
  هشتمين جشنواره محورهاي ارزيابي آثار 

  :براي آشنايي با محورهاي ارزيابي آثار هشتمين جشنواره لينك زير را مشاهده فرماييد

  دريافت فايل محورهاي ارزيابي آثار هشتمين جشنواره

  

  

  

  محورهاي ارزيابي آثار هشتمين جشنواره روابط عمومي هاي برترصنعت نفتجدول 
  )باشد 1394توليد سال تمام آثار بايستي (

  ردیف

محورهاي ارزيابي 
  جشنواره

  

تعداد آثار  زيرمحورهاي جشنواره
  ارسالي 

  )حداكثر(

١  

 مطالعات اجتماعي
  :شامل

   

  1  )مرتبط با فعاليتهاي روابط عمومي(پژوهش 
جشن ها، جشنواره ها، نمايشگاهها، گردهمايي ها، ارباب (نظرسنجي 

  ...)كاركنان ورجوع، كاركنان، خانواده 
3  

  1  ...)بريده جرايد، انتقادات و پيشنهادات، سخنراني ها و(تحليل محتوا 

٢  
  :شامل برنامه ريزي

  
  1   1395سال  -تدوين برنامه ساالنه 

٣  
  :شامل انتشارات
  

  2  بروشور معرفي شركت، معرفي پروژه ها و يا گزارش عملكرد

  1  كتاب مرتبط با فرهنگ سازي

  1  نامه مرتبط با فعاليتهاي فرهنگي خانواده هاويژه 

  2  پوستر 

۴  

 ارتباطات الكترونيك
  :شامل

  

  1  شركت وب سايت
  1  شبكه هاي مجازي

  2  )خالقانه و ممتاز(آثار الكترونيكي 

  :شامل تبليغات  ۵

  1  تيزر 
معرفي شركت، معرفي پروژه هاي شركت، مستند (فيلم مستند 

  )اجتماعي
1  

  2  )فعاليتهاي صنعت نفت(عكس 

۶  

 ارتباطات رسانه اي
  :شامل

  

  1  توليد و انتشار خبر 
  1  گزارش برگزاري و بازتاب كنفرانس خبري مدير عامل

  1  بازتاب سفرهاي رسانه اي گزارش برگزاري و 



٧  
 فعاليتهاي فرهنگي

  :شامل

  2  دستورالعمل هاي اجرايي
  1  گزارش نمايشگاه فرهنگي
  1  گزارش اردوهاي فرهنگي
  1  گزارش مسابقات فرهنگي

  1  )خانواده ها(گزارش جشن هاي فرهنگي 

٨  
: بخش ويژه

  كارشناس برتر

تاليف و ترجمه كتاب و مقاله در زمينه روابط عمومي و صنعت نفت، 
در كنفرانس هاي ملي و بين المللي با موضوعات روابط عمومي  سخنراني

   ...درباره روابط عمومي و طرح اجرايييا صنعت نفت، ايده و 

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  مطالعات اجتماعي: بخش اول

  مرتبط با فعاليتهاي روابط عمومي(پژوهش(  
  ارباب رجوع، كاركنان، خانواده جشن ها، جشنواره ها، نمايشگاهها، گردهمايي ها، (نظرسنجي

  ...)كاركنان و
  بريده جرايد، انتقادات و پيشنهادات، سخنراني ها و(تحليل محتوا(...  

 

  :توضيحات

در اين محور مجموعه فعاليت هايي كه به منظور جهت دهي و بهبود مستمر فعاليتهاي سازمان و روابط عمومي 
نظرسنجي هاي انجام شده، و مطالعات مرتبط با تحليل محتوا در پژوهش هاي ميداني، : صورت مي گيرد؛ شامل

  .بوته ارزيابي قرار مي گيرد و به برترين هاي مطالعات اجتماعي، جوايز اهدا مي شود

  : بررسي پژوهشهاي روابط عمومي ها بر حسب معيارهاي ذيل است 

 رعايت نكات علمي در روش تحقيق  
 و روش نمونه گيري  رعايت نكات علمي در انتخاب حجم نمونه  
  تجزيه و تحليل نتايج  به دست آمده بر اساس اهداف و سواالت اساسي تحقيق  
  كاربردي بودن تحقيقات و ارايه پيشنهاد ات كابردي در سازمان 
  جديد بودن و داشتن اهميت كافي موضوع در جهت اهداف سازمان 

ايي ها، ارباب رجوع، كاركنان، خانواده كاركنان گزارش نظرسنجي از جشن ها، جشنواره ها، نمايشگاهها، گردهم
كه توسط روابط عمومي انجام شده است بخشي ديگر از مطالعات اجتماعي است كه مجزا از كار تحقيقي ... و

لذا هر روابط عمومي مجاز است حداكثر سه نمونه نظرسنجي از فعاليتهاي  خود را به جشنواره . ارزيابي مي شود
 .ارسال كند

گزارش يك كار كيفي و خالقانه در زمينه اجراي تحليل محتواي اخبار رسانه ها، پيشنهادات و انتقادات  همچنين
: كه توسط روابط عمومي انجام شده است و داراي ساختار پژوهشي از قبيل... مشتريان، سخنراني مقامات ارشد و

  . شركت در اين بخش ارسال نمايدمي باشد را جهت .... مقدمه، طرح مسئله، ضرورت تحقيق، روش تحقيق و 

  

  

  



  

 برنامه ريزي: بخش دوم

  1395سال (تدوين برنامه ساالنه(  

  

  :توضيحات

روابط عمومي ها مي بايست . يكي از زيربنايي ترين فعاليتهاي روابط عمومي تدوين برنامه و بودجه ساالنه است
  .ريزي و فعاليت نماينددر چهارچوب وظايف خود در راستاي اهداف سازمان متبوع برنامه 

در سازمانهاي امروزي، روابط عمومي ها پس از تحليل وضعيت، اولويت هاي كاري را مشخص و در قالب يك 
 .برنامه ريزي كالن و فراگير در دوره زماني يكساله فعاليت ها و كليه برنامه هاي خود را هدايت مي كنند

نامه اي روابط عمومي است، منشور و چارچوب حركت روابط عمدتا اين برنامه كه مشتمل بر مجموعه كارهاي بر
روابط عمومي هايي كه در اين بخش شركت مي كنند بايد برنامه ساالنه روابط . عمومي را نمايان مي سازد

 .عمومي مي باشد را به دبيرخانه جشنواره ارسال كنند 

ين شده است مورد ارزيابي قرار خواهد تدو 1395در اين بخش فقط برنامه ساالنه روابط عمومي كه براي سال 
يك برنامه ساالنه شامل اهداف، ضرورت ها، تعيين اولويت ها، رئوس برنامه ها، نحوه اجراء، بودجه بندي و . گرفت

  .زمان بندي، و همچنين فعاليت هاي مديريتي و مرتبط با مديريت ارشد دستگاه است

ارتباطات رسانه اي، ارتباطات مردمي، ارتباطات كارمندي، : جملهدر اين برنامه بايستي تمامي ابعاد فعاليتي از 
  .  لحاظ شده باشد... برنامه هاي فرهنگي و

  

  

  

  

  

  

  



 انتشارات: بخش سوم

 بروشور معرفي شركت، معرفي پروژه ها و يا گزارش عملكرد 

 كتاب مرتبط با فرهنگ سازي  
 ويژه نامه مرتبط با فعاليتهاي فرهنگي خانواده ها 

 پوستر  

  

  :توضيحات

منظور از بروشورهاي تبليغاتي بروشورهايي است كه در زمينه معرفي پروژه ها، معرفي شركت وگزارش عملكرد 
نمونه كار را براي  دوروابط عمومي ها مي توانند حداكثر . توسط روابط عمومي توليد شده است 1394در سال 

  .ارزيابي ارسال نمايند

الگوي مصرف براي : ب كاربردي مناسبي در زمينه فرهنگ سازي شاملهمچنين در برخي روابط عمومي ها كت
توليد شده است كه ... كودكان و نوجوانان، مسئوليت اجتماعي، ترويج فرهنگ بهينه سازي مصرف انرژي و

قابليت الگوسازي براي ساير روابط عمومي ها را دارد و الزم است روابط عمومي اثر توليد شده را به جشنواره 
را  1394اثر توليد شده در سال  يكدر اين زمينه هر كدام از روابط عمومي ها مي توانند حداكثر . كنند ارسال

  .به جشنواره ارسال كنند

ويژه نامه دانش آموزان، ويژه نامه (يكي ديگر از فعاليتهاي روابط عمومي توليد ويژه نامه هاي فرهنگي و هنري 
روابط . عنوان يكي از شاخص هاي جشنواره مورد توجه قرار گرفته استبراي خانواده هاست كه به ..) نوروزي و

را براي ارزيابي به دبيرخانه جشنواره ارسال  1394عمومي هاي مي توانند حداكثر سه اثر توليد شده در سال 
  .كنند

علمي ارسال دو پوستر چاپ شده مرتبط با فعاليتهاي سازمان كه براي همايش ها، سمينارها، گردهمايي هاي 
پوستر بايستي داراي طراحي و گرافيك و . طراحي شده نيز در بخش انتشارات مورد بررسي قرار مي گيرد... و

  .چاپ مناسب باشد

  

  

  

  



  

 ارتباطات الكترونيك: بخش چهارم

 وب سايت شركت 

 شبكه هاي مجازي 

  خالقانه و ممتاز(آثار الكترونيكي(  

  

  :توضيحات

سايتي است كه توسط روابط عمومي و يا با همكاري روابط ) رسانه آن الين(منظور از وب سايت اينترنتي 
وب سايت معرفي شده به جشنواره بايستي در حاضر . عمومي براي سازمان راه اندازي شده و فعاليت مي كند

  . فعال باشد

  : رددر ارزيابي وب سايت شاخص هاي زير مورد تاكيد و توجه قرار دا

  ساختار سايت و (شاخص هاي هدفگذاري(...  
  نوآوري، رنگها، نمادها و (شاخص هاي گرافيكي(...  
  بروزرساني، معرفي سازمان و زيرمجموعه ها، بانكهاي اطالعات، اخبار و(شاخص هاي محتوايي(... 

  تاالر گفتگو، نظرسنجي، لينكها و (شاخص هاي تكنولوژيكي(... 

مورد بررسي ... با معرفي گروه يا كانال و) اجتماعي(عمومي در زمينه شبكه هاي مجازي همچنين فعاليت روابط 
  .قرار مي گيرد

و بطور كلي آثار خالقانه اي كه در  ...اپليكيشن ها، نشريات الكترونيكي، مولتي مديا و : آثار الكترونيكي شامل
  .يرداين مجموعه قرار مي گيرد در بخش ارتياطات الكترونيك قرار مي گ

 

  

  

  

  

  



 تبليغات: بخش پنجم

  حداكثر دو دقيقه(تيزر(  
  معرفي شركت، معرفي پروژه هاي شركت، مستند اجتماعي(فيلم مستند( 

  فعاليتهاي صنعت نفت(عكس(  

  

  :توضيحات

متقاضيان . تيزر تلويزيوني از جمله موثرترين روشهاي تبليغاتي براي آگاه سازي، ترويج و تبليغ پيامهاي سازمانهاست
آثار بايستي . شركت در جشنواره مي توانند حداكثر سه اثر در اين بخش را همراه با فايل مورد نظر ارسال كنند

  .توسط و يا با مديريت روابط عمومي توليد شده باشد

كه توسط روابط عمومي ها يا با سفارش روابط عمومي ها توليد  1394ياد آور مي شود تيزرهاي توليدي در سال 
توسط رسانه هاي گروهي ملي يا استاني و همچنين گردهمايي ها و نمايشگاهها مورد بهره برداري قرار  شده اند و

  .گرفته اند بايستي براي ارزيابي به جشنواره ارسال شوند

تهيه و مستند سازي فيلمهاي مستند، مي تواند به عنوان يكي از كاربردي ترين فعاليتهاي روابط عمومي در صنعت 
  .زيرا توليد اين آثار در برنامه هاي مختلف رسانه اي و فعاليتهاي اجتماعي كارآمدي دارد. ودنفت تلقي ش

 1394روابط عمومي ها در اين بخش مي توانند حداكثر سه اثر از برجسته ترين فيلم هاي مستند تهيه شده در سال 
را داشته باشند و در برنامه هاي تلويزيون اين فيلمها بايستي كيفيت كافي . را براي ارزيابي به جشنواره ارسال كنند

اينگونه فيلم  .سراسري، استاني و برنامه هايي همچون گردهمايي ها و نمايشگاهها مورد استفاده قرار گرفته باشد
  .بايستي در راستاي فعاليتهاي محوري صنعت نفت تهيه و تدوين شده باشد

  :زير براي جشنوراه ارسال نمايند با مالحظاتدو قطعه عكس  متقاضيان مي توانندهمچنين 

 .بايست به صورت فايل فرستاده شود  هاي ارسالي مي باشد و عكس به صورت ديجيتال مي بخششركت در اين 

  .ارسال شوند   jpg نهايت بايد به صورت فايل نهايي  توانند رنگي يا تك رنگ باشند و با هر قالبي ثبت شده باشند اما در  ها مي عكس

  .يل ارسالي از چهار مگابايت تجاوز نكندحجم فا

  .در ارائه ي تكنيكي عكس هيچ گونه محدوديتي وجود ندارد

 .الزم به ذكر است كه عكس هاي گرفته شده با موبايل به هيچ وجه پذيرقته نمي شود

  

  



  

  ارتباطات رسانه اي: بخش ششم
  توليد و انتشار خبر 

 مدير عامل گزارش برگزاري و بازتاب اخبار كنفرانس خبري 

  بازتاب سفرهاي رسانه ايگزارش برگزاري و  

 

  :توضيحات

توليد و انتشار اخبار يكي از مهمترين فعاليتهاي مورد توجه جشنواره است كه هم از نظر كمي و هم از نظر 
ه لذا روابط عمومي ها الزم است اخبار منتشره در طول سال را در قالب بريد. كيفي مورد توجه قرار خواهد گرفت

  .جرايد ارسال كنند

خبر، گزارش، مصاحبه، جوابيه  شركت كنندگان در اين بخش الزم است يك جلد از اصل بريده جرايد به تفكيك
را كه اطالعات تكميلي از انتشار هر مطلب و خبر در نشريات مورد نظر مانند نام، شماره روزنامه، تاريخ . ..و

  .سال كنندرا داراست به دبيرخانه ار..... روزنامه و 

روابط عمومي ها بايستي گزارش بريده جرايد را در سرفصل هاي زير به جشنواره ارسال كنند و از ارسال كپي 
  :صرف بريده جرايد خودداري كنند

  از فروردين تا پايان اسفند(فهرست تاريخي اخبار(  
  همان نامه بريده نامه روابط عمومي كه توسط آن اخبار به رسانه ها ارسال شده است و در ادامه

لذا ابتدا بايستي نامه هر خبر آورده شود و سپس بازتاب همان خبر در . جرايد منتشره پيوست شود
 .رسانه ها پيوست گردد

 مديرعامل و همچنين گزارش برگزاري و بازتاب سفرهاي رسانه اي كنفرانس خبريبازتاب در زمينه گزارش برگزاري 
   .ددگزارش ارسال گريك مورد الزم است 

منظور از سفرهاي رسانه اي، برنامه هايي  است كه روابط عمومي براي حضور بيشتر در رسانه ها، از خبرنگاران دعوت 
كرده است تا از فعاليتها و پروژه هاي شركت بازديد نمايند، در خالل آن مصاحبه ها انجام شود و همچنين اين 

  . سفرها بازتاب الزم را داشته است

  

  



  

  

  فعاليتهاي فرهنگي :بخش هفتم
  دستورالعمل هاي اجرايي 

 گزارش نمايشگاه فرهنگي 

 گزارش اردوهاي فرهنگي 

 گزارش مسابقات فرهنگي 

  خانواده ها(گزارش جشن هاي فرهنگي( 

 

  

  :توضيحات

تدوين دستورالعمل هاي اجرايي و آيين نامه هاي داخلي در زمينه روابط عمومي يكي از زيربنايي ترين و حرفه 
لذا جشنوراه تمايل دارد نمونه اين استانداردها را بررسي و . فعاليتهاي روابط عمومي محسوب مي شود اي ترين

  .مورد ارزيابي قرار دهد

همچنين در بخش فعاليتهاي فرهنگي كه به هشتمين جشنواره اضافه شده است؛ گزارش نمايشگاه فرهنگي، 
  .جشن هاي فرهنگي مورد بررسي قرار مي گيرد گزارش اردوهاي فرهنگي، گزارش مسابقات فرهنگي و گزارش

نكته مهم در اين بخش تعداد آثار ارسالي است و روابط عمومي ها بايستي بر اساس تعداد درخواستي در 
  . فراخوان بهترين اثر را ارسال كنند

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  كارشناس برتر: بخش هشتم
  ،در كنفرانس هاي  سخنرانيتاليف و ترجمه كتاب و مقاله در زمينه روابط عمومي و صنعت نفت

درباره روابط  طرح اجراييملي و بين المللي با موضوعات روابط عمومي يا صنعت نفت، ايده و 
 ...و ، مديريت سايت و وبالگ در زمينه روابط عمومي يا نفتعمومي

  

  :توضيحات

مي ) كه در شركتهاي مورد نظر فراخوان فعال هستند(در روابط عمومي صنعت نفت  تمام كارشناسان فعال
  .توانند آثار خود را بر اساس فرم شماره هشت جشنواره تكميل و به جشنوراه ارسال نمايند

  

  

  


