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چهارمین جشنواره روابط ومي اهي ربرت استان افرس
بسمه تعالی

فراخوان
چهارمین جشنواره روابط عمومي هاي برتر استان فارس
همکاران معزز روابط عمومی
سالم علیکم
همانگونه که مستحضرید روابط عمومی به عنوان یك عملکرد مدیریتی  ،نقش بسيیار ميريرد در
موفقیت سازمان ایفاء می کند و زمینه الزم براد تحقق برنامه هيا و فعالیيت هياد سيازمان را در
درون و بیرون سازمان فراهم می نماید.
این عنصر مهم به عنوان مسئول شکل گیرد ،ترمیم و همراهی با افکار عمومی باید اجيزاد هنير،
فن و فلسفه مدیریت را در فعالیت هاد خود ملحوظ نموده و عالوه بر اطالع رسانی و اطالع یيابی
به فرهنگ سازد و افزایش همبستگی بین سازمان و همگان بيه کميك فعالیيت هياد ارتبياطی،
فرهنگی و تقویت ارتباطات رسانه اد ،عمومی در ابعاد درون و بیرون سازمانی همت گمارد.
در این میان یکی از روشهایی که نقش مويرد در سوق دهی مناسب وتنظیم فعالیت هاد روابط
عمومی دارد  ،حضور در محافل و جشنواره هاد رقابتی می باشد .
بر همین اساس انجمن روابط عمومی فارس با همکارد نهادهاد علمی و مدیران و کارشناسان
روابط عمومی  ،چهارمین جشنواره روابط عمومی هاد برتر استان را در راستاد ایجاد انگیزه و
رشد و پویایی همکاران این حوزه را در سطح استانی برگزار می نماید.

1ـ اهداف:
الف) ایجاد رقابت سالم فیمابین روابط عمومی هاد استان در راستاد ارتقاد مستمر و روزافيزون
سطح کیفی فعالیت هاد آن ها
ب) ایجاد انگیزه بیشتر فعاالن حوزه روابط عمومی
ج) شناخت نارسائی ها و کاسيتی هياد موجيود و تيال

در راسيتاد حيل و رفين آن از طریيق

برنامه ریزد هاد سنجیده و اصولی
د) تقدیر از روابط عمومی هاد نمونه و برتر
هي) ارائه الگوهاد مناسب کارد براد الگوبردارد سایر روابط عمومی ها
و) دستیابی به راهکارهاد مناسب براد اعتال و ارتقاد نشر در روابط عمومی
ز) آشنایی با اصول و قواعد انتشارات در روابط عمومی
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2ـ محورارزیابي :
-2-1نشریه درون سازماني و ویژه نامه
نشریه برتر به نشریه ای گفته می شود که به منظور اطالع رسانی و تحکیم پیوندهای درون سازمانی در داخل
یک سازمان از سوی روابط عمومی منتشر می شود  .این نشریه می تواند بر حسب ضرورت ) روزنامه  ،هفته
نامه ،ماهنامه  ،فصلنامه ویا ویژه نامه) باشد .
شاخص هاي ارزیابي ویژه نامه :
(کیفیت طرح ،انتخاب رنگ مناسب،بهرهگیری مناسب از فنوون گرافیکی،انتخواب للوم مناسوب
برای متن،انطباق کلی نمونوه فااییوت بوا اهوداز سوازمان،میزان اطالعرسوانی از فااییتهوای
سازمان،نوع چاپ،میزان ارتباط با مناسبت انتشار،کمیت،خاللیت و برجستگی در کار)
شاخص هاي ارزیابي نشریه درون سازماني :
ــرمها ه (انطبووواق موضووووع بوووا شووورایط روز،سوووبک نگار ،انتخووواب تیتر،انسووو ا
 سـ
مطایب،جذابیت،تحلیل و تفسیر،اثرگذاری،وجود خاللیت و برجستگی)
 خبر(انتخاب تیتر مناسب،انتخاب یید مناسب،شیوه نگار ،رعایت ارز های خبری،اشاره بوه
حدالل  4عنصر خبری،هماهنگی بین تیتر و یید،ارسال به مولع اخبار به رسانه ها،رعایت درست
نویسی،استفاده از تکنیک مقایسه،وجود خاللیت و برجستگی،کمیت مناسب کارها)
 گزارش(انتخواب موضووع مناسوب،انتخاب تیتور مناسب،شویوه نگار ،رعایوت ارز هوای
خبری،انتخاب ییدمناسب،هماهنگی بوین تیتور ومتن،اسوتفاده ازسوبک مناسوب،رعایت درسوت
نویسی،استفاده از تکنیک مقایسه،وجود خاللیت و برجستگی،کمیت مناسب کارها)
ـاهبه(داشووتن تقووویم زمووانی مصوواحبه،مدیریت و هوودایت مصوواحبه،وجود ارز
 مصـ
خبری،بازتاب رسانه ای،طرح سئواالت کارشناسی،کمیت کار،خاللیت و نوآوری)

هووای

 مها ه(استدالل لوی،نگار روان،رعایت ای از،داشتن مقدمه،داشتن تیتر و میوان تیتور هوای
مناسب،بهره گیری از آمار و جداول،ویرایش مناسب،برجستگی وخاللیت،کمیت مناسب نتی وه
گیری)
 صفحه خواننـدگان(صوراحت درطورح مطایب،سوبک نگار ،پاسوخگویی بوه درخواسوت
ها،انس ا مطایب،جذابیت،کمیت مطایب،اثرگذاری،وجود خاللیت و برجستگی)
ـي(فضاسووازی درصووفحات،طرح هوای گرافیکی،تصوواویر وطوورح ها،سوواختار
ـفحه ارایـ
 صـ
صفحه،جذابیت،انتقال مطلب به مخاطب،اثرگذاری،وجود خاللیت و برجستگی)
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 -2-2کتاب  ،بروشور و کاتا وگ  ،پوستر  ،اگهي در نشریات و رپرتاژاگهي
 کتاب(طراحی جلد ،تناسب لطع و اندازه با نوع اثر ،صفحه آرایی ،انتخاب للوم مناسوب ،رنوگ
مناسب ،کیفیت چاپ ،انطباق کلی با اهوداز سوازمان ،رعایوت لواعود نگوار  ،بهرهمنودی از
تکنیکهای آماری (نمودار و جدول و ، )...خاللیت و برجستگی در کار)
 بروشور و کاتا وگ (طراحی جلد،تناسب لطع و اندازه با نوع اثر،طراحوی داخلوی و صوفحه
آرایی،انتخاب للم مناسب،رنگ مناسب،کیفیت چاپ سیاه و سوفید،کیفیت چواپ رنگی،انطبواق
کلی نمونه فااییت با اهداز سازمان،کیفیت ارایه مطایوب (نگوار و طبقوه بنودی مناسوب) ،
بهرهمندی از تکنیکهای آماری(نمودار و جدول و، )...استفاده از شیوه مقایسه،کمیت،خاللیت و
برجستگی در کار)
 پوستر(کیفیت طرح،انتخاب رنگ مناسب،بهرهگیری مناسوب از فنوون گرافیکی،انتخواب للوم
مناسب برای متن،انطباق کلی نمونه فااییت با اهداز سازمان،میزان اطالعرسانی از فااییتهای
سازمان،نوع چاپ،میزان ارتباط با مناسبت انتشار،کمیت،خاللیت و برجستگی در کار)
 اگهي و رپرتاژ اگهي( جذابیت بصری ،متن مناسب وپرکشش ،خاللیت و برجسوتگی در
کار ،داشتن سیاست مشخص در زمینه آگهی (دستورایامل)  ،رعایت ای از و اختصوار ،انتخواب
صفحه مناسب برای درج ،طراحی و گرافیک ،توانایی تحریک مخاطب)

 -2-3عکس ،فیلم و تیزر ،تبلیغات محیطي
 عکس(میزان وضوح عکس،میزان برجستگی موضوع اصلی در عکس،پیا عکس،وجود خاللیت
و برجستگی در کار،میزان وضوح عکس)
 فیلم و تیزر(طراحی و گرافیک،محتوای پیا ،اثرگذاری بر مخاطب،ضرب و آهنگ،انطباق صدا
و تصویر،مدت زمان،وجود خاللیت و برجستگی در کار،کمیت)
 تبلیغات محیطي بیلبورد و استرابرد( :طراحی ،انتخاب للم مناسب ،رنگ  ،رعایت سوایز
سازه و ح م محتوای مطایب  ،بهره مندی از تکنیک های بصری  ،خاللیت و برجستگی در کار )
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 -2-4وبسایت،مو تي مدیا،برنامههاي کاربردي (اپلیکیشنها)
 وب سایت(نوآوری و خاللیت در طراحی سایت،زیبایی شناسی ،اثر اوییه سایت بر مخاطبان ،
به روز رسانی اطالعات و اخبار در سایت  ،درج اطالعات مکفی  ،انتشار اخبار بر اساس اصوول
خبر نویسی ،دسترسی آسان به اطالعات )
 مو تي مدیا(طبقه بندی اطالعات  ،اطالعات تماس و سایت  ،استفاده از ویدئو  ،اسوتفاده از
متن  ،استفاده از صوت  ،اسوتفاده از عکس،همخووانی اطالعات،ظواهر زیبوای جلود و دی وی
دی،وجود نر افزارهای مورد استفاده در پکیج،خاللیت و نوآوری)
ـا)(بوور طوورز کووردن نیاز،لابوول اسووتفاده در
ـاي کاربردي(اپلیکیش ـن هـ
ـه هـ
 برنامـ
Androidو،IOSاستفاده راحت،راهنمای فارسی،مرتبط بودن،آنالین و آفالین بودن،تاواملی
بودن،خاللیت و نوآوری)
-2-5کارشناس برتر روابط عمومي
در این بخش ،کارشناسان فاال روابط عمومی آثار و مستندات خود را بوه شوکل حقیقوی و یوا حقوولی بورای
ارزیابی به دبیرخانه جشنواره ارائه خواهند نمود تا از میان آنها فااالن این حوزه انتخاب شوند.
شاخص ها ( :نوع مدرک تحصیلی مرتبط با علو ارتباطات ،میوزان سوابقه فااییوت در حووزه روابوط عموومی
،مدارک دال بر داشتن مسئوییت ( مدیر مسئول ،سردبیری و،)....نمونه آثار کمی و کیفی خبر نویسی،نمونه آثار
کمی و کیفی گزار نویسی ،سرمقایه و یادداشت نویسی و مقایه نویسی  ،فیلم  ،عکس و ...داشتن خاللیت و
نوآوری و در نهایت ایواح تقدیر نامه در عرصه های روابط عمومی)

3ـ شرایط شرکت در جشنواره

 کلیه فااالن حوزه روابط عمومی بخش های دویتی  ،غیر دویتی  ،عمومی و خصوصی می توانند
در یک  ،چند و یا کلیه بخش های جشنواره شرکت نمایند.
 شوورکت کننوودگان در بخووش هووای نشووریه درون سووازمانی ،ویووژه نامووه،کتاب ،بروشووور و
کاتایوگ،پوستر،آگهی در نشریات ،رپرتاژآگهی و عکس بایستی یک نسخه از بهترین اير چاپ
شده خود که در بازه زمانی فروردین1395تا  30اسفند  1395تهیه شوده باشود را بوه دبیرخانوه
ان من ارسال نمایند و از ارسال آثار اضافی و نمونه فااییتهای صورت گرفتوه در غیور از تواری
ذکر شده خودداری نمایند.
 شرکت کنندگان در بخوش فویلم  ،تیوزر ،موویتی مودیا و برناموههای کواربردی (اپلیکیشونها)
می توانند یک نسخه از بهترین اثر خود را که بین سایهای  92یغایت پایان سال  95تویید شوده
را بر روی یک یوح فشرده  DVDرایت نموده و جهت رلابوت بوه دبیرخانوه جشونواره ارسوال
نمایند.
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شرکت کنندگان در بخش تبلیغات محیطی بایستی در یک صفحه A4تصویر سازه منتخب سال
 95خود( استرابرد و بیلبورد) را به همراه درج زمان و مکان نصب در لسمت پایینی تصویر  ،بوه
دبیرخانه ارسال نمایند.
مالک ارزیابی سایت ها و پایگاه های اطالع رسانی نیوز در سوال  1395خواهود بوود  .در ایون
بخش بایستی یک تصویر اسکرین شات رنگی از صفحه نخست سایت به دبیرخانه ارسال گردد.
شرکت کنندگان در بخش کارشناس برتر روابط عمومی نیز بایستی عوالوه بور رزوموه کواری ،
تما مستندات مربوطه خود را در یک زونکن کالسه بندی نموده و به دبیرخانه ارسال نمایند.
مسئوییت صحت اطالعات ارسایی و یا هر گونه مغایرت در تکمیل فرمها و ارسال مستندات بور
عهده مدیر روابط عمومی دستگاه ذیربط است.

4ـ نحوه تکمیل فرمهاي شرکت در جشنواره
فرم شماره  : 1این فر توسط مدیر روابط عمومی سازمان  /اداره یا شرکت با دلت تکمیول شوده وضومن
ایصاق فیش واریزی به آن بایستی در پاکتی جداگانه همراه با آثار به دبیرخانه ارسال گردد.
فرم شماره  :2با توجه به گستردگی و ح م باالی آثار  ،بایستی این فر بر روی هر اثر به صورت جداگانه
ایصاق شود  .این امر کمک شایانی به تفکیک آثار برای داوری خواهد نمود .
برای مثال اگر فردی لصد شرکت در سه بخش فیلم  ،وب سایت و کارشناس برتر روابوط عموومی را داشوته
باشد بایستی فر شماره  2را در سه نسخه تکثیر نماید .سپس مشخصات فیلم را در یکوی از فرمهوا تکمیول
نموده و آن را به فیلم مربوطه بچسباند .همچنین در یکی از فرمها نیز آدرس سایت سازمان لید شده و تصویر
صفحه نخست سایت(اسکرین شوات) در یوک صوفحه  A4چواپ و بوه آن وصول شوود و در فور دیگوری
مشخصات کارشناس روابط عمومی را تکمیل نموده و آنرا به زونکن حاوی مدارک کارشناس روابوط عموومی
ایصاق نماید ودرنهایت همه فرمهای تکمیل شده را به همراه آثار مربوطه به آدرس دبیرخانه جشونواره ارسوال
نماید.
مهلت ارسال اثار  :شرکت کنندگان می بایست آثار خود را حوداکثر تاتواری پن شونبه  1396/6/2بوه
آدرس :شیراز-خیابان ستارخان -نبش کوچه  -15واحد روابط عمومی اداره کول توامین اجتمواعی فوارس بوه
کد پستی  7184735154تحویل نمایند .به آثار دریافتی باد از تاری مذکور ترتیب اثر داده نمی شود.
داوري اثار  :آثار ارسایی دریافتی در چهارمین جشنواره روابط عمومی با استاندارد ها و سن ه های مدون
و مشخصی داوری می شوند .این شاخص ها ماموال با رتبه های عایی تا بسیار ضایف و اعداد  1تا  5ارزیابی
می شوند .در برخی از شاخص ها مانند کمیت ،خاللیت و برجستگی در کار و از امتیوازدهی عوددی  1توا 10
استفاده می شود و نهایتا ،نتایج ارزیابی در هر رشته که در دو مرحله توسط داوران به ثبت رسیده است ،جموع
بندی و رتبه مربوطه مشخص می شود .پس از پایان داوری نهایی ،آثار برتر بر اساس ارزیابی های ان ا شده
اعال می شود.
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داوران جشنواره:
داوری آثار همانند سال های گذشته بر عهده اساتید م رب دانشگاهی استان فارس می باشد.
امتیازات ویژه :






شرکت کنندگانی که بهترین دسته بندی را در ارائه و ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره داشته باشند از
یک امتیاز ویژه برخوردار خواهند شد.
افرادی که در دوره های اول تا سو جشنواره  ،دارای رتبه اول نبوده اند حائز یوک اویویوت رلوابتی
خواهند بود.
اعضا رسمی ان من روابط عمومی و همچنین فااالن روابط عمومی که در سال گذشته بطور مستمر
در برنامه های هفته روابط عمومی و نشست های ماهیانه ان من شرکت نموده انود از یوک امتیواز
ویژه برخوردار خواهند شد.
به مدیران کل و روسای سازمانها ،دستگاه ها و شرکت هایی که روابوط عموومی آنهوا در سوه دوره
جشنواره حائز رتبه برتر شده اند تندیس و یوح تقدیر مدیران هامي روابط عمومي اهدا خواهود
شد.

ـنواره  :متقاضوویان محتور مووی بایسوت جهووت شورکت در جشوونواره
هزینـه مشـارکت در جشـ
مبلووو  1/500/000ریوووال بوووه شوووماره حسووواب جووواری هموووراه  ( 87820500شوووماره شوووبا :
) IR940130100000000087820500به نا ان من روابط عمومی فارس (لابل پرداخت در کلیه شاب
بانک رفاه کارگران) واریز نموده و فیش واریزی را ضمیمه فرم شماره 1جشنواره نمایند.
جوائز اثار برتر :به صاحبان آثار برتر  ،تندیس جشنواره  ،یوح تقدیر وکمک هزینه 4میلیونی سفر زیارتی
مشهد مقدس اهدا خواهد شد.
زمان برگزاري اختتامیه جشنواره  :مراسم ت لیل از نفرات برتر در شهریور ماه سال جاری خواهود
بود.

راه هاي ارتباط با انجمن روابط عمومي فارس :
شماره تلفن071-36491345 :
نمابر071-36491344:
پست الکترونیكfarspr@gmail.com :

سایتwww.farspr.org :
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عم
چهارمین جشنواره روابط ومي اهي ربرت استان افرس
بسمه تعالی

فرم شرکت در چهارمین جشنواره روابط عمومي هاي برتر فارس
طفا همه موارد به صورت خوانا نوشته و یا تایپ شود

فرم شماره 1
مشخصات سازمان/اداره /شرکت

مشخصات روابط عمومی

نام اداره /سازمان/شرکت:

نام مدیر روابط عمومی:

نام مدیر :

تلفن دفتر روابط عمومی:

تلفن مستقیم:

شماره همراه مدیر روابط عمومی:

نمابر:
آدرس پستی سازمان:

کدپستی ده رقمی سازمان :

شماره فیش واریزد( از سمت چپ نوشته شود) :

در کدام عنوان یا عناوین جشنواره شرکت مي کنید ؟
 نشریه درون سازمانی

 فیلم و تیزر

 ویژه نامه

 تبلیغات محیطی(استرابرد  ،بیلبورد)

 کتاب

 وبسایت

 بروشور و کاتالوگ

 مولتی مدیا

 پوستر

 برنامههاد کاربردد (اپلیکیشنها)

 آگهی در نشریات و رپرتاژآگهی

 کارشناس برتر روابط عمومی

 عکس
اینجانب  ..........................................مدیر روابط عمومی شرکت/سيازمان/اداره ........................................................
صحت موارد فوق را تأیید می نمایم.

مهر و امضا:
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عم
چهارمین جشنواره روابط ومي اهي ربرت استان افرس
فرم معرفي اثار ارسا ي به جشنواره
فرم شماره 2
مهم  :لطفا براد هر اير یك نسخه از این فرم را تکمیل نموده و به آن بچسبانیدو اگر قصد شرکت در چندین بخش
را دارید  ،براد هر اير به طور جداگانه این فرم را تکثیر نموده و به اير مربوطه بچسبانید.
نام اداره /سازمان/شرکت:

عنوان بخش رقابتي جشنواره :
 نشریه درون سازمانی

 فیلم و تیزر

 ویژه نامه

 تبلیغات محیطی(استرابرد  ،بیلبورد)

 کتاب

 وبسایت

 بروشور و کاتالوگ

 مولتی مدیا

 پوستر

 برنامههاد کاربردد (اپلیکیشنها)

 آگهی در نشریات و رپرتاژ آگهی

 کارشناس برتر روابط عمومی

 عکس
لطفا مشخصات اير خود را تکمیل نمایید :به طور مثال ( نام کتاب  :آيار صرفه جویی در آب )
نام اثر :
تاریخ تو ید :
خالصه اثر (در دو سطر) :

توضیحات( در صورت زوم):

نام و نام خانوادگی :
سمت :
مهر و امضا:
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