
1 
 

  

  

  نویسنده  (کتاب) عنوان  ردیف

  نورالهدي منگنه  آداب معاشرت  1

  باقریان مهدي ـ بشیر حسن  اجتماعی مسئولیت و عمومی روابط پژوهی آینده  2

  شیر تنگ قربانعلی  تصویري ارتباطات  3

  مغز بیدار محمد علی  دوم چاپ ـ غیرکالمی ارتباطات  4

  اسماعیل کریمیان کاکلی  ارتباطات موثر جهانی  5

  حسن بشیر  ها  و راهبردها) (دیدگاه عمومی روابطارتباطات و   6

  اي ایله یحیایی احمد  )اول جلد( عمومی روابط استانداردهاي  7

  اي ایـله یحیایـی احمـد  )دوم جلد( عمومی روابط استانداردهاي  8

  سیدمحسنی سیدشهاب 

   بـاقـــریــان مـهــدي 

  قوامـی حسـیـن سـیـد

  مـیـرشــاهـی عـــادل

  مهدي باقریان  )سوم جلد( عمومی روابط استانداردهاي  9

  اي ایله یحیایی احمد  استانداردهاي تشریفات  10

  کارگزار روابط عمومیموسسه   اصول اخالقی هوش مصنوعی در روابط عمومی  11

 صمدي اهللا برات ـ اي ایله یحیایی احمد  تشریفات آداب و اصول  12

   راد

  پرایس وینسنت  افکارعمومی  13

  جیمز اي گرونیگ  عمومی روابطزایی  اندیشه  14

  رابرت فیلیپس  مرده است عمومی روابطباور کن   15

  ران اسمیت-کریگ میاموتو  عمومی روابطریزي استراتژیک براي  برنامه  16

  فروزفر علی  عمومی روابط در انتشارات ریزي برنامه  17

  گرگوري آن  عمومی روابط هاي کمپین مدیریت و ریزي برنامه  18

  گان بابازاده زهرا ـ منش رزاق ناصر  )جلدي سه دوره( عمومی روابط بزرگان  19

  اسماعیل کریمیان کاکلی  پنج گفتار مدیریت محتوا  20

  شیر تنگ قربانعلی  »پوستر«  21

  سعید معادي  تکریم ارباب رجوع  22

    باقریان مهدي  عمومی روابط طالیی جوایز  23

  محسن زادهمحمدجواد   حضرت زینب کبري علیهاالسالم سردبیر رسانه عاشورا  24

  بریگز مارك  دو خبرنگاري  25

  اندي گرین  عمومی روابطخالقیت در   26



2 
 

  بشیر حسن  )ارتباطات اول جلد( ارتباطات علوم دانشنامه  27

  بشیر حسن  )عمومی روابط دوم جلد( ارتباطات علوم دانشنامه  28

  عمومی روابط کارگزار انتشارات  )1394( عمومی روابط کارگزار دایرکتوري  29

  هیث رابرت  )دوجلدي( عمومی روابط المعارف دایره  30

  باغانی مریم ـ مسعودي امیدعلی  اسالمی عمومی روابط شناخت بر درآمدي  31

  منصور شیخ االسالمی OKRدستورالعمل قطعی اهداف و نتایج کلیدي   32

  محسن داوري  راهنماي ارتباطات دامپزشکی  33

  ارتباطی هاي مهارت و عمومی روابط راهنماي  34

  )ها شرکت عامل مدیران و ها سازمان روساي ویژه(

  کمرئی هادي

  باقریان مهدي  وب صفحات ویرایش و نگارش راهنماي  35

  گان بابازاده زهرا  دو عمومی روابط مرجع راهنماي  36

  تهرانی بلوریان محمد  رسانه  37

  حنانه باقریان  رسانه اجتماعی  38

  هاپکینز لی ـ کوك ترور  )دو  وب قدرت با آشنایی( اجتماعی هاي رسانه  39

  باقریان مهدي  انسانی عمومی روابط  40

  باقریان مهدي ـ بشیر حسن  اسالمی عمومی روابط  41

      

  میرشاهی عادل  اینترنتی عمومی روابط  42

  بصیریان محمد  توانمند عمومی روابط  43

  مهدي باقریان -حسن بشیر  دانش محور عمومی روابط  44

  شنتون جان  دیجیتال عصر در عمومی روابط  45

  باقریان مهدي  کرونا عصر در عمومی روابط  46

  حنانه باقریان - مهدي باقریان  در عصر هوش مصنوعی عمومی روابط  47

  نویسندگان از جمعی  جهانی کالس در عمومی روابط کتاب  48

  جاللی اکبر علی دکتر  دو عمومی روابط  49

  برکنریج.دیریدکی  دو عمومی روابط  50

  باقریان مهدي  )دو جلدي(دولتی  عمومی روابط  51

  ترجمه حنانه باقریان-پاول وینر  سازمانی عمومی روابط  52

  نولت الرنس ـ ویلکاکس دنیس  اي رسانه فنون و نوشتاري عمومی روابط  53

  صفاري محمد  تبلیغات جدید فنون و عمومی روابط  54

  ربیعی حسن  یکپارچه عمومی روابط  55

  مهدي باقریان  نگاري پهپادي روزنامه  56

(مجموعه  عمومی روابطرویکردهاي نوین کاربردي خالقیت در   57

  مقاالت کنفرانس)

  مهدي باقریان -حسن بشیر

  عمومی روابط کارگزار موسسه  )هاي قبل سال( عمومی روابط تخصصی سالنامه  58

  مهدي باقریان  )1399( عمومی روابط تخصصی سالنامه  59

  مهدي باقریان  عمومی روابطسناریونگاري در   60

  مهدي باقریان -حسن بشیر  عمومی روابطسناریونویسی در مدیریت   61

  رایت کی رونالد  )عمومی روابط و اینترنت مورد در(جمعی ارتباط سیاست  62

  بشیر حسن  عمومی روابط نوین گفتار شش  63

  باقریان مهدي  عمومی روابط در آن کاربرد و عکس  64

  عدنان حاجی حمدان محد پروفسور  عمومی روابط واژگان توصیفی فرهنگ  65

  باقریان مهدي  کاربردي عمومی روابط فلسفه  66



3 
 

  باقریان مهدي  سوم چاپ ـ عمومی روابط فنون  67

  باقریان مهدي  خبرنامه ویژه) 2(عمومی روابط فنون  68

  محسنی سید شهاب سید  عمومی روابط در اي رسانه فنون کاربرد  69

  محسنی سید شهاب سید  نشریه در مطبوعاتی فنون کاربرد  70

 عمومی روابط المللی بین کنفرانس دومین مقاالت خالصه کتاب  71

  ایران

  عمومی روابط کنفرانس دبیرخانه

 عمومی روابط المللی بین کنفرانس سومین مقاالت خالصه کتاب  72

  ایران

  عمومی روابط کنفرانس دبیرخانه

 عمومی روابط المللی بین کنفرانس چهارمین مقاالت خالصه کتاب  73

  ایران

  عمومی روابط کنفرانس دبیرخانه

 عمومی روابط المللی بین کنفرانس پنجمینمقاالت  خالصه کتاب  74

  ایران

  عمومی روابط کنفرانس دبیرخانه

 مسلمان کارگزاران جهانی کنگره دومین مقاالت کتاب خالصه  75

  عمومی روابط

  عمومی روابط کنفرانس دبیرخانه

  عمومی روابط کنفرانس دبیرخانه  2عمومی روابط المللی بین همایش مقاالت اولین مجموعه کتاب  76

 عمومی روابط المللی بین کنفرانس اولینمقاالت  مجموعه کتاب  77

  ایران

  عمومی روابط کنفرانس دبیرخانه

 عمومی روابط المللی بین کنفرانس ششمینمقاالت  مجموعه کتاب  78

  ایران

  عمومی روابط کنفرانس دبیرخانه

  محسنی سید شهاب سید  عمومی روابط در نویسی گزارش  79

   اي ایله یحیایی احمد  عمومی روابط مبانی  80

  یعقوبی سعید  الکترونیک عمومی روابط مبانی  81

  حنانه باقریان  عمومی روابطاندیشی در  مثبت  82

  باقریان مهدي  بحران مدیریت  83

  باقریان مهدي  مدیریت پاسخگویی  84

  فر گلچین شادي ـ بختایی امیر  اینترنتی تبلیغات مدیریت  85

  اي ایله یحیایی احمد  تشریفات مدیریت  86

  باقریان مهدي  بروشور انتشار و تولید مدیریت  87

  براگ ام استیون  گذار سرمایه روابط مدیریت  88

  حسنی فرنود  الکترونیکی عمومی روابط مدیریت  87

  ربیعی حسن  اعتبار و شهرت مدیریت  89

  باقریان مهدي  )گردهمایی برگزاري فنون و اصول(گردهمایی  مدیریت  90

  باقریان مهدي  عمومی روابط در مستندسازي مدیریت  91

  کمرئی هادي ـ باقریان مهدي  نمایشگاه مدیریت  92

  مهدي باقریان-حسن بشیر  مدیریت و برنامه ریزي روابط عمومی تجربه محور  93

  حنانه باقریان  مرا قانع کنید (رازهاي ترغیب)  94

  ربیعی حسن  عمومی روابط زاویه از اجتماعی مسئولیت  95

  مهدي باقریان  در عصر کرونا اجتماعی مسئولیت  96

  مهدي باقریان  عمومی روابطمقررات   97

  مهدي باقریان  هاي ارتباطی موثر مهارت  98

  زاده محسن محمدجواد  عمومی روابط مخاطبان جذب در گرافیکی ارتباطات نقش  99

شرکت  -جهانی هواشناسیسازمان   ها در مدیریت سیل نقش رسانه  100

  جهانی آب



4 
 

  هاي ول ویلیامز  سخنرانی برگزیده عصر ما 20  101

 

 

 

 

 

  ردیف
  )هاي آموزشی بسته( عنوان

  نویسنده

  نظري محمدرضا  راهبردي مدیریت و ریزي برنامه اصول  1

  جاللی اکبر علی  الکترونیک عمومی روابط ایجاد جهت در عملی اقدامات  2

  یعقوبی سعید  اینترنتی عمومی روابط در ارتباطی الگوي  3

  میرشاهی عادل  عمومی روابط در اینفوگرافیک  4

 مسئولیت و حاکمیت ترویج مرکز  کشور بانکداري صنعت در شرکتی اجتماعی مسئولیت سمت به حرکت  5

  رکتیش

  امامی حسین  موبایل عصر در عمومی روابط  6

  محمدي علی  تصویرسازي و عمومی روابط  7

  امامی حسین  وب فضاي در نگارش هاي شیوه  8

  کتابدار علیرضا  الکترونیک عمومی روابط در خبرنویسی نوین هاي شیوه  9

  امیرمظاهري امیرمسعود دکتر  ها عمومی روابط در محتوا تحلیل کاربرد  10

  ایلچی محسن  اقتصادي خبرنویسی آموزش کارگاه  11

  رولر ون بتک  تفکري ارتباطات مدیریت  12

  زارعیان داود  ها رسانه با ارتباط مدیریت  13

  بیان الدین حسام  بحران  مدیریت  14

  تهرانی بلوریان محمد دکتر  رجوع ارباب تکریم و مداري مشتري  15

  

  



5 
 

 

  

  ردیف
  )هاي فشرده لوح( عنوان

  )1ـ2ـ 3( نویسی گزارش اصول  1

  )استراتژیک مدیریت( راهبردي ریزي برنامه مدیریت اصول  2

  عمومی روابط به عموم بازگردان  3

  عمومی روابط در تازه انقالبی: پادکستینگ  4

  عمومی روابط سازمانی برفرهنگ اطالعاتی هاي بزرگراه تاثیر  5

  سازمانی نوین مدیریت در ارتباطات و اطالعات فناوري تاثیر  6

  موثر تلفنی تماس  7

  اجتماعی هاي رسانه و دو عمومی روابط در ارتباط انسانی هاي شیوه و انسانی نیروي توسعه  8

  موثر جلسات  9

  کنیم؟ سخنرانی چگونه  10

  مدیریت بهسازي براي عملی راهنماي  11

  موثر گفتن سخن هاي راه  12

  وظایف و اهمیت ،عمومی روابط  13

  سوم هزاره عمومی روابط مدیریت نوین فضاي دو، عمومی روابط  14

  سوم هزاره در عمومی روابط  15

  تر گلوبال و تر اي رسانه مدرن، عمومی روابط  16

   انسانی توسعه و عمومی روابط  17

  عمومی روابط روانشناسی  18

  رسانی اطالع هاي کمپین تدوین هاي روش  19

  مراجعین با ارتباط مناسب هاي روش  20

  ها رسانه در خبر محتوي تولید امروزین رویکردهاي  21

  عمومی روابط رویکرد با انسانی منابع هدایت و توانمندسازي رهبري،  22

  موثر سخنرانی  23

  عمومی روابط سرود  24

  موثر ارتباط و ارتباطی هاي مهارت تخصصی سمینار  25

  )DVD عدد1(ایران  عمومی روابطهاي  مسایل و چالشین رخداد ملی بررسی سوم  26

  1- 2- 3الکترونیک عمومی روابط در خبرنویسی نوین هاي شیوه  27

  ریزي برنامه مراحل و فرایند  28

  عمومی روابطدر آن کاربردهاي و اطالعات فناوري  29

  عمومی روابط و ارتباطات ملی روز جشن و همایش دومین فشرده لوح  30

  )DVD عدد2( ایران عمومی روابط هاي چالش و مسایل بررسی ملی رخداد اولین هاي سخنرانی فشرده لوح  31

  )DVD عدد 3( ایران عمومی روابط المللی بین کنفرانس یازدهمین هاي سخنرانی فشرده لوح  32

  )DVD عدد2( ایران عمومی روابط المللی بین کنفرانس دوازدهمین هاي سخنرانی فشرده لوح  33

  )DVD عدد2( ایران عمومی روابط المللی بین کنفرانس سیزدهمین هاي سخنرانی فشرده لوح  34

  )DVD عدد3( ایران عمومی روابط المللی بین کنفرانس چهاردهمین هاي سخنرانی فشرده لوح  35

  )DVD عدد3( ایران عمومی روابط المللی بین کنفرانس پانزدهمین هاي سخنرانی فشرده لوح  36

  )DVD عدد2( عمومی روابط انتشارات ملی جشنواره یازدهمین هاي سخنرانی فشرده لوح  37

  )DVD عدد 2( وب فضاي در نگارش هاي شیوه فشرده لوح  38



6 
 

  ریزي برنامه هدف و ماهیت  39

  )DVD عدد 3( عمومی روابط انتشارات ملی جشنواره دهمین دي وي دي مجموعه  40

  )DVD عدد 3( بانکداري صنعت در عمومی روابط نقش بررسی همایش نخستین دي وي دي مجموعه  41

  )یکپارچه عمومی روابط( ایران عمومی روابط المللی بین کنفرانس دهمین هاي سخنرانی مجموعه  42

  ایران عمومی روابط هاي چالش و مسائل بررسی ملی رخداد اولین مدیاي مولتی  43

  ایران عمومی روابط هاي چالش و مسائل بررسی ملی رخداد دومین مدیاي مولتی  44

  عمومی روابط و زن ملی همایش اولین مدیاي مولتی  45

  )PR 2.0( دو عمومی روابط المللی بین همایش اولین  مدیاي مولتی  46

  ایران عمومی روابط المللی بین کنفرانس دومین مدیاي مولتی  47

  ایران عمومی روابط المللی بین کنفرانس چهارمین مدیاي مولتی  48

  ایران عمومی روابط المللی بین کنفرانس پنجمین مدیاي مولتی  49

  ایران عمومی روابط المللی بین کنفرانس ششمین مدیاي مولتی  50

  ایران عمومی روابط المللی بین کنفرانس هفتمین مدیاي مولتی  51

  ایران عمومی روابط المللی بین کنفرانس دهمین مدیاي مولتی  52

  ایران عمومی روابط المللی بین کنفرانس یازدهمین مدیاي مولتی  53

  ایران عمومی روابط المللی بین کنفرانس سیزدهمین مدیاي مولتی  54

  بحران مدیریت  55

  )DVD عدد 3( تشریفات مدیریت  56

  )DVD عدد 2( کاربردي تشریفات مدیریت  57

  عمومی روابط در الکترونیکی خبرنامه مدیریت  58

  عمومی روابط مدیریت  59

  عمومی روابط مدیران انتصاب و انتخاب نظام  60

  

  ردیف
  )پوستر( عنوان

  »آتن« اخالقی منشور پوستر  1

  

  

  

  

  

 


