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باسمه تعالی

فصل اول :کلیات
ماده  - 1در این آییننامه عبارتهای زیر در معاني مشروح مربوط به کار ميروند:
 -1-1اساسنامه :اساسنامه انجمن روابطعمومي ایران مصوب 1378.82.27
 -1-2انجمن :انجمن روابطعمومي ایران
 -1-3کمیته :کمیته عضویت و ارزشیابي انجمن
 -1-4افراد حقیقي :کلیه افراد حقیقي دارای شرایط احراز وفق مقررات این آییننامه که در سه سطح عضویت پیوسته
حرفه ای ،عضویت پیوسته عادی و عضویت پیوسته دانشجویي تقسیم بندی ميشوند.
 -1-5گواهي عضویت حرفهای :گواهي عضویت اعضاء حقیقي فعال در هریک از بخشهای روابطعمومي کشور است که
پس از طي مراحل ارزشیابي ،عضویت ،رسته شغلي و رشته فعالیي ایشان مورد تأیید کمیته قرار گرفته است.
 -1-6کارت عضویت پیوسته عادی :پذیرش عضویت افراد حقیقي صرفاً بر اساس معیارهای مندرج در ماده  28اساسنامه
انجمن
 -1-7کارت عضویت دانشجویي :پذیرش عضویت دانشجویان صرفاً بر اساس معیارهای مندرج در ماده  28اساسنامه انجمن
 -1-8رشته تحصیلي اصلي :علوم ارتباطات اجتماعي با گرایش روابطعمومي یا روابط عمومي
 -1-1رشته تحصیلي مرتبط :سایر گرایشهای علوم ارتباطات اجتماعي (روزنامه نگاری ،مطالعات رسانه ،پژوهش)
 -1-18رشته تحصیلي وابسته :رشتههای تحصیلي علوم اجتماعي (با گرایشهای مختلف) ،مدیریت (با گرایشهای مختلف)
 -1-11رسته شغلي :نوع فعالیت افراد حقیقي در هریک از واحدهای روابطعمومي است و شامل سطوح مدیریت ارشد،
معاونت ،مدیریت ،سرپرستي ،مشاوره ،کارشناسي و اپراتوری ميباشد.
 -1-12زمینه فعالیت :به نوع کارکرد اصلي سازمان محل اشتغال فعال روابطعمومي مرتبط بوده و شامل دستگاههای
دولتي ،سازمانهای عمومي و شرکتهای خصوصي (صنعتي ،معدني ،کشاورزی ،بازرگاني ،آموزشي ،خدماتي و فرهنگي)
ميباشد.
 -1-13افراد حقیقي :کلیه افراد حقیقي دارای شرایط احراز وفق مقررات این آییننامه که در سه سطح عضویت پیوسته
حرفه ای ،عضویت عادی و عضویت دانشجویي تقسیم بندی ميشوند.
 -1-14مسئولیت اجرایي:
 کمیته عضویت و ارزشیابي متشکل از  5عضو از اعضای پیوسته انجمن ميباشد که یک نفر از ایشان به عنوان رئیسکمیته مشخص ميگردد .این اعضاء بنا به پیشنهاد رئیس انجمن و تصویب هیأت مدیره تعیین و حکم ایشان توسط
دبیرخانه و با امضاء رئیس انجمن صادر ميگردد.
 کلیه مسئولیت عضویت و ارزشیابي وفق شرایط این آییننامه بر عهده کمیته مربوطه بوده که پس از دریافت تقاضا ازمتقاضیان عضویت ،اقدامات الزم جهت تشکیل پرونده در دبیرخانه معمول شده و ارزشیابي هر پرونده توسط کمیته انجام
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ميشود .کمیته عضویت و ارزشیابي ،نتیجه بررسي هر پرونده را طي یک صورتجلسه به استحضار هیأت مدیره ميرساند.
در صورت تصویب هیأت مدیره ،سایر مراحل صدور توسط دبیرخانه انجمن اجرا خواهد شد.
 مسئولیت صدور کارتهای عضویت پیوسته و گواهيهای عضویت پیوسته حرفهای بر عهده دبیرخانه و با امضاء رئیسکمیته عضویت و ارزشیابي و رئیس انجمن ميباشد.
فصل دوم :کارت عضویت و گواهی عضویت پیوسته حرفهای
ماده  -2دارندگان مدرک تحصیلي کارداني و باالتر فارغالتحصیل در هریک از رشتههای اصلي ،مرتبط و وابسته ميتوانند
از طریق تقاضای صدور کارت عضویت پیوسته عادی بر اساس مدرک و رشته تحصیلي ،سوابق کاری و تجربي در زمینه
روابطعمومي درخواست عضویت در انجمن را نمایند.
 -2-1مدارک الزم برای صدور کارت عضویت پیوسته عادی در انجمن عبارتند از:
 تکمیل تقاضای عضویت پیوسته عادی کپي مدرک تحصیلي در رشتههای مورد پذیرش در هریک از پایههای کارداني ،کارشناسي ،کارشناسي ارشد و دکتری ارائه گواهي معتبر اشتغال در روابطعمومي (کپي حکم انتصاب و یا معرفي نامه از سازمان متبوع) در هریک از رستههایشغلي شامل سطوح مدیریت و سرپرستي ،مشاوره ،کارشناسي و اپراتوری.
 کپي پشت و روی کارت ملي معتبر کپي صفحات شناسنامه عکس پرسنلي در ابعاد 3*4 اصل فیش پرداخت حق عضویت پیوسته عادی به مبلغ مورد تصویب مجمع عمومي -2-2در صورت تکمیل بودن مدارک و تأیید کمیته عضویت و ارزشیابي انجمن ،کارت عضویت پیوسته عادی با مدت
اعتبار یکساله توسط دبیرخانه انجمن صادر خواهد شد.
ماده -3دانشجویان مقاطع کارداني و باالتر در هریک از رشتههای اصلي ،مرتبط و وابسته ميتوانند از طریق تقاضای
صدور کارت عضویت دانشجویي بر اساس مقطع و رشته تحصیلي ،درخواست عضویت در انجمن را نمایند.
 -3-1مدارک الزم برای صدور کارت عضویت دانشجویي در انجمن عبارتند از:
 تکمیل تقاضای عضویت دانشجویي کپي کارت دانشجویي در رشتههای مورد پذیرش در هریک از پایههای کارداني ،کارشناسي ،کارشناسي ارشد و دکتری کپي پشت و روی کارت ملي معتبر کپي صفحات شناسنامه عکس پرسنلي در ابعاد 3*4 اصل فیش پرداخت حق عضویت دانشجویي به مبلغ مورد تصویب مجمع عمومي | 3آیین نامه سنجش ،ارزشیابی و اعطای گواهی عضویت افراد حقیقی در انجمن روابطعمومی ایران

 -3-2در صورت تکمیل بودن مدارک و تأیید کمیته عضویت و ارزشیابي انجمن ،کارت عضویت دانشجویي با مدت اعتبار
یکساله توسط دبیرخانه انجمن صادر خواهد شد.
 -3-3تغییر نوع عضویت از دانشجویي به عضویت پیوسته عادی منوط به رعایت مفاد ماده  2ميباشد.
ماده -2دارندگان مدرک تحصیلي کارداني و باالتر ،فارغالتحصیل در هریک از رشتههای اصلي ،مرتبط و وابسته ميتوانند
از طریق تقاضای ارزشیابي و صدور گواهي عضویت پیوسته حرفهای بر اساس مدرک و رشته تحصیلي ،سوابق کاری و
تجربي و تعیین رسته و زمینه فعالیت سازمان متبوع را درخواست نمایند.
 -4-1مدارک الزم برای ارزشیابي و صدور گواهي عضویت پیوسته حرفهای در انجمن عبارتند از:
 تکمیل تقاضای ارزشیابي و صدور گواهي عضویت پیوسته حرفهای کپي مدرک تحصیلي در رشتههای مورد پذیرش در هریک از پایههای کارداني ،کارشناسي ،کارشناسي ارشد و دکتری ارائه گواهي معتبر اشتغال در روابطعمومي (کپي حکم انتصاب و یا معرفي نامه از سازمان متبوع) در هریک از رستههایشغلي شامل سطوح مدیریت و سرپرستي ،مشاوره ،کارشناسي و اپراتوری.
 کپي پشت و روی کارت ملي معتبر کپي صفحات شناسنامه عکس پرسنلي در ابعاد 3*4 اصل فیش پرداخت هزینه ارزشیابي و صدور گواهي عضویت پیوسته حرفهای به مبلغ مورد تصویب هیأت مدیره. کپي کارت عضویت پیوسته عادی در انجمن -4-2در صورت تکمیل بودن مدارک و تأیید کمیته عضویت و ارزشیابي انجمن و تصویب هیأت مدیره ،گواهي عضویت
پیوسته حرفهای توسط دبیرخانه انجمن صادر خواهد شد.
فصل سوم :نحوه ارزشیابی و صدور گواهی عضویت پیوسته حرفه ای
ماده  -5افراد حقیقي متقاضي گواهي عضویت پیوسته حرفهای براساس ارزشیابي و جمع بندی امتیازات بدست آمده از
شاخصهای مدرک تحصیلي ،رشته تحصیلي ،سوابق مؤثر شغلي و حرفهای در پایههای چهارگانه به ترتیب پایه ،3پایه،2
پایه 1و پایه ارشد در رسته و زمینه کاری مشخص ،تعیین سطح شده و گواهي مربوطه را دریافت مينمایند.
ماده  -6فرآیند ارزشیابي متقاضیان پس از دریافت مدارک و تشکیل پرونده مطابق مفاد ماده  4با مسئولیت کمیته
عضویت و ارزشیابي انجمن آغاز ميگردد.
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ماده  -1کمیته عضویت و ارزشیابي بر اساس جداول امتیازی ذیل و پس از بررسي مدارک ،نسبت به تعیین پایه ،رسته
و زمینه فعالیت ،اقدام مينماید .صدور گواهي عضویت پیوسته حرفهای منوط به مصوبه هیأت مدیره انجمن داشته و پس
از تصویب ،دبیرخانه انجمن مبادرت به صورت گواهي مينماید.
جدول شماره  )1-1امتیاز بندی براساس شاخص رشته دانشگاهی
شاخص رشته تحصیلي دانشگاهي

امتیاز

اصلي -روابطعمومي یا علوم ارتباطات اجتماعي با گرایش روابط عمومي

18

مرتبط -سایر گرایشهای علوم ارتباطات اجتماعي (روزنامهنگاری ،مطالعات رسانه و)...

5

وابسته -رشتهها و گرایشهای تحصیلي علوم اجتماعي و مدیریت

3

سایر رشتههای دانشگاهي

8

جدول شماره  )1-2امتیاز بندی براساس شاخص مدرک دانشگاهی
شاخص رشته مدرک دانشگاهي

امتیاز

دکتری

18

کارشناسيارشد

8

کارشناسي

6

کارداني

4

دیپلم و کمتر

8

جدول شماره  )1-3امتیاز بندی براساس شاخص رسته شغلی
شاخص رشته رسته شغلي

امتیاز

مدیریت ارشد (معاونت ارتباطات ،مدیرکل روابطعمومي یا رئیس مرکز اطالعرساني)

18

مدیریت (مدیر روابط عمومي ،رئیس روابطعمومي یا معاون ادارات کل روابطعمومي)

1

سرپرستي (مسئول روابطعمومي یا رئیس دوائر و واحدهای زیرمجموعه روابطعمومي)

8

مشاوره

8

کارشناسي

6

اپراتوری -کارمند

2

جدول شماره  )1-2امتیاز بندی براساس شاخص سابقه اجرایی
شاخص رشته سابقه شغلي

امتیاز

بیش از  28سال

18

 15تا  11سال

8

 18تا  14سال

6

 5تا  1سال

4

 4سال و کمتر

2
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جدول شماره  )1-5امتیاز بندی براساس شاخص سابقه تدریس
شاخص سابقه تدریس

امتیاز

 18سال و بیشتر

18

 5تا  1سال

8

 4سال و کمتر

4

جدول شماره  )1-6امتیاز بندی براساس شاخص تولید دانش
شاخص تولید دانش

حداکثر امتیاز

نگارش کتاب (هر عنوان  5امتیاز)

18

نگارش مقاله تخصصي و علمي مرتبط با روابطعمومي (هر عنوان  5امتیاز)

18

انجام پژوهشهای علمي و تخصصي مرتبط با روابطعمومي (هر عنوان  5امتیاز)

18

جدول شماره  )1-1امتیاز تشویقی براساس اهتمام در مهارت آموزی
شاخص اهتمام در مهارت آموزشي

حداکثر امتیاز

 258ساعت و باالتر

7

 151تا  258ساعت

5

 188تا  158ساعت

3

تبصره :این شاخص صرفاً به منظور تشویق اهتمام متقاضیاني است که در طول دوران خدمت ،نسبت به بازآموزی و ارتقاء مهارت
اجرایي و حرفهای تالش نموده و در دورههای آموزشي معتبر شرکت نمودهاند .مشروط به آنکه جمع امتیازات از  88بیشتر نشود.

 -7-1در تعیین امتیاز شاخص رشته دانشگاهي ،برای آن دسته از متقاضیان که دارای تحصیالت در چند رشته ميباشند،
فقط یک رشتهای که بتواند باالترین امتیاز را برای متقاضي فراهم آورد ،مالک خواهد بود.
 -7-2در صورت عدم دسترسي متقاضي به آخرین مدرک تحصیلي خود ،ارائه گواهي انشائي ،مدرک معادل و یا گواهي
موقت برای تعیین سطح مدرک تحصیلي هم مورد پذیرش ميباشد.
 -7-3در تعیین امتیاز شاخص رسته شغلي ،برای آن دسته که از متقاضیان که دارای چندین سمت همزمان یا در طول
دوران اجرایي خود بودهاند ،فقط یک رسته که بتواند باالترین امتیاز را برای متقاضي فراهم آورد ،مالک خواهد بود.
ماده  -8تعیین پایه متقاضیان براساس جمع امتیازات مکتسبه در مرحله ارزشیابي به شرح زیر تعیین ميگردد:
جدول شماره  )8-1دامنه امتیاز برای تعیین پایه
پایه

حداقل امتیاز

حداکثر امتیاز

ارشد

55

88

1

48

54

2

38

31

3

18

21

 | 6آیین نامه سنجش ،ارزشیابی و اعطای گواهی عضویت افراد حقیقی در انجمن روابطعمومی ایران

 -8-1در صورتي که هریک از متقاضیان ارزشیابي بتوانند امتیاز  88را کسب نماید نشان «الماس روابطعمومي ایران» را
دریافت خواهد نمود.
تبصره :به منظور تقدیر و بزرگداشت چهرههای خاص و تأثیرگذار در روابطعمومي که حداقل  28سال تالش و مجاهدت
در این عرصه و در حوزههای علمي و اجرایي داشتهاند ،بنا بر پیشنهاد کمیته عضویت و ارزشیابي و پس از تصویب هیأت
مدیره ،بدون در نظر گرفتن میزان امتیاز اکتسابي در ارزشیابي ،امکان اعطای نشان «الماس روابطعمومي ایران» وجود
دارد.
 -8-2برای آن دسته از متقاضیاني که نتوانند حداقل  18امتیاز را کسب نمایند ،گواهي عضویت پیوسته حرفهای صادر
نخواهد شد و صرفاً به عنوان عضو پیوسته عادی در انجمن شناخته ميشوند.
 -8-3پس از صدور گواهي عضویت پیوسته حرفه ای ،متقاضیان ميتوانند حداکثر  38روز پس از ابالغ ضمن تکمیل فرم
تجدید ارزشیابي و همراه با ارائه مدارک تکمیلي ،تقاضای تجدید ارزشیابي خود را به دبیرخانه ارائه نمایند .کمیته عضویت
و ارزشیابي  18روز پس از وصول درخواست ،مجدداً پرونده را بررسي و نظر نهایي خود را اعالم خواهد کرد.
 -8-4مدت اعتبار گواهي عضویت پیوسته حرفهای برای تمامي پایههای  2 ،3و  1به مدت  3سال و پایه ارشد 5 ،سال
ميباشد.
ماده  -9هر گواهي عضویت پیوسته حرفهای فارغ از سطح پایه ،در برگیرنده زمینه فعالیتي مرتبط با سازمان متبوع
ميباشد که متقاضي در هنگام تکمیل فرم درخواست ارزشیابي ،به صورت خود اظهاری مشخص نموده است .زمینه فعالیتي
به شرح جدول زیر ميباشد:
جدول شماره  )9-1نوع و زمینه فعالیت
زمینه فعالیت

نوع

نهاد ریاست جمهوری ،ستاد قوههای مقننه و قضائیه و وزارتخانهها
بخش دولتي

معاونتها ،سازمانهای مادر تخصصي اصلي با گستره ملي
سازمانهای زیر مجموعه ،استانها
سازمانهای اصلي

بخش عمومي غیردولتي
و نهادهای انقالبي

بخش خصوصي

سازمانهای زیر مجموعه ،استانها
صنعتي

خدماتي

معدني

آموزشي

کشاورزی

فرهنگي

بازرگاني

بهداشتي

تبصره  :1در صورتي که متقاضي مایل باشد در چند زمینه فعالیتي گواهي عضویت پیوسته حرفهای دریافت نماید،
ميبایست در فرآیندهای جداگانه ارزشیابي شرکت نماید .در این خصوص تعیین امتیاز مربوط به شاخص اصلي رسته
شغلي ،منوط به ارائه گواهي اشتغال در زمینه مورد نظر ميباشد.
 | 1آیین نامه سنجش ،ارزشیابی و اعطای گواهی عضویت افراد حقیقی در انجمن روابطعمومی ایران

ماده  :10حداکثر دریافت گواهي عضویت پیوسته حرفهای بر اساس پایه و زمینه فعالیتي به شرح زیر است:
 -18-1دارندگان گواهي عضویت پیوسته حرفهای در پایه  ،3در هریک از انواع دولتي /عمومي و خصوصي ،ميتوانند فقط
در یک زمینه گواهي مربوطه را مشروط به احراز شرایط دریافت نمایند.
 -18-2دارندگان گواهي عضویت پیوسته حرفهای در پایه  ،2در هریک از زمینههای نوع دولتي /عمومي ،ميتوانند فقط
در یک زمینه گواهي مربوطه را مشروط به احراز شرایط دریافت نمایند.
 -18-3دارندگان گواهي عضویت پیوسته حرفهای در پایه  ،2در هریک از زمینههای نوع خصوصي  ،ميتوانند در  3زمینه
گواهيهای مربوطه را مشروط به احراز شرایط دریافت نمایند.
 -18-4دارندگان گواهي عضویت پیوسته حرفهای در پایه  ،1در هریک از زمینههای نوع دولتي /عمومي ،ميتوانند در 2
زمینه گواهيهای مربوطه را مشروط به احراز شرایط دریافت نمایند.
 -18-5دارندگان گواهي عضویت پیوسته حرفهای در پایه  ،1در هریک از زمینههای نوع خصوصي  ،ميتوانند در  5زمینه
گواهيهای مربوطه را مشروط به احراز شرایط دریافت نمایند.
 -18-6دارندگان گواهي عضویت پیوسته حرفهای در پایه ارشد ،در هریک از زمینههای نوع دولتي /عمومي ،ميتوانند در
 2زمینه گواهيهای مربوطه را مشروط به احراز شرایط دریافت نمایند.
 -18-5دارندگان گواهي عضویت پیوسته حرفهای در پایه ارشد ،در هریک از زمینههای نوع خصوصي  ،ميتوانند در 8
زمینه گواهيهای مربوطه را مشروط به احراز شرایط دریافت نمایند
جدول شماره  )10-1تعداد مجاز استفاده از زمینه فعالیت در گواهی عضویت به تفکیک پایه
پایه

دولتي /عمومي

خصوصي

ارشد

 2زمینه فعالیتي

 8زمینه

1

 2زمینه فعالیتي

 5زمینه

2

 1زمینه فعالیتي

 3زمینه

3

 1زمینه فعالیتي

 1زمینه

فصل چهارم :مدت اعتبار ،تمدید و ارتقاء کارتهای عضویت و گواهی عضویت پیوسته حرفه ای
ماده  -11مدت اعتبار کارتهای عضویت پیوسته عادی و دانشجویي و گواهيهای عضویت پیوسته حرفهای به شرح جدول
زیر است.
جدول شماره  )11-1مدت اعتبار کارتهای عضویت پیوسته و گواهی عضویت پیوسته حرفه ای
نوع

وضعیت

پایه

اعتبار /سال

کارت عضویت

پیوسته دانشجویي

-

1

کارت عضویت

پیوسته عادی

-

1

گواهي عضویت

پیوسته حرفه ای

ارشد

5
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گواهي عضویت

پیوسته حرفه ای

1

3

گواهي عضویت

پیوسته حرفه ای

2

3

گواهي عضویت

پیوسته حرفه ای

3

3

ماده  -12تمدید کارتهای عضویت پیوسته عادی پس از انقضاء مهلت ،با پرداخت حق عضویت ساالنه مصوب به صورت
خودکار انجام ميپذیرد .دبیرخانه انجمن مکلف است یک ماه قبل از اتمام مهلت ،مراتب را جهت واریز حق عضویت سال
بعدی به اعضاء اطالع دهد.
ماده  -13تمدید کارتهای عضویت پیوسته دانشجویي پس از انقضاء مهلت ،با پرداخت حق عضویت ساالنه مصوب به
صورت خودکار انجام ميپذیرد .دبیرخانه انجمن مکلف است یک ماه قبل از اتمام مهلت ،مراتب را جهت واریز حق عضویت
سال بعدی به اعضاء اطالع دهد.
تبصره :به محض اتمام دوره تحصیلي و ارائه مدرک فارغ التحصیلي (گواهي موقت ،ریز نمرات ،گواهي انشائي یا مدرک
اصلي) عضویت پیوسته دانشجویي به صورت خودکار به عضویت پیوسته عادی تبدیل ميگردد.
ماده  -12گواهي عضویت پیوسته حرفهای برای پایههای  2 ،3و  ،1پس از انقضاء مهلت ،در صورتي قابل تمدید است که
عضو در طول مدت اعتبار گواهي به صورت مستمر و منظم ،حق عضویت پیوسته عادی خود را پرداخت نموده و هیچ گونه
بدهي در این خصوص نداشته باشد.
ماده  -15با توجه به اهمیت انتقال تجربه و دانش اعضاء ارشد انجمن به ردههای پایین تر ،تمدید گواهي عضویت پیوسته
حرفهای در پایه ارشد ،منوط به حضور ایشان در دورههای آموزشي انجمن به عنوان مدرس یا شرکت در همایشها و
کنفرانسهای تخصصي جمعاً به مدت  288ساعت ميباشد.
تبصره :معادل ساعت آموزشي به ازای هر عنوان تألیف و نگارش کتاب یا مقاله و یا انجام طرحهای پژوهشي به میزان 58
ساعت محاسبه ميگردد.
ماده  -16ارتقاء پایه گواهي عضویت پیوسته حرفهای در پایههای  2 ،3و 1؛ وفق شرایط زیر امکان پذیر است:
 -16-1ارتقاء پایه  3به پایه  ،2ضمن شرکت در ارزشیابي ارتقاء و کسب امتیاز حداقلي پایه مربوطه ،ملزم به گذراندن
دورههای آموزشي و بازآموزی یا حضور در کنفرانسهای تخصصي روابطعمومي با ارائه گواهینامه معتبر جمعاً به مدت
 188ساعت ميباشند.
 -16-2ارتقاء پایه  2به پایه  ،1ضمن شرکت در ارزشیابي ارتقاء و کسب امتیاز حداقلي پایه مربوطه ،ملزم به گذراندن
دورههای آموزشي و بازآموزی یا حضور در کنفرانسهای تخصصي روابطعمومي با ارائه گواهینامه معتبر جمعاً به مدت
 288ساعت ميباشند.
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 -16-3ارتقاء پایه  1به پایه ارشد ،ضمن شرکت در ارزشیابي ارتقاء و کسب امتیاز حداقلي پایه مربوطه ،ملزم به گذراندن
دورههای آموزشي و بازآموزی یا حضور در کنفرانسهای تخصصي روابطعمومي با ارائه گواهینامه معتبر جمعاً به مدت
 388ساعت ميباشند.
تبصره :گواهینامههای شرکت در دورههای آموزشي یا حضور در کنفرانسها و همایشهای تخصصي ميباید مورد تأیید
کمیته عضویت و ارزشیابي انجمن قرار گیرد.
ماده  - 11عضویت در انجمن روابطعمومي ایران و شرکت در مراحل ارزشیابي دارای امتیازاتي به شرح زیر ميباشد:
الف  -دریافت گواهي عضویت پیوسته حرفهای با رعایت سایر شرایط.
ب  -شرکت در انتخابات هیأت مدیره ،اعم از انتخاب نمودن یا انتخاب شدن.
ج  -امکان انتخاب شدن به عضویت هیأت مدیره و سایر مجامع و کمیتهها و هیأتهای وابسته به انجمن روابطعمومي
ایران.
د  -استفاده از تسهیالت و خدماتي که انجمن بنا به وظایف و هدفهای خود در اختیار اعضا قرار ميدهد ،از جمله حفظ
حقوق و شئون و حیثیت حرفهای اعضای و دفاع در مقابل تعرض به آنها از طریق ارایه خدمات مشاوره حقوقي ،مالي،
علمي و غیره.
ه  -استفاده از پایگاههای علمي ،فني ،آموزشي و انتشاراتي به منظور باال بردن دانش فني اعضا.
و  -استفاده از اعتبار ارزشیابي و گواهيهای حرفه ای ،در جهت ایجاد فرصتهای شغلي و ارتقاء جایگاه شغلي در سازمان
متبوع.
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