اطالعیه آموزشی
(ویژه تشکلهای اقتصادی عضو اتاق تهران)
موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران ( )ITECCبرگزار میکند

دوره آموزشی سیاستگذاری و مدیریت انتشار نشریات تشکلها
(ویژگیهای نشریه خوب ،سیات گذاری نشریه ،اصول حرفهای تولید نشریه صنفی)

مدت دوره  8 :ساعت آموزشی

اقتصاد/ی
 97/08و  ،97/08/30ساعت  09الی 13
روزها و ساعات برگزاری کارگاه  :چهارشنبه 23
مدرس  :آقای ایلچی
مخاطبان  :سردبیران مجالت ،دبیران و مسئوالن روابط عمومی تشکلهای اقتصادی عضو اتاق تهران

شرکت در کارگاه رایگان و همراه داشتن معرفینامه از تشکل مربوطه الزامی است.
سرفصلهای آموزشی :
ویژگیهای نشریه خوب :ویژگیهای گفتمانی ،سیاستگذاری ،تاثیرگذاری ،تصویری و شکلی ،محتوایی ،سبکی ،ارتباطی ،نوآوری ،پوششی،
موقعیت و جایگاهی
تعریف سیاستگذاری رسانهای در تشکلها ،کارکرد نهاد سیاستگذاری نشریات تشکلی (شورای سیاستگذاری) ،ترکیب اعضای شورای
سیاستگذاری ،نحوه سیاستگذاری رسانهای (نشریه) ،جایگاه سیاستگذاری رسانهای در سیاستهای کالن تشکل ،نقش و انواع راهبرد
رسانهای با تاکید بر نشریه ،نقش شخصیتهای فردی خبرنگار نشریات صنفی ،تکنیکهای پوشش خبری در نشریات تشکلها ،نقش
منابع خبری تولید محتوا ،نقش بازاریابی تولید محتوا در نشریات تشکلی ،ساختار سازمانی نشریات ،نحوه تولید محتوا در نشریات صنفی،
سیاستها توزیع ،نشر و اشتراک گذاری ،راهبردها و تکنیکهای تحلیل بازخورد در تخمین بودجه و انتشار نشریه
محل برگزاری خیابان وزرا (خالد اسالمبولی) – خیابان  – 21پالک  – 10طبقه اول
خواهشمند است فرم ثبت نام خود را همراه با معرفینامه از طریق نمابر88107762 :
و یا ایمیل Edu@tccim.ir :ارسال نمائید.

با توجه به محدودیت ظرفیت کالس بر اساس تاریخ ثبتنام از سوی متقاضیان کالس تشکیل میشود

جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای :

88107732

و

88107723

تماس بگیرید.

فرم ثبتنام دوره آموزشی سیاستگذاری و مدیریت انتشار نشریات تشکلها
نام و نام خانوادگی شرکتکننده  .................................................. :کد ملی ............................................ :
مقطع تحصیلی...................................:

رشته تحصیلی......................................... :
نام تشکل ............................................................. :

سمت.................................................... :

آدرس ................................................................................................................................................................. :
تلفن ثابت و همراه  ........................................................................................... :فکس................................... :
آدرس ایمیل ....................................................................................................................................................... :
شماره شناسه ملی تشکل.......................................................................................................... :
تاریخ .......................................................... :
موارد فوق مورد تایید است

امضاء دبیرکل تشکل................................................................ :

خواهشمند است فرم تکمیل شده ثبتنام را به همراه معرفینامه از طریق
نمابر 88107762 :و یا ایمیل Edu@tccim.ir :به موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی کسب و کار اتاق

بازرگانی تهران ارسال کنید.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفن  88107723 - 88107732تماس بگیرید.
کدفرم:

FR1711/00

