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فصل اول       تعریف ارتباط و الگو های ارتباطی 

          تعریف ارتباطات

         مدلهای ارتباطی

         مدل هارولد لسول

         مدل خطی شانون و ویور

         مدلهای تعاملی

         مدلهای تبادلی

فصل دوم       انواع ارتباطات انسانی و مهارتهای ارتباطی

         انواع ارتباطات انسانی

         ارتباطات غیر کالمی

         ارتباطات کالمی

         کاربرد تاکتیکهای سخنوری در ارتباطات

        تکنیکهای گفتگوی تلفنی

فصل سوم      انسان ، انگیزش ، هیجانات و سلسله مراتب نیازها

        انسان ، انگیزش ، هیجانات و سلسله مراتب نیازها

         ویژگیهای افراد خود شکوفا

         ناکامی در خود شکوفا شدن

         اصول توسعه فردی

فصل چهارم   ارتباطات میان فردی و مهارتهای آن

         انواع ارتباط میان فردی و مهارتهای آن

         انواع ارتباط در در ارتباطات میان فردی
         پیوستار ارتباط

1

2

6

6

7

10

11

15

16

17

19

22

36

43

44

52

54

56

59

60

60

65



7ارتـباطـات انـسانـی

        پاره ای از مفاهیم در ارتباطات میان فردی

         تمایل و نزدیکی بر اساس جاذبه های انسانی

         عوامل موثر در جاذبه های انسانی

         اعتبار و مشرو عیت در ارتباطات میان فردی

فصل پنجم     ارتباطات موثر و برنامه ریزی عصبی - کالمی

         ارتباط موثر
         نکاتی در زمینه ارتباط سازنده با دیگران

         موانع ارتباطی
         روشهای مقابله با اختالفات

         تاثیر هدف در ایجاد ارتباط موثر
         نگاهی نو به تعامل در ارتباطات انسانی 

         ارتباط هدایت شده در جهت راه حلها
         نظریه ارتباط متقابل

         برنامه ریزی عصبی کالمی
         ارتباط با دیگران بر اساس برنامه ریزی عصبی کالمی

         روشهای روبرو شدن با اعتراضات 
         انتقاد پذیری و ارتباط موثر

فصل ششم     ارتباطات انسانی ،آداب معاشرت 

         تعریف آداب معاشرت 
         نکات مهم در شروع و خاتمۀ ارتباطات

         نکات مهم آداب معاشرت در روابط عمومی
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تعریف ارتباط و الگو های ارتباطی 8

فصل هفتم     گروههای اجتماعی و فرهنگ عامه

         روانشناسی اجتماعی و رفتار در گروهها
         تعریف گروه

         ویژگیهای گروه
         نفوذ اجتماعی و تغییر دادن رفتار دیگران

         پیوستگی و همرنگی
         تعریف فولک لور و فرهنگ عامه

         ویژگیهای فرهنگ عامه
         ارتباطات و فرهنگ عامه
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