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 باسمه تعالی

 ایده های خالق روابط عمومی ملی جشنوارهفراخوان دومین 
 :مقدمه-1

هاي بهبود كمی و كيفی فعاليتدر حقيقت ايفا می كند. در جامعه پيشبرد اهداف يك سازمان  درامروزه ارتباطات نقش بسيار مهمی 

گيري از امكانات و جامعه و بهره بههاي سازمان سايه انعكاس فعاليت نيروي انسانی در وري از امكانات وافزايش بهره و سازمان

 .استو مشاركت عمومی  یهاي اجتماعقابليت

چه اين حلقه ارتباطی  هر وريكهتاثيرگذار دارند به ط ینقش ،ها با جامعهها به عنوان حلقه ارتباطی سازمانعمومیدر اين راستا روابط

ها براي عمومیروابطتر خواهد بود. پس هاي خود موفقتر باشد، به همان اندازه سازمان در پيشبرد اهداف و فعاليتتر و محكمگسترده

 .ناسب و جديد باشندهاي مها، الگوها و شيوهاينكه بتوانند اين حلقه ارتباطی سازمان را با جامعه حفظ كنند، بايد در جستجوي تكنيك

هاي فنی و بسياري از ضعف ،كار گرفته شوده درستی به اگر ب كهاست  یخالقیت و نوآور ، استفاده ازها و الگوهايكی از اين شيوه

امكان ظهور خالقيت در آن به  ،از تنوع و حيطه بااليی برخوردار است عمومیروابطدهد و چون موضوع كار اجرايی را پوشش می

 .خواهد بودها مراتب بيشتر از ساير حوزه هاي كاري سازمان

هاي ، پس از استقبال خوب از اولين جشنواره ايدهعمومی ايرانرويكردهاي نوين روابط المللیبينبرگزار كنندگان سومين كنفرانس  

هاي خالق روابط عمومی براي دومين بار جشنواره ايده، تصميم دارد 1398عمومی و برگزاري موفقيت آميز آن در سال  خالق روابط

ی برنامه ريزي و اجرا عمومروابطارتباطات و جانبه دانش همه شرفتياعتال و پو در جهت  خود یاصل يهاتيها و مأموربنا به رسالترا 

 نمايد.

 :یدانش تخصص یارتقا-2

 عمومیرويكردهاي نوين روابطالمللی بينيكی از نتايج ارزشمند كنفرانس  به عنوان عمومی در حقيقتهاي خالق روابطجشنواره ايده

. در كنندیم تيفعال یعمومكه در عرصه روابط بوده یو كارشناسان رانيمد یو دانش تخصص یسطح علم يارتقا یدر پ وستهيپايران، 

استادان و  ياز سو آموزشی-یمباحث علم هيتا با ارا شده دهيتدارک د نيز یتخصصهاي سخنرانی و هاكارگاه، اين رويداد ملی كنار

 .رديمندان قرار گهكنندگان و عالقشركت اريدر اخت دياطالعات و مباحث جد نيرشته، آخر نيمتخصصان ا

 :اهداف جشنواره-3

 .و ارائه آثار و تجارب موفق عمومی هاي ناب  روابطي خالقيت و طراحی ايدهبا اصول و استانداردها يیآشنا •

خالقيت و  يهاتيدر حوزه فعال یعمومو كارشناسان روابط رانيمد يهاو مهارت هايسطح توانمند يتوسعه و ارتقا •
 .پردازي ارتباطیايده

 .عمومی و ارتباطاتخالقيت هاي روابط برتر در حوزه  ينخبگان و الگوها یو معرف ميمناسب و تكر يسازفرهنگ •

 .خالقيت و نوآوري نديدر فرآ یآموزش در توسعه   یارتباط نينو يهاينقش تكنولوژ نييتب •

 .هایعمومروابط وسيله خالقيته عمومی بروابط يارتقا  يمناسب برا يبه راهكارها یابيدست •

 .عرصه نيمتخصصان و كارشناسان ا نيو تعامل ب یسالم و شور و نشاط علم یرقابت يفضا جاديا •
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 .كمك به توليد، تأمين و ارايه محتواهاي فاخر و با كيفيت •
  .هاي ناب و متمايزها و تجربهانتقال ايده گذاري وبه اشتراک •
  .هابه دست آوردن دانش و راهكارهاي عملی براي به حداكثر رساندن فعاليت هاي ارتباطی و روابط عمومی •
  .یعمومروابط كاركنان هاي وآموزه ستاوردهاارائه جديدترين د •
  .هاعمومیمتفاوت در ساير روابط هاي موفق وهاي ارائه و به كارگيري تجربهايجاد فرصت •
  .یهاي علوم ارتباطات و جامعه شناسعمومی و حوزهمتخصصان و دانشجويان روابط شبكه سازي مديران، كارشناسان و •

 :جشنواره یهابخش-4

 :عمومیروابط های عملیاتیاجرای برنامه و یریزدر برنامه خالقیت( 1

در  بينی نشده(بينی يا پيش)قابل پيشبحران چالش يا ،مسئلهشناسايی يك اي كه با توجه به تشخيص و ايده و طرح خالقانه •

 چالش يا بحران ،مسئله ، سپس تبديل به يك برنامه عملياتی شده و پس از اجراي آن طرح و برنامهسازمان يا جامعه مطرح

 موردنظر، برطرف شده باشد. 

 ای( خالقیت در تولید محتوای رسانه2

 پيش بينیيا  قابل پيش بينی) چالش يا بحران ،مسئلهاي توليد شده می بايست با توجه به تشخيص و شناسايی يك محتواي رسانه •

 ، برطرف شده باشد. موردنظرمسئله، چالش يا بحران  ؛و منتشر شده باشد و پس از انتشار آن توليدجامعه  در سازمان يا (نشده

معيار  ، به تنهايیمجازي هاي اجتماعیيا ميزان بازديد و ديده شدن آن در سايت و شبكهمحتوا ميزان انتشار در اين قسمت،  توجه:

پس از انتشار مسئله، چالش يا بحران كه نشان دهنده حل آن  استاي ارائهت. بلكه نياز به مستندات قابل انتخاب در جشنواره نيس

 .باشدمحتوا 

 اعطا می شود.به برگزيدگان تقدير و گواهی پذيرش و ثبت ايده در جشنواره برتر  هايايده در اين بخش از •

 :ژهیبخش و-5

با  خالقبه سه اثر  ،نيز جشنواره را دهيبرگز زهيجا ،یآثار ارسال نياز ب داوران ئتيه، هاي فوقانه در بخشعالوه بر انتخاب آثار خالق

اهدا  یعمومدر حوزه روابط "زاينده رود و فرونشست زمين" و "كرونا ريگهمه يماريمقابله با ب يسازفرهنگ"مضمون و موضوع 

 .كندیم

 :یعموم مقررات-6

، بومی و كاربردي خالقانههاي بديع، اقدامات ارزنده و آثار فاخري را با ويژگی 1۴00ماه اول دي تا1398ماه از اول ديمندانی كه هعالق

مستندات  ارائه و با تكميل فرم جشنواره توانندمی ،اندنموده توليدارتباطات  علوم راستاي حل مسائل سازمانی واجتماعی در حوزه در و

 . در اين بخش شركت نمايند ،مربوطه

  .را ارائه كنند آثار خود، به صورت مستقل يا تحت عنوان سازمان زيربط توانندمی افراد است و ارسالی نامحدود آثار تعداد

 .الزامی است شركت كنندگانارائه مدارک و مستندات الزم جهت مالكيت اثر توسط  ،اثر به صورت مستقل هر براي ارائه
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 از طريق سايت جشنواره به همراه فرم تكميل شده و مستندات مرتبط،طور جداگانه به و خالقانه خود را هاي اجرا شدهايده ديبا متقاضيان

 . نديارسال نما یابيارز يبرا

 كنندگان است. بر عهده شركت یاصالت و صحت آثار ارسال تيمسئول ➢

 و مقررات جشنواره است. طينام و ارسال آثار به منزله قبول شراثبت فرم ليتكم ➢

 جشنواره است. رخانهينشده و اعالم نشده بر عهده دب ینيبشيموارد پدر خصوص  يريگميتصم ➢

  :مدارک مورد نیاز-7
 (مستقلشرکت کننده حقیقی)الف(

 كارت عضويت انجمن روابط عمومی ايران تصوير •

قرارداد همكاري در خصوص طرح تصوير يا  ذيربطعمومی دستگاه اشتغال به فعاليت در روابطيا ابالغ حكم كارگزينی تصوير  •

 مذكور

 تكميل فرم ثبت نام •
 (هاها و شرکتسازمانکننده حقوقی) شرکتب(

 نامه رسمی سازمان تصوير  •

 تكميل فرم ثبت نام  •

 :مهلت ارسال آثار-8

روابط  نينو يكردهايرو بين المللیكنفرانس سايت رصت دارند تا آثار خود را از طريق ف 1400دی ماه 30تا تاريخ  متقاضيان 

 .ارسال نمايند رانيا یعموم

 خواهد بود. 1۴00ماه بهمن 28و  27 در عمومی ايران كنفرانس بين المللی رويكردهاي نوين روابط م نتايج همزمان با سومينالاع

 :آثارثبت نام و ارسال نحوه -9

 http://nipr.daneshpajoohan.ac.irسامانه کنفرانس:   

پس از انجام مراحل ثبت نام ، وارد كنترل پنل  و ابتدا وارد سامانه كاربران شده سايت كنفرانس، ، در صفحه اصلیبراي ارسال آثار 

مقاالت و مستندات خود را ( و ارسال فايل)ارسال پوشه مستندات( ايده ارسال مقاله)ثبت عنوان و چكيده شويد و با استفاده از قسمت

 ارسال نماييد. 

 جاي عنوان مقاله عبارت زير را درج فرماييد: به

 ایدههای خالق: عنوان یا موضوع جشنواره ایده های
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 :نکات مهم
 ضروري است.پرداخت هزينه ثبت نام اوليه براي شركت در جشنواره،  •

به صورت  هابخش یو مستندات مربوطه در تمام (7)بخش ازين مدارک مورد ، ارسالكرونا ريگهمه يماريب وعيبه شبا توجه  •

 است. یالزام از طريق سايت جشنواره )پوشه زيپ شده(یكيالكترون ليفا

(، الزم است فرم ثبت نام مكاتبات مرتبط و... ،كينفوگرافيا لم،يف ،گزارش مصور، عكسدر صورت باالبودن حجم مستندات) •

 دبيرخانه ارسال فرماييد. رايانامهرا تكميل و در سامانه بارگذاري نموده و پوشه مستندات را به 

 ي(دیس)هي لوح فشردرو خانه،  فايل ها و ضمائم راريدب یبا هماهنگ، می توانيد مستندات يدر صورت عدم امكان ارسال مجاز  •

 .یعمومخالق روابط يهادهيا ملی : مربوط به جشنوارهديينما ديپاكت ق يرو لطفاً .دييارسال  فرما به نشانی دبيرخانه

 : ما باارتباط -11

 شرويدانش پژوهان پ یبلوار كشاورز، چهارراه مفتح، مؤسسه آموزش عال اصفهان، :دبیرخانه نشانی

 (307) یداخل 031-3777991۴-18   :تلفن

 (مهندس سيدمجيد ميرپويا) 0913 313 ۴861نواره: رئیس جش

 سلمانی( وجيهه) 0913 20۴ ۴35۴  :جشنواره اجرایی دبیر

 nipr@daneshpajoohan.ac.ir   :پست الکترونیکی


