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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

نشر   درما همكاران تالش  است كه با "دكتر حسن فراهاني آقاي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در
  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته ديباگران تهران منتشر

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 
با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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 زمیکتاب را به همسر و دختر عز نیا

 و یراهــهم اگر که کنم یم میدــتق

 یآرامشنبود، انـغشیدریب قـــعش

  .دـش ینم دایتن پــنوش يهم برا 
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  مولف مقدمه    
  

 را »ها رسانهبا  ارتباط« انوعن با یدرس ،یاجتماع در رشته علوم ارتباطات ییدانشجو يها سال در
درس را  ،حوزه نیا مطرح يها چهرهو  اننگار روزنامهاز  یعیبد نویسرکار خانم م ریبخ ادشی ،میخواند یم

 ونیزیتلو و ویراد ،مطبوعات ها رسانهمنظور از  یدهه هفتاد شمس یانیم يها سال. در آن دادند یم ارائه
 از دیبازد نهیگز نیکشور اول يا رسانه يفضا شناخت وو ارتباط  دیبازد ياست که برا ادمیخوب  ،بود

 از بعد ،و بسمقدار بود  نیرسانه هم ةحوزوز ما از آن ر درك .رنایا يخبرگزار بعد و بود هانیک روزنامه
  .شد دگرگون البته نود دهه در و متفاوت اما رسانه حوزه به نگاه یشمس هشتاد و هفتاد دهه از گذر

 یخود رسانه زندگ درهمه ما  گریگفت د توان یمشده  و متکثرمتعدد  يها رسانهبا وجود  امروزه
 یفضا زندگ کیو در کنار هم و در  »نجایا«و همه در  میندار »آنجا« گرید يریبه تعب هامروز ،میکن یم
بوده و ما آن را  جانیهم ییواژگون شود گو یهم اتوبوس نینقطه زم نیتر دوردستاگر در  .میکن یم

 را ما يا رسانهو امکانات  هايورااز فن يگرید يایشده و دن دهیدرنوردزمان و مکان  گری. دمیکن یمحس 
  .است برگرفته در

 حیو من هم بنا به توض ستین دهیپوش يفرد چیبر ه ها رسانه تیاهمدر حال حاضر  لیدل نیهم به
  موضوع آشناست. نیبا ا سطور کامالً نیآن ندارم که خواننده ا تیاهم

 ودخ يها یدگیچیپ يدارا یدر هر سطح آن به لحاظ امکانات و گستردگ ها رسانهدر  تیریاما مد روزهام
چند  ای کی و روزانه دیپادکست دار کیاگر  ایو  دیکن یم تیریرا مد یشبکه اجتماع کی ماش اگر .است

به هر  دیکن یم تیرا هدا يا رسانهمجموعه  کی تر عیوس یدر سطح ایو  دیکن یممحتوا در آن منتشر 
  .دیباش داشته یمناسبرسانه اطالعات  تیو هدا تیریدر عرصه مد ستیبا یمحال 

شده  میتنظ فصل پنج در يا رسانهعرصه با موضوعات  نیا نفعاال شتریب ییهدف آشنا باکتاب  نیا
 فصل در سپس و دینما ورود بحث به رسانه فیتعار و اتیلک ارائه با اول فصل در اردد یسع است. کتاب

از  ها رسانه با ارتباط به سومموضوع بپردازد. در فصل  حیتشر به یشناسرسانهموضوع رسانه و  با دوم
 طیمح با ارتباط توسعه يبرا يکاربرد ياه روش و دهایو نبا هادیتا با يا رسانه ریمد کی لیو تحل یمعرف
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 آشنارسانه  کی تیریتسلط بر مد يها کیتکن کتاب با انواع نیا چهارم فصل. در است شده پرداخته را
  گذشته و مطالعه متون مرتبط بدست  يها سال یط یشخص اتیتجرب اساسبر ها کیتکن نیا ،میشو یم

 کی تیو هدا تیریبهتر شدن توان مد يبرا يکاربرد يها هیتوصپنجم  فصلدر  تیدرنهاده است و آم
  .شود یممختلف طرح  يها بخشرسانه در 

شده و نوشته  يا رسانهمسئول  کی يبرا يکاربرد يها آموزش ارائهکتاب با هدف  نیا ینگاه کل کی در
و  يا رسانه يها تیمسئولدر  سندهینو یشخص اتیو با کمک گرفتن از تجرب يا رسانهاساس مطالعات بر

 نیاز حدود سه دهه مداقه در ا يا خالصهکه  دینما یم انیرا ب ییها هیتوصو  کارهاراه ،یروابط عموم
  ست.عرصه ا

به  سمینو یم سطور را نیا که یدرحال است، رییتغ و در حال توسعه دائماً ها رسانهده وننوش يفضا البته
در حال تبادل و  يمجاز ياطالعات در فضا تیلحظه هزاران با نیکه در هم کنم یمموضوع فکر  نیا

 یبخش تنها تاس دهیدارم که آنچه نوشته شد و به چاپ رس یقلبمهم اعتقاد  نیبه ا انتشار است و قطعاً
عرصه  نیقدم زدن در ا عنوان به نیو بنابرا ردیگ یبرمنگارنده در  اتیدامنه تجرب ساسابر را موضوع از
 و نانندگااز خو رو نیانقد است. از  یو حت یقابل بررس حوزه نیکمک به عالقمندان و کنشگران ا يبرا

انتشارات به  قینظرات و انتقادات خود را از طر مینما یم درخواست کتاب نیا ندهیآ و حال مخاطبان
  لحاظ گردد. يبعد يها نوشتهرسانده تا در  نجانبیا

آوردن فراهم که با مینما یم ژهیتشکر و تهران دیباگران نشر محترم ریمد غیدر یب ماتزح از انیپا در
 يرو شینگارنده در قالب کتاب پ يرا برا ها سال نیا يها آموختهتجربه و  ثبت کتاب، نیا چاپامکان 

  شما فراهم آوردند.

  

  تهران 1400ماه  بهمن ،یفراهان حسن                                                            

   

 

  

 

 




