طزح درس
داًطگبُ آساد اسالهیٍ -احذ تزبت جبم

ًبم درس :بازاریابی ٍ هذیریت بازار پیشرفته

استبد :هذا جاى ًثاراحوذی

دٍرُ  :کارشٌاسی ارشذ هذیریت

هذت سهبى 90 :دقیقه

اّذاف درس
ارائه هفاهین ،رٍشها ،فٌَى ٍ کارکردهای بازاریابی از ابعاد هختلف به هٌظَر ارتقای تَاًایی ٍ قذرت تفکر
داًشجَیاى در رشته هذیریت

سزفصل درس


ببساریببی ًَیي



استزاتژی ّب ٍ بزًبهِ ّبی ببساریببی



خلق رٍابط ٍفبداراًِ بلٌذ هذت



تحلیل ببسارّبی هصزفی



ضٌبسبیی بخص ّبی ببسار



تعییي ببسار ّذف



جبیگبُ(هَضع) یبی بزًذّبی تجبری



پَیبیی ّبی رقببت



طزاحی استزاتژی هحصَل



استزاتژی ّب ٍ بزًبهِ ّبی قیوت گذاری



هذیزیت ضبکِ ّبی ببساریببی یکپبرچِ



ببساریببی هستقین ٍ تعبهلی



فزٍش ضخصی



هسئَلیت اجتوبعی ببساریببی



ببساریببی اسالهی



سبخت کسب ٍ کبرّبی اسالهی ٍ جْبًی



آهیختِ ببساریببی اسالهی
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هٌبع اصلی
کاتلر ،فیلیپ .آرمسترانگ ،گری .اصول بازایابی .ترجمه بهمن فروزنده .نشر آموخته.

هٌببع بزای هطبلعِ بیطتز


کلر ،کَیي؛ کاتلر ،فلیپ .هذیریت بازاریابی .ترجوه دکتر ههذی اهیر جعفریً .شر ًص.



رٍستا ،احوذ؛ ًٍَس ،داٍر .ابراهیوی ،عبذالحویذ .هذیریت بازرایابی ،سازهاى هطالعه ٍ تذٍیي کتب علَم
اًساًی داًشگاهها (سوت).

ضیَُ ارسیببی
نوع فعاليت و توضيحات

ميزان امتياز

مشارکت کالسی

ً 2ورُ

زمانبندي

هستور در عَل ترم

ّر جلسِ چٌذ ًفر از داًشجَياى تِ صَرت تصادفي اًتخاب شذُ
تايستي هقرري تعييي شذُ از کتاب را ارايِ کٌٌذ ٍ تِ سَاالت استاد
پاسخ دٌّذ.

هستور در عَل ترم.
ًْايتا توام کارّا تا رٍز
اهتحاى پاياى ترم ارائِ
شَد.

تحقيق
ّر چٌذ جلسِ هَضَعي هرتثظ تا تحث کالس هغرح ٍ از ّوِ
داًشجَياى خَاستِ هي شَد تا پاسخ کتثي آى را تا ّفتِ تعذ ارائِ
دٌّذ.

ً 2ورُ

ارائِ کالسي
ّر داًشجَ هَظف است فصلي از کتاب را تِ دلخَاُ تا کوک ّن
گرٍّي ّاي خَد هغالعِ ٍ در هثاحث هرتَط تِ آى هشارکت داشتِ
تاشذ.

ً 5ورُ

حضَر هستور در کالس

ً 1ورُ

هستور در عَل ترم

پاياى ترم
از هغالة کالس ٍ کتاب ٍ ارايِّا

ً 10ورُ

در تاريخ تعييي شذُ
تَسظ آهَزش داًشگاُ

هستور در عَل ترم.
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