
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

١١٦٦٥٧ شماره:  

٠٢/١٠/٩٦ : تاريخ  

 

روابط  مديريت نوين
 عمومی

 
 ،تهران ،مركز همايش هاي سامان به انديش 16:00الي  8:30از ساعت  1396بهمن ماه  5پنجشنبه مورخ : زمان و مكان برگزاري

 سرفصل دوره :

  تعاريف و مفاهيم جديد روابط عمومي 
  عموميرويكردهاي نوين در مديريت روابط 
 تكنيك هاي تحقيق در روابط عمومي 

  مساله يابي و ارايه راهكار 
 

.در پايان، به متامی شرکت کنندگان گواهينامه معترب اعطاء خواهد گرديد   
 شرايط ثبت نام : 

 ارسال معرفي نامه ازسازمان / شركت متبوع باذكرشماره و تاريخ بروشوروتكميل فرم ذيل (ثبت نام) )1
بانك ملت شعبه ميدان هفت  41/17618043به حساب جاري شماره  خالصد هزار ريال)سيصدوميليون و ( ريال 000/300/2ارائه فيش بانكي بابت واريز شهريه به مبلغ  )2

 استاد،پذيرايي، بسته آموزشي و گواهي نامه }  به انديش رهاورد ياد {شامل حق التدريسبه نام شركت سامان  IR250120000000001761804341شبا  63594تير كد
 تايك هفته قبل از برگزاري برنامه پذيرفته مي شود در غير اينصورت تنها بسته آموزشي ارائه شده ،ارسال مي گردد و درصورت پرداخت شهريه كتبي)انصراف فقط به صورت 3

  ل پرداخت گردد.شد ودر صورت عدم پرداخت مي بايست شهريه كام نخواهدهزينه مسترد 
و يا  )113خط) داخلي(10( 88318550خواهشمنداست جهت ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر در خصوص شرايط برگزاري به صورت اختصاصي در محل با شماره تلفن هاي 

  تماس حاصل فرمائيد. 88318551و يا نمابر 88327795شماره مستقيم 
 مراجعه نماييد www.sbaco.irبه آدرس سايت شركت  1396جهت اطالع از تقويم دوره هاي آموزشي و سمينارهاي ويژه سال 

 
  

 

 

ـاني  ، طبقه هشتم95تهران ، خيابان كريمخان زند، خيابان خردمند شمالي، پالك   :نشـ
 88318551www.sbaco.ir   Email: info@ sbaco.ir :نمابر )      خط 10( 88318550 :تلفن 

 

  مخاطب شناسي 
 بندي و ارزيابي اصول برنامه ريزي، بودجه 
 و  مديريت رسانه هاي نوين هاي اجتماعي شبكه 
 بحران مديريت 

 آشنايي با مدرس:  

جناب آقاي دكتر حسين امامي                                
 اجتماعي دكتري علوم ارتباطات  
  هاي نوين  رسانهروابط عمومي و مدرس دانشگاه، پژوهشگر 
  عمومي ايراننائب رئيس انجمن متخصصان روابط 

 

 

 به نام اول معلم

آينده گذاري سرمايه براي هيشاند ترينبه سازمان، كيفي آموزش دهي سامان  

 

 

 و احترامبا سالم 
 

 يفهوظ يناست و انفعان و مردم به عنوان مخاطبان درون سازماني و برون سازماني  ، مديران، كاركنان، ذيسازمان يانم يحرابطه صح يمتنظ يروابط عموم يككاركرد  ينتر اصلي
روي سازمان با  ها  و مشكالت پيش . شناخت دقيق مسالهشود ينبال مهاي صورت گرفته د ريزي اي و مبتني بر روش هاي علمي بر اساس برنامه رسانه هاي عمدتاً از كانال يارتباط

داراي مجوز آموزش كاركنان دولت از  شركت سامان به انديشاز اين رو  روابط عمومي هرسازمان موثر باشدتواند در موفقيت  نوين مديريتي مي  گيري از راهبردها و سبك رهبه
 :نمايد به شرح زير را برگزار ميآموزشي   مندي يكي از اساتيد زبده و مجرب در فضايي مطلوب دوره سازمان برنامه و بودجه استان تهران  با بهره

    
 

 

 دارای مجوز تاييد صالحيت آموزشی:
  سازمان برنامه و بودجه استان تهران 
 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 

 اداره کل تشکيالت و آموزش شهرداری تهران
 

 
 

 
 
 
 
 

 

http://www.sbaco.ir/

