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 بسمه تعالی

 

 

 رییس محترم مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی 

 روابط عمومی  محترم مدیر
 

 سلام علیکم

 

 روابط عمومیبرنامه سالانه موضوع: ثبت نام وبینار آموزشی 

 

تاندارد اس "و  "روابط عمومیبرنامه ریزی راهبردی " آموزشیرساند ، وبیناربه استحضار می   "احتراما        

جربه در این ید متخصص و با تبه صورت کاملا کاربردی و تخصصی با حضور اسات "برنامه سالانه روابط عمومی

 بهمن ماه برگزار خواهد شد. اواخر در ، حوزه

 :تخصصی هایعنوان وبینار  

 دکتر احمد یحیایی ایله ای: استادبا تدریس   استاندارد برنامه سالانه روابط عمومی

 دکتر حمید شکری خانقاهبا تدریس استاد :  برنامه ریزی راهبردی ارتباطی

 9911بهمن ماه  72و  72زمان : دوشنبه و سه شنبه ، 

 در این رویدار آموزشی جهت ثبت نام و حضور همکاران محترم آن مدیریت فرمایید  خواهشمند است دستور     

 پیوست است.به  مزید استحضار بروشور وبینار آموزشی مذکوراقدام مقتضی به عمل آید.   

 پریسا میرشاهی

 مدیر اجرایی

 

 

 1090/22   شماره:

 90/01/0522   تاریخ:
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 تخصصی - آموزشیهای وبینار 
 روز دوم روز اول

 

برنامه ریزی راهبردی 

 روابط عمومی
 : استاد

 حمید شکری خانقاه دکتر 

نویسنده کتاب برنامه ریزی 

راهبردی ارتباطی در روابط 

 عمومی

استاندارد برنامه سالانه  

 روابط عمومی
 استاد:

 دکتر احمد یحیایی ایله ای

ی صمولف کتب تخص

 روابط عمومیمدیریت 

 
 محتوای آموزشی:

 مدیریت و مدل های برنامه ریزی راهبردی

 راهکارهای مسئله شناسی ارتباطی 

 طراحی چشم انداز و ماموریت روابط عمومی

طراحی مدلهای استراتژی و تدوین راهبردهای ارتباطی در 

 روابط عمومی

 روشهای ارزیابی اثربخشی و سنجش ارتباطات

 آموزشی:محتوای 
 چیستی برنامه عملیاتی؟

 فرم نیازسنجی فعالیتهای کلیدی

 ختاری برنامه سالانه ساختار و الزامات سا

 تعیین اهداف سالانه

 چارچوب محتوایی برنامه سالانه

 بودجه بندی و روش آسان اولویت بندی 

 راهنمای برنامه سالانه )اختصاصی روابط عمومی(
 

 ماهبهمن   90و  92و سه شنبه شنبه دوتاریخ برگزاری: 

 09:51تا  2:51از ساعت  ساعت شروع :
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 احمد یحیایی ایله ایبنام   7018226313344780  شماره کارت: یا به  

 می شود اعطاگواهینامه معتبر  تخصصیشرکت کننندگان این وبینار  به

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

 .فرماییدواتساپ   01929998210جهت صدور گواهینامه به شماره  را و کپی کارت ملی 
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 فرم ثبت نام 

 آموزشیدوره 

 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

 آموزشی به پیوست است.فیش واریزی شهریه دوره  .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

info@iranpr.com  www.iranpr.com 
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