
 " کارگاه تجربه و نوآوری؛ نگاهی نو به آموزش روابظ عمومی در ایران "

 اسفندماه 1و  7مورخ  81 الی9 ساعت:  زمان

 

  871خیابان عالقانی، نبش خیابان موسوی، پالک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران؛ :  مکان

 ریال 7،177،777هسینه: برای هر نفر

 798:9:87191 تماس شماره به روسیس هیمرض خانم تماس:

 

 ثزًبهِ رٍیذاد:

 

 ّبی تخصصیًشستالف: 

ريوذ کٍ تا حضًر  تٍ ضمار می« وقص آفریىی رياتط ػمًمی در تًاومىذسازی اجتماػی»گفت ي گًَای راَثردی، در ياقغ تٍ وًػی تثییه  

سیاستمذاران ي مذیران ارضذ اجرایی از دیگر سً ترگسار َای اقتصاد، جامؼٍ ضىاسی ي ارتثاطات از یکسً ي  متخصصاوی از حًزٌ

تًاوىذ تر اساس تروامٍ زمان تىذی اػالم  ضًوذ ي ضرکت کىىذگان می َای آمًزضی ترگسار می َا، َمسمان تا کارگاٌ ضًوذ. ایه پاول می

 َای مًرد ػالقٍ خًد ضرکت کىىذ. َا ي پاول ضذٌ تٍ تىايب در کارگاٌ

 م ارتجبعی در اصالح ًگزش ثِ هقَلِ هغبلجِ گزی ٍ پبسخگَییًشست اٍل:  عولکزد ًظب

 تُمه ماٌ، صثح ايلیه ريز ريیذاد 7زمان ترگساری: 

 ًشست دٍم: عولکزد ًظبم ارتجبعی در تَضیح راثغِ ثْزُ ٍری ٍ ثزخَرداری

 تُمه ماٌ، ػصر ايلیه ريز ريیذاد 7زمان ترگساری: 

 جت فسبد ٍ ًبکبرآهذیًشست سَم: عولکزد ًظبم ارتجبعی در تجییي ًس

 تُمه ماٌ، ػصر ديمیه ريز ريیذاد 8زمان ترگساری: 

 

 



 ّبکبرگبُة: 

َا  اوذ ي از ایه مىظر َمٍ آن َا تٍ افراد طراحی ضذٌ َای ایه ريیذاد، تا َذف اوتقال تجرتیات ي آمًزش اوًاػی از مُارت تیطتر کارگاٌ

کارگاٌ  2وًتت ي در َر وًتت  2کارگاٌ در  52ضًوذ. در مجمًع در طًل ريزَای ترگساری ريیذاد،  تقریثاً ترای وخستیه تار ارائٍ می

ضًد تا ضرکت کىىذکان، فازؽ از اتؼاد سازمان خًیص، تتًاوىذ تر اساس ػالیق یا پست  َا سثة می ضًد. تىًع کارگاٌ ار میَمسمان ترگس

 .َایی تیامًزوذ سازماوی، مُارت

رٌ َای مرتثط ي ویس اسىاد پطتیثان ي مًرد ویاز ضرکت کىىذگان تُ مذرسان َر کارگاٌ از تجرتیات مًفق یا وامًفق سازماوی در حًزٌ

 .َای کًتاٌ ارائٍ خًاَىذ داد گرفتٍ ي ػاليٌ تر آن تٍ ضرکت کىىذگاوی کٍ مایلىذ تجرتیات خًد را تا دیگران طرح کىىذ، فرصت

َای گفت ي گًَای راَثردی ضرکت کىذ. تروامٍ زمان تىذی تٍ ضرکت  کارگاٌ حضًر یاتذ ي یا در پاول 2تًاوذ در  َر ضرکت کىىذٌ می

 .َای مًرد وظر خًد را اوتخاب کىىذ َا یا پاول تا پیص از ترگساری ريیذاد، کارگاٌدَذ  کىىذگان فرصت می

 

 گردد:ها در جدول تقدیم حضور میاعالعات مربوط به برنامه کارگاه

 صجح رٍس اٍل  گزٍُ هحتَایی ارائِ دٌّذُ ًبم کبرگبُ کذ

  11تب  11 تَسعِ خالقیت هحوذ هعتوذی پزداسی در تَلیذ پیبم اس ًگبُ کپی رایتیٌگایذُ 1

سبسی ّبی آى در هتٌَعایٌستبگزام ٍ ظزفیت 1

 هحتَا

  11تب  11 هذیزیت هحتَا جَاد افتبدُ

  11تب  11 هذیزیت ثزًذ ٍ ثبساریبثی سیذّبشن شزیفی ّبی ثزگشاری ًوبیشگبُ هَفقتکٌیک 3

  11تب  11 هذیزیت هخبعجبى/ هشتزیبى داٍد سارعیبى ّبهذیزیت ارتجبط ثب رسبًِ 4

ّبی تجلیغبتی در فضبی هجبسیکوپیي 5   11تب  11 هذیزیت ثزًذ ٍ ثبساریبثی علیزضب کتبثذار 

  15:31تب  14 هذیزیت ثزًذ ٍ ثبساریبثی ثْشاد حسیي عجبسی ثبساریبثی دیجیتبل 6

15:31تب  14 هذیزیت هحتَا هْذی جلیلی ّبی تَلیذ هحتَا در فضبی هجبسیتکٌیک 7  

ّبی کبرثزدی ّب ٍ تکٌیکهحتَای رسبًِتحلیل  8

 کزدى آى

15:31تب  14 هذیزیت هحتَا عبلیِ اشتزی  

15:31تب  14 هذیزیت ثزًذ ٍ ثبساریبثی شْزساد اسفزجبًی اصَل ثزًذ شخصی 9  

15:31تب  14 هذیزیت هخبعجبى/ هشتزیبى ثیذارهغش رٍاثظ عوَهی ٍ تشزیفبت 11  

اعالع ّبی خجزی ٍ اصَل تذٍیي کوپیي 11

 رسبًی

ریشی ٍ هذیزیت رٍاثظ عوَهیثزًبهِ هْزداد خلیلی 17:31تب  16   

ریشی ٍ هذیزیت رٍاثظ عوَهیثزًبهِ هحوذرضب عزة ارتقبی جبیگبُ رٍاثظ عوَهی در درٍى سبسهبى 11 17:31تب  16   

ّبی ًَیيجذاة کزدى هحتَا ثِ رٍش 13 دٍستحسي ًوک  17:31تب  16 هذیزیت هحتَا   

ّبی جذاة ثزای خَاًب شذى هحتَاارائِ 14 17:31تب  16 هذیزیت هحتَا حویذرضب خبتًَی   

ّبسبیتسبسی ٍ ارتقبی ٍةّبی ثْیٌِتکٌیک 15 17:31تب  16 هذیزیت هحتَا حویذ ضیبیی پزٍر   



  دٍمصجح رٍس گزٍُ هحتَایی ارائِ دٌّذُ ًبم کبرگبُ کذ

خالقیتتَسعِ  ثْزام جاللی پَر ٌّز ٍ رٍاثظ عوَهی 16   11تب  11 

  11تب  11 هذیزیت هحتَا حسیي اهبهی سَاد رسبًِ ای 17

  11تب  11 هذیزیت ثزًذ ٍ ثبساریبثی علیجبُ شْزثبًَیی اصَل ثزًذسبسی 18

  11تب  11 هذیزیت ثزًذ ٍ ثبساریبثی اشکبى خَاجِ ًَری چغَر ثب آصاًس تجلیغبت خَد کبر کٌین؟ 19

تغییز در هفَْم هخبعت ٍ ّبی تعبهلی  ٍ رسبًِ 11

 هحتَا

  11تب  11 هذیزیت هخبعجبى/ هشتزیبى یًَس شکزخَاُ

ّبی تذٍیي ثزًبهِ سبالًِچبرچَة 11   15:31تب  14 ثزًبهِ ریشی ٍ هذیزیت رٍاثظ عوَهی حویذ شکزی خبًقبُ 

ّبی کَچکهذیزیت رٍاثظ عوَهی در ثٌگبُ 11 عوَهی ثزًبهِ ریشی ٍ هذیزیت رٍاثظ یلذا فزیَرصذری    15:31تب  14 

  15:31تب  14 هذیزیت هحتَا هیثن کیْبًی اصَل ثبساریبثی هحتَا 13

  15:31تب  14 هذیزیت ثزًذ ٍ ثبساریبثی تبیوبس هصغفبیی هثلث رٍاثظ عوَهی، ثزًذ ٍ هسئَلیت اجتوبعی 14

15:31تب  14 تَسعِ خالقیت اهیذ ًججب استزاتضی خالقیت 15  

 


