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 محورهای جشنواره

محورهای عمومی
تولید و توزیع محتوا❑

ارتباطات، تبلیغات و انتشارات❑

روابط عمومی الکترونیک❑

محور ویژه
دانشگاه مسئله محور❑
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شورای سیاستگذاری جشنواره

رئیس جشنواره و شورا
دکتر مهدی شهبازی

رئیس مركز حوزه ریاست و 
روابط عمومی دانشگاه تهران

عضو شورا
نیما شایان

مدیر ارتباطات و رسانه دانشگاه تهران

عضو شورا 
محمدحسین حاج ابراهیمی

معاون مركز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران

عضو شورا
حسین رضایی

دبیر اجرایی جشنواره

عضو شورا
ابراهیم پاک

زه مسئول تشریفات و مراسم های مرکز حو
ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران



1401اردیبهشت |واحدهای دانشگاه تهران روابط عمومی  نخستین جشنواره  
انروابط عمومی کارآمد و دانش بنی

8

کمیته اجرایی جشنواره

حسین رضایی
هدبیر اجرایی جشنورا

اصبریمنصوره
همسئول دبیرخانه جشنوار

امین قاسمی فریاکبر پورباقر کسمایعسکریمریمفرشاد زحلی

بختیاریمریمرمضانیزهرهعلیرضا بلوچیداوری فردصغریاحمدیلیالاحسان آیرملو

خیراله فتحینقی صفت دوستآرمان راستیعباس بزرگمهرهدیه میرزایی
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کمیته داوران جشنواره

عضو کمیته
نیما شایان

مدیر ارتباطات و رسانه دانشگاه تهران

عضو کمیته
دکتر طاهر روشندل اربطانی

استاد دانشگاه تهران

رئیس کمیته
دکتر مهدی شهبازی
استاد دانشگاه تهران

عضو کمیته
دکتر سیدمهدی شریفی

دانشیار دانشگاه تهران

عضو کمیته
فرشاد زحلی

كارشناس مسئول واحد رسانه های
دیداری و شنیداری

عضو کمیته 
محمدحسین حاج ابراهیمی

معاون مركز حوزه ریاست و
روابط عمومی دانشگاه تهران

عضو کمیته
دکتر سعید روحانی
دانشیار دانشگاه تهران
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روزشمار برگزاری جشنواره

٢۹ تدوین دستورالعمل جشنواره»: ١۴٠٠بهمن»

۱۴ اعالم برگزاری جشنواره در نشست مسئوالن روابط عمومی واحدها: ۱۴۰۰اسفند

صدور فراخوان جشنواره»:١۴٠١فروردین ٢٧»

مهلت ارسال آثار و فرم ها به دبیرخانه جشنواره»:١۴٠١اردیبهشت ١٧فروردین الی ٢٧»

۴ تشکیل شورای سیاستگذاری و کمیته های جشنواره»: ١۴٠١اردیبهشت»

دریافت مجوز برگزاری کارگاه های جانبی جشنواره»: ١۴٠١اردیبهشت ١٩»

٢۴ مهلت بررسی آثار توسط کمیته داوران»: ١۴٠١اردیبهشت»

٢۶ برگزاری کارگاه های جانبی جشنواره»: ١۴٠١اردیبهشت»

روز ارتباطات و روابط عمومی و تعویق برگزاری جشنواره»: ١۴٠١اردیبهشت ٢٧»

برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره و تقدیر از منتخبان»:١۴٠١خرداد ١»
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گزارش تصویری از مقدمات برگزاری جشنواره
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های جانیب جشنوارهکارگاه
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های جانیب جشنوارهگزارش تصویری از کارگاه
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گزارش تصویری از جلسات کمیته داوری و اجرایی جشنواره
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معرفی برگزیدگان جشنواره

معرفی برگزیدگان

نخستین جشنواره روابط عمومی
واحدهای دانشگاه تهران



مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی

نخستین جشنواره روابط عمومی
واحدهای دانشگاه تهران

روابط عمومی های برتر
1401یکم خرداد ماه 



مرکز حوزه ریاست
و روابط عمومی

نخستین جشنواره روابط عمومی
واحدهای دانشگاه تهران

1401یکم خرداد ماه 

:در بخش تقدیر از روابط عمومی نمونه دانشکدگان های دانشگاه تقدیر می شود از

دانشکدگان فنی



مرکز حوزه ریاست
و روابط عمومی

نخستین جشنواره روابط عمومی
واحدهای دانشگاه تهران

1401یکم خرداد ماه 

:روابط عمومی برتر در سطح دانشکده های دانشگاه تهران 

دانشکده کارآفرینی



مرکز حوزه ریاست
و روابط عمومی

نخستین جشنواره روابط عمومی
واحدهای دانشگاه تهران

1401یکم خرداد ماه 

:روابط عمومی برتر در سطح معاونت ها و ادارات کل دانشگاه تهران 

معاونت فرهنگی و اجتماعی



مرکز حوزه ریاست
و روابط عمومی

نخستین جشنواره روابط عمومی
واحدهای دانشگاه تهران

1401یکم خرداد ماه 

در بخش تقدیر از روابط عمومی های برتر در سطح مراکز و مؤسسه های آموزشی،

:پژوهشی و فناوری وابسته به دانشگاه تهران تقدیر می شود از

پارک علم و فناوری



مرکز حوزه ریاست
و روابط عمومی

نخستین جشنواره روابط عمومی
واحدهای دانشگاه تهران

1401یکم خرداد ماه 

(                     دانشگاه مسئله محور)در بخش ویژه 

:در نخستین جشنواره روابط عمومی واحد های دانشگاه تهران تقدیر می شود از

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری



مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی

نخستین جشنواره روابط عمومی
واحدهای دانشگاه تهران

دیر روابط عمومی های شایسته تق

1401یکم خرداد ماه 



مرکز حوزه ریاست
و روابط عمومی

نخستین جشنواره روابط عمومی
واحدهای دانشگاه تهران

1401یکم خرداد ماه 

«تولید کلیپ معرفی توانمندی ها » شایسته تقدیر در شاخص 

پردیس البرز



مرکز حوزه ریاست
و روابط عمومی

نخستین جشنواره روابط عمومی
واحدهای دانشگاه تهران

1401یکم خرداد ماه 

«برگزاری  همایش ها و سمینارها» شایسته تقدیر در شاخص 

دانشکده مطالعات جهان



مرکز حوزه ریاست
و روابط عمومی

نخستین جشنواره روابط عمومی
واحدهای دانشگاه تهران

1401یکم خرداد ماه 

«طراحی پوستر » شایسته  تقدیر در شاخص 

اداره کل امور رفاهی



مرکز حوزه ریاست
و روابط عمومی

نخستین جشنواره روابط عمومی
واحدهای دانشگاه تهران

1401یکم خرداد ماه 

«تور مجازی » شایسته تقدیر در شاخص 

دانشکده مهندسی شیمی



مرکز حوزه ریاست
و روابط عمومی

نخستین جشنواره روابط عمومی
واحدهای دانشگاه تهران

1401یکم خرداد ماه 

«تولید تیزر» شایسته تقدیر در شاخص 

مؤسسه لغت نامه دهخدا



مرکز حوزه ریاست
و روابط عمومی

نخستین جشنواره روابط عمومی
واحدهای دانشگاه تهران

1401یکم خرداد ماه 

«تولید و توزیع محتوا » شایسته تقدیر در بخش  

دانشکدگان علوم



مرکز حوزه ریاست
و روابط عمومی

نخستین جشنواره روابط عمومی
واحدهای دانشگاه تهران

1401یکم خرداد ماه 

«تولید آثار دیداری و شنیداری »شایسته تقدیر در بخش  

معاونت پژوهش وفناوری



مرکز حوزه ریاست
و روابط عمومی

نخستین جشنواره روابط عمومی
واحدهای دانشگاه تهران

1401یکم خرداد ماه 

«برگزاری نمایشگاه های موضوعی »شایسته تقدیر در زمینه  

نادکتابخانه مرکزی و مرکز اس



مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی

نخستین جشنواره روابط عمومی
واحدهای دانشگاه تهران

سوتتجلیل از همکاران پیشک
1401یکم خرداد ماه 



مرکز حوزه ریاست
و روابط عمومی

نخستین جشنواره روابط عمومی
واحدهای دانشگاه تهران

1401یکم خرداد ماه 

داود توکلی
پیشکسوت حوزه تبلیغات و
رئیس اداره روابط عمومی

صابر میرزایی
پیشکسوت روابط عمومی 

اداره کل خوابگاه ها

انعلی فقیه ملک مرزب
پیشکسوت حوزه ریاست و

روابط عمومی



مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی

نخستین جشنواره روابط عمومی
واحدهای دانشگاه تهران

کتاب حوزه ارتباطات۳رونمایی از 
و روابط عمومی

1401یکم خرداد ماه 



مرکز حوزه ریاست
و روابط عمومی

نخستین جشنواره روابط عمومی
واحدهای دانشگاه تهران

1401یکم خرداد ماه 



مرکز حوزه ریاست
و روابط عمومی

نخستین جشنواره روابط عمومی
واحدهای دانشگاه تهران

1401یکم خرداد ماه 



مرکز حوزه ریاست
و روابط عمومی

نخستین جشنواره روابط عمومی
واحدهای دانشگاه تهران

1401یکم خرداد ماه 
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های اختتامیه جشنوارهکنداکتور برانمه

اختتامیه نخستین جشنواره روابط عمومی واحدهای دانشگاه تهران
سالن دهشور دانشکدگان علوم-1401یکم خرداد ماه 

ساعتارائه دهندهعنوان برنامهردیف

٩جناب آقای مهدی فراهانیتالوت قرآن مجید١

٩:٠۵-----سرود جمهوری اسالمی ایران٢

٩:١٠-----سرود دانشگاه تهران۳

٩:١۵جناب آقای دکتر مهدی شهبازیخیر مقدم و بیانات رئیس جشنواره۴

٩:٢٠جناب آقای عباس هنرمندسخنرانی معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهور۵

٩:۳۵جناب آقای دکتر سپهر خلجیعضو شورای اطالع رسانی دولتسخنرانی۶

٩:۵٠-----کلیپ همکاران روابط عمومی٧

٩:۵۵جناب آقای دکتر سیدمحمد مقیمیسخنرانی رئیس دانشگاه تهران٨

١٠:٠۵جناب آقای امین قاسمی فرقرائت بیانیه اختتامیه جشنواره٩

١٠:١٠-----کسوتاناعطای لوح تقدیر و جوایز منتخبان جشنواره و تجلیل از پیش١٠

١٠:٢٠-----کتاب حوزه ارتباطات و روابط عمومی٣رونمایی از ١١

١٠:۳٠-----کلیپ علی صاحب الزمانی١٢
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گزارش تصویری مراسم اختتامیه جشنواره

دهارئیس نخستین جشنواره روابط عمومی واح-دکتر مهدی شهبازی  رئیس دانشگاه تهران-دکتر سید محمد مقیمی 

عضو شورای اطالع رسانی دولت-دکتر سپهر خلجی  رمعاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهو-عباس هنرمند 
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نخستین جشنواره روابط عمومی واحدهای دانشگاه تهران نخستین جشنواره روابط عمومی واحدهای دانشگاه تهران

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری–برگزیده بخش ویژه دانشگاه مسئله محور  نخستین جشنواره روابط عمومی واحدهای دانشگاه تهران
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گزارش تصویری مراسم اختتامیه جشنواره

یپارک علم و فناور–روابط عمومی برتر در بخش مراکز و مؤسسات 

معاونت فرهنگی–روابط عمومی برتر در بخش معاونت ها و ادارات کل  دانشکده کارآفرینی–روابط عمومی برتر در بخش دانشکده ها 

دانشکدگان فنی–روابط عمومی برتر در بخش دانشکدگان ها 



1401اردیبهشت |واحدهای دانشگاه تهران روابط عمومی  نخستین جشنواره  
انروابط عمومی کارآمد و دانش بنی

گزارش تصویری مراسم اختتامیه جشنواره

1401یکم خرداد |تصویر دسته جمعی دست اندرکاران روابط عمومی دانشگاه تهران |دانشکدگان علوم |نخستین جشنواره روابط عمومی واحدهای دانشگاه تهران 



بیانیه اختتامیه جشنواره

بسم اهلل الرحمن الرحیم

بیانیه پایانی نخستین جشنواره روابط عمومی واحدهای دانشگاه تهران
کده ها،دانشدانشکدگان ها،دانشگاه،ستادعمومی هایروابطازمتشکلتهراندانشگاهعمومیروابط
نخستینقالبدرراخودجمعیرویدادبزرگترینکل،اداراتومعاونت هاوموسساتومراکز

تجربهحالیدرجدیدقرننخستسالعنوانبه۱۴۰۱سالدرتهراندانشگاهواحدهایجشنواره
وانفراخدرشرکتقالبدررادانشگاهایندرعمومیروابطنهادسالهده هاتجربهحاصلکهکردند

.نمودندصرفجشنواره شاننخستین
وغاتتبلیارتباطات،»،«محتواتوزیعوتولید»شاملعمومیبخشسهدرجشنوارهاینکهاکنون

به«حورممسئلهدانشگاه»عنوانباویژهبخشهمچنینو«الکترونیکعمومیروابط»و«انتشارات
آغازاقعودرشده اند،شناختهداوارنهیاتنظراساسبرآنبرترین هایورسیدهخودپایانیایستگاه

ودستاوردهابازنماییزمینهدرعمومیروابطنهادکارآمدیاثباتآندرکهمی شوددادهنویدراهی
.داردقرارتاکیدموردجامعهبالندگیورشددردانشگاهنقش های

انعکاسازسطحیخودجایگاهونقشفراخورتهراندانشگاهواحدهایازیکهرکهمی دانیمنیک
طحسچنددربرترین هاداوران،هیاتتاکیداساسبرلکنمی کشند؛دوشبهرادانشگاهکارکردهای

ازنشانه ایمی توانستتنهاییبهدانشگاهواحدهایازآثارییااثرکهآنجاوگرفتهقرارشناساییمورد
کهریمباواینبرچندهر.گرفتشکلتقدیرشایستگانصفباشد،فاخراثرییابلندهمتیک

وازبهمچنانزدند،رقمراتقدیرشایستهوبرترعناوینکهآثاراینکیفی سازیبرایراههمچنان
:می شودیادآورودانستهذکرشایستهرانکاتیاساساینبر.استنشدهپیموده

خوداللاستقهستند،فعالیتحالدردانشکدگانیکذیلکهدانشکده هاییاستشایسته❖
خودکهگیرندپیشراراهیطریقاینازونمودهحفظپیشازبیشرامحتواتولیددر

.باشندمحتواتوزیعوتولیدامرواطالع رسانیساحتدرعملونظروحرفدارای 42
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بیانیه اختتامیه جشنواره

ومتنظیبرایواحدآیین نامه ایوالخطرسمدانشگاه،ستادعمومیروابطاستشایسته❖
درعمومیروابطاصحابونمودهتدویندانشگاهسطحدرخبریمحتواهایانواعنگارش

.بپردازندمحتوانشروتولیدبهواحدرسم الخطایناساسبردانشگاهواحدهای

عناصرزاپیشازبیشبهره گیریوعمومی هاروابطتولیداتزمینهدرتنوع بخشیبهاهتمام❖
ایندیبعگامدرشدهارائهآثارازکهاستانتظاریمکتوب،تولیداتکناردرتصویروصوت
.می روددانشگاهیواحدهایعمومیروابطجشنوارهدومینیعنیرویداد

راریاثهیچکهآنهاهمچنینوجشنوارهدرشرکت کنندگانباکهگفت وگوهاییاساسبر❖
بودنماموریتیچندچالشاست؛گرفتهصورتبودند،ندادهارائهرویدادایندرشرکتبرای

روابطفعالیتعمقوسطحازدانشگاهی،واحدهایازبسیاریدرعمومیروابطمسئوالن
ی دهدمنشاننیزجشنوارهبهارسالیآثارارزیابیحاصل.استکاستهواحدهاایندرعمومی
دارد،راعمومیروابطحوزهدرامورماموریتتنهاآنمسئولکهواحدهاییدرعمومیروابط

ینادرمی شودپیشنهاددانشگاهیواحدهایروسایبهبنابراین.استکردهعملموفق تر
.دهندخرج بهراالزمتدبیرحوزه

محتوا،توزیعمحتوا،تولیدمختلفشعبه هایوحوزه هادرآموزشیدوره هایبرگزاری❖
بهدانشگاهیواحدهایعمومیروابطدست اندرکارانبرایتشریفاتوتبلیغاتارتباطات،

آنبرایمبسوطیبرنامه ریزیاستالزمکهاستمطرح مبرمومستمرنیازیکعنوان
.پذیردصورت
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:جشنوارهاهداف
برترعمومی هایروابطشناسایی❖
گاهدانشواحدهایعمومیروابطدرموفقالگوهایمعرفیوتجربهانتقالبرایبستریایجاد❖
عمومی هاروابطدرمحتواتوزیعوتولیدقاعدهتقویت❖
عمومی هاروابطبینسالمرقابتوانگیزهایجاد❖
واحدهاعمومیروابطدرحرفه ایظرفیت هایشناسایی❖
عمومیروابطکارشناسانبرایکاربردیآموزشفرصتایجاد❖

دانش بنیانوکارآمدعمومیروابط:جشنوارهشعار

عمومیوویژهبخشدودرجشنوارهارزیابیمحورهای
:ویژهبخش
محورمسئلهدانشگاه❖

:عمومیمحورهای
محتواتوزیعوتولید-١
انتشاراتوتبلیغاتارتباطات،-٢
الکترونیکعمومیروابط-٣

:جشنوارهتقویم
١۴٠١ماهفروردین٢٧:آثارارسالآغازوفراخوانصدور❖
١۴٠١ماهاردیبهشت١٧:جشنوارهدبیرخانهبهفرم هاوآثارارسالمهلتآخرین❖
١۴٠١ماهاردیبهشت٢۴تاریختا:داورانهیاتتوسطآثاربررسی❖
(عمومیروابطوارتباطاتروز)١۴٠١ماهخرداد١:برگزیدگانمعرفیوجشنوارهاختتامیه❖

44
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:جشنوارهمقررات
.می شودارسالجشنوارهدبیرخانهبهDVDفشردهلوحطریقازالکترونیکصورتبهفقطآثارکلیه▪

.شدنخواهددادهاثرترتیبشود،ارسالDVDازغیربهکهآثاری

بههکدانشگاهکارکنانازیکهرواحدها،عمومیروابطکاردانانوکارشناسانمسئوالن،برعالوه▪
روابطتوسطاثرآنوکردهتولیددانشگاهواحدهایعمومیروابطباهمکاریدراثرینوعی

.کندشرکتجشنوارهایندرمی تواننداست،شدهدادهنشرعمومی

ارائههمراهبه١۴٠٠سالدرشاخصبهمربوطآمارفراخوان،درمندرج کمیشاخص هایدر▪
.می شودصحت سنجیجشنواره،دبیرخانهتوسطشرکت کنندگانخوداظهاری.گردداعالممستندات

سویازباشند،شدهتولید١۴٠٠سالدرکهآثاریفراخوان،درمندرج کیفیشاخص هایدر▪
.می گیردقرارپذیرشموردجشنوارهدبیرخانه

قهطبرسانه،وارتباطاتمدیریتتهران،دانشگاهمرکزیسازمانتهران،:جشنوارهدبیرخانهآدرس
عمومیروابطهمکف،

(جشنوارهدبیرخانهمسئول)اصبریمنصوره-۶١١١٣۴١۵:جشنوارهدبیرخانهتماسشماره
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فرم ثبت نام و شرکت در جشنواره روابط عمومی های واحدهای دانشگاه
.  برای مسئوالن روابط عمومی متقاضی شرکت در جشنواره الزامی است« مشخصات اداره روابط عمومی»تکمیل بخش 

.  سایر شرکت کنندگان صرفا بخش مشخصات را تکمیل نمایند

مشخصات شرکت کننده

:تولدسال:سازمانیچارتعنوان:خانوادگینامونام

:همراهشماره

:تحصیلمحلدانشگاه:تحصیلیرشته:تحصیلیمدرکآخرین

سال.......................:عمومیروابطدرکارسابقهسال......................:کاریسابقه/تجربیات

:دانشگاهیواحدنام

ضعیف متوسط خوب عالی عنوان مهارت
زبان انگلیسی

تسلط بر سایر زبان های خارجی
مهارت های هفت گانه کامپیوتر

:شرح سایر مهارت ها
مشخصات اداره روابط عمومی

می کند؟فعالیتمقامیچهنظرزیرمستقیمصورتبهعمومیروابط

:عمومیروابطدرشاغلکارکنانتعداد

:عمومیروابطحوزهبامرتبطدانشگاهیتحصیالتدارایکارشناسانتعداد

:زمینه هایدرمتخصصکارشناسانتعداد

:مجازیفضای:فیلمبرداری:عکاسی:گرافیکوطراحی:خبرنویسندگی

:چندرسانه ایتولیدوتدوین
تعداد امکانات و تجهیزات تعداد امکانات  و تجهیزات

(عکاسی و فیلمبرداری)تصویربرداری  اتاق مستقل برای روابط عمومی
سالن آمفی تئاتر کامپیوتر

:امکاناتسایر
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ف
دی

ر

شاخص  کیفی
ت پیوست مستندا

(بررسی کیفی)

(اثر به دبیرخانه ارسال شود3حداکثر .... )گزارش، مصاحبه، خبر، یادداشت و : آثار مکتوب در بخش های ١

(  اثر به دبیرخانه ارسال شود3حداکثر )عکس، فیلم، موشن گرافی، پادکست، اینفوگرافی : آثار دیداری و شنیداری 2

ف
دی

ر

شاخص  کمی
تعداد 

(بررسی کمی)
(در طول یک سال)تعداد اخبار منتشرشده در وب سایت واحد مربوطه ١
تعداد گزارش های مطبوعاتی تهیه شده و ارسال شده به رسانه ها2
(نمونه ارسال شود)تعداد خبرنامه داخلی منتشر شده 3

۴
تعداد آثار تولید شده در جریان ارتباط با صدا و سیما

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

تولید و توزیع محتوا: محورهای عمومی1بخش شماره 

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

(همراه با ارائه مستندات)توزیع محتوا انجام شده است؟ 
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بررسی کیفی معیار

3در هر آیتم، حداکثر )
(اثر ارسال شود

بررسی کمی معیار

(١۴٠٠تعداد در سال )
مصادیق و معیارها

ف
دی

ر

ویژه نامه مناسبتی 1
بروشور 2
پوستر 3
تیزر 4

تراکت 5
بیلبورد  6

کلیپ معرفی توانمندی ها 7
نمایشگر الکترونیکی 8

شرکت در نمایشگاه های استانی، ملی و بین المللی 9

برگزاری همایش ها و سمینارها 10

از سوی رئیس واحد ١شاخص شماره : توضیح
از سوی مدیریت 2دانشگاهی و شاخص شماره 

ارتباطات و رسانه دانشگاه امتیازدهی می شود

:ارتباطات درون سازمانی

توان بسیج ظرفیت های درون سازمان جهت نیل به اهداف سازمان-1

میزان و نحوه همکاری با مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران-2

11

:ارتباطات برون سازمانی

جذب مشارکت نهادهای بیرونی و زمینه سازی و تسهیل همکاری های •
(مستندات ارائه شود)نهادها، دستگاه ها، سازمان ها با واحدهای دانشگاه 

(عکس ارسال شود)برگزاری تور رسانه ای •

12

انتشاراتوتبلیغاتارتباطات،:عمومیمحورهای2شمارهبخش
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روابط عمومی الکترونیک: محورهای عمومی3بخش شماره 

بررسی کیفی
برای هر ردیف یک اثر)

(ارسال شود

بررسی کمی

آمار/ تعداد)

(١۴٠٠در سال 

نشانی و لینک 
مربوطه

معیارها ردیف

خوداظهاری)متوسط زمانی بروزرسانی وب سایت واحد 
توسط مسئول روابط عمومی واحد و صحت سنجی 

(توسط دبیرخانه جشنواره
1

(لینک ارسال شود)خبرنامه الکترونیک  2
(لینک ارسال شود)نظرسنجی های الکترونیک  3

(لینک ارسال شود)بولتن الکترونیک  4
(  مولتی مدیا)نرم افزار چندرسانه ای 

(لینک ارسال شود)
5

سامانه پیامک 6
(لینک ارسال شود)تور مجازی  7

(  آدرس ارسال شود)حضور در شبکه های اجتماعی 
به روز بودن/ حرفه ای بودن/ فعال بودن

8

اپلیکیشن و نسخه موبایلی وب سایت 9

« مسئله محور»دانشگاه :  بخش ویژه
ر راستتای تولید محتوا از دستاوردهای پژوهشی اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه که د

ه رفع با نگاه ب)تولید محتوا از پایان نامه ها و رساله ها | حل مسائل صنعت و جامعه هستند 
( مشکلی از مسائل کشور

.اثر می تواند در بخش ویژه شرکت کند٣هر شرکت کننده با ارائه حداکثر •



متن لوح تقدیر
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گاهردعمومیروابطعرصهدستاندرکارانشائبهبیهمتومساعیباکهاکنون نخستیناقلبردارتباطینهاداینرویدادزبرگترینتهران،دانش

گاهواحداهیعمومیروابطجشنواره ردحوزهایناصحابمشارکتاسبابوفتهگرسامان«بنیاندانشوکارآمدعمومیروابط»شعارباتهراندانش
گاهمختلفواحداهیافخرآاثرشرکتاست،آمدهفراهممنسجمصورتیهبدستاورداهوآاثراراهئاقلب ازجشنواره،اینمتنوعشاخصاهیرددانش
گاهنهادردعمومیروابطمأموریتاهیازجامعردکیوجود سابقهدههاهطولردتجرهبانباشتحاصلطهنقاینهبرسیدنرتدیدبدونکهمیدهدندادانش

.استکشورعالیآموزشنمادردعمومیروابطفعالیت

انخداوندیاریهبکهاینک
ّ
؛انپذریخستگیومجداهنتالشیباومن

«  ........روابطعمومی»

گاهتهشایستهتقدری/ ربرتموفقهبکسبعنوان رانشدهاست،ردنخستینجشنوارهروابطعمومیدانش

آندستاندرکارانوذینفعانتمامیروزافزوناتتوفیقدواموسالمتیمتعالخداوندردگاهازتقدری،لوحاینتقدیموصمیماهنتبریکضمن

گاهیواحد .خواستارم(عج)ولیعصرحضرتتوجهاتساهیردرادانش

شهبازیمهدی

عمومیروابطوریاستحوزهمرکزرئیسورئیسمشاور
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