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 بسمه تعالی

 

 

 

 مدیریت محترم روابط عمومی

 سلام علیکم

 

 موضوع: ثبت نام وبینار آموزشی خبرنویسی آنلاین

 به شرح زیر آغاز شده است: لاینآموزشی خبرنویسی آنت نام وبینار احتراما به استحضار می رساند: ثب

 

 عنوان وبینار آموزشی: خبرنویسی آنلاین

 استاد: دکتر احمد یحیایی ایله ای

 

 خواهشمند است دستورات مقتضی جهت ثبت نام و حضور همکاران محترم آن مدیریت را صادر فرمایید. 

 .مزید استحضار بروشور وبینار آموزشی مذکور پیوست است

 

 

 پریسا میرشاهی

 مدیر اجرایی

 
71/1/7911 

 

 

 

 22200   شماره:

 00/2/0522   تاریخ:
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 عنوان وبینار آموزشی: خبرنویسی آنلاین
 استاد: 

 احمد یحیایی ایله ای 

 )دکترای ارتباطات(
 

 

 :محتوای وبینار
 رسانه های جمعی و رسانه های اجتماعی

 روزنامه نگاری سنتی و روزنامه نگاری آنلاین

 روزنامه نگاری آنلاین

 ژورنالیسم آنلاینمزیتهای 

 روزنامه نگاری موبایلی

 خبرنویسی آنلاین

 اصول خبرنویسی آنلاین

 اشتباهات خبرنویسی آنلاین

 سبکهای خبرنویسی آنلاین

 ساختار اخبار آنلاین 

 : تیتر و متن خبرنگارش اخبار آنلاین

 

 09:51تا  0:51آذر ماه از ساعت  09 چهارشنبهو  00سه شنبه تاریخ برگزاری: 

 گواهینامه ده ساعته معتبر تقدیم می شود.به شرکت کننندگان این وبینار آموزشی 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 هزار تومان 311ثبت نام: با واریز هزینه آموزشی به مبلغ 
 بنام احمد یحیایی ایله ای   6800231147جاری ملت   شماره حساب:به 

 بنام احمد یحیایی ایله ای  7018226313344780  شماره کارت: یا به  

 

 (skyroom)کلاس ورود به  ارایه یوزر و پسوردیادآوری: لطفا فیش واریزی جهت 

 .فرماییدواتساپ   01949998110جهت صدور گواهینامه به شماره  را و کپی کارت ملی 
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 فرم ثبت نام 

 دوره آموزشی

 تاریخ برگزاری: نام دوره آموزشی: 

 

 مشخصات سازمانی

 موبایل تلفن ثابت )با کد( نام کارشناس )رابط( آموزش نام سازمان

    

 

 مشخصات فردی )شرکت کنندگان(

 موبایل شماره ملی نام پدر نام و نام خانوادگی

    

    

    

 مدارک ثبت نام

 واریزی شهریه دوره آموزشی به پیوست است.فیش  .0

 تاریخ واریز نام بانک مبلغ واریزی

   

 دوره است. یقبل از روز برگزار یانصراف از دوره حداقل دو روز کار .9

 شود. یدوره وجه مسترد م یصورت عدم برگزار در .5

 واتساپ آسان تر است.  قیاز طر شتریثبت نام و اخذ اطلاعات ب یریگیپ .4

 شود. یم هیدوره به شرکت کنندگان ارا انیمعتبر پس از پا نامهیگواه .3
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