فایل منسجم الزامی است.

10( نحوه ارائه آثار
آثــار”،  ارائــه  “نحــوه  بخــش  در 
شــرکت کنندگانی که بهترین دســته بندی 
و ارائــه آثــار را بــه دبیرخانه جشــنواره 
داشــته باشــند انتخاب و مورد تقدیر قرار 
می گیرند. جمع آوری، جمع بندی، آراستگی 
و مستندســازی یکــی از وظایــف اصلــی 

روابط عمومی ها در همه بخش هاست.

É بخش ویژه
– در راســتای حمایت از آثــار خالق و 
بدیع در حــوزه روابط عمومی، هیئت داوران 
شــانزدهمین جشــنواره ملــی انتشــارات 
روابط عمومــی، دیپلم افتخــار را به بهترین 

ایده و اثر فاخر اهدا می کند.
– هیئــت داوران از بیــن آثار ارســالی، 
تندیــس و جایزه برگزیده جشــنواره را به 
ســه اثر انتشــاراتی با مضمــون و موضوع 
با بیماری همه گیر  “فرهنگ سازی و مقابله 
کرونا” در حوزه روابط عمومی اهدا می کند.

é جوایز
نفرات برگزیده شــش بخش )رتبه اول(: 

دیپلم افتخار
نفرات برگزیده هــر بخش: تندیس/ لوح 

سپاس
تقدیر از نفرات دوم و سوم: لوح سپاس

 
É مقررات

é مقررات عمومی
1- جشــنواره در دو بخش ملی و استانی 
برگــزار شــده و همــه روابط عمومی ها در 
بخش های دولتــی و خصوصی می توانند در 

آن شرکت نمایند.
باید آثارشــان را در  2- روابط عمومی ها 
بخش هــای اعالم شــده، به طــور جداگانه 
انتخاب و برای ارزیابی ارسال نمایند. فهرست 
تفکیکی آثار و بخش های یازده گانه جشنواره 
)همراه با تعیین زیرمحورهای آن( باید دقیقا 
در “نامه ارسال آثار و کاربرگ های ثبت نام” 
ذکر شود؛ در غیر این صورت مطلقًا پذیرفته 
نمی شود. در واقع آثار ارایه شده باید دارای 
کاربــرگ ثبت نام، عنوان بندی و فهرســت 

شــرکت در بخش های مختلف جشنواره و 
همچنین فیش پرداخت هزینه شــرکت در 

جشنواره و داوری باشد.
3- مســئولیت اصالــت و صحــت آثار 
ارسالی به عهده شــرکت کنندگان است. در 
صورت نقض آن، ارسال کننده مسئول بوده 
و هیچ گونه مســئولیتی متوجــه دبیرخانه 

جشنواره نخواهد بود.
4- هیــچ یک از آثار و اســناد ارســالی 
بازگردانده نخواهد شــد و حق بهره برداری 
از ایــن آثــار بــرای انجمــن متخصصان 

روابط عمومی محفوظ است.
5- تکمیل کاربرگ ثبت نام و ارسال آثار 
به منزله قبول شــرایط و مقررات جشنواره 

است.
6- تصمیم گیــری در خصــوص مــوارد 
پیش بینــی نشــده و اعالم نشــده بر عهده 

دبیرخانه جشنواره است.

é مقررات خاص
انتشــاراتی  تولیــدی  آثــار  همــه   -1
و  قالب هــای چاپــی  روابط عمومی هــا در 
الکترونیکی در بخش های یازده گانه جشنواره 

مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند.
2- هر شــرکت کننده می تواند برای هر 

رشته و بخش حداکثر دو اثر ارسال کند.
3- هر شرکت کننده می تواند برای بخش 
“رســانه های دیداری و شنیداری” حداکثر 

یک اثر ارسال کند.
4- هــر شــرکت کننده می توانــد برای 
داخلی”  “نشــریه  هشــت گانه  بخش های 
)ســرمقاله، مقالــه، گزارش، خبــر، صفحه 
صفحه آرایی(  تیتــر،  مصاحبه،  خوانندگان، 

حداکثر دو اثر ارسال نماید.
روابط عمومی ها باید آثارشان را در هشت 
بخش اعالم شــده، به طور جداگانه انتخاب و 
برای ارزیابی به دبیرخانه جشــنواره ارسال 
نمایند. مجددا تاکید می شود هیچ نشریه ای 
خارج از قالب مذکور و به طور کلی و به عنوان 

“نشریه برتر” مورد ارزیابی قرار نمی گیرد.
5- به علت فراوانی آثار و محدودیت زمانی، 
فرمت های متفرقه یا فایل های دارای اشکال و 
خارج از مقررات اعالم شده، در مرحله انتخاب 

آثار، شرکت داده نخواهند شد.
6- فقط آثاری که از سال 1399تاکنون 
تولید شده اند مورد بررســی و ارزیابی قرار 

خواهند گرفت.
7- با توجه به شــیوع بیمــاری همه گیر 
کرونا، ارســال آثار و مســتندات مربوطه در 
الکترونیکی  تمامی بخش ها به صورت فایل 

الزامی است.

روابط عمومی ها از 
داستان گویی برای 

برقراری ارتباط 
با کارمندان، 

مخاطبان، 
همکاران، رسانه ها 

و سایر ذینفعان 
استفاده می کنند. 

داستان های 
خوب و تاثیرگذار 

می توانند 
عالوه بر ایجاد 

رابطه ای صمیمی 
و محکم بین 

پیام  و مخاطبان ، 
دیدگاه های آنها 

را تحت تاثیر قرار 
داده و تغییر دهند

تمایز موضوع، 
تنوع در نگارش و 
تنوع در عرضه و 
انتشار اطالعات، 
در زمره گام های 
اصلی برای 
موفقیت در 
چرخه نظام 
اطالع رسانی 
روابط عمومی ها 
به شمار می رود
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