
 

 

 

 تهراندانشگاه  واحدهایروابط عمومی نخستین جشنواره فراخوان 

 «های برتر روابط عمومی معرفی و تجلیل از»

 

 

 

 

 

 مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران

 1401 بهار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 :اهداف جشنواره *

 برتر یها یروابط عموم شناسایی 

  در روابط عمومی واحدهای دانشگاه موفق یالگوها یمعرفایجاد بستری برای انتقال تجربه و 

 ها یدر روابط عموم قاعده تولید و توزیع محتوا تیتقو 

 ها یروابط عموم نیو رقابت سالم ب زهیانگ جادیا 

  ای در روابط عمومی واحدها های حرفه ظرفیتشناسایی 

  یکارشناسان روابط عموم برای یآموزش کاربردایجاد فرصت 

  

 بنیان و دانش روابط عمومی کارآمد  :جشنواره * شعار

 در دو بخش ویژه و عمومی  جشنواره یابیارز یمحورها* 

 هژوی بخش

 مسئله محوردانشگاه * 

 عمومی محورهای

 تولید و توزیع محتوا -1                

 و انتشارات غاتیبلتارتباطات،  -2              

 کیالکترون یروابط عموم -3              

 

 :جشنواره میتقو* 

  1401فروردین ماه  27 :و آغاز ارسال آثار فراخوان  صدور -                

 1401اردیبهشت ماه  17  :جشنواره رخانهیها به دب ارسال آثار و فرمآخرین مهلت  -                

 1401اردیبهشت ماه  24 خیتا تار  داوران:هیات آثار توسط  یبررس -                

 )روز ارتباطات و روابط عمومی( 1401اردیبهشت ماه  27 : معرفی برگزیدگانجشنواره و  اختتامیه -                

 



 :جشنواره مقررات* 

 DVDآثاری که به غیر از  .شود یجشنواره ارسال م رخانهیبه دب DVD طریق لوح فشرده ازفقط به صورت الکترونیک  آثار  هیکل -

 ترتیب اثر داده نخواهد شد. ،ارسال شود

عالوه بر مسئوالن، کارشناسان و کاردانان روابط عمومی واحدها، هر یک از کارکنان دانشگاه که به نوعی اثری در همکاری با  -

ند در این جشنواره شرکت نتوا توسط روابط عمومی نشر داده شده است، میآن اثر روابط عمومی واحدهای دانشگاه تولید کرده و 

 کند. 

اعالم گردد. خوداظهاری به همراه ارائه مستندات  1400های کمی مندرج در فراخوان، آمار مربوط به شاخص در سال  در شاخص -

 شود. سنجی می کنندگان توسط دبیرخانه جشنواره، صحت شرکت

جشنواره مورد پذیرش تولید شده باشند، از سوی دبیرخانه  1400های کیفی مندرج در فراخوان، آثاری که در سال  در شاخص -

 گیرد.      قرار می

 

 همکف. طبقه  -مدیریت ارتباطات و رسانه  _ سازمان مرکزی دانشگاه تهران _ تهران : جشنواره رخانهیدب آدرس*

  .مسئول دبیرخانه جشنوارهمنصوره اصبری،   - 61113415  :جشنواره رخانهیشماره تماس دب* 

 

 

  



 دانشگاه یواحدها های یروابط عمومنام و شرکت در جشنواره  فرم ثبت
 . روابط عمومی متقاضی شرکت در جشنواره الزامی است مسئوالنبرای  «یمشخصات اداره روابط عموم»بخش تکمیل 

 کنندگان صرفا بخش مشخصات را تکمیل نمایند.  سایر شرکت

 کننده شرکتمشخصات 

                    تولد: سال                                             عنوان چارت سازمانی:                                               نام و نام خانوادگی:

  

 شماره همراه:

 ل تحصیل:                          آخرین مدرک تحصیلی:                               رشته تحصیلی:                             دانشگاه مح 

 ...............  سالتجربیات/ سابقه کاری:  ......................  سال                                       سابقه کار در روابط عمومی:    ........

 واحد دانشگاهی:نام 

 

 عنوان مهارت عالی خوب متوسط ضعیف

 زبان انگلیسی    

 های خارجی تسلط بر سایر زبان    

 گانه کامپیوتر های هفت مهارت    

 ها: شرح سایر مهارت

 مشخصات اداره روابط عمومی

 کند؟    روابط عمومی به صورت مستقیم زیر نظر چه مقامی فعالیت می

 تعداد کارکنان شاغل در روابط عمومی:          

 :با حوزه روابط عمومی مرتبط دارای تحصیالت دانشگاهی کارشناسانتعداد 

 های: تعداد کارشناسان متخصص در زمینه

 فضای مجازی:            :   فیلمبرداری                :عکاسی                 :طراحی و گرافیک نویسندگی خبر:                   

 ای: تدوین و تولید چندرسانه

 و تجهیزاتامکانات   تعداد امکانات و تجهیزات تعداد

 مستقل برای روابط عمومیاتاق   )عکاسی و فیلمبرداری( تصویربرداری 

 کامپیوتر  سالن آمفی تئاتر 

 سایر امکانات:

 

 

 

 

 

 



 تولید و توزیع محتوا: محورهای عمومی 1شماره  بخش

 

 

 زمینه در دانشگاهی واحد سوی از ای برجسته اقدام و فعالیت چه ،فوق شده یاد موارد از غیر کننده محترم، شرکت نظر از

 (مستندات ارائه با همراه) است؟ شده انجام محتوا توزیع و تولید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف
دی

ر
 

 پیوست کیفی  شاخص

مستندات 

 )بررسی کیفی(

اثر به  3)حداکثر  .... یادداشت و خبر، مصاحبه،، گزارشهای :  آثار مکتوب در بخش 1

 دبیرخانه ارسال شود(

 

اثر  3، اینفوگرافی )حداکثر گرافی، پادکست عکس، فیلم، موشن:  دیداری و شنیداریآثار  2

 به دبیرخانه ارسال شود( 

 

ف
دی

ر
 

 تعداد  کمی  شاخص

 )بررسی کمی(

  طول یک سال(تعداد اخبار منتشرشده در وب سایت واحد مربوطه )در  1

  ها های مطبوعاتی تهیه شده و ارسال شده به رسانه تعداد گزارش 2

  تعداد خبرنامه داخلی منتشر شده )نمونه ارسال شود( 3

 ارتباط با صدا و سیماتعداد آثار تولید شده در جریان  4

 (خبریهای مختلف  )تهیه مصاحبه، مستند، آگهی و انعکاس آن در بخش

 



  تبلیغات و انتشاراتارتباطات، : عمومی محورهای 2شماره بخش 

 بررسی کیفی معیار

 3 )در هر آیتم، حداکثر

 اثر ارسال شود(

 بررسی کمی معیار

 (1400)تعداد در سال 

 

 مصادیق و معیارها

ف
ردی

 

 1 نامه مناسبتی ویژه  

 2 بروشور  

 3 پوستر  

 4 تیزر  

 5 تراکت  

 6 بیلبورد   
 7 ها توانمندی کلیپ معرفی  
 8 نمایشگر الکترونیکی  
 9 المللی های استانی، ملی و بین نمایشگاه شرکت در  

 10 سمینارها و ها همایشبرگزاری   

از سوی رئیس واحد  1توضیح: شاخص شماره 

از سوی مدیریت  2دانشگاهی و شاخص شماره 

 شود ارتباطات و رسانه دانشگاه امتیازدهی می

 سازمانی: ارتباطات درون

نیل به سازمان جهت  های درون توان بسیج ظرفیت -1

 سازمان اهداف

میزان و نحوه همکاری با مرکز حوزه ریاست و  -2

 عمومی دانشگاه تهران روابط

11 

 ارتباطات برون سازمانی:  

 سازی و  جذب مشارکت نهادهای بیرونی و زمینه

ها  ها، سازمان های نهادها، دستگاه تسهیل همکاری

 )مستندات ارائه شود( با واحدهای دانشگاه

 (ای )عکس ارسال شود رسانه برگزاری تور 

12 

 

 

 

 

 

 

 



 روابط عمومی الکترونیک: محورهای عمومی 3شماره  خشب

 بررسی کیفی

)برای هر ردیف یک اثر 

 ارسال شود(

 بررسی کمی

 )تعداد/ آمار

 (1400در سال 

 ردیف معیارها مربوطه لینک و نشانی

سایت واحد )خوداظهاری  متوسط زمانی بروزرسانی وب   

سنجی توسط  روابط عمومی واحد و صحتتوسط مسئول 

 دبیرخانه جشنواره(

1 

 2 ارسال شود( نکی)ل خبرنامه الکترونیک   

 3 ارسال شود( نکی)ل های الکترونیک نظرسنجی   

 4 ارسال شود( نکی)ل بولتن الکترونیک   

  )مولتی مدیا( ای افزار چندرسانه نرم   

 ارسال شود( نکی)ل

5 

 6 پیامکسامانه    

 7 ارسال شود( نکی)ل تور مجازی   

: فعال  ارسال شود( آدرس) های اجتماعی شبکهحضور در    

 روز بودن ای بودن/ به بودن/ حرفه

8 

 9 نسخه موبایلی وب سایتو اپلیکیشن    
 

 

 

 محور مسئله»دانشگاه  : بخش ویژه » 

که در راستای حل مسائل صنعت و و کارکنان دانشگاه  دانشجویان ،دیاسات یپژوهش یمحتوا از دستاوردها دیتول

  (کشوراز مسائل ی ه رفع مشکلبها )با نگاه  و رساله ها نامه انیمحتوا از پا دیتول|  جامعه هستند

 تواند در بخش ویژه شرکت کند. اثر می 3کننده با ارائه حداکثر  هر شرکت 


