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 راهنمای مطالعه کتاب
هر فصل یک بررسی کلی و مختصر از  مقدمهبخش در  -1

اختیار خواننده قرار در مطالب و موضوعات مطرح شده 

یردمی  خش گ عه ها  فعالیت. در ب برای مطال نده  خوان

و جستجو در اینترنت و به تحقیقات بیشتر به انجام 

گفتگو با دیگر افراد در خصوص فصول کتاب تشویق می 

 د.شو
این قسمت به خواننده کمک می نتایج آموزش:  بخش  -2

هر  عه  عد از مطال که ب شوند  کز  باحثی متمر بر م ند  ک

 سللاختار. در بخللش اطالعللات مزم را کسللب کننللدفصللل 

خواننده به سرعت می تواند نکات کلیدی ارائه شده هر 

 فصل را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. 
خش  -3 تاهدر ب موردی کو عات  ضوعات  مطال فاهیم و مو م

عمومی به همراه منابع تخصصی و موارد واقعی  روابط

 در زندگی روزمره با ذکر مثال ارائه شده است.

خواننده به اطالعات غنی درباره صنعت  کادردر بخش  -4

 روابط عمومی دسترسی پیدا می کند.
طیف وسیعی از موضوعات مزم مطالعات موردی در بخش  -5

معرفی شده برای ارائه در سمینارها و مطالعات خصوص 

 است.
نتایج همه موضوعات  خالصهدر انتهای هر فصل بخش  -6

 مطرح شده به صورت اجمالی آورده شده است.

 



 
 

 


