
 ح جزییات کنفرانس ملی روابط عمومی ایران از زبان دبیر علمیشر

 های نوین روابط عمومی هستیم/ روابط عمومی دانش زندگی است به دنبال ارایه روش

های ارتباطی، ها نقش مهمی در ایجاد کانالعنوان مسئول نظام ارتباطی سازمان در دنیای امروز، روابط عمومی به

تواند چراغ راه توسعه پایدار کند که میزمانی ایفا میریزی ساهای سازمان به منظور برنامهکسب اطالعات و داده

 .جامعه باشد

مرور دستاوردهای گذشته این  های روابط عمومی، تنها بهها است که همایشسال ،ایمنابه گزارش خبرنگار 

 ارائهاقدامی نو و اساسی به منظور  این راستا اند. درو نکته جدیدی به این مهم اضافه نکرده دانش بسنده کرده

های نوین و توانمندسازی مدیران، کارشناسان و کارگزاران این عرصه امری مهم و ضروری به نظر آموزش

با استفاده از تجربیات اساتید مجرب « کنفرانس ملی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران»دبیرخانه   .رسدمی

 ۹های شهر و استان و همکاری ها و سازماناستان اصفهان و کشور با مشارکت دستگاه علوم ارتباطات و رسانه

اندرکاران این حوزه برآمده تا با برگزاری استان دیگر در کشور درصدد ارتقاء و آموزش کاربردی دست

از متخصصین حوزه  کنفرانس ملی، رویکردهای جدیدی در این عرصه ارایه کند. دکتر هادی زمانی که

ارتباطات و رسانه، مدرس روابط عمومی و روزنامه نگاری در مراکز آموزش عالی کشور است، روابط عمومی 

کند و معتقد است: اگرچه از دیرباز این دانش در ایران وجود داشته را دانشی مغفول در طول تاریخ معرفی می

د آن به مدیران، کارگزاران و اصحاب است، اما باید رویکردهای نوین این دانش ارایه شود و دستاوردهای جدی

روابط عمومی را  جلد کتاب دنبال کرده است، ۶وی که فعالیت در این حوزه را با انتشار  رسانه ارایه شود.

گوید: روابط عمومی یعنی بازتولید کننده آگاهی در جامعه که کار روزنامه داند و میدانش سازانی مطلق نمی

ملی  دبیر علمی کنفرانس هادی زمانی،»با  ایمناادامه می خوانید گفتگوی آنچه در  نگار نیز این است.

 .است «رویکردهای نوین روابط عمومی

 تعریف کلی روابط عمومی از دیدگاه شما چیست؟

بعضی  .ندکنای روابط عمومی را کلیدی برای حل یک مشکل مشترک بین سازمان و مردم تعریف میعده

اند. بعضی دیگر معتقدند، روابط عمومی دانستهها و افکار میآل را مجرایی برای تبادل اندیشهروابط عمومی ایده

 ۰۵هنری است برای در اختیار قرار گرفتن نیروی افکار عمومی به نفع سازمان یا گروه خاص. تاکنون بیش از 

روابط عمومی علم ابزارها و »بیان شده است. به نظر بنده:  نظریه مختلف برای تبیین جایگاه این علم کاربردی

 .«های تسهیل اجتماعی با هدف بازتولید آگاهی در ابعاد مختلف استتکنیک
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 پیشینه روابط عمومی در ایران چگونه بوده است؟

ه وجود شود تمدنی بدون نظام ارتباطی بای به قدمت تمدن ایران دارد. مگر میروابط عمومی در ایران ریشه

بیاید؟ اما در این میان سوالی که بی پاسخ مانده این است که نظام ارتباطی ناشناخته برای نسل اول دانش 

بوجود آمده در حالیکه  ۳۹۹۱گویند دانش روزنامه نگاری از غرب در سال ارتباطات کشور چیست؟ همه جا می

بودیم. این  خبریبدر ایران وجود داشته و ما از آن ایم. دانش ارتباطات پیش از این در ایران روابط عمومی داشته

در کشور دیده  گاهچیهبه علت استعمار زدگی علمی  در آثار سعدی، شیخ عطار ببینیم که میتوانیمدانش را 

 نتوانستیم مایه علمی را از مشاهیر و بزرگان خود بیابیم. نشد و

نده است. قبل از انقالب دفاتر روابط عمومی تنها مغفول ما تینهایبدانش روابط عمومی در طول تاریخ ایران 

بعد از انقالب تا  محدود به دفاتر تبلیغات شده بودند و بعضی حتی با ساواک همکاری داشتند و به همین دلیل

ها روابط عمومی با دیدگاه منفی مواجه بود. در دوره اصالحات به دور از مسائل سیاسی، تحوالت خوبی در سال

ها ایجاد و جایگاه خوبی برای روابط عمومی در سازمان ترسیم شد و دانش روابط عمومی شکل روابط عمومی

 .مدیران روابط عمومی بر نقش خود واقف شدند پس از آن علمی گرفت و

 توان این دانش را گسترش داد؟چگونه می

ه ارتباطات در جامعه، روابط عمومی دانش زندگی است و حلقه مفقوده توسع شرط اول ارتباطات، تواضع است.

توانیم شاهد تغییر در جامعه ها یاد دهیم درست عمل کنند، میاگر به روابط عمومی روابط عمومی است.

است و  سازپولاگر روابط عمومی دانش قدرتمندی باشد برای پیشبرد به پول نیاز ندارد، بلکه خودش  باشیم.

کنفرانس  ط عمومی در حل مشکالت واقف شود که برگزاری. جامعه باید به نقش مهم روابکندیمدرامد ایجاد 

  .حل مشکل است یهاراههای آموزشی یکی از و همایش

ملی رویکردهای نوین روابط عمومی برای نخستین بار به میزبانی اصفهان در نظر داریم  با برگزاری کنفرانس

یش عنوان کنیم که پیش از این در کشور های ناب در حوزه روابط عمومی را ارایه دهیم و مطالبی در هماایده

 .گفته نشده است

ترین کنفرانس کشور در به عنوان بزرگ« ملی رویکردهای نوین روابط عمومی»کنفرانس از 

های این ترین تفاوت این کنفرانس با دیگر کنفرانسمهم .شودحوزه روابط عمومی یاد می

 حوزه چیست؟



که عنوان علمی نیز دارند، در این  های بسیاریکنفرانس معموالا ت. علمی بودن این کنفرانس نقطه عطف آن اس

ای تکراری و تنها ترجمه مطلبی از دانش غرب است یا مقوله اندحوزه برگزار شده که نتایج علمی خوبی نداشته

ایه شده همان مطالب پیشین ار هایی که تاکنون برگزار شده،کند. در اغلب کنفرانسای دیگر ارایه میرا به شیوه

و حرفی بیشتر از اینکه روابط عمومی دانش سازمانی است گفته نشده است. در این کنفرانس به دنبال این هستیم 

های نوین روابط عمومی پاسخگوی مشکالت امروز جامعه باشیم. تنها یاد گرفتن و یاددادن و تا با ارایه روش

های جدید در این حوزه خواهیم با ارایه سخنرانییم ارایه راهکار حل مشکالت جامعه هدف عنوان شده است و

  از مشکالت جامعه را بگشاییم. گِره

 دلیل انتخاب اصفهان برای برگزاری این کنفرانس چیست؟

ها است. گیری از همه ظرفیتبا بهره ها و مدیران روابط عمومیپیام این کنفرانس ارتقای دانش و معلومات رسانه

توان اقدامات عملی و مؤثری گیری از آن میسیاری در اصفهان وجود دارد که با بهرههای بمعتقدیم توانمندی

در قالب  های پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی برداشت.ها و رسانهبرای ارتقاء جایگاه روابط عمومی

ابط عمومی های غلط را برطرف کنیم و سرانه آموزش کارشناسان روبرگزاری این کنفرانس، سعی داریم بدعت

ترین آسیب آن متوجه رسانه در اصفهان وضعیت خوبی ندارد که اصلی در استان اصفهان را افزایش دهیم.

ای و ها است و باید در این مورد اقداماتی صورت بگیرد. یکی از مشکالتی که در جامعه رسانهروابط عمومی

ه کار کنیم، ماندگار خواهد بود و هرچه از روابط عمومی داریم، آموزش و پژوهش است که هر چه در این زمین

ضمن اینکه این کنفرانس با مشارکت چند شهر شکل گرفته و دوره  .ایمآن دور شویم دور خود چرخیده

 .و دوره بعدی خردادماه سال آینده در مازندران برگزار خواهد شد شودیمنخست آن در اصفهان برگزار 

  مخاطب این کنفرانس چه کسانی هستند؟

روابط عمومی تنها دانش سازمانی نیست بلکه برای ماندگاری باید به حل مشکالت مردم  امروزه، معتقدیم

نفرانس صرفاا مربوط به این ک درصد مشکالت مردم جامعه به دلیل اشکال در روابط عمومی است. ۹۵ بپردازد.

های استان، همچنین حوزه علوم ارتباطات نیست و امیدواریم با حضور مدیران و مسئوالن ادارات و سازمان

  .توجه برگزار شوداساتید، دانشجویان، مدیران و کارگزاران رسانه و روابط عمومی در اصفهان با استقبال قابل

دانش مدیریت که یکی از  مدیریت با روابط عمومی گره خورده؛مدیران یکی از مخاطبان کنفرانس هستند. 

بدون توسعه ارتباطات ممکن نیست. امروزه موفقیت مدیر، در گرو  های روز دنیا است،دانش نیتریهیبد

است.  انسانی و یا هرچیزی که تاکنون مطرح شده، نیست؛ بلکه در گرو قدرت ارتباطات منابع ،تکنولوژی

ارتباط مناسب بهترین عملکرد  کنند. یک مدیر خوب باید تواند بامنتقل می ی دارند و انرژیکلمات بار الکتریک

 را داشته باشد.



 حامیان کنفرانس روابط عمومی چه نهادهایی است؟

استانداری اصفهان، اداره کل  شود.های بزرگ شهر اجرا میها و دستگاهاین کنفرانس با حمایت سازمان

ریزی، سازمان الملل شهرداری اصفهان، موسسه افق رسانه بوشهر، سازمان مدیریت برنامهارتباطات و روابط بین

کاربردی فرهنگ و هنر اصفهان، مجتمع -ورزشی شهرداری اصفهان، دانشگاه علمی فرهنگی، اجتماعی و

نگاران مهفرهنگی مطبوعاتی اصفهان، اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان، انجمن صنفی روزنا

 .از جمله حامیان برگزاری این کنفرانس هستند های شهر اصفهانها و خبرگزاریاستان اصفهان، روزنامه

 محورهای کنفرانس شامل چه موضوعاتی است؟

در این کنفرانس شش سخنران اصلی و چند سخنرانی جانبی ارایه خواهند داشت. تمامی سخنرانان و عوامل 

پروفسور سید هاشم گلستانی، عضو هیئت علمی  .ساتید مجرب استان اصفهان هستنداجرایی این کنفرانس از ا

نقش فناوری ".پردازدبه ایراد سخنرانی می "تحوالت ایران در دوران امیرکبیر"دانشگاه اصفهان با موضوع 

دکتر حسن نجفی سوالری بررسی خواهد  را "ها اطالعات و ارتباطات در تحوالت آینده روابط عمومی

نقش روابط عمومی "دکتر رضا اسماعیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد اسالمی واحد اصفهان با موضوع رد.ک

موضوع  " یاجتماع یهاشبکهها و روابط عمومی"سخنرانی خواهد داشت. " یاجتماع در سرمایه

امیرمنصور فرد  است. علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهاندکتر فائزه تقی پور، عضو هیئت سخنرانی

کند و در نهایت را بررسی می " یعمومنگاه نو، ذهن نو و زبان نو برای عملکرد نوِ مدیران روابط " بهبهانی

 دهم.را ارایه می " شرویپهای رویکردهای روابط عمومی ناب در سازمان"بنده

 شود؟هایی در این کنفرانس ارایه میجز آموزش نظری چه برنامهبه

طرح  ۹. شودیمکاربردی نیز دستاوردهایی ارایه  نها در بخش ارایه نظرات نیست، بلکه در زمینهاین کنفرانس ت

ویژه و کاربردی یکی در زمینه کدینگ اینترنت اشیا با بومی سازی سرور در کشور و یک سامانه مدیریت که 

مراسم تجلیل نیز خواهیم در نهایت  توسط محققان مشهد ارایه شده است را در کنفرانس رونمایی خواهیم کرد.

لیسانسه روابط عمومی و  معرفی کنیم مانند نخستین اندنشدهتجلیل  داشت. در نظر داریم کسانی را که تاکنون

استان  مدیریت روابط عمومی در استان، نخستین تلگراف چی استان و همچنین اساتید برتر روزنامه نگاری در 

 ات را در کنفرانس معرفی و تجلیل خواهیم کرد.اصفهان. ضمن اینکه یک شهید حوزه ارتباط

 

 



هر کنفرانسی به دنبال تبیین اهدافی ویژه است. دستاوردهایی که پس از کنفرانس  معموالً

 روابط عمومی به دنبال آن هستید، چیست؟

این کنفرانس با مشارکت شهرهای کشور از شمال تا جنوب ایران شکل گرفته است. در ابتدا در نظر 

خش مهمی از دانشمندان کشور در حوزه ارتباطات را شناسایی کنیم که این مهم محقق شد. یکی از ب داشتیم،

امضای تفاهم نامه همکاری برای تدوین کتاب آموزش روابط عمومی و  آن هستیم، دییتأمواردی که به دنبال 

یه آموزش در کشور این کتاب به آموزش پرورش و نهادینه کردن این دانش از سطوح پا در اختیار گذاشتن

 هایی است که به دنبال آن هستم.است مورد دیگر ایجاد تشکل خانه ارتباطات ایران است که از جمله برنامه

تبیین نخستین  ضمن اینکه چهار هدف ویژه به عنوان دستاوردهای این کنفرانس تعیین شده است. در وهله اول،

استاندارد به عنوان گره گشای مشکالت این حوزه در دستور استاندارد روابط عمومی ایران با همکاری سازمان 

اگر مدیر کل یک سازمان با روابط عمومی مشکلی داشته باشد، مرجعی برای حل  کار است. در حال حاضر

 ۰۵پس از  این معضل را حل کنیم تا مدون و استاندارد یابرنامهاختالف وجود ندارد. به دنبال این هستیم با ارایه 

این استاندارد هرساله قابل  ایران، یک نظام استاندارد در حوزه روابط عمومی داشته باشیم. ضمن اینکهسال در 

 سال به سال باید رشد و توسعه داشته باشد. ارتقا است و

دومین نکته، پیگیری تشکیل سازمان نظام صنفی روابط عمومی در کشور است. به دنبال تشکیل این سازمان 

 ثبت نام کرده و پروانه کسب بگیرند. یگر اصناف در کشور افراد برای ادامه کار خودهستیم تا همانند د

آموزشی در اصفهان یکی دیگر از اهداف کنفرانس است که  مؤسساتانتخاب و تعیین معتبرترین و توانمندترین 

ن، به صورت رایزنی برای ایجاد آن صورت گرفته است. در نظر داریم با انتخاب یک موسسه آموزشی در استا

فناوران حکیم و گل گندم انتخاب  به ترویج دانش روابط عمومی بپردازیم. برای این موضوع موسسه یاحرفه

 نهایی آن در دستور کار است. دییتأاند که تصمیم گیری در مورد شده

و ژربرا های خارجی همچون دانشگاه گوته آلمان آموزش بلند مدت و امضای تفاهم نامه همکاری با دانشگاه

 فرانسه یکی دیگر از این همایش عنوان شده است.

 ای برای شرکت کنندگان دارد؟آیا این کنفرانس امتیاز ویژه

پژوهشی برای ارتقای توانمندی مدیران و کارگزاران روابط عمومی و اصحاب رسانه را در این  -آموزش علمی

ت کنفرانس شامل دریافت گواهینامه پایان دوره از مهم ترین امتیازا .کنفرانس به شکل ویژه دنبال خواهیم کرد

خارجی، امکان پذیرش  مؤسساتالمللی از ریزی، دریافت گواهینامه آموزشی بینسازمان مدیریت و برنامه



ها و آخرین اطالعات روز دانش مندی از سخنرانیمندان، بهرهکنندگان و عالقهپژوهشی شرکت -مقاالت علمی

 سازی مقاالت در پایگاه علمی سیویلیکا است.روابط عمومی و نمایه 

 درباره موضوع سخنرانی خود در این کنفرانس توضیح دهید؟ 

این کنگره که به بررسی رویکردهای نوین روابط عمومی خواهد پرداخت، به جهت ارتقای سطح روابط 

رسانه فراهم کند. کنفرانس های بعدی در حوزه ای را برای آموزشها شکل گرفته و امید داریم که زمینهعمومی

رویکردهای نوین روابط عمومی به دنبال این است که برای نخستین بار به طرح موضوعاتی در حوزه علم روابط 

از « مدیریت ناب» عمومی بپردازد که پیش از این در کشور مطرح نبوده و در کانون توجه قرار نگرفته است.

گیرد. امروز در ای اولین بار در کشور مورد بررسی قرار میجمله موضوعاتی است که در این کنفرانس بر

کشورهای پیشرفته موضوع مدیریت ناب مورد بررسی و اجرا قرار گرفته و متاسفانه در کشور ما حتی آموزش 

  .نشده است درستی درباره این سبک از مدیریت ارایه

های خود را ها را ایجاد کند تا افراد بتوانند نظریهتواند زمینه تولد ایدهرویدادهای بزرگ مانند امواج است که می

هر پژوهشگری باید پاسخگوی نیازهای روز جامعه باشد و قدرت تبیین آینده و توسعه جامعه  ارایه دهند. دانش

هدف این  نخستین بنابراین ؛را داشته باشد تا ماندگار شود. دانشی مانا است که مردم از آن سود ببرند

کنیم هرکسی در علمی آن است. همه اساتید این کنفرانس از اصفهان هستند و اعالم می درویکر کنفرانس،

 .تواند ارایه دهدکنیم و میزمینه روابط عمومی، دستاوردی داشته باشد، ما در این کنفرانس از آن استقبال می

 ایمنا -گفتگو از: آیدا علی اکبری
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