به نام اول معلم

شماره120322 :

سامان دهی آموزش کیفی سازمان ،ﺑﻬترین اندﻳﺸﻪ برای سرمایه گذاری آینده

زمان برگزاری :

چهارشنبه مورخ  1399/10/17از ساعت  9:00الی ، 12:30

تاریخ 99/09/17 :

نحوه برگزاری  :آنالین

سرفصل دوره :

 تعاريف و مفاهيم گزارش
 ويژگی های گزارش خوب و اثربخش

 پژوهش و جمع آوری اطالعات
 طرح ريزی و پردازش اطالعات

 شيوه های تحقيق و پژوهش در
گزارش

 ساختار گزارش

 ارائه گزارش

 محتوای گزارش

 انواع گزارش از لحاظ شکل و محتوا

 شيوه ها و سبک های گزارش نويسی

 زبان مخاطب در گزارش

 انواع گزارش در روابط عمومی

 تحقيقی و تحليلی – توصيفی و تشريحی

 سابقه و پيشينه نويسی در گزارش

(برای انواع رسانه ها اعم از راديو و

 خبری – تاريخی – تلفيقی

 مراحل تهيه گزارش

تلويزيون ،مکتوب و اجتماعی  ،بحران

 اهميت تيتر وليدنويسی در گزارش

 انتخاب موضوع

،اداری و ).....

 ويژگی های يک گزارش نويس موفق

 پايش و ارزيابی گزارش

آشنایی با مدرس :دکتر سیدشهاب سید محسنی
 دکتری ارتباطات  ،مدرس دانشگاه ،پژوهشگر رسانههای نوين  بيش از  10مقاله تخصصی پيرامون ارتباطات و روابط عمومی
 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

 مديريت اجرايی بيش از  500پروژه پژوهشی و تحقيقاتی مربوط به سازمانهاو وزارت خانه ها

 عضو انجمن بين المللی روابط عمومی ()IPRA

 مؤلف چندين کتاب آموزشی شامل :گزارش نويسی ،ارتباطات رسانه ای ،کاربرد فنون

 رئيس انجمن متخصصان روابط عمومی

شرایط ثبت نام :

رسانه ای ،کاربرد فنون مطبوعاتی در نشريه و استانداردهای ملی در روابط عمومی

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

 )1ارسال معرفی نامه ازسازمان  /شرکت متبوع باذکرشماره و تاریخ بروشوروتکمیل فرم ذیل (ثبت نام)
 )2ارائه فیش بانکی بابت واریز شهریه به مبلغ  3/600/000ريال (سه میلیون و ششصد هزار ريال) خالص به حساب جاری شماره  17618043/41بانک ملت شعبه میدان
هفت تیر کد 63594شبا  IR250120000000001761804341به نام شرکت سامان به اندیش رهاورد یاد .
)3انصراف فقط به صورت کتبی تایک هفته قبل از برگزاری برنامه پذیرفته می شود در غیر اینصورت تنها بسته آموزشی ارائه شده ،ارسال می گردد و درصورت پرداخت شهریه
هزینه مسترد نخواهد شد ودر صورت عدم پرداخت می بایست شهریه کامل پرداخت گردد.
خواهشمنداست جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر در خصوص شرایط برگزاری به صورت اختصاصی در محل با شماره تلفن های 10( 88318550خط) داخلی( )107و یا
شماره مستقیم  88841411و یا نمابر 88318551تماس حاصل فرمائید.
جهت اطالع از تقویم دوره های آموزشی و سمینارهای ویژه سال  1399به آدرس سایت شرکت  www.sbaco.irمراجعه نمایید

نشــانی :تهران  ،خیابان کريمخان زند ،خیابان خردمند شمالی ،پالک  ،95طبقه هشتم
نمابر Web:www.sbaco.ir Email: info@ sbaco.ir 88318551 :
تلفن 10( 88318550 :خط )

