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  جشنواره روابط عمومي هاي برتر صنعت نفت هفتمينبيانيه هيات داوران 

  

 بسم اهللا الرحمن و الرحيم

 هفتمين، وزارت نفت روابط عموميعالي  مقامات تدبيردرايت و با و اينك كه به ياري خداوند متعال 
هيات داوران جشنواره، الزم مي داند از به پايان مي رسد جشنواره روابط عمومي هاي برتر صنعت نفت 

بر گنجينه تجربيات شايسته  يتاخدمگذشته با انجام همه تالشگران روابط عمومي كه طي يك سال 
  . روابط عمومي صنعت نفت افزوده اند، صميمانه سپاسگزاري كند

 يهاياتخاذ سياستبا ، نفت عمق و توانايي اين حرفه در صنعتبه با توجه هيات داوران اميدوار است 
شرايط گامهايي بلندي براي برون رفت از  توانمند، كارآمد ورويكردي  انتخابو كشور  هاينيازمتناسب با 

  . برداشته شود دشوار كنوني

انجام مي پذيرد اما آثار و ها  برتريننتخاب و معرفي اهر چند با هدف  ييها چنين جشنوارهبرگزاري 
يشه در سازمانها ساري و جاري است و مي تواند چراغ و راهنمايي كه براي هم بركات فراواني در پي دارد

  .ددرگتها براي انجام درست و شايسته فعالي

شش ثار در بخش هاي اينك بيانيه هيات داوران در دو سرفصل اصول كلي آثار دريافتي و قوت و ضعف آ
  :جشنواره تقديم شما عزيزان مي شود گانه

  

  اصول كلي آثار دريافتي: الف

  

شركت در هر بخش جشنواره نشان از پويايي و عالقه مندي روابط عمومي  70مشاركت بيش از  -1
درصد از آثار رسيده  25حداكثر  ي جشنوارهها به بهبود فعاليتهاست اما در تمامي بخش ها

 .كسب كرده انددر ليست برترين ها حداقل امتياز را براي نامزد شدن 
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يك جشنواره ارايه به درصد از آثار رسيده، از ساختار گزارش دهي مناسبي براي  50بيش از  -2
بر جشنواره هاي مختلف  براي مشاركت آثار دربرخوردار نبوده و الزم است روابط عمومي ها 

 . اقدام كنندگزارش دهي  استانداردهاي اساس
بررسي آثار رسيده نشان مي دهد آثاري كه با مشاركت مشاوران علمي و حرفه اي خارج از  -3

 .سازمان توليد شده اند از كيفيت باالتري برخوردارند
و تخصصي  جدي بر برگزاري دوره هاي آموزشي يداوران تمامي بخش هاي جشنواره تاكيد -4

 .روابط عمومي بصورت ادواري براي روابط عمومي هاي صنعت نفت دارند

   

  جشنواره شش گانهقوت و ضعف آثار دريافتي در بخش هاي : ب

 بخش مطالعات اجتماعي  - 1

  هاي نو در  جاي خالي ايده و هطرح تحقيق بود درصد از كارهاي پژوهشي فاقد 60بيش از
 .استشدت مشهود كارهاي پژوهشي به 

  پرسشنامه هاي نظرسنجي هر چند در موضوع نظرسنجي آثار قابل توجهي دريافت شده است اما
تنها از تعدادي سئوال ها پرسشنامه هاي انجام شده بر اساس معيارهاي علمي طراحي نشده و 

 .تشكيل شده اندپراكنده 
 مديريتي و پيشنهادات نتايج تحليل و تفسير، هاي ارسالي در اين بخش، فاقد  بسياري از نمونه

 .ه استكاربردي براي روابط عمومي ها و سازمانها بود

 بخش برنامه ريزي - 2

  نسبت به گذشته مشاهده مي شود اما  1394پيشرفت قابل توجهي در تدوين برنامه هاي سال
تقويم مناسبت ها را به عنوان برنامه ساالنه به جشنواره ارسال داشته  ،درصد از شركتها 60حدود 
در اين زمينه الزم است روابط عمومي ها در طراحي برنامه ساالنه از فرمت هاي استاندارد اند و 

برنامه نويسي كه داراي هدف گذاري، گروههاي مخاطب، بودجه بندي، زمان بندي و اولويت 
 .استفاده كنند بندي است

 لينك نيست و بدون توجه به آسيب شناسي  هارنامه هاي ارسالي به اهداف استراتژيك شركتب
 .طراحي شده اندروابط عمومي 



3 
 

 

 بخش انتشارات -3

 طراحي و گرافيك ضعيف به  اما مناسب ياز انتشارات دريافتي داراي محتواي يتعدادي قابل توجه
خالقيت و هنر، اثربخشي از ي هره مندبا بها  عموميروابط الزم است  و. جشنواره رسيده است

 .فعاليتها را افزايش دهند
 بخش انتشارات است و روابط هاي  مات و ضرورتانويسي و آيين نگارش از الز توجه به درست

 .عمومي ها بايستي در ان زمينه آموزشهاي الزم را طي نمايند

 

  بخش ارتباطات الكترونيك - 4

 ويژگيها و فناوريهاي نسل دوم وب مي باشند و ضعف يت هاي ارزيابي شده فاقد اغلب وب سا
الزم است همچنين  .ذير نبودن استپو مشاركت  تعاملي نبودن، كاربر پسند نبودن: عمده آنها

اما بطور كلي بر  .پذيردبيشتري بر بروزرساني سايت ها از نظر اخبار و اطالعات انجام  يتاكيد
 .اساس نظر داوران محترم بهبود قابل توجهي در بخش وب سايت ها مشهود است

 

  بخش تبليغات - 5

  در توليد آثار تبليغاتي استفاده از عوامل سازنده حرفه اي داوران بخش تبليغات تاكيد دارند كه
همچنين  .شود باكيفيت توليد آثار منجر به ،هزينهدر وقت و صرفه جويي  عالوه برمي تواند 

پيشنهاد شده است تا دوره هاي تخصصي مرتبط با توليد تيزر و فيلم براي روابط عمومي ها 
 .برگزار گردد

  پرگويي متن در فيلمهاي دريافتي، عدم همخواني موسيقي و متن، غلو كردن و فقدان خالقيت از
 .مهمترين ضعف هاي آثار بخش تبليغات است
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  ه ايبخش ارتباطات رسان - 6

 يكي از كليدي ترين و در عين حال تخصصي ترين  نكه نگارش و انتشار خبربا توجه به اي
فعاليتهاي روابط عمومي محسوب مي شود با توجه به آثار رسيده به نظر مي رسد آموزش 

كارشناسان روابط عمومي صنعت  مسئوالن و ضروري ترين نيازهاي آموزشياز  يكي خبرنويسي
 .نفت است

  درصد از روابط عمومي ها فقط بريده جرايد را بدون تفكيك خبر، گزارش  70بخش در اين
 .ارسال كرده اند... خبري، كنفرانس خبري و

  

  :اعالم مي دارد كه اين بيانيهدر پايان  

 منطبق بر ، بي طرفانه و معيارهاي علميي بر مبنا ،هيات داوران تالش كرده است تا آثار دريافتي
 .مورد قضاوت قرار گيرد اخالق حرفه اي

  تا با انتخاب آثار برتر بتواند الگوهايي مناسب را براي كار شايسته تر هيات داوران كوشيده است
 .معرفي كند

  هيات داوران همچنين سپاس خود را به خاطر اعتمادي كه روابط عمومي صنعت نفت به آنان
 .داشته است ابراز مي دارد

 درود بي پايان بدرقه راهتان  

  هاي برتر صنعت نفت  عمومي جشنواره روابط مينهفتداوران  هيات


