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 دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی  هفدهمین
  2022ژانوهی  10-11/   1400دی  20-21تهران / مرکز همایش اهی صدا و سیما / 

 هجدهمین دوره جشنواره ربرتین اهی روابط عمومی اریان 
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 بسم الله الرحمن الرحیم 
 : مقدمه

در  د، یموضوع خاص و جد کیهر سال با   1383که از سال   یروابط عموم یالمللنیب ومیسمپوز

دوره   هفدهمین است، امسال    ی در حوزه روابط عموم  یعمل  ی هاو مهارت  ینظر   اتیتوسعه ادب  یپ

م تجربه  را  بر   شانزدهکه    ی علم   یشیهما  کند، یخود  و عالوه  گذاشته  را پشت سر  موفق  گام 

 .کندیاضافه م  ومیرا به خانواده سمپوز  ید یوفادار، ساالنه مشتاقان جد  راهانهم 

سال قدمت   70ظاهراً حدود    ،یاسالم  رانیسال و در ا  115مدرن در جهان    یروابط عموم  گرچه

ل اعجاز و ظرف  کن یدارد،  اهم   تدریجاًو    شدهییآن، کمتر شناسا  ی هاتیهنوز عظمت،  و   ت یاز 

 ی ابیکام  ،امور  شبردی نقش هنر هشتم در پ  هب  یشتریشده است و وقوف ب  ییآن، رونما  یاثربخش

گام   ریمس  نیدر ا  ر یاخ  یها سال  یط  زین  ومیسمپوز،  شودیم  دایها پدر همه عرصه  تیو موفق

 است.  و به روشن شدن این مزیت ها کمک کرده   برداشته

از اقبال جامعه   یبوده و خود، حاک  دادیرو  نیقوام و دوام ا  ن یمب  وم،یدوره سمپوز  شانزده  یبرگزار

هنوز که  جهان،    یو در مقطع  هفدهمدر گام    ،اساس  نیاست؛ بر ا  دادیرو  نیبه ا  یروابط عموم

عمومی  روابط"موضوع  ،  گذارد  ی را پشت سر م  یخیتار  ی است و تجربه ا  19  د یکوو  ی ماریب  ریدرگ

 ی پژوهش  -   یتا با روش علم   میه ارا در دستور قرار داد"  پساکرونا؛ تغییرات، الزامات و پیامدها

و  هیانیب کیبه  ،و حمایت انجمن بین المللی روابط عمومی یو خارج ی رانیو مشارکت استادان ا

دوره در    یروابط عموم  ناشی از آنها بر  تغییرات و تأثیرات  ی درخصوص احصا  ی علم   یبند جمع

 یرات آتی روابط عمومی بر پایه کرونا چگونه غیو دریابیم که تأثیرات و ت  م یابیدست    پساکرونا

 د گذاشت؟ و چه تأثیراتی را بر حرفه روابط عمومی خواه   خواهد بود

در عملکرد را ها   یروابط عموم، 19  دیکوو راتیو تأث ر یاز تأث ی آگاه  ،یدر مقطع کنون ، نی همچن

 و آن را برای جهان جدید آماده خواهد ساخت.   خواهد رساند ی اریمناسب  

 .مینهیرا ارج م  تانیهمراه  ش،یشاپیپ  
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 : كليات
 ( Mission*مأموریت ) 

 تأسی از نیازهای ملی   ط عمومی براساس ضرورت های جهانی باادبیات علمی در حوزه دانش رواب توسعه

 (Vision)*چشم انداز 

 تبدیل شدن به یکی از همایش های علمی بین المللی معتبر و معروف جهانی

 *ارزش های اصلی: 

 کاربردی در حوزه روابط عمومی کمک به تولید مقاالت علمی جدید و -1

 پویایی و بهبود مستمر در استانداردهای ارزیابی روابط عمومی ها -2

 تکیه بر دانش و تجربه روابط عمومی در سطح ایران و جهان-3

 پویایی و بهبود در روشهای آموزشی دست اندرکاران روابط عمومی  -4

 * اهداف: 

 در روابط عمومی افزاری و تولید علم کمک به جنبش نرم   -1

 های روابط عمومی نمایش دستاوردها و توانمندی -2

 های آنان روابط عمومی و ارتقای سطح بینش، دانش و مهارت توانمندسازی دست اندرکاران -3

 ها های ارزنده روابط عمومی اعتباربخشی به فعالیت  – 4

 کمک به اعتالی روابط عمومی در کشور   – 5

 المللی در حوزه روابط عمومی های بین بسط همکاری –  6

 المللیآفرینی روابط عمومی ایران در سطح بین نقش  – 7

 * زمان:

 1400  ماه  دی  21-20 ❖

 * مكان:

تاالر خواجه نصیر )کارگاههای آموزشی به صورت مجازی    – مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما   ❖

 خواهد بود(. 

 * دبیر کل سمپوزیوم: 

 هوشمند سفیدی  ❖

 گذاری:* رئیس شورای سیاست 

 دکتر محمدرضا کریمی  ❖

 *دبیر شورای راهبردی: 

 داود زارعیان دکتر  ❖
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 *رئیس شورای راهبری و توسعه بازار:

 سیدمجتبی علوی

 * دبیر علمی: 

 باقر ساروخانیپروفسور 

 :ت داورانئ* دبیر هی 

 استاد علی فروزفر

 * دبیر کمیته ارتباطات: 

 ناصر رزاق منش  دکتر

 الملل:* دبیر کمیته امور بین 

 امیر رستگاردکتر 

 مقاله 8ارائه: * تعداد مقاالت قابل 

 ، سوئد ترکیهو بلغارستان، فرانسه ایران،  کنندگان مقاالت:* تابعیت ارائه

 1400 دی ماه  15نام: * آخرین مهلت ثبت 

نفر انجام خواهد   250نام صرفاً برای  ، ثبتو محدودیت های کرونا  با توجه به محدودیت فضا  تذکر:

 نام خواهد بود.نام بر اساس تاریخ ثبتگرفت و اولویت ثبت

المللههی دبیرخانههه سههمپوزیوم بین)مؤسسههه فرهنگههی روابههط عمههومی آرمههان  :برگزارکننددد * 

 (عمومیروابط

 * همكار اصلی: 

 المللی روابط عمومیانجمن بین

 ی مختلف: ها بخش* 

 تخصصی  –  یعلم یهانشست -1

 ( 1400 ماه دی  20) یآموزش یهاکارگاه -2

 ومیعنوان سند ماندگار سمپوز سمپوزیوم به نامهژه یو -3

 

 زمان برگزاری  مدرس  عنوان کارگا  

  نحوه تهیه و تنظیم پیوست ارتباطی 

 و الزامات ناشی از دوره پساکرونا

 1400  ماه دی   20 دکتر حمید ضیایی پرور 

 14:30تا   9:00ساعت 

 ویکی پدیا و کاربردهای آن در  

 روابط عمومی 

 ی دکتر حسین امام

 دکتر جواد افتاده 

 1400  ماه دی   20

 14:30تا   9:00ساعت 
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 1400اعضای شورای سياستگذاری سمپوزیوم بين المللی روابط عمومی سال  -الف

 آقای پروفسور دکتر باقر ساروخانی پدر جامعه شناسی ارتباطات ایران و دبیر کمیته علمی -1
 صادراتآقای دکتر پدرام پاک آیین مدیرکل روابط عمومی بانک  -2
 روابط عمومی بانک سپه سرپرست نکونام محمودآقای  -3
 شرکت فوالد مبارکه یروابط عموم رکلینژاد مد  ینبات یمهندس هاد یآقا -4
  شورای سیاستگذاریآقای دکتر حمید موفق عضو  -5
 کویر یزد پیشگامانتخصصی اتحادیه روابط عمومی واحد مدیرکل پور پیشگویی  دکتر مهدیآقای  -6
 شرکت ذوب آهن اصفهان یروابط عموم رکلیمد  یریمهندس ام یآقا -7
 آقای مهندس طالبی مدیرکل روابط عمومی شرکت صنعتی و معدنی چادرملو -8
 ش عضو شوراناصر رزاق من دکترآقای  -9
 شرکت ملی صنایع مس ایران یروابط عمومگروه  رکلیمد  ی مشاور مدیرعامل ولیمهندس خل یآقا  -10
 فرمان امام )ره( ییستاد اجرا یروابط عموم رکلیمد  یملک یکیدکتر ن یآقا -11
 آقای دکتر پوریان مدیرکل روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور -12
 خادمی پور مدیرکل روابط عمومی منطقه اقتصادی ویژه خلیج فارس آقای  -13
 کل  روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ایمدیر فخاران منصور آقای مهندس  -14
 آقای مهندس محسن نقیلو  -15
 خانم صداقت مدیرکل روابط عمومی شرکت نفت ستاره خلیج فارس  -16
 آقای مهندس رضائیان مدیرکل روابط عمومی شرکت آهن و فوالد ارفع -17
 حمید شکری خانقاه مدرس دانشگاهدکتر آقای  -18
 آقای محمد رحیمی معاون روابط عمومی شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران -19
 مدیرکل روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزیی معاون سید شهاب سید محسندکتر آقای  -20
 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران روابط عمومی مدیرکل کریمیآقای مهندس  -21
 آقای ناصر لقایی  -22
 آقای علی رشنو -23
 آقای مهندس گلی مدیرکل روابط عمومی شرکت پتروشیمی خلیج فارس  -24
 دولتخواه عضو شورای سیاستگذاریآقای احمد  -25
 آقای دکتر امیرمسعود امیرمظاهری عضو شورای سیاستگذاری -26
 آقای امیر نیک رویان مدیرکل روابط عمومی گروه مالی گردشگری -27
 آقای دکتر علیرضا امیرپور پیشکسوت روابط عمومی -28
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 سیاستگذاریآقای محمدحسین فروتن عضو شورای  -29
 گاهعلی فروزفر استاد دانشدکتر آقای  -30
 آقای دکتر عطاء اهلل ابطحی استاد دانشگاه -31
 محسن امینی استاد دانشگاه استاد -32
 سیاستگذارینصیری قیداری عضو شورای حسن آقای دکتر  -33
 آقای دکتر امیدعلی مسعودی استاد دانشگاه  -34
 خانم مژگان جزیی زاده کریمی مدیرکل روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -35
  روابط عمومی کمیته امداد حضرت امام خمینی )ره( سمیعی مدیرکلآقای  -36
 بانک گردشگریآقای دکتر لیاقت ورز مدیرکل روابط عمومی  -37
 و مدیرکل روابط عمومی بانک سیناشیخ االسالمی مشاور مدیرعامل دکتر آقای  -38
 آقای مهندس قوامی مدیرکل روابط عمومی شرکت پتروپارس  -39
 بیمه سرمد آقای ساالری مدیرکل روابط عمومی  -40
وحید رحمتی رودسری مدیرکل روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسالمی    دکترآقای   -41

 ایران
 آقای دکتر ایمان قربانی مدیرکل روابط عمومی فرمانداری تهران -42
 مدیرکل روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران عسگریآقای  -43
 سیاستگذاریآقای عباس خالد نژاد عضو شورای  -44
 اقتصادی شهرداری تهران - وربخش مدیر روابط عمومی معاونت مالیآقای ن -45
 آقای مهندس وردک مدیرکل روابط عمومی شرکت مناطق نفت خیز جنوب -46
 ی عضو شورای سیاستگذاریرضا کریمآقای دکتر محمد  -47
 آقای حسنی سعدی مدیرکل روابط عمومی شرکت بورس کاالی ایران -48
 فوالد مدیرکل روابط عمومی صندوق بازنشستگی مدیرمسئول روزنامه جمهور و یوسفی دکترمحمدآقای   -49
 آقای مهندس محسن جافر مدیرکل روابط عمومی شرکت ملی فوالد ایران  -50
 آقای شهاب مالمیر  -51
  طباطبایی مدیرعامل شرکت صنایع دستی و گردشگری اریسا مهندس  آقای -52
 ایرانآقای عابدی مدیرکل روابط عمومی اتاق تعاون  -53
 منطقه آزاد کیشسازمان آقای دکتر علیرضا علوی مدیرکل روابط عمومی  -54
 سیاستگذاریدکتر سید مجتبی علوی عضو شورای آقای  -55
بازرگانی،  -56 اتاق  عمومی  روابط  و  ریاست  حوزه  مدیرکل  درویشی  مهندس  و    صنایع،  آقای  معادن 



7 

 

 تهرانکشاورزی 
 بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایرانآقای عرب مدیرکل روابط عمومی اتاق  -57
 سیاستگذاریآقای مجید محمدخانی عضو شورای  -58
 آقای مهندس عرب مدیرکل روابط عمومی شرکت فوالد سنگان -59
 عضو شورای سیاستگذاریآقای جمشیدیان  -60
 سیاستگذاریآقای حسن خسروی عضو شورای  -61
 عضو شورای سیاستگذاری سید فضل الدین موسویدکتر آقای  -62
 آقای سبحانی عضو شورای سیاستگذاری -63
 آقای عبداهلل اسکویی شیروان  -64
 آقای بیژن رضائیان مدیرکل روابط عمومی شرکت آهن و فوالد ارفع -65
 رانیشرکت مخابرات ا یروابط عموم رکلیمد  دخامیمهندس ب یآقا -66
 دکتر مجید بوجارزاده مدیرکل روابط عمومی شرکت ملی نفت ایرانآقای  -67
 مدیرکل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی ضابطیآقای  -68
 آقای مهندس موسوی مشاور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور -69
 آقای عظیمی مدیرکل روابط عمومی شرکت دخانیات ایران -70
 آقای ابوالهادی مدیرکل روابط عمومی شرکت مس سرچشمه -71
 مدیرکل روابط عمومی شرکت مس سونگون علیاسمآقای  -72
 آقای مهندس صفریان مدیرکل روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان -73
 آقای نعمتی مدیرکل روابط عمومی مجتمع فوالد غدیر نی ریز -74
 آقای احمدی مدیرکل روابط عمومی شرکت سداد -75
 آقای نوری مدیرکل روابط عمومی بیمه پارسیان -76
 مومی بیمه آسیاآقای دکتر خرمی مدیرکل روابط ع -77
 آقای اسماعیل رحمانی  -78
 جارت، معدن و تبانک صنعت یروابط عموم رکلیمد  یدکتر تراب یآقا -79
 خانم ناهید عبادی عضو شورای سیاستگذاری و مدیر روابط عمومی سمپوزیوم -80
 آقای هوشمند سفیدی دبیرکل سمپوزیوم -81
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 ایران  های روابط عمومیدوره جشنواره برترین  هفدهمين ت داوران يئاعضای ه -ب

 دکتر محمدرضا رسولی -1
 سیدشهاب سیدمحسنیدکتر  -2
 دکتر عطاءاهلل ابطحی -3
 مجید بوجارزادهدکتر  -4
 دکتر اصغر کیا  -5
 دکتر داود زارعیان -6
 دکتر حمید شکری خانقاه  -7
 دکتر امیدعلی مسعودی -8
 علی فروزفر  استاد -9

 حسن نصیری قیداری– 10
 دکتر احمد یحیایی ایله ای  – 11
 دکتر امیرمسعود امیرمظاهری – 12
 دکتر محمدرضا کریمی  – 13
 دکتر اصحاب حبیب زاده ملکی -14
 دکتر اصغر نعمتی -15
 وانعبداهلل اسکویی شیردکتر -16
 دکتر حمید ضیایی پرور-17
 دکتر سید علیرضا علوی-18
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 المللی روابط عمومیدوره سمپوزیوم بين  هفدهمينعمده   كنندگانمشاركت حاميان و 

 گروه مالی گردشگری بانک مسکن
 فوالد امیر کبیر کاشان وزارت نیرو

 شرکت فوالد هرمزگان بانک تجارت
 بانک سینا شرکت پست جمهوری اسالمی ایران

 شرکت پتروشیمی خلیج فارس ای کشورونقل جادهسازمان راهداری و حمل
 بانک ملی ایران ها، مراتع و آبخیزداری کشورجنگلسازمان 

 انرژی خلیج فارس –منطقه ویژه اقتصادی  شرکت فوالد مبارکه اصفهان
 شرکت سهامی بیمه آسیا آهن اصفهانشرکت ذوب

 شرکت سهامی بیمه ایران شرکت بورس کاالی ایران
 بانک سینا سازمان تأمین اجتماعی 

 شرکت پتروشیمی خلیج فارس تجارتوزارت صنعت، معدن و 
 -دانشگگگاه علگگوش پزشگگکی و خگگدمات بهداشگگتی 

 درمانی زنجان
 

  شرکت ملی صنایع مس ایران
  بیمه پارسیان

  سازمان ایمیدرو
  ستاد اجرایی فرمان اماش )ره(

  وزارت راه و شهرسازی
  شرکت پترو پارس

  گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
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           المللی روابط عمومیدوره سمپوزیوم بينهفدهمين برنامه 

 تخصصی  -نشست های علمی  / 2022ژانویه  11/   1400دی  21

 روابط عمومی پساكرونا؛ تغييرات، الزامات و پيامدهاموضوع: 

 هیمراسم افتتاح                                                  8:40 – 10:00

   دیاهلل مج از کالم یات یآ پخش 8:40

 رانیا  یاسالم  یسرود جمهورپخش  8:45

 پخش تیزر   

 ان یظهور  علی آقای  –شروع مراسم  8:50

 ی دیه دکتر هوشمند سف یروابط عموم  یالملل نیب وم یکل سمپوز  ریو ارائه گزارش دب رمقدم یخ 8:55

 خانم تسوکو سوقی هارا ی روابط عموم یالملل نیانجمن ب  رئیس محترم  سخنرانی 9:15

 دکتر مرتضوی معاون اجرایی محترم رئیس جمهوری اسالمی ایران  سخنرانی 9:25

   کارشناسان برتر روابط عمومی، مدیران و  ارشد ارتباط گستر ران یو لوح سپاس مد ژهیو ی هانشان ی اعطا 9:50

 پذیرایی  10:10

 یتخصص - نشست اول علمی                     

 دکتر علی فروزفر  رئیس هیئت رئیسه:

 ، دکتر امید مسعودی دکتر اصغر کیا  ،رضا رسولیمحمددکتر   ،داود زارعیاندکتر   ،امیرمسعود امیرمظاهریدکتر  اعضاء: 

 زبان  موضوع کنند  ارائه  ساعت

11:00 – 10:30 

 پروفسور بانو بِیبارز هوکس 

  غاتیو تبل  ی عمومگروه روابط ریمد

 دانشگاه استانبول

 روابط عمومی پساکرونا؛  

 تأثیرات در حوزه روابط انسانی 

 

 انگلیسی 

11:30 – 11:00 
 دکتر عطاء اهلل ابطحی استاد دانشگاه 

 از جمهوری اسالمی ایران 

 پساکرونا؛روابط عمومی 

 ابعاد تکنولوژیک
 فارسی 

12:00 – 11:30 
 پروفسور دیجان ورچیچ  

 استاد دانشگاه اسلوونی 

 روابط عمومی پساکرونا؛

 واکاوی و تأمل در مفهوم  
 انگلیسی 

12:25 – 12:00 

  رهیمد تی بوررمانس عضو هئ پهی فلدکتر  

و استاد   یروابط عموم  ی الملل نیانجمن ب

 دانشگاه بروکسل 

 روابط عمومی پساکرونا؛  

 ساختار کوچکتر، موثرتر و چابکتر

 

 انگلیسی 

 فارسی  جمع بندی نشست اول   دکتر علی فروزفر 12:30

 ناهار، نماز و استراحت                                         13:00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ی روابط عمومیالمللنیبسمپوزیوم  

 

 

 

 

 

 
 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارشاد اسالمی دکتر مهدی پور معاون محترم مطبوعاتی و اطالع رسانی وزیر فرهنگ و سخنرانی  13:45

 )بخش استانی(  ی برترتقدیر از روابط عمومی ها 14:05

 تخصصی –نشست دوم علمی 

 دکتر علی فروزفر   رئیس هیئت رئیسه:

 بنی هاشمی  ، دکتر، دکتر عطاء اهلل ابطحی پرورحمید ضیایی، دکتر  احمد یحیایی ایله ای  ، دکترگرانمایه پورعلیدکتر  اعضاء:

 زبان  موضوع کنند  ارائه  ساعت

15:00 – 14:30 

 خانم پروفسور دکتر آنا ماریاکاتان

از دانشگاه بروکسل و رئیس سابق انجمن  

 آموزش و تحقیقات روابط عمومی در اروپا 

 روابط عمومی پساکرونا؛  

درس های آموخته شده و  

 برداری از آن بعد از کرونا بهره 

 انگلیسی 

15:30 – 15:00 
 پروفسور دکتر چی آرا والنتینی خانم 

 از دانشگاه فنالند  

روابط عمومی پساکرونا؛ تأثیرات در  

 حوزه روابط اجتماعی و انسانی 
 انگلیسی 

16:00 – 15:30 

خانم پروفسور دکتر زهرا گونگور رئیس  

 دانشکده ارتباطات استانبول 

و رئیس سابق انجمن بین المللی   

 عمومی روابط

 

روابط عمومی پساکرونا؛ ابعاد  

 تئوریک

 

 انگلیسی 

16:30 – 16:00 
 پروفسور الکساندر السکین 

 از دانشگاه مسکو  

 روابط عمومی پساکرونا؛  

 تأثیرات در ساختار و عملکرد 
 انگلیسی 

 فارسی  بندی جمع دکتر علی فروزفر 16:30

 پذیرایی  17:00

 برنامه اختتامیه                                    

 پخش آیاتی از قرآن مجید  17:15

17:20 
و دبیر هیئت داوران    "خانه روابط عمومی ایران"دکتر علی فروزفر نائب رئیس    -  قرائت بیانیه تهران

 سمپوزیوم 

   "عمومی  انجمن جهانی ارتباطات و روابط" محترم رئیس دکتر جاستین گوین سخنرانی آنالین 17:30

 دکتر علی دارابی قائم مقام محترم وزیر گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی سخنرانی  17:50

 ایران تقدیر از روابط عمومی های برتر 18:10
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 ی روابط عمومیالمللنیبسمپوزیوم 
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 ی المللی روابط عمومسمپوزیوم بين  دوره هفدهمين  یهای ژگیو
 

عنوان سخنران کلیدی: خارجی و داخلی به  نظرصاحبدعوت از افراد برجسته و -1  

که با توجه   اندشده به سخنرانی دعوت    نظرصاحبدر این دوره از سمپوزیوم تعدادی از اساتید برجسته و  

این اساتید سخنرانی خواهند کرد. این افراد از کشورهای ایران، آمریکا، الجزایر،    شدهنییتعبه محورهای  

 انگلیس، فرانسه، ترکیه و مالزی خواهند بود. 

برای  -2 جهانی  انجمن   1100پخش  هماهنگی  با  جهان  سراسر  در  عمومی  روابط  ای  حرفه  عضو 

 المللی روابط عمومی )ایپرا( بین

 :المللیاعطاء گواهینامه بین -3

به   این سمپوزیوم  و جایگاه  اعتبار  به  توجه  باشند،  کنندگانشرکت با  داشته  کامل  در آن حضور  ی که 

( بوده و به امضای  ipraایپرا ). این گواهینامه با درج آرم  شودیمگواهی شرکت در سمپوزیوم اعطاء  

 المللی نیز خواهد رسید. رئیس انجمن بین

 کاربردی:ارسال مقاالت علمی و  -4

توانند با ارسال مقاالت علمی مدیران و کارشناسان روابط عمومی می  نظران،اساتید، پژوهشگران، صاحب

ها و دستاوردهای خود ایده  آنان را از نتیجه تحقیقات،  و کاربردی خود به جامعه روابط عمومی ایران،

ضمن اطالع   www.Symposiumpr.comمند سازند تا با مراجعه به پایگاه اینترنتی به نشانی  بهره

 از محورهای ارایه مقاالت، از نحوه و چگونگی ارسال و تهیه مقاالت نیز آگاه شوند.

 های آموزشی پیشرفته و کاربردی روابط عمومی: کارگا  -5

ساعت در دستور    10به مدت    هرکدام1400  ماه  دی  20    در تاریخ  روزهکبرپایی دو کارگاه آموزشی ی 

 که با حضور اساتید برجسته روابط عمومی برگزار خواهد شد.  قرار داردکار دبیرخانه سمپوزیوم 

 المللی روابط عمومی: اختصاصی ویژ  معرفی سمپوزیوم بین ویژ  نامه-6

الوه بر توزیع  عنوان تنها مرجع اختصاصی روابط عمومی کشور عدر تیراژ انبوه تهیه و به   ویژه نامهاین  

 در اختیار مراکز مرتبط قرار خواهد گرفت. ، ویژه نامهدر سمپوزیوم

 المللی روابط عمومی: حامیان سمپوزیوم بین -7

عنوان حامیان مادی و معنوی این حرکت علمی و  مند به معرفی خود به های عالقهمؤسسات و شرکت 

مند شوند. برای امتیازات ویژه سمپوزیوم بهره   توانند در قالب حامی )دوستدار روابط عمومی( از ملی می

 تماس برقرار کنند.  66564458-60سمپوزیوم تر با ستاد برگزاری کسب اطالعات کامل

 

 ی روابط عمومیالمللنیبسمپوزیوم    
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 معرفی کارشناسان برتر روابط عمومی کشور:  -8

عنوان کارشناسان نفر به  4  سمپوزیوم، نیز از کارشناسان داوطلب روابط عمومی کشور،   شانزدهم  در دوره

 برتر روابط عمومی انتخاب و معرفی خواهند شد: 

 :1400های روابط عمومی ایران در سال جشنوار  برترین  -9

رشته عمومی به شرح زیر انجام خواهد شد که در مراسم افتتاحیه و  7شدگان این جشنواره در  برگزیده

 اختتامیه سمپوزیوم معرفی خواهند شد.

مهجههازی  الهکهتهرونهیهکهی  ارتهبههاطههات-1 ارتهبههاطهی بهرنههامههه  -2  و  پهیهوسههههت  و  ارتهبههاطهی   ریهزی 

فرهنگی و توسهههعه فرهنگی ارتباطات  -5ای  ارتباطات رسهههانه  -4روابط عمومی    مدیریت راهبردی  -3

 و تکریم ارباب رجوع مردمی  ارتباطات-7مطالعات ارتباطی و افکار عمومی  -6 خاص

 معرفی مدیران ارتباط گستر: -10

بر اساس رأی  ارتباط گستر کشور که  ارشد  به معرفی مدیران  افتتاحیه سمپوزیوم، نسبت  در مراسم 

عملکرد ارتباطی بوده و در  هیأت داوران و با استناد به مدارک ارسالی روابط عمومی دارای استعداد و  

 ورزند، اقدام خواهد شد. های روابط عمومی اهتمام میحمایت از توسعه فعالیت

 : معرفی مدیران برتر روابط عمومی -11

 لطفاً داوطلبان، نسبت به تکمیل فرم مرتبط و ارسال مستندات درخواستی اقدام کنند. 

 ( خط کش طالیی)های ویژ  سمپوزیوم ازجمله اخالق و افكار عمومی اعطای نشان -12
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 المللي روابط عمومينام سمپوزيوم بين مقررات ثبت 

 روابط عمومی پساكرونا؛ تغييرات، الزامات و پيامدها موضوع: 
 2022ژانویه  10-11/   1400دی   20-21

 المللی روابط عمومی: مزایای شركت در سمپوزیوم بين

 های نظری ه عملی در زمینه   روابط عمومی مندی از جدیدترین دستاوردهای علمی در  بهره - 1

المللددی  انجمددن بین "المللههی بهها امضههای  دریافههت گواهینامههه شههرکت در سههمپوزیوم بین -2

 "سسه فرهنگی روابط عمومی آرمان و م "و    "عمومی روابط 

 المللی: مقررات بخش سمپوزیوم بین

المللی شهرکت کنند، الزم سهمپوزیوم بین علمی )اصهلی( کلیه افرادی که تمایل دارند در بخش

 است فرم زیر را تکمیل کرده و همراه با حواله بانکی به دبیرخانه سمپوزیوم ارسال کنند.

 :کارسال مدار نام وثبت  نحوة

مدارک خود را به نشهانی دبیرخانه به شهرح  یا  الزم اسهت  متقاضهیان شهرکت در سهمپوزیوم  کلیه 

و یا از طریق پسهههت الکترونیک و   مدارک را دریافت کنندزیر ارسهههال کرده و رسهههید تحویل  

 اقدام کنند.  1400سال   ماه ذرآیان  پا حداکثر تا

 

 شهریه شركت در بخش اصلی سمپوزیوم

 شرکت کنندگان ايراني  متقاضيان  رديف 

 هزار تومان  800 مدیران و كارشناسان روابط عمومی 1
 

 

   

   
 ی روابط عمومیالمللنیب سمپوزیوم  
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 المللي روابط عمومي سمپوزيوم بينهفدهمين   نام در فرم فراخوان ثبت
، آمادگی  اینجانب ........................................ که در حال اشهتغال یا تحصهیل در رشهته ..................................... هسهتم

 دارم.اعالم می 1400 ماه دی 21 شنبهسه  در برنامه اصلی سمپوزیوم در روز شرکتخود را برای 
...................................... به تاریخ ....................................... به شماره حساب ضمناً وجه مربوط را طی فیش شماره ....

 ............................................................... پرداخت کردم.
 

 نام كننده:مشخصات تكميلی ثبت 
 . .............................. شماره شناسنامه:............................ نام پدر: .........................................................نام و نام خانوادگی:  

........................ تولد  ...................................سال  ملی:  کد  از...........................  ...................................  صادره   ............
 ........... .....................................................................................................................................................سازمان: ......................

 .................................................... شماره همراه: ............................ شماره تماس: .........................................شغل: ...........
 ..............................................................................................................................................................شماره فاکس: .............

 .............................................................................................................................پست الکترونیکی: .......................................
 .................................................................................................................................................................نشانی کامل: ............

 
 نام کنندگان: شهريه براي ثبت 

 ايراني شرکت کنندگان  متقاضيان  رديف 

 هزار تومان  800 مدیران و كارشناسان روابط عمومی 1
 

   IR330170000000104514871008و شماره شبا    0104514871008شماره حساب  به    وجه رالطفاً   ❖

بانک ملی شعبه شباهنگ کد  ه  ب به شماره    واریز  852نام هوشمند سفیدی  را  پرداختی  تصویر فیش  و  - 60کرده 

 کنید.  ارسال 66431966و فکس:    66564458

 تذکر: شهریه مذکور شامل کسورات قانونی نیست و باید مبلغ آن قبل از حضور در سمپوزیوم به حساب دبیرخانه واریز شود.

 چند نكته: ✓

 و پیامدها  روابط عمومی پساکرونا؛ تغییرات، الزامات موضوع سمپوزیوم:  -1 

 نام نخواهد بود.نفر است و پس از تکمیل، امکان ثبت 250نام  حداکثر ظرفیت ثبت  -2

 خواهد بود. ایپرا"امضای  المللی با بین  یدریافت گواهینامه آموزش مزایای شرکت در سمپوزیوم:  -3

 ل حق بیمه یا مالیات نخواهد بود.مبلغ شهریه خالص بوده و شام  -4

 

 

 

 

 
 تاریخامضاء و 

   
 ی روابط عمومی الملل نیب سمپوزیوم 

 

 66431966فکس:     66564458 - 60تلفن:  -3 واحد-طبقه دوم -100پالک   -خیابان شهید طوسی -خیابان توحید -نشانی: تهران

www.Symposiumpr.com                     pr.arman.pr@gmail.com 
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 بين المللی روابط عمومی  سمپوزیومهفدهمين های آموزشی  نام در كارگاهفرم فراخوان ثبت 
، آمادگی خود را  اینجانب ........................................ که در حال اشتغال یا تحصیل در رشته ..................................... هستم

 دارم. می اعالم شود،برگزار می 1400 ماه دی 20شنبه دو  های آموزشی که روزدر این کارگاه شرکتبرای 

را   مربوط  وجه  .......................ضمناً  شماره  فیش  حساب  ..... طی  شماره  به   .................................. تاریخ  به   .............

 ام. پرداخت کرده  .................................................................................................................
 

 نام کننده:مشخصات تكميلي ثبت 
........  ................... شههماره شههناسههنامه: ................. .................................. نام پدر: ........................نام و نام خانوادگی: ..................

.....  .......................... ...........سازمان: ............................... .. . صادره از .............. ............ .. ....... کد ملی: .......................سال تولد ........... 
 .................... ....... ................................... شماره همراه: ........................................... شماره تماس: ..................شغل: ..........................
 ................................................................................................................................................................................شماره فاکس: ...........

 

 

 زمان برگزاری  مدرس  عنوان كارگاه انتخابی 

نحوه تهیه و تنظیم پیوست ارتباطی و 
 الزامات ناشی از دوره پساکرونا 

 1400 دی 20 دکتر حمید ضیایی پرور 
 14:30تا  9:00ساعت 

ویکی پدیا و کاربردهای آن در روابط   
 عمومی 

 ی دکتر حسین امام
 دکتر جواد افتاده

 1400 دی 20
 14:30تا  9:00ساعت 

 
 

 هزار تومان  700  نام کنندگان:شهریه برای ثبت*

نام  ه  ب   IR330170000000104514871008و شماره شبا   0104514871008شماره حساب  به    وجه رالطفاً   ❖

نمابر  66564458-60شماره و تصویر فیش پرداختی را به واریز  852هوشمند سفیدی بانک ملی شعبه شباهنگ کد 

 کنید. 

 چند نكته:* 

 است.  ساعت 12به مدت   "ایپرا"المللی با امضای  دریافت گواهینامه آموزشی بین  -1

 .مبلغ شهریه خالص بوده و شامل حق بیمه یا مالیات نخواهد بود  -2

 

 

 
 

 

 امضاء و تاریخ

 
 ی روابط عمومی الملل نیب سمپوزیوم   

 

 66431966فکس:     66564458 - 60تلفن:  -3 واحد-طبقه دوم -100پالک   -خیابان شهید طوسی -خیابان توحید -نشانی: تهران

www.Symposiumpr.com                     pr.arman.pr@gmail.com 
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   المللی روابط عمومی نبی  مسمپوزیو هفدهمین سرفصل اهی مهم کارگاه اهی آموزشی
 تنظيم پيوست ارتباطی ونحوه تهيه و 

 الزامات ناشی از دوره پساكرونا 

 ( ر)مدرس: دكتر حميد ضيایی پرو

 ویكی پدیا و كاربردهای آن در روابط عمومی 

 ( دكتر حسين امامی)

 ( دكتر جواد افتاده)

 ی رسانه ا وست یپ فیتعر ✓

   ای  رسانه وست یپ ی کارکردها  نیترمهم ✓

  ی رسانه ا وستیپ اتییو جز ابعاد ✓

تدو  یاساس   مالحظات ✓ پ  ن یدر    وست یسند 

 ی رسانه ا

 ی رسانه ا وست یتحقق کامل پ عوامل ✓

  ی رسانه ا  وستیپ الزامات ✓

 هادر سازمان   یرسانه ا   وستیپ  ه یته  الزامات ✓

 ی رسانه ا وستیسند پ ن یتدو مراحل ✓

  ی رسانه ا  یهات یفعال شرح ✓

  مطبوعات  -الف ✓

  ون یزیتلو  -ب ✓

  و یراد  -ج ✓

  ی خبرگزار -د ✓

  ی مجاز ی فضا  -ه ✓

  تلفن همراه   -و ✓

  غاتیتبل  -ز ✓

  ی حضور -ح ✓

  ی مستند ساز -ط ✓

 ی رسانه ا استیو س  ی بوک رسانه ا لیاستا ✓

  یرسانه ا   وستیپ یاجرا نحوه  ✓

  ی رسانه ا تیفعال  یبند  درجه  ✓

 ی رسانه ا وستینظارت و رصد پ ،یابیارز ✓

 یارتباط وستیو پ  یفرهنگ  وستیپ ✓

  ی رسانه ا وست یپ قیمصاد ✓

 اطالعات سازمانیرصد  ✓

بروز کردن و اصالح اطالعات مرتبط با سازمان   ✓

 و شرکت 

 نحوه مواجهه با اطالعات جعلی ✓

 ی ک یو دهیبا پد  ییآشنا ✓

 ها ی کیانواع و ی معرف ✓

  ی فارس  یایپد  ی کیو خچه یتار ✓

 یفارس  یایپد  ی کیو  یها ی ژگیو ✓

 ی مجاز  یدر فضا  ایپد  یکیو تیاهم ✓

ساالران در    وانیو د  راستارانی مراتب و  سلسله ✓

 ایپد  یکیو

  ی کیمحتوا و اطالعات در و  شیرای و  یها  کیتکن ✓

 ا یپد 

  ی کیبا و  یو پرتال سازمان  تیوب سا  وند ی پ  نحوه ✓

 ا یپد 

 ایپد  ی کیدر و ی روان اتیعمل ی ها کیتکن ✓

 ایپد  ی کیمنبع در و اعتبار ✓

 جستجو و سئو  یو موتورها   ایپد  یکیو ✓

 ا یپد  ی کیمدخل در و  جادیا نحوه  ✓

 سازمان  یبرا ایپد  یکیمتن باز بودن و   کاربرد ✓

بر    یعموم  روابط  ✓ نظارت  و  شرکت  و  سازمان 

 ایپد  یکیو

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 1400رد سال  فرم انتخاب مدریان ارشد ارتباط گستر
 

 

 ................................................................................................................................................   معرف:

   ..............................................  شمار  ثابت:........................................................    نام و نام خانوادگی:

 .....................................................................................................................................  شمار  همرا :

 ............................................................... ................................................................... نام مدیر ارشد:

 ................... .....................................................................................   مسئولیت سازمانی مدیر ارشد:

 

 

انطب با  ارسال توضیحات مكتوب و مستندات مرتبط  با ویژگی لطفاً نسبت به  های مدیر  اق معیارها 

معرفی  می ارشد  یادآوری  شود.  اقدام  زیر  موارد  اساس  بر  تعامل شد   وضعیت  دبیرخانه  این  شود 

 ها و نیز مدیریت مافوق جویا خواهد شد. شد  را از طریق رسانه ای مدیران معرفی رسانه

 ای ویژ  تعامل رسانه -1

 حمایت از مدیریت روابط عمومی  -2

 ممتاز ارتباطیشخصیت  -3

 های روابط عمومی برداری از مشاور  بهر   -4

 های ارتباطی خلق یا تقویت ارزش  -5

 ارتباط مردمی برجسته و ارتباط آسان و صمیمانه با کارکنان -6

 

 

 

 تاریخ و امضاء

 روابط عمومی یالمللنیسمپوزیوم ب 
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 1400رد سال  عمومیفرم انتخاب مدری ربرت روابط 
 

 

 مشخصات:* 

 ............................................................................................................................  نام و نام خانوادگی:

 ............................................................... شمار  همرا :..................................................   شمار  ثابت:

 ........... .............................................................................................................................نام سازمان:

 .................................. .................................................................................  مقطع و رشته تحصیلی:

 ............................................................................  :(به سال)میزان تجربه فعالیت در روابط عمومی 

 
 

های مدیر برتر  لطفاً نسبت به ارسال توضیحات مكتوب و مستندات مرتبط با انطباق معیارها با ویژگی 

 عمومی بر اساس موارد زیر اقدام شود: روابط 

 تحصیالت و سوابق اجرایی -1

 های خاص مدیریتی در زمان مدیریت روابط عمومی فعالیت  -2

 (طور مشخص و با مستندات مطرح شودهر فعالیت به )

رسانی  های دولتی، از دبیرخانه شورای اطالع مدیران روابط عمومی دستگا    در خصوصضمناً    –  3

و همچنین دیدگا   نظر شد   نیز اخذ  نیز  دولت  روابط عمومی داوطلب  های مدیریت عالی مدیران 

 اخذشد  و در امتیازدهی نهایی منظور خواهد شد. 

 

 

 تاریخ و امضاء                                                                                                                  

 
 

 ی روابط عمومی الملل نیب سمپوزیوم  
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 1400سال  ردن ربرت روابط عمومی فرم انتخاب کارشناسا

  مشخصات كلی: -الف

 ................. ....................................    نام سازمان:  - 2نام و نام خانوادگی: .....................................................................    - 1

 ................................................شمار  تماس: ... - 4میزان تحصیالت و رشته تحصیلی: ..........................................   - 3

 ................................................... نشانی: ......................................................................................................................  - 5

انگيزه  -ب به دالیل و  انتخاب شدن  برای  ارتقای  برتر )عنوان كارشناس  های شما  برای  برتر، تالش  ایده  ارائه 

 های علمی و مهارتی خود(توانمندی

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

 ها:گویی به پرسشپاسخ -ح

 تأثیر اساسی شما در روابط عمومی محل فعالیت چیست؟  - 1

 اید؟ در طول فعالیت خود در حرفه روابط عمومی، چه اقدام اساسی کرد   - 2

 دلیل برتری شما بر سایر کارشناسان روابط عمومی محل فعالیت چیست؟  - 3

 های روابط عمومی کشور عضو هستید؟یک از تشكلدر کدام  - 4

 ارسال مستندات موارد مورد تأکيد و تكميل و ارسال اين فرم ضروري است. : 1کر تذ ❖

معرفي    دي ماه  21شنبه  سه  نفر در مراسم نهايي در روز    4نفر و مصاحبه با آنان،    12پس از انتخاب    :  2تذکر   ❖

 . خواهند شد

 3واحد    - طبقه دوم  -100پالک    - خیابان شهید طوسی  -خیابان توحید  - لطفاً مستندات را به نشانی تهران ❖

ارسال کرد  و رسید آن را دریافت کنید یا به نحو   66431966فكس: یا به شمار       66564458 - 60تلفن:  ❖

 مطمئن شوید. رانی روابط عمومی ا  یهانیمقتضی از دریافت مدارک توسط دبیرخانه جشنوار  برتر

 تاریخ و امضاء            

 
  

 ی روابط عمومی الملل نیب سمپوزیوم 
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0 

 

 

 

 

 بخش رقابتی

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 اریان اهی روابط عمومیجشنواره ربرتین هجدهمین
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 1400 دی ماه 21
 المللی روابط عمومی( زیوم بیندوره سمپو  هفدهمینزمان با )هم

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 روابط عمومیی المللن یبسمپوزیوم 
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 های روابط عمومی ایران جشنواره برترین  هجدهمين  دستورالعمل ارسال آثار به

   2022ژانویه  10-11/   1400دی   20-21

های روابط  المللی روابط عمومی )بخش افتتاحیه و اختتامیه(، معرفی برترینهای مهم رویداد سمپوزیوم بینیکی از بخش

 های مختلف فعالیتی است.های ایران در رشتهعمومی

اندرکاران روابط عمومی، معرفی  هدف ارتقای دانش دست« با های روابط عمومی ایراندبیرخانه جشنوار  برترین»

تشویق و ترغیب به امر    ،ایجاد رقابت سالم  ،موفق، شناسایی نقاط ضعف و قوت، معرفی و شناسایی استعدادها  الگوهای

  جدهمین هدر کشور،    روابط عمومیهای  و نیز کمک به ارتقای کیفی فعالیتدر روابط عمومی    تخصصی   -   ت علمی فعالی

 سال جاری برگزار خواهد کرد.  دی  21شنبه سه را در روز    ایران روابط عمومیهای برترینجشنوار  دور  

های دولتی و غیردولتی  ها، مؤسسات و شرکتها، بانک های اجرایی، سازماندستگاه  روابط عمومیلذا در صورت تمایل،  

 بندی آثار و مقررات مربوط اقدام کنند:توانند بر اساس طبقهو خصوصی برای شرکت در این بخش، می

  10رسالی در  های مختلف، آثار امنظور امکان معرفی و تقدیر در زمینهبه  ،جشنواره  جدهمینهر  دبندی آثار:  طبقه

 تر و علمی صورت پذیرد:اند تا بررسی دقیقبندی شدهطبقهعمومی به شرح زیر  رشته

های ارتباطی در اهداف و  برنامه عمل ساالنه یا بلندمدت و برنامه)  یارتباطهای  ریزی ارتباطی و پیوستبرنامه  - 1

 موضوعات مختلف( 

برنامه عمل، مقدمه و  های ارزیابی:  شاخص به زمانساختار  برنامه، توجه  ارتباط بر نظریه   ه یتک  ،بندیمنطق    ،یهای 

های  بینی کاربرد ابزارها و روشها، پیشآن  ج ی و نتا  ی بر پژوهش ارتباط  ه یریزی مناسب، توجه به اهداف سازمان، تکبودجه 

 اثرسنجی  وشمختلف و مشخص بودن ر ی ارتباط

 مدیریت راهبردی روابط عمومی - 2

  ش یها، افزاسپاری فعالیتبرون  ،یهمکاران، اصالح ساختار روابط عموم   یتوجه به آموزش تخصصهای ارزیابی:  شاخص

عموم روابط  اع قا  ت یرعا   ، یاعتبارات  چهارمرحله  فعالیت  یده  عمومدر  روابط  جذب    ،یارتباط  ستمیس  جادیا  ،یهای 

 ازمانی سدرون  یارتباط  یجامع و نهادهانظام   جادیمتخصص، ا یروهاین

 و مجازی  ارتباطات الكترونیكی  -3

ارزیابی:  شاخص الکترون  ، سایتوب  جاد یاهای  پ  ، یکیالکترون  ینظرسنج  ، یکی خبرنامه  و  امک، یارسال   دئو ی پادکست، 

و مولت   دئوی کنفرانس،  کامنت  جادیا  ، یوبالگ سازمان  جاد ی ا  ا،یمدیکست،  تعداد  امکانات،  و  ارسال  پورتال، خدمات  ها، 

، نظر دادن  دکنندگانیآمار بازد  شیمناسب، نما  یلوگو  و  یی آراو صفحه  رثابتیثابت و غ  ی هانک ی، تعداد ل RSSخبرنامه  

 ات یو ادب یسبک نوشتار  ،و بروز بودن 3و وب  2درباره صفحات جستجو پذیری، وب 

 و تكریم ارباب رجوع  مردمیارتباطات -4

ارزیابی:  شاخص فضاهای  ف  یاختصاص  راهنماارباب  یبرا  ی کیزیمناسب  پاسخگو  ییرجوع،  مراجعان،    یی مناسب 

نامهنظام به  تقد  ی نظرسنج  ، یهای مردممند و سریع  ا  ر یاز مراجعان،  با مراجعان،    جاد یاز همکاران پاسخگو و همراه 

 به مردم ی نترنتی ا ییامکانات پاسخگو

 

 
روابط عمومیی المللنیبسمپوزیوم   
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 ایرشته ارتباطات رسانه  -5

ها، تکریم خبرنگاران، استفاده از  ای مناسب با رسانهتعامل رسانه  ای:رشته ارتباطات رسانه شاخص های ارزیابی  

های متعدد، رعایت قواعد علمی در تنظیم خبر، گزارش مطبوعاتی و مقاله مطبوعاتی، تنظیم و ارسال  های رسانهقابلیت

بندی،  ها بر اساس اولویتبرداری از آنای موجود و بهرههای رسانهها، نگاه جامع به قابلیتلیلی به رسانههای تحقالب

 ای.مشی رسانهای، تقویم و راهبرد و خطداشتن تحلیل رسانه

 مطالعات ارتباطی و افكار عمومی  -6

شناسی مشخص، استنباط  ها، روشمناسب دادهگیری آماری، توصیف و تحلیل  رعایت ساختار گزارش پژوهشی، نمونه

 آماری، ارائه راهکار 

 فرهنگی  ارتباطاترشته  - 7

سازی و تالش برای ایجاد عقیده و رفتار  های متنوع و مختلف در آگاهاستفاده از ابزارها و روش   :شاخص های ارزیابی 

های کاربردی  رفتار، تأثیرگذاری رسانه  های مخاطبان هدف برای تنظیم راهبرد، تغییر نگرش وخاص، مطالعه دیدگاه

 . رسانیسازی، استمرار و تکرار مناسب اطالعبرای فرهنگ 

 اطالع رسانی-8

توسعه حجم اطالع رسانی به صورت کلی، اطالع رسانی به گروههای مختلف براساس دسته    شاخص های ارزیابی:

بندی آنها، توجه به اطالع رسانی به گروههای حاشیه ای، تنوع ابزارهای اطالع رسانی، استمرار و منظم بودن فرآیند  

 اطالع رسانی 

 ارتباطات کسب و کار )روابط عمومی تجاری( -9

ه فروش و بازاریابی، سازماندهی ارتباط دو طرفه با مشتریان و ذی نفعان، توجه  به توسع  ک کم   شاخص های ارزیابی:

 به مسئولیت اجتماعی، و هرگونه فعالیت برای بهبود کسب و کار شرکت 

 مدیریت بحران -10

کمک به پیشگیری از بحران، مدیریت رویدادها، مواجهه موفق با بحران های داخلی و خارج از    ارزیابی:  های  شاخص

 سازمان، تنظیم دستورالعمل های مرتبط برای مواجهه با بحران ها 

   آیین قدردانی و سپاس: ❖

 . خواهد شد 1400 دی ماه 21شنبه سه   روز 16:30ساعت  قدردانی از برگزیدگان،  آیین ✓

 جشنوار :مزایای شرکت در  ❖

 در جشنواره کنندگان  ارسال تقدیرنامه به کلیه شرکت -1

 تندیس جشنواره و جایزه به برگزیدگان  اهدای لوح سپاس، -2

 مقررات جشنوار : ❖

برای    شدهک ی صورت تفکهای مندرج در فراخوان و بهها و شاخصها باید بر اساس مالکآثار ارسالی روابط عمومی  -  1

 ها باشد. هر یک از بخش

  1400سال    دی ماه   اول تا    1399  دی ماه سال که از اول    رند یگیمی قرار  بررس   مورد، آثاری  این دوره از جشنواره  در   -   2

 .باشند شده  دیتول

عنوان  باید یک نفر را به  ها منظور ایجاد ارتباط مؤثر، همچنین رفع نقایص احتمالی آثار ارسالی، روابط عمومیبه  -  3
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 . االختیار به دبیرخانه معرفی کنندنماینده تام

 ه الزم است همراه آثار ارسالی، برگ درخواست شرکت در جشنواره تکمیل و ارسال شود.  4

 است.  ریپذامکان نکیاهمخواهد بود، لیکن ارسال آثار از  1400 دی ماه 5تا  حداکثر  ارسال آثار مهلت -5

الزم  و متقاضیان شرکت در جشنواره  ها ها و سایر نهادها و ارگانها، شرکتها، سازمانفاتر روابط عمومی وزارتخانهد  -6

 . ارسال کرده و رسید تحویل مدارک را دریافت کنند جشنواره است مدارک و آثار خود را به نشانی دبیرخانه 

 ، باید حواله بانكی را نیز همرا  با مدارک ارائه کنند. های روابط عموم (: 1تبصر  )

 لطفاً در هر زمینه، بیش از دو اثر ارسال نشود. :(2تبصر  )

 .شودارسالی عودت داد  نمی آثار : (3تبصر  )

 ایران روابط عمومیهای برترینجشنواره " جدهمينه فرم شركت در

 

 

 ...............................................................خانوادگی..............................................................................نام وزارتخانه..............نام و نام 

 ..................................................................شرکت......................................................................سازمان................................................

 ................................................. ............................بانک..........................................................موسسه....................................................

 و پیوست های ارتباطی برنامه ریزی ارتباطی           و مجازی زمینه مشارکت سازمان: ارتباطات الکترونیکی

 ارتباطات رسانه ای              مدیریت راهبردی روابط عمومی            مطالعات ارتباطی و افکارعمومی      

 ارتباطات کسب و کار                      و تکریم ارباب رجوع          مردمیارتباطات       ارتباطات فرهنگی       

     مدیریت بحران ها     اطالع رسانی         

 ................................... ...... ................. .................هاتعداد رشته  .............. .................................................................تعداد آثار ارسالی

 ........................ ........... .................................................................................................................................................................... نشانی

 ................................................................. .............. آدرس ایمیل....................................................................................مابرنتلفن و 

 ..................................................................... ............................................................................................................ تلفن ثابت و همراه

  ..................................................................................................................................................نام طی فیش بانکی شماره حق ثبت

 پرداخت شده است. ..............................................................................................................................................................به تاریخ 

 

 

 اء ههامض                                                                                                    
 

 

ناش  ه ب  IR330170000000104514871008و شماره شبا  0104514871008شماره حساب   ❖
 852هوشمند سفیدی بانک ملی شعبه شباهنگ کد 

 3واحد  -طبقه دوش -100پالک   -خیابان شهید طوسی -توحیدخیابان  -نشانی: تهران ❖
 66431966فکس:                   66564458-60تلفن:  ❖
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 اهی روابط عمومی اریاناهی تقدری جشنواره ربرتینجوازي و نشان
                                            

 

 نحوه تقدیر  عنوان برگزیده

 لوح سپاس مدير ارتباط گستر

 تنديس لوح سپاس/ روابط عمومي برتر

 لوح سپاس  / نشان خط کش طاليي( * عمومي )نشان افكار 

 نشان لوح سپاس )توسعه فرهنگ خاص(  نشان فرهنگ

 نشان لوح سپاس ارتباطي   نشان اخالق

 نشان لوح سپاس نشان خالقیت 

 نشان لوح سپاس نشان پاسخگويي 

 لوح سپاس  عمومي کارشناس برتر روابط 

 لوح سپاس مدير برتر روابط عمومي 

 

پروژه افكار سنجي را در طول    10شود که حداقل  نشان افكار عمومي به نهادی اعطاء مي ❖

 . ورزد يمها تأکید کرده و به طرق مختلف بر کاربرد نتايج آن اجرا سال
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 المللی روابط عمومیبین  دوره سمپوزیوم  هفدهمین انمه فراخوان مشاركت و ردج آگهی و ررپاتژ رد وژیه
محتوای كتاب:  -الف

 معرفی سمپوزیوم -1

 گفتگو با مدیران و استادان روابط عمومی -2

 برنامه سمپوزیوم -3

 درج مقاالت جدید درخصوص موضوع سمپوزیوم -4

  1400سال  دی ماه 21 : زمان انتشار -ب

 فارسی زبان: -پ

 صورت چهاررنگ هزار جلد به 3شمارگان:  -ت
 :کنندگانافتيدر -ث

و  دولتی  و مؤسههسههات  هاشههرکتی بزرگ، هاسههازمانها و کلیه مدیران روابط عمومی وزارتخانه  -1 

 یخصوص
 المللی روابط عمومیکنندگان در سمپوزیوم بینکلیه شرکت -2

 تعرفه درج آگهی: -ج

 هزینه به ریال  شرح ردیف 

 000/000/50 درج آرم بر روی جلد  1

 000/000/35 صفحات داخل  2

 000/000/6 داخلی  درج اسپانسری در پایین صفحه  3

 000/000/100 پشت جلد  4

 000/000/50 مقابل شناسنامه  5

 000/000/65 2صفحه  6

 000/000/55 3صفحه  7

 میلیون ریال  25هر صفحه  رپرتاژ آگهی: حداقل سه صفحه  8
 

 

 

 

 

 

 

المللي روابط  توانند مستقیماً از طريق دبیرخانه سمپوزيوم بیننامه ميمندان به مشارکت و حضور در ويژهعالقه ❖

 و سفارش، نسبت به عقد قرارداد  کننديمها و افرادی که از طرف اين مؤسسه رجوع  عمومي و يا از طريق شرکت 

شود تا متقاضیان پس از هماهنگي با  و شماره حساب به شرح زير اعالم مي  هاتلفنخود اقدام کنند. ضمناً شماره  

 مؤسسه، نسبت به واريز وجه و اعالم سفارش خود اقدام کنند .

 66564458 -60تلفن: -طبقه دوم - 100پالک  -خیابان طوسي  -خیابان توحید   - تهران آدرس موسسه: ❖

 www.armanpr.ir :نشاني اينترنت                 66431966فكس:  ❖

حساب   ❖ شبا    0104514871008شماره  شماره  هوشمند ه  ب   IR330170000000104514871008و  نام 

 852سفیدی بانک ملي شعبه شباهنگ کد 

http://www.armanpr.ir/
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کاری و مشاركتبندی سطح  تسهیالت و خدمات سمپوزیوم بین الملی روابط عمومی و فهرست هم
 

 برنز نقره طال ویژه  تسهیالت )مزایا(  ردیف

 4 6 8 12 حضور رایگان در مراسم 1

 3 4 6 12 حضور رایگان در کارگاه آموزشی 2

 - - * * در قسمت های مختلف سمپوزیوم پخش تیزر 3

4 
سههالن  و  البی فضههای بین اسههتقرار اسههتند در

 همایش
3 2 1 1 

 * * * * دریافت لوح سپاس دوستدار روابط عمومی 5

 2 3 4 6 نامهدرج رایگان آگهی در ویژه 6

 - - * * نامهدرج پیام مدیر ارشد در ابتدای ویژه 7

 - - * * رم در کارت دعوتآدرج  8

 * * * * پذیرش رایگان آثار مرتبط با بخش رقابتی 9

 - - 1 1 پرچم روی سناستقرار   10

 - 1 1 1 درج آرم در سایت سمپوزیوم 11

 35 45 55 75 )میلیون تومان( مبلغ حمایتگری
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 بسمه تعالی 

کاری با دبیرخاهن سمپوزیوم بین  المللی روابط عمومی قرارداد هم
 

خیابان    -عمومی به نشانی: تهرانالمللی روابط  این قرارداد بین آقای هوشمند سفیدی دبیر کل سمپوزیوم بین

  66431966، فکس:  66564458  - 60تلفن: - 3واحد  - طبقه دوم -100پالک   -خیابان شهید طوسی  -توحید 

( اول«  ...برگزارکننده»طرف  آقای/خانم  و    رکل یمد   ...........................................................................( 

................. به نشانی:.................................................................... تلفن:  ....................عمومی.........................................روابط 

 شود: ( به شرح زیر منعقد می نندهکمشارکتعنوان »طرف دوم« ) ............................ به ...............................
 

 موضوع قرارداد:  -1ماد  

 المللی  دوره سمپوزیوم بین  هفدهمینهمکاری در 
 خرید برخی از خدمات تبلیغاتی و آموزشی

 تعهدات دبیرخانه سمپوزیوم: )لطفاً با عالمت * مشخص کنید( -2ماد  

  .....................................اهدای لوح سپاس و تندیس سمپوزیوم به  -1

 روابط عمومی المللیگذاری سمپوزیوم بین عضویت مدیرکل روابط عمومی در شورای سیاست -2

 لینک سایت حامی در سایت سمپوزیوم -3

ماه  آبان    30یخ  ..... نفر از همکاران حامی در سمپوزیوم که باید حداکثر تا تار..........امکان حضور رایگان ........  -4

  طور مکتوب اسامی آنان به دبیرخانه اعالم شود.به 

 درج آرم در کلیه منشورات و اقالم تبلیغاتی سمپوزیوم  -5

 در پکیج اهدایی  cdبروشور و  قرار دادن   -6

 سایر:  -7

 تعهدات حامی:  -3ماد  

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

 قرارداد پرداخت مبلغ حمایت حداکثر یک هفته پس از عقد  -5
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 :قراردادمدت  - 4ماد  

 1400از   /   /

 1400 / لغایت   /   

 :قراردادمبلغ  - 5ماد  

 ............... میلیون ریال 

 حل اختالف:  -6ماد  

قرارداد،    ن یالطرفیمرض بین طرفین اختالفی بروز کند. هیأتی مرکب از حکم    قراردادچنانچه در اجرای مفاد   

در این مرحله رفع اختالف نشود، بر اساس مقررات    که ی درصورتنسبت به رفع آن اقدام خواهند کرد و  

 شود.ها اقدام می قانونی کشور نسبت به رفع آن

و هر دو نسخه دارای حکم واحد    شدهم یتنظ ماده است که در دو نسخه    7این قرارداد دارای    –  7ماد   

 .است االجراالزم بوده و 

 

 

 

 

 

 

 هوشمند سفيدی 
 دبیر كل سمپوزیوم     

 ............... 
 روابط عمومی   كلریمد       


