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 به نام خدا

  آذربایجان غربیجشنواره روابط عمومی هاي برتر استان نخستین 
 دانشر و پویایی و شکوفایی هرچه بیشتر هنبا هدف  آذربایجان غربیجشنواره روابط عمومی هاي برتر استان  نخستین

به اهداف  بتوانیم یدادره آورد این رو در سایهتا  برگزار می گرددد ناساس آن محسوب می شو ردمم هروابط عمومی ک
  :ست یابیمدذیل  دظیر موارنارزشمندي 

  مسئوالنه و مدبرانه به مردمبراي ارتباط و پاسخگویی  ديهمکاري موثر و کاربردستیابی به  

 شناخت خالقیت ها و نوآوري هایی که زمینه رضایت مندي مردم را فراهم کرده است  

 یران و کارشناسان روابط عمومیمندي ها و مهارت هاي مدنارتقاء سطح توا  

 ه استدولت فراهم کرد دم را از عملکردشناخت مر هزمین همعرفی فعالیت ها و الگوهاي برترک  

 آمد و یروهاي کارنروابط عمومی هاي استان و تجلیل و تکریم از  درده زنشاط سانفضاي سالم رقابتی و  دایجا
  هبلد این عرصکار

  ر مدیریت روابط عمومیدجریان ساز  وین ونتاکید بر شیوه هاي  

  ع ارتباط فراگیر با افکار عمومینارسایی ها و موانشناخت  

ا جشنواره روابط عمومی هاي برتر استان را ب نخستین؛ آذربایجان غربیر در این راستا شوراي هماهنگی روابط عمومی د
  :هاي ذیل برگزار می کندمعیارها و محور

  :شرایط شرکت در جشنواره
دبیرخانه  هبکرده اند تولید و منتشر  99مرداد  10تا  98فرودین آغاز  از هرا ک دند آثار خونشرکت کنندگان می توا -1

  .جشنواره ارسال کنند

ي وي دا ي یدیک سی  شیا زیر بخ شتفکیک هر بخ هب(ه دبخشهاي جشنواره، فایل لوح فشر هر همدضروري است  -2
  .ده شودیز فرستانآن  )يد

  .کند ارسال اثر یک بخش؛ و رشته هر براي حداکثر تواند می کننده تشرک هر -3

  .باشد می بالمانع و ندارد وجود بخش چندین در شرکت جهت محدودیتی -4
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 ارزیابی براي و نموده تعیین تفکیکی و جداگانه طور به شده، اعالم هاي بخش در را آثارشان باید ها عمومی روابط -5
 آثار ارسال نامه" در دقیقا باید) آن محورهاي زیر تعیین با همراه( جشنواره هاي بخش و آثار فکیکیت فهرست. نمایند ارسال

 .شود نمی پذیرفته صورت این غیر در شود، ذکر "نام ثبت هاي فرم و

  .باشد جشنواره هاي بخش در شرکت فهرست و بندي عنوان نام، ثبت فرم داراي باید شده هئارا آثار واقع در

  .گردد ارسال جشنواره دبیرخانه به) سفارشی( پیشتاز پست با 10/05/99 تاریخ تا حداکثر باید آثار -6

  .باشند کامل مشخصات داراي و سازمان مهر به ممهور باید ارسالی آثار کلیه -7

  .باشد شده تولید عمومی روابط مدیریت و همکاري با یا و عمومی روابط واحد در باید ارسالی، مستندات و آثار -8

 آثار با همراه جداگانه پاکتی  در و تکمیل دقت با شرکت یا/ سازمان عمومی روابط مدیر توسطباید  جشنواره نام ثبت فرم -9
  .گردد ارسال خانهدبیر به

  :جشنواره ویژگی
 و مدون هاي سنجه و ها استاندارد با آذربایجان غربی استان برتر هاي عمومی روابط جشنواره نخستین در دریافتی آثار -1

  در. شوند می ارزیابی 5 تا 1 اعداد و ضعیف بسیار تا عالی هاي رتبه با معموال ها شاخص این. شوند می داوري مشخصی
 نهایتا، و شود می استفاده 10 تا 1 عددي دهی امتیاز از و کار در برجستگی و خالقیت کمیت، مانند ها شاخص از برخی
 می مشخص مربوطه بندي رتبه و بندي جمع است، رسیده ثبت به داوران توسط رحلهم دو در که رشته هر در ارزیابی نتایج
 .شود می اعالم شده انجام هاي ارزیابی اساس بر برتر آثار نهایی، داوري پایان از پس. شود

  :آثار ارسال نحوه
   :خانه دبیر نشانی  به آثار  ارسال

   روابط عمومی -طبقه دوم -ساختمان جدید -استانداري آذربایجان غربی -خیابان شهید امینی - ارومیه

  5715653963:   پستی کد

 044-31972470و  044-31972466: تماس هاي تلفن

 ir.gov.ag-ostan.www://http:  سایت در بیشتر اطالعات

  اداري ساعات در روزه همه: مدارك تحویل جهت حضوري مراجعه ساعت
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  حورهاي ارزیابی آثار نخستین جشنواره روابط عمومی هاي برتر استان آذربایجان غربیم

  جدول محورهاي ارزیابی آثار جشنواره روابط عمومی هاي برتر استان آذربایجان غربی
    زیر محورهاي جشنواره  محورهاي ارزیابی جشنواره  ردیف

1  
  ارتباطات رسانه اي

  :شامل

    خبر

    گزارش

    مصاحبه

    مقاله

2  
  ارتباطات الکترونیک

  :شامل

بر حسب شاخص ( ارزیابی پایگاههاي اطالع رسانی
ارزیابی  -هاي ارزیابی عملکرد دستگاههاي اجرایی

ارزیابی روابط عمومی استانداري  - فناوري و اطالعات
  )در مورد عملکرد دستگاهها

  

    شبکه هاي مجازي

  )خالقانه و ممتاز(آثار الکترونیکی 

  رسانه هاي دیجیتالی

  مولتی مدیا

  برنامه هاي کاربردي و پیام رسان هاي موبایلی

  

  :ملشا انتشارات  3

بروشور معرفی پروژه ها و یا (محصوالت انتشاراتی 
    ...کتاب گزارش عملکرد و 

    ویژه نامه هاي مرتبط با فعالیت هاي سازمانی

    وستر پ

  :فیلم شامل  4

    وتاه ویدیوییکلیپ یا فیلم هاي ک

    تیزر تبلیغاتی

    فیلم مستند

    موشن گرافی و انیمیشن

    عکس  :عکس شامل  5
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    اینفوگرافی

  :فعالیت هاي رسانه اي شامل  6

    نشست هاي خبري

تورهاي رسانه اي و اردوهاي فرهنگی مرتبط 
    سازمانی

    فعالیت هاي نمایشگاهی

    و ایده هاي خالقانه جهت توسعه استان طرح  ایده هاي برتر و نوآورانه  7

اقدامات حمایتی در جهت ارتقاي جایگاه روابط   مدیر حامی روابط عمومی  8
    عمومی

    برگزاري یا مشارکت در برگزاري نمایشگاه  برگزاري نمایشگاه  9

اقدامات انجام گرفته در جهت توسعه ارتباطات، تعامل   ارتباطات مردمی  10
    و پاسخگویی به مردم

    فیلم- گزارش-خبر- عکس  انعکاس دستاوردهاي دولت تدبیر و امید  11

فعالیت هاي خالقانه در حوزه مقابله و مدیریت   بخش ویژه کرونا  12
    بیماري کرونا

    اینفوگرافی - پوستر- ویژه نامه-کتاب- نشریه داخلی  مکتوبات  13

در زمینه روابط عمومی، تالیف و ترجمه کتاب و مقاله   بخش کارشناس برتر روابط عمومی  14
    ...ایده و طرح اجرایی درباره روابط عمومی و 

  مکتوبات: بخش اول

 خبر  
 گزارش  
 مصاحبه  
  مقاله  

  :توضیحات

عنصر خبري،   4انتخاب تیتر مناسب، انتخاب لید مناسب، شیوه نگارش، رعایت ارزش هاي خبري، اشاره به حداقل (خبر  -
د، ارسال به موقع اخبار به رسانه ها، رعایت درست نویسی، استفاده از تکنیک مقایسه، وجود خالقیت هماهنگی بین تیتر و لی

  )و برجستگی، کمیت مناسب کارها
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انتخاب موضوع مناسب، انتخاب تیتر مناسب، شیوه نگارش، رعایت ارزش هاي خبري، انتخاب لید مناسب، (گزارش  -
بک مناسب، رعایت درست نویسی ،استفاده از تکنیک مقایسه، وجود خالقیت و هماهنگی بین تیتر و متن، استفاده از س

  )برجستگی، کمیت مناسب کارها

داشتن تقویم زمانی مصاحبه، مدیریت و هدایت مصاحبه، وجود ارزش هاي خبري، بازتاب رسانه اي، طرح (مصاحبه  -
  )سواالت کارشناسی، کمیت کارها، خالقیت و نوآوري

ل قوي، نگارش روان، رعایت ایجاز، داشتن مقدمه، داشتن تیتر و میان تیترهاي مناسب، بهره گیري از آمار و استدال(مقاله  -
  )جداول، ویرایش مناسب، برجستگی و خالقیت، کمیت مناسب نتیجه گیري

  ارتباطات الکترونیک: بخش دوم

 وب سایت و پایگاههاي اطالع رسانی  

 شبکه هاي مجازي  

  رسانه هاي دیجیتالی، مولتی مدیا و برنامه هاي کاربردي و پیام رسان هاي )خالقانه و ممتاز(آثار الکترونیکی ،
  موبایلی

  :توضیحات
سایتی است که توسط روابط عمومی و یا با همکاري روابط عمومی براي ) رسانه آنالین(منظور از وب سایت اینترنتی  

  .یت می کندسازمان راه اندازي شده و فعال
  .وب سایت معرفی شده به جشنواره بایستی در حال حاضر فعال باشد
  :در ارزیابی وب سایت شاخص هاي زیر مورد تاکید و توجه قرار دارد

  ساختار سایت و ( شاخص هاي هدفگذاري(...  
  نوآوري، رنگها، نمادها و ( شاخص هاي گرافیکی(...  
  فی سازمان و زیرمجموعه ها، بانکهاي اطالعات، اخبار و بروزرسانی، معر(شاخص هاي محتوایی(...  
  نظرسنجی، گفتگوها، خدمات الکترونیکی، لینک ها و (شاخص هاي تکنولوژي(...  

مورد بررسی قرار می ... با معرفی گروه یا کانال و ) اجتماعی(همچنین فعالیت روابط عمومی در زمینه شبکه هاي مجازي
  .گیرد

تی آدرس دقیق سایت و یک تصویر اسکرین شات رنگی از صفحه نخست سایت و مستندات شاخص در این بخش بایس
  .هاي فوق به دبیرخانه ارسال گردد

و بطور کلی آثار خالقانه اي که در این مجموعه ... شامل اپلیکیشن ها، نشریات الکترونیکی، مولتی مدیا و آثار الکترونیکی 
  .ترونیک قرار می گیردقرار می گیرد در بخش ارتباطات الک
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  انتشارات: بخش سوم
 بروشور معرفی پروژه ها و یا گزارش عملکرد  

 ویژه نامه هاي مرتبط با فعالیت سازمانی  

 پوستر 

  :توضیحات
  آثار مکتوب تولید شده پیرامون فعالیت هاي سازمانی

ان یکی از شاخص هاي جشنواره مورد توجه قرار یکی دیگر از فعالیت هاي روابط عمومی تولید ویژه نامه هایی است که بعنو
خالقیت و . روابط عمومی ها می توانند یک اثر تولید شده را براي ارزیابی به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. گرفته است

  .نوآوري محور ارزیابی این بخش است
طراحی ... ا، سمینارها و بزرگداشت ها و ارسال فایل پوستر مرتبط با فعالیت هاي سازمان که براي جشنواره ها، همایش ه

  .پوستر بایستی داراي طراحی و گرافیک و چاپ مناسب باشد. شده نیز در بخش انتشارات مورد بررسی قرار می گیرد
  

  فیلم: بخش چهارم
  حداکثر دو دقیقه( کلیپ و تیزر(  
  فعالیت هاي سازمانی، عملکرد، پروژه ها و رضایتمندي مردمی( فیلم مستند(  
 برنامه هاي ویدئویی کوتاه  
 انیمیشن و موشن گرافی  

  :توضیحات

متقاضیان شرکت در . تیزر از جمله موثرترین روش هاي تبلیغاتی براي آگاه سازي، ترویج و تبلیغ پیام هاي سازمان هاست
وسط و یا با مدیریت ت آثار بایستی. ل مورد نظر ارسال کنندجشنواره می توانند حداکثر یک اثر در این بخش را همراه با فای

  .روابط عمومی تولید شده باشد

تهیه فیلم هاي مستند می تواند بعنوان یکی از کاربردي ترین فعالیت هاي روابط عمومی تلقی شود زیرا تولید آثار در برنامه 
  .هاي مختلف رسانه اي و مخاطبان کارآمدي دارد

را براي  99یا  98ترین فیلم هاي مستند تهیه شده در سال  روابط عمومی ها در این بخش می توانند یک اثر از برجسته
این فیلم ها بایستی کیفیت کافی را داشته باشند و در برنامه هاي تلویزیون سراسري، . ارزیابی به جشنواره ارسال کنند

لم ها بایستی در اینگونه فی. استانی و برنامه هایی همچون گردهمایی ها و نمایشگاهها مورد استفاده قرار گرفته باشند
  .راستاي فعالیت هاي محوري سازمان تهیه و تدوین شده باشند
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  عکس: بخش پنجم

  فعالیت ها و رویدادهاي ساالنه( عکس(  
 اینفوگرافی  

  :توضیحات

  :همچنین متقاضیان می توانند دو قطعه عکس با مالحظات زیر براي جشنواره ارسال کنند

  .شد و عکس هاي ارسالی می بایست بصورت فایل فرستاده شودشرکت در این بخش بصورت دیجیتال می با

ارسال  JPGعکس ها می توانند رنگی یا تک رنگ باشند و با هر قالبی ثبت شده باشند اما در نهایت باید بصورت فایل 
  .شوند

  .مگابایت بیشتر نباشد 4حجم فایل ارسالی از 

  .ذیرفته می شودالزم بذکر است که عکس هاي گرفته شده با موبایل نیز پ

را  99یا  98روابط عمومی ها در این بخش می توانند یک اثر از برجسته ترین اینفوگرافی ها در سال ) : داده نما(اینفوگرافی 
  .براي ارزیابی به جشنواره ارسال کنند

و معلولی، نمایش  از ویژگی هاي اینفوگرافی سازمان دهی، نمایان سازي، زمینه و بافت، ساده سازي، تعادل، رابطه علت
  .می باشد) انسجام در طرح موضوعات( تضادها و مقایسه ها، چند بعدي بودن و یکپارچگی 

  فعالیت هاي رسانه اي: بخش ششم
 نشست هاي خبري  
 تورهاي رسانه اي و اردوهاي فرهنگی مرتبط سازمانی  
 فعالیت هاي نمایشگاهی  

  :توضیحات

است که روابط عمومی براي حضور بیشتر در رسانه ها، از خبرنگاران دعوت کرده منظور از سفرهاي رسانه اي، برنامه هایی 
است تا در فعالیت ها و رویدادها حاضر باشند و در خالل آن مصاحبه ها انجام شود و همچنین این سفرها بازتاب الزم را 

  .داشته است
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  ایده هاي برتر: بخش هفتم

 ایده هاي خالقانه برتر  

  :توضیحات

که قابلیت اجرا ... گونه طرح و برنامه در راستاي توسعه همه جانبه استان اعم از اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و ارائه هر
  .داشته و در مرحله اجرا، تصویب و یا بررسی در سطح ملی و یا استانی می باشد

  .عدي را داشته باشدطرح ها بصورت فایل ارائه و اقدامات انجام شده بصورت شفاف و قابلیت پیگیري از مراجع ب

  

  مدیر حامی روابط عمومی: بخش هشتم
 حمایت از روابط عمومی  

  :توضیحات

که از سوي مدیر سازمان در راستاي ارتقاي جایگاه روابط عمومی انجام ... و  ، تقدیراقدام، جلسه، همایش، مکاتبههرگونه 
  . گرفته باشد

  برگزاري نمایشگاه: بخش نهم

  نمایشگاهبرگزاري یا مشارکت در برگزاري  

  :توضیحات

  ، توسعه فرهنگی و تبیین عملکرد و دستاوردهاي دولت افکارعمومی سازي گاهبرگزاري نمایشگاه در راستاي آ

  ارتباطات مردمی: بخش دهم

  توسعه ارتباطات، تعامل موثر با مردم، پاسخگویی و تکریم  

  :توضیحات

  .م و تقویت ارتباط با شهروندان صورت گرفته باشداقدامات و برنامه هایی که در جهت پاسخگویی بهتر به مرد
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  انعکاس دستاوردهاي دولت: بخش یازدهم

 خبر، عکس، گزارش، فیلم  

  :توضیحات

  .اخبار، تصاویر، گزارشات و فیلم هایی که با هدف تبیین و ارائه گزارش عملکرد دولت به مردم تهیه و منتشر شده باشد

  

  بخش ویژه کرونا: بخش دوازدهم

 یت هاي خالقانه در حوزه مقابله و مدیریت بیماري کرونافعال  

  :توضیحات 

  .اقدامات ابتکاري و موثري که در جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا در جامعه انجام گرفته باشد

  مکتوبات: بخش سیزدهم

 نشریه داخلی، کتاب، ویژه نامه، پوستر، اینفوگرافی  

  

  برتر روابط عمومی بخش کارشناس: بخش چهاردهم
 و فرهنگ و هنر، ایده و طرح اجرایی درباره روابط عمومی،  تالیف و ترجمه کتاب و مقاله در حوزه روابط عمومی

  مدیریت سایت و وبالگ  در زمینه روابط عمومی یا فرهنگ و هنر

  عمومی، مدارك دال بر  مدرك تحصیلی مرتبط با علوم ارتباطات، میزان سابقه فعالیت در حوزه روابط( شاخص ها
داشتن مسئولیت در حوزه رسانه، نمونه آثار کمی و کیفی خبرنویسی، نمونه آثار کمی و کیفی گزارشنویسی، 

سرمقاله و یادداشت نویسی و مقاله نویسی، فیلم، عکس، داشتن خالقیت و نوآوري، موفقیت هاي کسب شده در 
  )عرصه هاي روابط عمومی

  


