
   انتشارات روابط عمومی ملی مین جشنوارهنه

  1393 تیرماه تهران،

 

 اشاره

، انجمن 81-91هاي  دوره جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی در سال هشت در پی برگزاري

ها، موسسات دولتی و  اندرکاران روابط عمومی سازمان متخصصان روابط عمومی با همکاري دست

انتشارات  ملی جشنواره میننهدر نظر دارد غیردولتی، استادان، کارشناسان و دانشجویان این رشته، 

  .ددو سطح ملی و استانی برگزار نمای روابط عمومی را در

  

  اهداف

  استانداردهاي نشر در روابط عمومی و ارائه آثار و تجارب موفق آشنایی با اصول و 

 مدیران و کارشناسان در حوزه انتشاراتهاي  ها و مهارت طح توانمنديتوسعه و ارتقاي س 

  در حوزه انتشاراتالگوي مناسب  و معرفی انتخاب 

 هاي نوین ارتباطی و آموزشی در فرآیند انتشارات نقش تکنولوژي تبیین 

  نشر الکترونیک اعتال و ارتقايانتخاب راهکارهاي مناسب براي  
  

  ساختار جشنواره

  ) رئیس انجمن متخصصان روابط عمومی( هادي کمرئی: رئیس جشنواره

  )عضو هیئت مدیره انجمن متخصصان روابط عمومی(مهدي باقریان : دبیر جشنواره

  

  )به ترتیب حروف الفبا(هیئت رئیسه جشنواره 

  )عضو هیئت مدیره انجمن متخصصان روابط عمومی(اسماعیلی حامدرضا 

  )عضو هیئت مدیره انجمن متخصصان روابط عمومی( دکتر حسین امامی

  )عضو هیئت مدیره انجمن متخصصان روابط عمومی(مهندس قربانعلی تنگشیر 

  )عضو هیئت مدیره انجمن متخصصان روابط عمومی(میرمحمود سجادي 

  )عضو هیئت مدیره انجمن متخصصان روابط عمومی( سیدشهاب سیدمحسنی

  )انجمن متخصصان روابط عمومی بازرس(محمود احمدي 

  )انجمن متخصصان روابط عمومی مشاور عالی( ناصر رزاق منش



  بخش رقابتی

  

  انتخاب بهترین برنامه انتشاراتی ) 1

سال گذشته براي هایی که بهترین برنامه انتشاراتی را در طی  این جایزه به روابط عمومی

  .گردد می ستندات الزم را ارائه کنند، اهداءهاي مختلف انتشارات به اتمام رسانیده باشند و م بخش

  

  انتخاب نشریه داخلی برتر) 2

سرمقاله، مقاله، گزارش، خبر، صفحه خوانندگان،  :شاخه هشتدر این بخش آثار ارسالی در 

نشریه برتر  هشتگیرد و در مجموع  آرایی مورد ارزیابی داوران قرار می عکس، مصاحبه، و صفحه

هاي استان برگزیده خواهد  نشریه برتر روابط عمومی هشتادارات روابط عمومی تهران و همچنین 

  .شد

  

  انتخاب انتشارات برتر روابط عمومی ) 3

  :شوند هاي زیر، ارزیابی می در این بخش آثار منتشره در شاخه

          کتاب -3-1

  بروشور -3-2

        پوستر  -3-3

  نامه ویژه -3-4

  فیلم و تیزر -3-5

  

   برترین و بهترین ارتباط الکترونیکیانتخاب ) 4

گیرد و در  شاخه مورد ارزیابی داوران قرار می چهارها در  در این بخش آثار روابط عمومی

  :شود ها برگزیده می مجموع، سه اثر برتر از تهران و سه اثر برتر از استان

        سایت وب -4-1

  مولتی مدیا -4-2

  خبرنامه الکترونیکی -4-3

  نسخه موبایلی سایت -4-4

  



  انتخاب بهترین تبلیغ مکتوب) 5

  تبلیغات در نشریات -5-1

  رپرتاژآگهی -5-2

  

  انتخاب بهترین تحلیل محتوا) 6

  تحلیل محتوا در خصوص بریده جراید و نشریات سازمانی

  

  انتخاب کارشناس برتر انتشارات روابط عمومی) 7

در این بخش، کارشناسان فعال در حوزه انتشارات، آثار خود را به شکل حقیقی و یا حقوقی 

  .ها فعاالن این حوزه انتخاب شوند د تا از میان آنخواهند نمودبیرخانه جشنواره ارائه براي ارزیابی به 

  

  ثبت نام و شرکت در جشنواره طشرای

ر اجرایی، هزینه شرکت هاي داوري آثار در بخش رقابتی و امو به منظور تأمین بخشی از هزینه

  .ریال است000/500/3بخش رقابتی آثار در 

  

  مقررات جشنواره

 .تولید و منتشر شده باشند1392و نیمه اول  1391آثار ارسالی در مقطع زمانی  -1

 .است 25/12/1392مهلت ارسال آثار به بخش رقابتی جشنواره حداکثر تا تاریخ  -2

باید در واحد روابط عمومی سازمان تولید شده باشد و آثاري که به آثار و مستندات ارسالی،  -3

 .نداشته باشد، ارزیابی نخواهد شدها هیچ نقشی در تهیه و تولید آن  تشخیص داوران، روابط عمومی

در صورت ارسال بیش از دو نمونه . تعداد آثار ارسالی در هر شاخه بیش از دو مورد نباشد -4

 .آثار، داوران جشنواره به شکل تصادفی دو نمونه را انتخاب و ارزیابی خواهند کرد

   



  کاربرگ شرکت در جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی

   1393 تیرماه

  مشخصات مدیر روابط عمومی    :عنوان اثر

  :خانوادگی نام/ نام    :بخش مسابقه

  :نام سازمان    :سال تولید

  :تلفن همراه    :زمان

  :تلفن ثابت    :خالصه اثر

  :دورنگار    

  :نشانی    

      

  :سایت وب    

  :پست الکترونیک    

      

  :ها شامل مستندات و مدارك پیوست    

      

      

با آگاهی از مقررات جشنواره ملی انتشارات 

کاربرگ درخواست را روابط عمومی، 

  . ام تکمیل کرده

  :تاریخ           :        مضاءا         

    

  

   



 هاي آموزشی کارگاه

  

 روابط عمومی اینفوگرافیک در .1

  شیوه نگارش درفضاي وب .2

  

  هاي آموزشی نام در کارگاه کاربرگ ثبت

  ....................: .........................آخرین مدرك تحصیلی....................................:خانوادگی نام.....:.........نام

  .....................: ...دورنگار. ....................: ...تلفن.. ...................:..............ل فعالیتسازمان یا شرکت مح

  .............................: ........................تلفن همراه........................ .................: ...............کیرونیپست الکت

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

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

  : در کارگاه

  نشر يزیر برنامه و تیریمد -1

 اصول و فنون گرافیک در انتشارات  -2

 مدیریت فرآیند تولید نشریه داخلی  -3

  پخانهابازدید از چ -4

به تاریخ ..................... ...........فیش شماره / ریال که طی چک.. ................................مبلغ 

نزد بانک اقتصاد نوین شعبه اسفندیار  147-2-8001008-1و به حساب شماره ...................... .........

  . شود به نام انجمن متخصصان روابط عمومی واریز شده به پیوست ارسال می

  امضاء                                                                                                               

 هاي آموزشی یک روزه شامل جزوات آموزشی، پذیرایی  هزینه شرکت در هر یک از کارگاه

 .ریال براي هر نفر است 3000000وعده و ناهار، مبلغ  میان

  درصد تخفیف برخوردار هستند 50اعضاي انجمن متخصصان روابط عمومی از. 

 توانند به طور رایگان در همایش نام کنند، می افرادي که حداقل در دو کارگاه آموزشی ثبت 

 .تخصصی تولید محتوا نیز شرکت نمایند

 هاي آموزشی، گواهینامه انجمن متخصصان روابط عمومی اعطا  کنندگان در کارگاه به شرکت

 .شود می

  



  همایش تخصصی تولید محتوامین سو

  هاي علمی، دریافت  حضور در مباحث و سخنرانی شامل تخصصی،همایش هزینه شرکت در

 .ریال براي هر نفر است 2700000وعده و ناهار، مبلغ  پذیرایی میانبسته اطالعاتی، 

  درصد تخفیف برخوردار هستند 50اعضاي انجمن متخصصان روابط عمومی از. 

 شود اعطا می ، گواهینامه انجمن متخصصان روابط عمومیهمایشکنندگان در  به شرکت.  
  

  محورهاي اصلی همایش: فراخوان مقاله

 هاي انتشاراتی روابط عمومی جایگاه و اهمیت تولید محتوا در فعالیت 

 هاي سازمانی الگوي ساختار و فرآیند تولید محتوا در پرتال 

 هاي دولتی و خصوصی ها و موانع تولید محتواي انتشاراتی در سازمان ضعف 

 مدیریت محتواي الکترونیکیهاي یک سیستم  قابلیت 

 محتواي الکترونیکی، خالقیت و نوآوري 

 تحلیل محتواي پیام هاي ارتباطی  
  

  ها و مقاالت نحوه ارائه خالصه

  .الزم است موضوع مقاالت ارسالی در خصوص یکی از محورهاي همایش باشد

  .ذکر دقیق منابع و مآخذ مورد استفاده براي تدوین مقاله، الزامی است

  .است 25/12/1392سال مقاالت حداکثر تا تاریخ مهلت ار

  همایش تخصصی تولید محتوانام در  کاربرگ ثبت

  ....................: .........................آخرین مدرك تحصیلی....................................:خانوادگی نام.....:.........نام

  .....................: ...دورنگار............... ......: ...تلفن..................... :..............فعالیتل سازمان یا شرکت مح

  ............................: .........................تلفن همراه......................................... : ...............رونیکیپست الکت

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

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

ریال که ........ ..................................مبلغ متقاضی حضور در همایش تخصصی تولید محتوا هستم و 

و به حساب شماره  ....................................به تاریخ ..... ...............................فیش شماره / طی چک

نزد بانک اقتصاد نوین شعبه اسفندیار به نام انجمن متخصصان روابط عمومی  2-147- 1-8001008

  . شود واریز شده به پیوست ارسال می

  امضاء                                                                                                               

  



  انتخاب کارشناس برتر انتشارات روابط عمومی

  ....................: .........................آخرین مدرك تحصیلی....................................:خانوادگی نام.....:.........نام

  .....................: ...دورنگار......... ............: ...تلفن..................... :..............ل فعالیتسازمان یا شرکت مح

  ............................: .........................تلفن همراه......................................... : ...............رونیکیپست الکت

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

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

    حقیقی       حقوقی   :نحوه شرکت

  

هاي مختلف روابط عمومی، مستندات خود را  در این بخش مدیران و کارشناسان فعال در حوزه

به دبیرخانه ... ها و  ها، نمونه فعالیت مبنی بر میزان تحصیالت، سابقه کار، ابتکارات و خالقیت

  .جشنواره ارسال کنند

ه شکل انفرادي و خارج از مسیر معرفی اداري در توانند ب کارشناسان روابط عمومی می :توضیح

  . این بخش شرکت کنند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



  نامه جشنواره ویژه

جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی،  میننهنامه  به منظور ارتقاي غناي محتوایی ویژه

در  ها اي روابط عمومی هاي حرفه توانمنديبرگزارکنندگان قصد دارند تا نسبت به معرفی و چاپ 

هاي محتوایی درخواستی منتشر  نامه به شکل رپرتاژ، آگهی، گزارش و سایر قالب بخشی از این ویژه

  .کنند

به دبیرخانه  1392 اسفند 25نامه جشنواره تا تاریخ  شایسته است این کاربرگ براي درج در ویژه

 20پرداخت  کننده ملزم به در صورت انصراف پس از ذخیره آگهی، شرکت. جشنواره تحویل گردد

  .درصد کل مبلغ است

  )21×  28ابعاد (نامه جشنواره  هزینه درج آگهی در ویژه

  تمام صفحه  صفحه

23×32  

  000/000/50/  پشت جلد

  000/000/30/  سومدوم تا 

  000/000/20/  داخلی

  000/000/30/  ماقبل آخر

چک شماره / ریال طی حواله بانکی............................. به مبلغ ................................... نوع آگهی 

نزد بانک اقتصاد  147-2-8001008- 1 حساب شماره................. به عهده بانک ........................ 

  .نوین شعبه اسفندیار به نام انجمن متخصصان روابط عمومی ضمیمه کاربرگ درخواست است

با اطالع کامل و .................................... شرکت / نماینده سازمان.................................... اینجانب 

  .کنم نامه اقدام به عقد قرارداد می پذیرش کامل مقررات و شرایط عمومی ویژه

  

  مهر و امضاي رئیس یا مدیرعامل        تاریخ     

  

  



  هاي مالی از جشنواره حمایت

مندي از خدمات  بهره -هاي روابط عمومی مندي از فرصت بهره: هاي مالی شامل حمایت

هاي  مندي از فرصت بهره -هاي اعتباري و حضور در جشنواره صتمندي از فر بهره -اي مشاوره

  .هاي تبلیغاتی مندي از فرصت بهره -رسانی و پوشش خبري اطالع

  

  کاربرگ سفارش مشارکت در بخش حمایت مالی

با  ........................................سازمان / مدیرعامل شرکت/ رئیس....... ..............................اینجانب 

آگاهی کامل از شرایط جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی، درخواست مشارکت به صورت 

را هزینه حمایت را ..... ..............................شوم که مبلغ  را دارم و متعهد می) اسپانسر(حمایت مالی 

  .مماینپرداخت 

  امضا و مهر سازمان                                                                                           

  

  

  مقررات عمومی

 استنام شده تا یک ماه قبل از برگزاري جشنواره میسر  امکان جایگزینی افراد ثبت. 

  تاریخ و محل تحویل کارت حضور در جشنواره متعاقباً از طریق سایت انجمن اعالم خواهد

 .شد

 براي حضور در سالن جشنواره الزامی است معتبر همراه داشتن کارت. 

 می و حفظ حرمت جشنواره براي رعایت شئون اسالمی مانند حجاب، اخالق و شعائر اسال

 . کنندگان الزامی است شرکت همه

  

  

  

  

  

  

  

  



  مشخصات تماس

   :دبیرخانه علمی

 -5پالك ،يعسگر بست بن کوچه- بزرگمهر تقاطع به دهینرس یجنوب نیفلسط یابانخ - تهران

   5احدو

 www.iaprs.ir           66977917-66977920: تلفکس

 
 

  :دبیرخانه اجرایی

  4واحد-4شماره -خیابان بهار -همت غرب به شرقنبش  -)پایین همت(شیراز جنوبی - تهران

  88617576 -  8861777: تلفن

  88602308: نمابر

 www.irancpr.ir-www.shara.ir: وبسایت


