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بسم اهلل الرحمن الرحیم
مقدمه:

سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی که از سال  1383هر سال با یک موضوع خاص
و جدید ،در پی توسعه ادبیات نظری و مهارتهای عملی در حوزه روابط عمومی
است ،امسال پانزدهمین دوره خود را تجربه میکند ،همایشی علمی به ترویجی که
سیزده گام موفق را پشت سر گذاشته و عالوه بر همراهان وفادار ،ساالنه مشتاقان
جدیدی را به خانواده سمپوزیوم اضافه میکند.
گرچه روابط عمومی مدرن در جهان  113سال و در ایران اسالمی ،ظاهراً حدود 66
سال قدمت دارد ،لیکن هنوز عظمت ،اعجاز و ظرفیتهای آن ،کمتر شناساییشده و
روزبهروز از اهمیت و اثربخشی آن ،رونمایی شده است و وقوف بیشتری بر نقش هنر
هشتم در پیشبرد امور و کامیابی و موفقیت در همه عرصهها پیدا میشود و سمپوزیوم
نیز طی سال های اخیر در این مسیر گام برداشته است.
برگزاری چهارده دوره سمپوزیوم ،مبین قوام و دوام این رویداد بوده و خود ،حاکی از
اقبال جامعه روابط عمومی به این رویداد است؛ بر این اساس در گام پانزدهم و در
مقطعی که کشور ما در معرض تهاجم و جنگ تحمیلی رسانه ای دشمنان قرار دارد،
موضوع "جنگ رسانه ای و مسئولیت روابط عمومی ها" را در دستور قرار دادیم
تا با روش علمی – پژوهشی و مشارکت استادان ایرانی و خارجی ،به یک بیانیه و
جمعبندی علمی درخصوص استراتژی ها و مسئولیت های روابطعمومی در جنگ
رسانهای دست یابیم.
همچنین در مقطع کنونی ،آگااهی از نحوه اقادام در زماان جناگ رساااااناهای،
روابطعمومیها را در عملکرد مناسب یاری خواهد رساند.
پیشاپیش ،همراهیتان را ارج مینهیم.
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كلیات:

*مأموریت ()Mission
توسعه ادبیات علمی در حوزه دانش روابط عمومی براساس ضرورت های جهانی با تأسی از نیازهای ملی
*چشم انداز )(Vision
تبدیل شدن به یکی از همایش های علمی بین المللی معتبر و معروف جهانی
*ارزش های اصلی:
-1کمک به تولید مقاالت علمی جدید و کاربردی در حوزه روابط عمومی
-2پویایی و بهبود مستمر در استانداردهای ارزیابی روابط عمومی ها
-3تکیه بر دانش و تجربه روابط عمومی در سطح ایران و جهان
-4پویایی و بهبود در روشهای آموزشی دست اندرکاران روابط عمومی
* اهداف:
 -1کمک به جنبش نرمافزاری و تولید علم در روابط عمومی
 -2نمایش دستاوردها و توانمندیهای روابط عمومی
 -3توانمندسازی دست اندرکاران روابط عمومی و ارتقای سطح بینش ،دانش و مهارتهای آنان
 – 4اعتباربخشی به فعالیتهای ارزنده روابط عمومیها
 – 5کمک به اعتالی روابط عمومی در کشور
 – 6بسط همکاریهای بینالمللی در حوزه روابط عمومی
 – 7نقشآفرینی روابط عمومی ایران در سطح بینالمللی
* زمان:
 13 – 14آبان ماه سال 1398
* مكان:
تهران – مرکز همایشهای تالش
* دبیر کل سمپوزیوم:
هوشمند سفیدی
*قائم مقام دبیرکل:
دکتر سیدحسین سجادی
* رئیس شورای سیاستگذاری:
دکتر محمدرضا کریمی
*دبیر شورای راهبردی:
دکتر داود زارعیان
*رئیس شورای راهبری و توسعه بازار:
دکتر امیر صفری
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* دبیر علمی:
پروفسور باقر ساروخانی
* دبیر هیئت داوران:
استاد علی فروزفر
* دبیر کمیته ارتباطات:
مهندس ناصر رزاق منش
* دبیر کمیته جذب و مشارکت:
دکتر مجتبی علوی
* دبیر کمیته امور بینالملل:
دکتر امیر رستگار
* تعداد مقاالت قابلارائه 8 :مقاله
* تابعیت ارائهکنندگان مقاالت :ایران ،بلغارستان ،فرانسه و ترکیه
* آخرین مهلت ثبتنام 20 :مهرماه سال 1398
تذکر :با توجه به محدودیت فضااا ،ثبتنام صاارفاً برای  320نفر انجام خواهد گرفت و اولویت ثبتنام بر
اساس تاریخ ثبتنام خواهد بود.
* برگزارکننده :مؤسسه فرهنگی روابط عمومی آرمان (دبیرخانه سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی)
* همكار اصلی:
انجمن بینالمللی روابط عمومی
* بخشهای مختلف:
 -1نشستهای علمی – تخصصی
 -2کارگاههای آموزشی ( 13آبان ماه)
 -3ویژهنامه سمپوزیوم بهعنوان سند ماندگار سمپوزیوم

مدرس

عنوان کارگاه انتخابی
جنگ رسانه ای؛ دیپلماسی رسانه ای،

دکتر حمید ضیایی پرور

راهبردها و تكنیک های عملی

خانم دکتر مریم سلیمی

جنگ رسانه ای ،تكنیک های شناخت
و مقابله با اخبار جعلی
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زمان برگزاری
 13آبان ماه
ساعت  9تا 16

 13آبان ماه
ساعت  9تا 16

الف -اعضای شورای سیاستگذاری سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی سال 1398

 -1آقای پروفسور دکتر باقر ساروخانی پدر جامعه شناسی ارتباطات ایران و دبیر کمیته علمی
 -2آقای جواد قاسمی مشاور عالی دبیرکل سمپوزیوم
 -3خانم دکتر ببران مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت نیرو
 -4آقای دکتر قاسم بی نیاز رئیس مرکز روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی
 -5آقای نظری رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت آموزش و پرورش
 -6آقای احمدی آذر مدیرکل روابط عمومی بانک تجارت
 -7آقای اسکندری مدیرکل روابط عمومی بانک سپه
 -8آقای دکتر علی دانشور مدیر ارتباطات گروه صنعتی ملی
 -9آقای مهندس بیدخام مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران
 -10آقای دکتر حمید موفق عضو شورای سیاستگذاری
 -11آقای خرمی مدیرکل روابط عمومی شهرداری مشهد
 -12آقای دکتر بنوی مدیرکل روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره
 -13آقای مهندس بیژن قاسمی مدیرکل روابط عمومی شرکت توانیر
 -14آقای بیژن شیخ حسنی عضو شورا
 -15آقای مهندس مسیبی مدیرکل روابط عمومی شرکت فرودگاههای کشور
 -16آقای مهندس ناصر رزاق منش عضو شورا
 -17آقای دکتر پوریان مدیرکل روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
 -18آقای دکتر بابائی مدیرکل روابط عمومی استانداری تهران
 -19آقای خادمی پور مدیرکل روابط عمومی منطقه اقتصادی ویژه خلیج فارس
 -20آقای مهندس فخاران مدیرکل روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
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 -21آقای مهندس محسن نقیلو مدیر موزه باغ نگارستان
 -22آقای مهندس محققی مدیرکل روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی
 -23آقای تابع جماعت مدیرکل ارتباطات مدیرعامل گروه خودرو سازی سایپا
 -24آقای امیر خنده جام مدیرکل روابط عمومی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
 -25آقای علی رهنما مدیرکل روابط عمومی شرکت پترو ایران
 -26آقای استاد مدیر کل روابط عمومی بانک ایران زمین
 -27آقای حمید شکری خانقاه مدرس دانشگاه
 -28آقای سید شهاب سید محسنی معاون مدیرکل روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی
 -29آقای دکتر عظیمی مدیرکل روابط عمومی بانک شهر
 -30آقای مهندس موسوی مدیرکل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
 -31آقای خیرخواه مدیرکل روابط عمومی شرکت توزیع برق تهران
 -32آقای ناصر لقایی
 -33آقای علی رشنو
 -34آقای دکتر سید حمید خالقی مدیرکل روابط عمومی بانک انصار
 -35آقای احمد دولتخواه عضو شورای سیاستگذاری
 -36آقای دکتر امیرمسعود امیرمظاهری عضو شورای سیاستگذاری
 -37آقای منصوری مدیرکل روابط عمومی ایمیدرو
 -38آقای دکتر علیرضا امیرپور پیشکسوت روابط عمومی
 -39آقای محمدحسین فروتن عضو شورای سیاست گذاری
 -40آقای علی فروزفر استاد دانشگاه
 -41آقای دکتر عطاء اهلل ابطحی استاد دانشگاه
 -42آقای محسن امینی استاد دانشگاه
 -43آقای هوشنگ عباس زاده استاد دانشگاه
 -44آقای دکتر نصیری قیداری عضو شورای سیاستگذاری
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 -45آقای دکتر امیدعلی مسعودی استاد دانشگاه
 -46خانم مژگان جزیی زاده کریمی مدیرکل روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 -47آقای دکتر ترابی مدیرکل روابط عمومی بانک صنعت و معدن
 -48آقای جواد اسدی برجسته مدیر روابط عمومی آب منطقه ای تهران
 -49آقای دکتر حمید کارگر
 -50آقای دکتر لیاقت ورز مدیرکل روابط عمومی صندوق توسعه ملی
 -51آقای اکبری وند مدیرکل روابط عمومی بانک ملی
 -52آقای دکتر شیخ االسالمی مشاور مدیرعامل بانک مهر اقتصاد
 -53آقای سید سعید شکرآبی عضو شورای سیاست گذاری
 -54آقای دکتر ملکی مدیرکل روابط عمومی ستاد اجرایی فرمان امام (ره)
 -55آقای مهندس قوامی مدیرکل روابط عمومی شرکت پتروپارس
 -56آقای اسماعیل رحمانی مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 -57آقای مهندس وحید رحمتی رودسری مدیرکل روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری
اسالمی ایران
 -58آقای عسگری مدیرکل روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران
 -59آقای عباس خالد نژاد عضو شورای سیاستگذاری
 -60آقای دکتر محمدرضا کریمی
 -61آقای حسنی سعدی مدیرکل روابط عمومی شرکت بورس کاالی ایران
 -62آقای یوسفی عضو شورای سیاستگذاری
 -63آقای دکتر سپنجی مدیرکل روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست
 -64آقای شهاب مالمیر
 -65آقای سبزواری مسئول روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس
 -66آقای مهندس ابوذر حبیبی
 -67آقای دکتر غیاثیان مدیرکل روابط عمومی شرکت ایرانول
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 -68آقای مهران عرفانی مهارتی
 -69دکتر سید مجتبی علوی عضو شورای سیاستگذاری
 -70آقای مهندس درویشاای مدیرکل حوزه ریاساات و روابط عمومی اتاق بازرگانی،صاانایع ،معادن و
کشاورزی تهران
 -71آقای عرب مدیرکل روابط عمومی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
 -72آقای مجید محمدخانی عضو شورای سیاستگذاری
 -73آقای جمشیدیان مدیرکل روابط عمومی شرکت بیمه ملت
 -74آقای حسن خسروی عضو شورای سیاستگذاری
 -75آقای عبداهلل اسکویی شیروان مدیرکل روابط عمومی شرکت توسعه منابع آب ایران
 -76آقای شکیبا مدیر کل روابط عمومی معاونت امور استان های صدا و سیمای جمهوری اسالمی
ایران
 -77آقای سبحانی مشاور مدیر عامل سازمان خصوصی سازی
 -78خانم وحیدی نیا مدیرکل روابط عمومی بانک پارسیان
 -79آقای مهندس امیری مدیرکل روابط عمومی شرکت ذوب آهن اصفهان
 -80آقای دکتر مجید بوجارزاده مدیرکل روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران
 -81آقای اژدر شهابی مدیرکل روابط عمومی باشگاه پرسپولیس
 -82آقای مهندس ترابی مدیرکل روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان
 -83خانم ناهید عبادی عضو شورای سیاست گذاری و مدیر روابط عمومی سمپوزیوم
 -84آقای هوشمند سفیدی دبیرکل سمپوزیوم
 -85آقای سیدحسن تهرانی عضو شورای سیاستگذاری
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ب -اعضای هیئت داوران پانزدهمین دوره جشنواره برترینهای روابط عمومی ایران

 -1دکتر محمدرضا رسولی
 -2دکتر سید شهاب سید محسنی
 -3دکتر عطاءاهلل ابطحی
 -4دکتر مجید بوجارزاده
 -5دکتر بابائی
 -6دکتر اصغر کیا
 -7دکتر داود زارعیان
 -8دکتر حمید شکری خانقاه
 -9دکتر امیدعلی مسعودی
 -10استاد علی فروزفر
– 11حسن نصیری قیداری
 – 12دکتر احمد یحیایی ایله ای
 – 13دکتر امیرمسعود امیرمظاهری
 – 14دکتر اسماعیل قدیمی
 – 15دکتر محمدرضا کریمی
-16دکتر عبداهلل اسکویی شیروان
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حامیان و مشاركتكنندگان عمده پانزدهمین دوره سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی

بانک مسکن

سازمان ایمیدرو

بانک مهر اقتصاد

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

بانک اقتصاد نوین

گروه خودروسازی سایپا

بانک قوامین

دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت
نظام

شرکت ایران خودرو

استانداری تهران

وزارت نیرو

شرکت صبانت

بانک تجارت

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان

شرکت پست جمهوری اسالمی ایران

شرکت راهبرد هوشمند شهر

سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور

شرکت پترو پارس

شرکت بیمه کوثر

سازمان بنادر و دریانوردی

شرکت بیمه دی

ستاد اجرایی فرمان امام (ره)

سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور

وزارت راه و شهرسازی

شرکت ذوبآهن اصفهان

وزارت جهاد کشاورزی

شرکت فوالد مبارکه اصفهان

شورایعالی دبیرخانه مناطق ویژه و آزاد تجاری

سازمان سابا

شرکت توزیع برق تهران بزرگ

شرکت بورس کاالی ایران

بنیاد شهید انقالب اسالمی

شرکت توانیر

بانک شهر

بانک انصار

دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی

بانک توسعه تعاون

شهرداری تهران

گروه صنعتی ملی

سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

سازمان فرهنگی – هنری شهرداری تهران

دانشگاه آزاد اسالمی

سازمان زیباسازی تهران

بانک صنعت و معدن

شرکت توزیع برق تهران

بانک پارسیان

شرکت تبلیغات سروش رسانه

شرکت ملی صنایع مس ایران

شرکت تبلیغات پنجره هنر
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سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی

برنامه پانزدهمین دوره سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی
سه شنبه  14آبان ماه سال  5 / 1398نوامبر سال  2019میالدی
تهران /مرکز همایشهای تالش
7:30 – 8:30

مراسم افتتاحیه

8:40

پخش آیاتی از کالماهلل مجید

8:45

پخش سرود جمهوری اسالمی ایران

8:50

شروع مراسم – علی ظهوریان

8:55

خیرمقدم و ارائه گزارش دبیر کل سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی ا دکتر هوشمند سفیدی

9:10

سخنرانی رئیس انجمن بینالمللی روابط عمومی – خانم دکتر سوتالنا استاوریوا

9:20

سخنرانی مقام تشریفات

10:00

اعطای نشانهای ویژه و لوح سپاس مدیران ارشد ارتباط گستر ،مدیران و کارشناسان برتر روابط عمومی

استراحت و پذیرایی
نشست اول علمی -تخصصی -جنگ رسانه ای ،ماهیت ،مبانی و نظریه ها
رئیس هیئت رئیسه :دکتر علی فروزفر
اعضاء :دکتر اسماعیل قدیمی ،دکتر سیدشهاب سیدمحسنی ،خانم دکتر مریم سلیمی ،وحید عقیلی ،دکتر سیدمحمد موسوی

ساعت

ارائهكننده

موضوع

زبان

10:20 – 10:40

-

جنگ رسانه ای ،فضای مجازی و روابط عمومی

انگلیسی

10:50 – 11:10

دکتر هوشمند سفیدی

جایگاه و نقش روابط عمومی ها
در جنگ رسانه ای

فارسی

11:10-11:30

دکتر محمد سلطانی فر
استاد دانشگاه آزاد

روابط عمومی ،بازی رسانه ای
و تبلیغات روانی دشمن

فارسی

11:30 – 11:50

خانم دکتر سوتالنا استاوریوا
از بلغارستان

بررسی تطبیقی قدرت بازدارندگی ارتباطی –
رسانه ای جمهوری اسالمی ایران با تأکید بر
روابط عمومی در جنگ رسانه ای

فارسی

11:50 – 12:20

دکتر علی فروزفر

جمع بندی نشست اول

فارسی

12:30

ناهار ،نماز و استراحت
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نشست دوم علمی – تخصصی -مسئولیت های روابط عمومی ها در جنگ رسانه ای
رئیس هیئت رئیسه :دکتر علی فروزفر
اعضاء :دکتر امیرمسعود امیرمظاهری ،دکتر عطاء اهلل ابطحی ،دکتر حمید ضیایی پرور
موضوع

زبان

ساعت

ارائهكننده

جنگ رسانه ای ،مبانی و نظریه ها

فارسی

14:20-14:40

دکتر زینب چنل
استاد دانشگاه استانبول ترکیه

جنگ رسانه ای در درون مرزها،
انفعال یا آگاهی بخشی:
و وظیفه روابط عمومی ها

انگلیسی

14:40 – 15:00

دکتر خلیل اهلل سردارنیا

حفظ ارتباط با مردم ،راهبرد
روابط عمومی ها در جنگ رسانه ای

فارسی

15:00 – 15:20

دکتر اکبر نصراللهی
رئیس دانشکده علوم ارتباطات و
مطالعات رسانه دانشگاه آزاد
اسالمی

جنگ نرم رسانه ای ،چالش ها و
راهبردهای روابط عمومی با تأکید
بر عملکرد روابط عمومی در جنگ
رسانه ای

فارسی

13:50 – 14:20

15:20
16:00

پذیرایی و استراحت
جمعبندی

دکتر علی فروزفر

برنامه اختتامیه
16:15

پخش آیاتی از قرآن مجید

16:30

قرائت بیانیه تهران و رونمایی از کتاب های جدید پروفسور باقر ساروخانی

16:45

سخنرانی مقام تشریفات

17:00

قرائت شعر– احمد دولتخواه شاعر معاصر خانواده روابط عمومی ایران

17:30

تقدیر از برترین های روابط عمومی

18:10

توزیع گواهینامه های آموزشی و اتمام برنامه

12
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ویژگیهای پانزدهمین دوره سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی  13 – 14آبان ماه 1398

 -1دعوت از افراد برجسته و صاحبنظر خارجی و داخلی بهعنوان سخنران کلیدی:
در این دوره از سمپوزیوم تعدادی از اساتید برجسته و صاحبنظر به سخنرانی دعوت شدهاند که با توجه
به محورهای تعیینشده این اساتید سخنرانی خواهند کرد .این افراد از کشورهای ایران ،آمریکا ،الجزایر،
انگلیس ،فرانسه ،ترکیه و مالزی خواهند بود.
 -2اعطاء گواهینامه بینالمللی:
با توجه به اعتبار و جایگاه این سمپوزیوم به شرکتکنندگانی که در آن حضور کامل داشته باشند،
گواهی شرکت در سمپوزیوم اعطاء میشود .این گواهینامه با درج آرم ایپرا ( )ipraبوده و به امضای
رئیس انجمن بینالمللی نیز خواهد رسید.
 -3ارسال مقاالت علمی و کاربردی:
اساتید ،پژوهشگران ،صاحبنظران ،مدیران و کارشناسان روابط عمومی میتوانند با ارسال مقاالت علمی
و کاربردی خود به جامعه روابط عمومی ایران ،آنان را از نتیجه تحقیقات ،ایدهها و دستاوردهای خود
بهرهمند سازند تا با مراجعه به پایگاه اینترنتی به نشانی  www.Symposiumpr.comضمن اطالع
از محورهای ارایه مقاالت ،از نحوه و چگونگی ارسال و تهیه مقاالت نیز آگاه شوند.
 -4کارگاههای آموزشی پیشرفته و کاربردی روابط عمومی:
برپایی دو کارگاه آموزشی یکروزه در تاریخ  13آبان ماه  1398هرکدام به مدت  10ساعت در دستور
کار دبیرخانه سمپوزیوم قرار دارد که با حضور اساتید برجسته روابط عمومی برگزار خواهد شد.
 -5نمایشگاه توانمندیها ،خدمات ،تجهیزات و فناوریهای ارتباطی ،تبلیغاتی و نمایشگاهی:
این نمایشگاه بهمنظور معرفی و توانمندیهای سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی و عرضه خدمات
موردنیاز روابط عمومی طی روزهای  13 – 14آبان ماه دایر خواهد بود .عالقهمندان برای رزرو غرفه در
نمایشگاه حداکثر تا تاریخ  20مهرماه میتوانند با ستاد برگزاری سمپوزیوم  66564458-60تماس
برقرار کنند.
-6کتاب اختصاصی ویژه معرفی سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی:
13

این کتاب در تیراژ انبوه تهیه و بهعنوان تنها مرجع اختصاصی روابط عمومی کشور عالوه بر توزیع در
سمپوزیوم و نمایشگاه ،در اختیار مراکز مرتبط قرار خواهد گرفت.
 -7تهیه ویژهنامههای اختصاصی سمپوزیوم (بولتن خبری):
ویژهنامههای اختصاصی سمپوزیوم در چند نوبت تهیه و توزیع خواهد شد .این ویژهنامهها حاوی مطالب
علمی و کاربردی و همچنین مصاحبه با صاحبنظران در حوزه روابط عمومی و معرفی سازمانها و
شرکتهای عالقهمند به حضور در ویژهنامه در قالب رپرتاژ آگهی و درج خبر خواهد بود.
 -8حامیان سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی:
مؤسسات و شرکتهای عالقهمند به معرفی خود بهعنوان حامیان مادی و معنوی این حرکت علمی و
ملی میتوانند در قالب حامی (دوستدار روابط عمومی) از امتیازات ویژه سمپوزیوم بهرهمند شوند .برای
کسب اطالعات کاملتر با ستاد برگزاری سمپوزیوم  66564458-60تماس برقرار کنند.
 -9معرفی کارشناسان برتر روابط عمومی کشور:
در دوره پانزدهم سمپوزیوم ،نیز از کارشناسان داوطلب روابط عمومی کشور 4 ،نفر بهعنوان کارشناسان
برتر روابط عمومی انتخاب و معرفی خواهند شد:
 -10جشنواره برترینهای روابط عمومی ایران در سال :1398
برگزیدهشدگان این جشنواره در  7رشته عمومی به شرح زیر انجام خواهد شد که در مراسم افتتاحیه و
اختتامیه سمپوزیوم معرفی خواهند شد.
-1ارتباطااااات الکترونیکاااای و مجااااازی  -2برنامااااهریزی ارتباااااطی و پیوساااات ارتباااااطی
 -3ماادیریت راهبااردی روابااط عمااومی  -4ارتباطااات رسااانهای -5ارتباطااات فرهنگاای و توسااعه
فرهنگی خاص -6پژوهش ارتباطی -7ارتباطات مردمی
 -11معرفی مدیران ارتباط گستر:
در مراسم افتتاحیه سمپوزیوم ،نسبت به معرفی مدیران ارشد ارتباط گستر کشور که بر اساس رأی
هیأت داوران و با استناد به مدارک ارسالی روابط عمومی دارای استعداد و عملکرد ارتباطی بوده و در
حمایت از توسعه فعالیتهای روابط عمومی اهتمام میورزند ،اقدام خواهد شد.
 -12معرفی مدیران برتر روابط عمومی
 -13اعطای نشانهای ویژه سمپوزیوم ازجمله اخالق و افكار عمومی (خط کش طالیی)
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مقررات ثبتنام سمپوزیوم بينالمللی روابط عمومی
موضوع اصلی :جنگ رسانه ای و مسئولیت روابط عمومی ها
 14آبان ماه سال  5 / 1398نوامبرسال  2019ميالدی
مزایای شركت در سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی:

-1بهرهمندی از جدیدترین دستاوردهای علمی در روابط عمومی در زمینههای نظری ا عملی
-2دریاافات گواهینااماه شااارکات در سااامپوزیوم بینالمللی باا امضاااای "انجمن بینالمللی
روابطعمومی" و "مؤسسه فرهنگی روابط عمومی آرمان"
مقررات بخش سمپوزیوم بینالمللی:
کلیه افرادی که تمایل دارند در بخش سامپوزیوم بینالمللی شارکت کنند ،الزم اسات فرم زیر را
تکمیل کرده و همراه با حواله بانکی به دبیرخانه سمپوزیوم ارسال کنند.
نحوة ثبتنام و ارسال مدارک:
کلیه متقاضیان شرکت در سمپوزیوم و نمایشگاه الزم است یا مدارک خود را به نشانی دبیرخانه
به شارح زیر ارساال کرده و رساید تحویل مدارک را دریافت کنند و یا از طریق پسات الکترونیک
و حداکثر تا پایان شهریور ماه سال  1398اقدام کنند.
شهریه شركت در بخش اصلی سمپوزیوم

یف

رد

متقاضیان

شرکتکنندگان ایرانی

1

مدیران و کارشناسان روابط عمومی

 600هزار تومان

• تبصره :درصورتیکه هزینه دانشجوی روابط عمومی توسط دستگاه اجرایی (محل
اشتغال) پرداخت شود ،محاسبه هزینه مثل مدیران و کارشناسان روابط عمومی انجام
خواهد پذیرفت.
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فرم فراخوان ثبتنام در پانزدهمين سمپوزیوم بينالمللی روابط عمومی
مرکز همایشهای تالش

اینجانب  ........................................که در حال اشاتغال یا تحصایل در رشاته  .....................................هساتم ،آمادگی
خود را برای حضور در برنامه اصلی سمپوزیوم در روز سه شنبه  14آبان ماه سال  98اعالم میدارم.
ضمناً وجه مربوط را طی فیش شماره  ..........................................به تاریخ  .......................................به شماره حساب
 ...............................................................پرداخت کردم.
مشخصات تكمیلی ثبتنام كننده:

نام و نام خانوادگی ............................................. :نام پدر ............................................. :شماره شناسنامه..........................:
ساااال تولاد  ..........................................کاد ملی ................................................................ :صاااادره از...........................
سازمان...................................................................................................................................................................................... :
شغل ........................ :شماره تماس ................................................ :شماره همراه............................................................ :
شماره فاکس........................................................................................................................................................................... :
پست الکترونیکی.................................................................................................................................................................... :
نشانی کامل............................................................................................................................................................................. :
شهریه برای ثبتنام کنندگان:

ردیف
1

شرکتکنندگان ایرانی

متقاضیان
مدیران و کارشناسان روابط عمومی و داوطلبان آزاد (عادی)

 600هزار تومان

لطفاً وجه را به شاماره حسااب جاری همراه  32739412بانک رفاه – کد  -107شاعبه بلوار کشااورز به نام "موسسسسه
روابط عمومی آرمان" واریز کرده و تصویر فیش پرداختی را به شماره  66564458-60نمابر کنید.
تذکر :شاهریه مذکور شاامل کساورات قانونی نیسات و باید مبل آن قبل از حضاور در سامپوزیوم به حسااب دبیرخانه
واریز شود.
✓ چند نكته:
 -1موضوع سمپوزیوم پانزدهم :جنگ رسانه ای و مسئولیت روابط عمومی ها
 -2حداکثر ظرفیت ثبتنام  320نفر است و پس از تکمیل ،امکان ثبتنام نخواهد بود.
 -3مزایای شاارکت در ساامپوزیوم :دریافت گواهینامه آموزش بینالمللی با امضااای "ایپرا" ،ناهار ،پذیرایی و دریافت
پکیج
 -4مبل شهریه خالص بوده و شامل حق بیمه یا مالیات نخواهد بود.

امضاء و تاریخ

نشانی :تهران -خیابان توحید -خیابان شهید طوسی -پالک  -100طبقه دوم-واحد  -3تلفکس66564458 -60:
pr.arman.pr@gmail.com
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فرم فراخوان ثبتنام در كارگاههای آموزشی سمپوزیوم
اینجانب  ........................................که در حال اشتغال یا تحصیل در رشته  .....................................هستم ،آمادگی خود را
برای حضور در این کارگاههای آموزشی که روز دوشنبه  13آبان ماه سال  98برگزار میشود ،اعالم میدارم.
ضمناً وجه مربوط را طی فیش شماره  ....................................به تاریخ  ..................................به شماره حساب 32739412
بانک رفاه به نام موسسه روابط عمومی آرمان پرداخت کردهام.
مشخصات تكميلی ثبتنام کننده:

نام و نام خانوادگی ..................................................... :نام پدر ................... ....................... :شااماره شااناساانامه......................... :
سال تولد  ..................کد ملی ......................................... :صادره از ...........................سازمان........................................................... :
شغل ................................................... :شماره تماس ................................... .................... :شماره همراه........................................... :
شماره فاکس................................................................................................................................................................................ ........... :

مدرس

عنوان كارگاه انتخابی
جنگ رسانه ای؛ دیپلماسی رسانه ای،
راهبردها و تکنیک های عملی
جنگ رسانه ای ،تکنیک های شناخت
و مقابله با اخبار جعلی

زمان برگزاری

دکتر حمید ضیایی پرور

 13آبان ماه
ساعت  9تا 16

خانم دکتر مریم سلیمی

 13آبان ماه
ساعت  9تا 16

*تذکر-کارگاه های آموزشی در مرکز همایشهای تالش برگزار خواهد شد.
شهریه برای ثبتنام کنندگان 600 :هزار تومان
لطفاً وجه را به شاماره حسااب جاری همراه شاماره  32739412بانک رفاه به نام موساساه روابطعمومی آرمان واریز و
تصویر فیش پرداختی را به شماره  66564458-60نمابر کنید.
چند نکته:
 -1حداکثر ظرفیت ثبتنام هر کارگاه  60نفر است و پس از تکمیل ،امکان ثبتنام نخواهد بود.
 -2دریافت گواهینامه آموزشای بینالمللی با امضاای "ایپرا" به مدت  12سااعت ،یک وعده ناهار ،دو وعده پذیرایی و
دریافت پکیج ،مزایای شرکت در کارگاه است.
 -3مبل شهریه خالص بوده و شامل حق بیمه یا مالیات نخواهد بود.

امضاء و تاریخ

نشانی :تهران -خیابان توحید -خیابان شهید طوسی -پالک  -100طبقه دوم-واحد  -3تلفکس66564458 -60:
pr.arman.pr@gmail.com
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سرفصل های مهم كارگاه های آموزشی سمپوزیوم پانزدهم
جنگ رسانه ای؛ دیپلماسی رسانه ای،

جنگ رسانه ای؛ تكنیک های شناخت

راهبردها و تكنیک های عملی

و مقابله با اخبار جعلی
• آشنایی باا تاکتیکهاا و تکنیکهاای جناگ
رسانه ای

• تعریف دیپلماسی ارتباطی
• تعریف جنگ رسانه ای

• آشنایی با اطالعات گمراه کننده و اخبار
جعلی و انواع آنها

• اصول و مبانی جنگ رسانه ای
• کاربرد رسانه ها در جنگ

• چگونگی پذیرش اخبار جعلی

• تکنیک های رسانه ها در جنگ

• تولیدکنندگان اخبار جعلی

• خبرنگاران نظامی

• علل تولید اخبارجعلی

• پروتکل های رسانه ای در جنگ

• تنوع قالبهای رسانه ای اخبار جعلی

• سازماندهی رسانه ها در جنگ

• نحوه تشخیص و شناسایی اخبار جعلی

• خبرنگاران همراه در جنگ

• راهکارهای مقابله با اخبار جعلی

• کاربرد رسانه ها و شکبه های اجتماعی در
جنگ

• نکاتی برای تقویت سواد بصری و رسانهای
• تمرین و کار عملی

• تکنیک های پوشش خبری

• جنگ ها و تعارضات نظامی

• اصول و مبانی دیپلماسی رسانه ای

• انواع دیپلما اسا ی رسااامی ،غیر رسااامی و
رسانهای
• تکنیاا ک هااا و تاکتیاا ک هااای رسااانه ای
در دیپلماسی

• خبرنگاران دیپلمات و دیپلمات های خبری

• نقش و کاربرد رسانه های اجتماعی و شبکه
های اجتماعی در دپلماسی
• سوشیال لیسینگ و دیپلماسی رسانه ای
• روابط عمومی رسانه ای

• تبلیغات و دیپلماساا ی رسااانه ای تبلیغات
جنگ
• تمرین و کار عملی
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سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی

فرم انتخاب مدیران ارشد ارتباط گستر

معرف................................................................................................................................................ :
نام و نام خانوادگی ........................................................ :شماره ثابت.............................................. :
شماره همراه..................................................................................................................................... :
نام مدیر ارشد.................................................................................................................................. :
مسئولیت سازمانی مدیر ارشد....................................................................................................... :

لطفاً نسبت به ارسال توضیحات مكتوب و مستندات مرتبط با انطباق معیارها با ویژگیهای مدیر
ارشد معرفیشده بر اساس موارد زیر اقدام شود .یادآوری میشود این دبیرخانه وضعیت تعامل
رسانهای مدیران معرفیشده را از طریق رسانهها و نیز مدیریت مافوق جویا خواهد شد.
 -1تعامل رسانهای ویژه
 -2حمایت از مدیریت روابط عمومی
 -3شخصیت ممتاز ارتباطی
 -4بهرهبرداری از مشاورههای روابط عمومی
 -5خلق یا تقویت ارزشهای ارتباطی
 -6ارتباط مردمی برجسته و ارتباط آسان و صمیمانه با کارکنان

تاریخ و امضاء
19

سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی

فرم انتخاب مدیر برتر روابط عمومی

* مشخصات:
نام و نام خانوادگی............................................................................................................................ :
شماره ثابت.................................................. :شماره همراه...............................................................:
نام سازمان........................................................................................................................................ :
مقطع و رشته تحصیلی................................................................................................................... :
میزان تجربه فعالیت در روابط عمومی (به سال)............................................................................ :

لطفاً نسبت به ارسال توضیحات مكتوب و مستندات مرتبط با انطباق معیارها با ویژگیهای مدیر برتر
روابط عمومی بر اساس موارد زیر اقدام شود:
 -1تحصیالت و سوابق اجرایی
 -2فعالیتهای خاص مدیریتی در زمان مدیریت روابط عمومی
(هر فعالیت بهطور مشخص و با مستندات مطرح شود)
 – 3ضمناً در خصوص مدیران روابط عمومی دستگاههای دولتی ،از دبیرخانه شورای اطالعرسانی
دولت نیز اخذ نظر شده و همچنین دیدگاههای مدیریت عالی مدیران روابط عمومی داوطلب نیز
اخذشده و در امتیازدهی نهایی منظور خواهد شد.

تاریخ و امضاء
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سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی

فرم انتخاب كارشناسان برتر روابط عمومی در سال 1398
الف -مشخصات كلی:
 -1نام و نام خانوادگی -2 ..................................................................... :نام سازمان..................................................... :
 -3میزان تحصیالت و رشته تحصیلی -4 .......................................... :شماره تماس................................................... :
 -5نشانی......................................................................................................................................................................... :
ب -دالیل و انگیزههای شما برای انتخاب شدن بهعنوان كارشناس برتر (ارائه ایده برتر ،تالش برای ارتقای
توانمندیهای علمی و مهارتی خود)
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ....................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ح -پاسخگویی به پرسشها:
 -1تأثیر اساسی شما در روابط عمومی محل فعالیت چیست؟
 -2در طول فعالیت خود در حرفه روابط عمومی ،چه اقدام اساسی کردهاید؟
 -3دلیل برتری شما بر سایر کارشناسان روابط عمومی محل فعالیت چیست؟
 -4در کدامیک از تشكلهای روابط عمومی کشور عضو هستید؟
تذکر  :1ارسال مستندات موارد مورد تأکيد و تكميل و ارسال این فرم ضروری است.
تذکر  :2پس از انتخاب  12نفر و مصاحبه با آنان 4 ،نفر در مراسم نهایی در روز سه شنبه  14آبان ماه معرفی خواهند شد.

لطفاً مستندات را به نشانی تهران -خ ی ا ب ا ن ت و ح ی د  -خ ی ا ب ا ن ش ه ی د ط و س ی  -پ ال ک  - 1 0 0ط ب ق ه د و م  -و ا ح د 3
ت ل ف ن  6 6 5 6 4 4 5 8 - 6 0 :ارسال کرده و رسید آن را دریافت کنید یا به نحو مقتضی از دریافت مدارک توسط
دبیرخانه جشنواره برترینهای روابط عمومی ایران مطمئن شوید.
تاریخ و امضاء
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0
بخش رقابتی
ــــــــــــــــــــــــــــــ
شانزدهمین جشنواره برترینهای روابط عمومی ایران
ــــــــــــــــــــــــــــــ
تهران 14 /آبان ماه سال 1398
مركز همایشهای تالش
(همزمان با پانزدهمین دوره سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی)

22

دستورالعمل ارسال آثار به
پانزدهمین جشنواره برترینهای روابط عمومی ایران

سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی

تهران 14 /آبان ماه سال  /1398مركز همایشهای تالش

یکی از بخشهای مهم رویداد سامپوزیوم بینالمللی روابط عمومی (بخش افتتاحیه و اختتامیه) ،معرفی
برترینهای روابط عمومیهای ایران در رشتههای مختلف فعالیتی است.
«دبیرخااناه جشااانواره برترینهاای روابط عمومی ایران» باا هادف ارتقاای دانش دساااتانادرکااران روابط
عمومی ،معرفی الگوهای موفق ،شاناساایی نقاط ضاعف و قوت ،معرفی و شاناساایی اساتعدادها ،ایجاد
رقابت ساالم ،تشاویق و ترغیب به امر فعالیت علمی -تخصاصای در روابط عمومی و نیز کمک به ارتقای
کیفی فعالیتهای روابط عمومی در کشاور ،پانزدهمین دوره جشسنواره برترینهای روابط عمومی
ایران را در روز سه شنبه  14آبان ماه سال جاری برگزار خواهد کرد.
لذا در صاورت تمایل ،روابط عمومی دساتگاههای اجرایی ،ساازمانها ،بانکها ،مؤساساات و شارکتهای
دولتی و غیردولتی و خصاوصای برای شرکت در این بخش ،میتوانند بر اساس طبقهبندی آثار و مقررات
مربوط اقدام کنند:
طبقهبندی آثار :در پانزدهمین جشااانواره ،بهمنظور امکان معرفی و تقدیر در زمینههای مختلف ،آثار
ارسالی در  7رشته عمومی به شرح زیر طبقهبندی شدهاند تا بررسی دقیقتر و علمی صورت پذیرد:
 -1برنامهریزی ارتباطی و پیوستهای ارتباطی (برنامه عمل ساالنه یا بلندمدت و برنامههای ارتباطی
در اهداف و موضوعات مختلف)
شسساخصهسای ارزیسابی :سااااختاار برنااماه عمال ،مقادماه و منطق برنااماه ،توجاه باه زماانبنادی ،تکای ه بر
نظریههای ارتباطی ،بودجهریزی مناساااب ،توجه به اهداف ساااازمان ،تکیه بر پژوهش ارتباطی و نتایج
آنها ،پیشبینی کاربرد ابزارها و روشهای ارتباطی مختلف و مشخص بودن روش اثرسنجی
 -2مدیریت راهبردی روابط عمومی
اص ی همکاران ،اصاالح سااختار روابط عمومی ،برونساپاری
شساخصهای ارزیابی :توجه به آموزش تخص ا
فعاالیاتهاا ،افزایش اعتباارات روابط عمومی ،رعااای ت قاااع ده چهاارمرحلاه ای در فعاالیاتهاای روابط عمومی،
ایجاد سیستم ارتباطی ،جذب نیروهای متخصص ،ایجاد نظام جامع و نهادهای ارتباطی درونسازمانی
 -3ارتباطات الكترونیكی و مجازی
شساخصهای ارزیابی :ایجاد وبساایت ،خبرنامه الکترونیکی ،نظرسانجی الکترونیکی ،ارساال پیامک،
پادکساات ،ویدئو کنفرانس ،ویدئو کساات ،مولتیمدیا ،ایجاد وبالگ سااازمانی ،ایجاد پورتال ،خدمات و
امکانات ،تعداد کامنت ها ،ارساااال خبرنامه  ،RSSتعداد لینکهای ثابت و غیرثابت و صااافحهآرایی و
لوگوی مناساب ،نمایش آمار بازدیدکنندگان ،نظر دادن درباره صافحات جساتجو پذیری ،وب  2و وب 3
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و بروز بودن ،سبک نوشتاری و ادبیات
-4ارتباطات مردمی
شساخصهای ارزیابی :اختصااص فضاای مناساب فیزیکی برای اربابرجوع ،راهنمایی مناساب مراجعان،
پاساخگویی نظاممند و ساریع به نامههای مردمی ،نظرسانجی از مراجعان ،تقدیر از همکاران پاساخگو و
همراه با مراجعان ،ایجاد امکانات پاسخگویی اینترنتی به مردم
 -5رشته ارتباطات رسانهای
رشته ارتباطات رسانهای :تعامل رسانهای مناسب با رسانهها ،تکریم خبرنگاران ،استفاده از قابلیتهای
رسانه های متعدد ،رعایت قواعد علمی در تنظیم خبر ،گزارش مطبوعاتی و مقاله مطبوعاتی ،تنظیم و
ارسال قالبهای تحلیلی به رسانهها ،نگاه جامع به قابلیتهای رسانهای موجود و بهرهبرداری از آنها بر
اساس اولویتبندی ،داشتن تحلیل رسانهای ،تقویم و راهبرد و خطمشی رسانهای.
 -6پژوهش های ارتباطی
رعایت ساختار گزارش پژوهشی ،نمونهگیری آماری ،توصیف و تحلیل مناسب دادهها ،روششناسی
مشخص ،استنباط آماری ،ارائه راهکار
 -7رشته ارتباطات فرهنگی
رشته مهندسی فرهنگی و توسعه فرهنگ خاص :استفاده از ابزارها و روشهای متنوع و مختلف در
آگاهسازی و تالش برای ایجاد عقیده و رفتار خاص ،مطالعه دیدگاههای مخاطبان هدف برای تنظیم
راهبرد ،تغییر نگرش و رفتار ،تأثیرگذاری رسانههای کاربردی برای فرهنگسازی ،استمرار و تکرار مناسب
اطالعرسانی
آیین قدردانی و سسپاس :آیین قدردانی از برگزیدگان ،روز سااه شاانبه  14آبان ماه سااال  1398در
مرکز همایشهای تالش برگزار خواهد شد.
مزایای شرکت در جشنواره:
 -1ارسال تقدیرنامه به کلیه شرکتکنندگان در جشنواره
 -2اهدای لوح سپاس ،تندیس جشنواره و جایزه به برگزیدگان
مقررات جشنواره:
 - 1آثار ارسالی روابط عمومیها باید بر اساس مالکها و شاخصهای مندرج در فراخوان و بهصورت
تفکیکشده برای هر یک از بخشها باشد.
موردبررس ی قرار میگیرند که از اول مهرماه ساال  1397تا بیساتم
ا
 - 2در این دوره از جشانواره ،آثاری
مهرماه سال  1398تولید شده باشند.
 -3روابط عمومی وزارتخانهها ،ساازمانها و ارگانها برای شاهریه ثبتنام و ارزیابی حداکثر دو اثر در هر
رشته ،باید مبل  600هزار تومان به حساب دبیرخانه جشنواره واریز کنند.
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 - 4بهمنظور ایجاد ارتباط مؤثر ،همچنین رفع نقایص احتمالی آثار ارساااالی ،روابط عمومیها باید یک
نفر را بهعنوان نماینده تاماالختیار به دبیرخانه معرفی کنند.
 5ا الزم است همراه آثار ارسالی ،برگ درخواست شرکت در جشنواره تکمیل و ارسال شود.
 -6مهلت ارسااال آثار حداکثر تا بیسااتم مهرماه سا ال  1398خواهد بود ،لیکن ارسااال آثار از هماینک
امکانپذیر است.
 -7دفاتر روابط عمومی وزارتخانهها ،سازمانها ،شرکتها و سایر نهادها و ارگانها و متقاضیان شرکت
در جشنواره الزم است مدارک و آثار خود را به نشانی دبیرخانه جشنواره ارسال کرده و رسید تحویل
مدارک را دریافت کنند.
تبصره ( :)1روابط عمومیها ،باید حواله بانكی را نیز همراه با مدارک ارائه کنند.
تبصره ( :)2لطف ًا در هر زمینه ،بیش از دو اثر ارسال نشود.
تبصره ( :)3آثار ارسالی عودت داده نمیشود.
فرم شركت در شانزدهمین "جشنواره برترینهای روابط عمومی ایران"
نام و نام خانوادگی..............................................................................نام وزارتخانه..........................................................
سازمان..................................................................................................شرکت.....................................................................
موسسه.................................................................................................بانک.................................................... .....................
زمینه مشارکت سازمان :ارتباطات الکترونیکی و مجازی
مدیریت راهبردی روابط عمومی

برنامه ریزی ارتباطی
ارتباطات فرهنگی

ارتباطات رسانه ای

پژوهش های ارتباطی
ارتباطات مردمی

تعداد آثار ارسالی ...........................................................................:تعداد رشتهها..........................................................:
نشانی.................................................................................................................................................................................. :
تلفن و نمابر ............................................................................ :آدرس ایمیل.................................................................:
تلفن ثابت و همراه........................................................................................................................................................... :
حق ثبتنام طی فیش بانکی شماره ...............................................................................................................................
به تاریخ  ..........................................................................................................................................پرداخت شده است.

امضاااء
حساب جاری همراه شماره  32739412بانک رفاه به نام موسسه روابط عمومی آرمان
نشانی :تهران -خيابان توحيد -خيابان شهيد طوسی -پالک  -100طبقه دوم -واحد 3
تلفن66564458-60 :
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جوایز و نشانهای تقدیر جشنواره برترینهای روابط عمومی ایران

عنوان برگزیده

نحوه تقدیر

مدیر ارتباط گستر

لوح سپاس

روابط عمومی برتر

لوح سپاس/تندیس 150 /هزار تومان هدیه

نشان افکار عمومی (خط کش طالیی) *

نشان لوح سپاس

نشان فرهنگ

نشان لوح سپاس

نشان اخالق

نشان لوح سپاس

نشان خالقیت

نشان لوح سپاس

نشان مسئولیت اجتماعی

نشان لوح سپاس

کارشناس برتر روابط عمومی

لوح سپاس  150 +هزار تومان هدیه
لوح سپاس 150 +هزار تومان هدیه

مدیر برتر روابط عمومی

• نشان افكار عمومی به نهادی اعطاء میشود که حداقل  10پروژه افكار سنجی را در طول سال اجرا
کرده و به طرق مختلف بر کاربرد نتایج آنها تأکید میورزد.
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فراخوان مشاركت و درج آگهی و رپرتاژ در ویژهنامه پانزدهمین دوره سمپوزیوم
بینالمللی روابط عمومی
الف -محتوای كتاب:

 -1معرفی سمپوزیوم
 -2گفتگو با مدیران و استادان روابط عمومی
 -3معرفی شرکتکنندگان بخش نمایشگاهی
 -4برنامه سمپوزیوم
 -5درج مقاالت جدید درخصوص موضوع سمپوزیوم
ب -زمان انتشار 14 :آبان ماه سال 1398
پ -زبان :فارسی
ت -شمارگان 3 :هزار جلد بهصورت چهاررنگ
ث -دریافتکنندگان:

 -1کلیه مدیران روابط عمومی وزارتخانهها و ساازمانهای بزرگ ،شارکتها و مؤساساات دولتی و
خصوصی
 -2کلیه شرکتکنندگان در سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی
ج -تعرفه درج آگهی:
شرح

هزینه به ریال

ردیف
1

درج آرم بر روی جلد

30/000/000

2

صفحات داخل

20/000/000

3

درج اسپانسری در پایین صفحه

6/000/000

4

پشت جلد

80/000/000

5

مقابل شناسنامه

28/000/000

6

عطف کتاب

32/000/000

7

نشانه گر

45/000/000

8

صفحات ویژه ( 2و )3

40/000/000

9

رپرتاژ آگهی :حداقل سه صفحه

هر صفحه  15میلیون ریال

عالقهمندان به مشسارکت و حضسور در ویژهنامه میتوانند مسستقیماً از طریق دبیرخانه سسمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی و یا از
طریق شسرکتها و افرادی که از طرف این مؤسسسسه رجوع میکنند ،نسسبت به عقد قرارداد و سسفارش خود اقدام کنند .ضسمناً
شماره تلفنها و شماره حساب به شرح زیر اعالم میشود تا متقاضیان پس از هماهنگی با مؤسسه ،نسبت به واریز وجه و اعالم
سفارش خود اقدام کنند .
آدرس موسسه :تهران – خیابان توحید-خیابان طوسی -پالک  – 100طبقه دوم-تلفن66564458 -60 :
نشانی اینترنت www.armanpr.IR :شماره حساب :حساب جاری همراه شماره  32739412بانک رفاه به نام موسسه
روابطعمومیآرمان
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سطحبندی حامیان و فهرست تسهیالت و خدمات سمپوزیوم بین الملی روابط عمومی

ویژه

طال

نقره

برنز

تسهیالت (مزایا)

ردیف
1

حضور رایگان در مراسم

30

20

15

10

2

حضور رایگان در کارگاه آموزشی

35

25

20

15

3

درج آرم در کلیه منشورات تبلیغاتی

*

*

*

*

4

پخش تیزر

*

-

-

-

5

استقرار استند در البی سالن همایش

2

1

-

-

6

دریاافات لوح ساااپااس دوساااتادار روابط
عمومی

*

*

*

*

7

درج رایگان آگهی در ویژهنامه

( 1پشت
جلد) یا 4
صفحه داخل

3

2

1

8

درج پیام مدیر ارشد در ابتدای ویژهنامه

*

*

-

-

9

درج آرم در طرح سن

*

*

-

-

10

درج ارم و شعار و در کارت دعوت

*

-

-

-

مبلغ حمایتگری (میلیون تومان)

100

70

55

35
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فرصتهای تبليغاتی پانزدهمين دوره سمپوزیوم بينالمللی روابط عمومی

ردیف

تعداد

تسهیالت (مزایا)

هزینه
(میلیون
ریال)

1

درج آرم در کارت دعوت ،فلدر ،بروشسور ،پوسستر ،وبسسایت،
ویژهنامه و بیلبورد

5000

30

1

8
12

2

استقرار استند در البی سالن همایش

3

درج پیام در پشت کارت دعوت

1200

4

درج پیام در پشت جلد فولدر

3000

20

5

درج پیام در داخل فولدر

3000

18

1100

36

1100

36

8

درج پیام مدیر ارشد حامی در ویژهنامه سمپوزیوم

یک صفحه

15

9

درج آگهی در ویژهنامه سمپوزیوم

یک صفحه

10

10

درج گزارش آگهی در ویژهنامه سمپوزیوم

6
7

قرار دادن بروشسسور در داخل پكیج اهدایی به شسسرکتکنندگان
سمپوزیوم
قرار دادن  cdدر داخسل پكیج اهسدایی بسه شسسرکستکننسدگسان
سمپوزیوم

حداقل  3صفحه

20

11

درج پیام یا شعار در عطف ویژهنامه سمپوزیوم

1

15

12

درج یا شعار یا طرح در نشانه ویژهنامه سمپوزیوم

1

18

13

درج لوگو در داخل کیف اهدایی به شرکتکنندگان

1200

36

14

درج پیسام تبلیغساتیعشسسعسار بسهصسسورت زیرنویس در ویژهنسامسه
سمپوزیوم

50
پیامعشعار
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50

بسمه تعالی
" قرارداد همكاری با دبیرخانه سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی "

این قرارداد بین آقای هوشمند سفیدی دبیر کل سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی به نشانی :تهران-
خیابان توحید -خیابان شهید طوسی -پالک  -100طبقه دوم -واحد  -3تلفن« 66564458 -60:طرف
اول» (برگزارکننده) و آقای/خانم  ......................................................................................................مدیرکل
روابطعمومی ..............................................................................به نشانی....................................................................:
تلفن ........................................................... :بهعنوان «طرف دوم» (مشارکتکننده) به شرح زیر منعقد میشود:
ماده  -1موضوع قرارداد:
همکاری در پانزدهمین دوره سمپوزیوم بینالمللی 
خرید برخی از خدمات تبلیغاتی و آموزشی
ماده  -2تعهدات دبیرخانه سمپوزیوم( :لطفاً با عالمت * مشخص کنید)
 -1اختصاص  ...........................متر فضای نمایشگاهی
 -2اهدای لوح سپاس و تندیس سمپوزیوم به .....................................
 -3عضویت مدیرکل روابط عمومی در شورای سیاستگذاری سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی
 -4لینک سایت حامی در سایت سمپوزیوم
 -5امکان حضااور رایگان  .......................نفر از همکاران حامی در ساامپوزیوم که باید حداکثر تا تاریخ 20
مهرماه بهطور مکتوب اسامی آنان به دبیرخانه اعالم شود.
 -6درج آرم در کلیه منشورات و اقالم تبلیغاتی سمپوزیوم
 -7قرار دادن بروشور و  cdدر پکیج اهدایی
 -8سایر:
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ماده  -3تعهدات حامی:
-1
-2
-3
-4
 -5پرداخت مبل حمایت حداکثر یک هفته پس از عقد قرارداد
ماده  - 4مدت قرارداد:
از 98/ /
لغایت 98 / /
ماده  - 5مبلغ قرارداد:
 ...............میلیون ریال
ماده  -6حل اختالف:
چنانچه در اجرای مفاد قرارداد بین طرفین اختالفی بروز کند .هیأتی مرکب از حکم مرضا یالطرفین
قرارداد ،نساابت به رفع آن اقدام خواهند کرد و درصااورتیکه در این مرحله رفع اختالف نشااود ،بر
اساس مقررات قانونی کشور نسبت به رفع آنها اقدام میشود.
ماده  – 7این قرارداد دارای  7ماده اساات که در دو نسااخه تنظیمشااده و هر دو نسااخه دارای حکم
واحد بوده و الزماالجرا است.
هوشمند سفيدی

...............
عم
مدریكل روابط ومی

سم
دبير كل پوزیوم
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