
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

119155 شماره:  

25/03/98 : تاریخ  

 

 هتل ورزش ،تهران ، 00:16الی  30:8از ساعت  1398ماه  مرداد  10مورخ  پنجشنبه : زمان و مکان برگزاری

: کارگاهسرفصل   

  ها ویژگی و تعاریف مخاطب؛ 

 مخاطبان بندي تقسيم 

 شناسی مخاطب اصول 

 مخاطب به مرتبط هاي نظریه 

 اقناع تكنيكهاي و مخاطبان از نيازسنجی 

 شناسی مخاطب علمی هاي روش 

.در پایان، به تمامی شرکت کنندگان گواهینامه معتبر اعطاء خواهد گردید   

 
 شرایط ثبت نام :

 ارسال معرفی نامه ازسازمان / شرکت متبوع باذکرشماره و تاریخ بروشوروتکمیل فرم ذیل )ثبت نام( (1

بانک ملت شعبه میدان هفت تیر  41/17618043به حساب جاری شماره  خالصهزار ريال( نهصدو  نپنج میلیو) ريال000/900/5ارائه فیش بانکی بابت واریز شهریه به مبلغ  (2

 ذیرایی، بسته آموزشی و گواهی نامه { نهار و پ استاد به اندیش رهاورد یاد }شامل حق التدریسبه نام شرکت سامان  IR250120000000001761804341شبا  63594کد

هزینه  تایک هفته قبل از برگزاری برنامه پذیرفته می شود در غیر اینصورت تنها بسته آموزشی ارائه شده ،ارسال می گردد و درصورت پرداخت شهریه کتبی(انصراف فقط به صورت 3

  گردد. شد ودر صورت عدم پرداخت می بایست شهریه کامل پرداخت نخواهدمسترد 

و یا شماره  (107خط( داخلی)10) 88318550خواهشمنداست جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر در خصوص شرایط برگزاری به صورت اختصاصی در محل با شماره تلفن های 

  تماس حاصل فرمائید. 88318551و یا نمابر 88841411مستقیم 

 مراجعه نمایید www.sbaco.irبه آدرس سایت شرکت  1398 ویژه سالجهت اطالع از تقویم دوره های آموزشی و سمینارهای 

 

  

 

 

ـانی  ، طبقه هشتم95تهران ، خیابان کريمخان زند، خیابان خردمند شمالی، پالک   :نشـ
 88318551www.sbaco.ir   Email: info@ sbaco.ir :نمابر (      خط 10) 88318550 :تلفن 

 

 آشنایی با مدرس: 

دکتر حسین امامی     

 اجتماعی دکتري علوم ارتباطات 

 نائب رئيس انجمن متخصصان روابط عمومی ایران 

  هاي نوین رسانهروابط عمومی و مدرس دانشگاه، پژوهشگر 

 

 

 به نام اول معلم

آینده گذاری سرمایه برای هیشاند ترینبه سازمان، کیفی آموزش دهی سامان  

 

 

 و احترامبا سالم 
 

 احساسات، ها، خواسته مطالعه شناسی، مخاطب. کنند شناسایی را مخاطبان نیازهای و ها خواسته باید که هستند روبرو سازمان در مخاطبان انواع با ها عمومی روابط
 را هریک پیام عالیقشان، و نیازها و آنها شناخت از بعد کند می کمک ما به شناسی مخاطب. است رسانه و عمومی روابط یک مخاطبان نگرانی و ها دغدغه نیازها،

شرکت از این رو . باشد تر اثربخش تا دارد هایی تکنیک هم پیام آن ساخت نحوه. کنیم استفاده اوست به پیام رسیدن راه موثرترین که ای رسانه از و کرده طراحی
 :نمایدآموزشی به شرح زیر را برگزار میتکنیک های مخاطب شناسی در روابط عمومی کارگاه  با هدف آموزش سامان به اندیش

    
 

 

http://www.sbaco.ir/



