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 فیصل کریوی
ِ ّای جذیذ در  داًطگاُ ّرات  استاد رساً
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 سیر تحًل ريابط عمًمی مدرن       
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 مسیر تحًل ريابط عمًمی

1 

3 

2 

(  سایثر)  3رٍاتط عوَهی   

( آًالیي) 2رٍایط عوَهی     

(سٌتی)  1رٍاتط عوَهی  



 راهکارهای عملی ريابط عمًمی الکتريویک

 ارتقای ظرفیت کارهٌذاى تا داًص رٍز • ارتقای داًص

آهادُ کردى 
 هحیط

 تْیٌِ سازی فرایٌذّای کاری ٍ تستر تکٌَلَشی•

 آیٌذُ ًگری
خلق عالی ترین فرصت ها برای  •

 سازمان
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) اًجوي هطاٍراى رٍاتط عوَهی اًگلستاى  PRCA ِ یی را ترای (   هراحل سِ گاً
ایجاد هحیط رٍاتط عوَهی الکترًٍیک پیطٌْاد دادُ است کِ ضاهل هَارد زیر  

:است  



 عىاصر ريابط عمًمی الکتريویک

 فىايری مدیریت هىر 
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داوش      
 

 

 

 

 

 

 



 اصًل محًری در ريابط عمًمی الکتريویک

 داًص هحَری
هطتری هذاری 
 ٍهخاطة هحَری

تٌَع در رٍش ّا ٍ 
 اتسار اطالع رساًی
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 فه آيری های کاربردی ريابط عمًمی الکتريویک

 Neswletters Eٍتْیِ خثرًاهِ الکترًٍیک•
 Emailایجاد ایویل ٍ هذیریت آى •
 Website & CMSالساهات راُ اًذازی ٍب سایت•
 Weblogsراُ اًذازی ٍتالگ ٍ هذیریت آى •
 RSS & News Readersآر اس اس ّا ٍ خثرخَاًْا •
 Search Enginesتکٌیکْا ٍ اهکاًات هَتَرّای جستجَ •
 Podcastingپادکست ّا •
 در رٍاتط عوَهی الکترًٍیک  SMSکارترد •
 Writing For the Webًَضتي ترای ٍب  •
 ٍیکی ٍ سایر داًطٌاهِ ّای آزاد•
 Internet Clipingجوع آٍری الکترًٍیکی اخثار •
 تCyberjournalismرٍزًاهِ ًگاری سایثر •
 Internet Advertisingتثلیغات ایٌترًتی •
 Web 2.0 2ٍب •
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 فه آيری های کاربردی ريابط عمًمی الکتريویک

 ایٌتراًت ٍ اکستراًت•
 کٌفراًس از راُ دٍر•
 (تلفي پیام گیر) صٌذٍق صَتی •
ِ یی•  سیستن ّای چٌذ رساً
 تاالرّای گفتگَ•
 تلَیسیَى ایٌترًتی ٍ تعاهلی•
 هثایل ّای َّضوٌذ•
  MMS پیام ّای تصَیری•
 IVRسیستن پاسخ صَتی تعاهلی •
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ان    ه ت  وج  اس از  ت  !سپ   
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: ایي سالیذ در ٍب سایت www.faisalkarimi.com  قاتل دریافت است.  

http://www.faisalkarimi.com/

