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ظران ناحب با حضور ص یران، سه نشست تخصصیا یروابط عموم ین المللین کنفرانس بیسوم يتا زمان برگزار

  شود. یبرگزار م یمتخصصان روابط عمومو 

  

  ش کنفرانس اول: یپ

  »ره کشوبکشور « یروابط عموم یپروژه اطالع رسان /يدر بحران هسته ا يرسانه ا يت هایظرف يریباورپذ

  

  ؟یچگونه خواهد بود؟ با چه روش يبه بحران هسته ا نسبت واکنش ما -

  کا؟یج آمریاست چماق و هویواکنش ما نسبت به س -

  اروپا؟ یاست بازدارندگیواکنش ما نسبت به س -

  ه؟یروس يدوپهلو يواکنش ما نسبت به حرف ها -

  ن)؟یانوس اطلس (چیاق يشفاف گرسنه نفت آن سو يریواکنش ما نسبت به عدم موضع گ -
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  و چند پرسش: ینقش روابط عموم

  ر گذاشت؟یجهان تاث یتوان بر افکار عموم یچگونه م -1

 جهان کدامند؟ یر بر افکار عمومیتاث يروش ها -2

 
  :يریجه گینت

  جهان است. یز، افکار عمومیمهمتر از هر چ

  

  ش کنفرانس دوم: یپ

   یج علم روابط عمومینشست ترو

  

  با هدف:

  مختلف جامعه يه هایو نفوذ آن در ال یکردن علم و دانش روابط عموم یهمگان -

  محور یگسترش جامعه روابط عموم -

   یج علم روابط عمومیترو يت آن و روش هایو شناساندن اهم یاطالع رسان -

  

  ش کنفرانس سوم:یپ

  کنفرانس يکردن دستاوردها یاتیعمل يراه ها یشینشست هم اند 

  

ن یهمچن و، یصلا يه هایکشور به عنوان مخاطبان و سرما یقطه نظرات جامعه روابط عمومبا ن ییبه منظور آشنا

 ياهبردر یعال ين نشست در دستور کار شورایکنفرانس، ا يکردن دستاوردها یاتیو عمل يکاربرد يراه ها

  کنفرانس قرار گرفت.

  اهداف:

  انسکردن مصوبات کنفر یاتیو عمل يکاربرد يوه هایراه ها و ش یبررس -

  شنهاداتیاز نقطه نظرات، انتقادات و پ یآگاه -

  کنفرانس ين اهداف کالن برگزارییتب -

  موجود يها ییو نارسا مشکالت یتبادل نظر و بررس -
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  ها و مقاالت یسخنران يکردن محتوا یاتیو عمل يکاربرد -

  ییو اجرا یعمل يه راه کارهایارا -

  

  شرکت کنندگان:

  ت ها و موسسات مرتبطندگان سازمان ها، شرکینما -

  یو آموزش یعلم يندگان نهادهاینما -

  یو علم یتخصص يندگان تشکل هاینما -

  یات تخصصیران نشریران مسوول و سردبیمد -

   یران و کارشناسان روابط عمومیمد -

  ندگان رسانه هاینما -

  

 شود. یات نشست ها متعاقبا اعالم مییجز


