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  بازاریابی بین الملل از دکتر محمد علی بابایی زکلیکی    انتشارات سمت 

  جکلین استون،افسون اینترنت،رموز موفقیت پیشگامان تجارت الکترونیک،ترجمه:آزیتا و آنیتا ذوالنور،انتشارات ارمغان نشر
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 شیوه ارزیابی كالس:

  فعالیت کالسی و انجام و ارسال به موقع تمرینات وcase study (10 )نمره 

 ( 10آزمون پایان ترم )نمره 

  .منبع آزمون پایان ترم مطالب ارائه شده در کالس و تمرینها و مطالعات موردی انجام شده است 

 

 

 

 پایگاه های مطالعاتی: 

1.      Emerald 

2.      Elsevier 

3.      Ebsco 

4.      Magiran (پایگاه تخصصی نشریات کشور) 

 هادانشگاه مدیریت دانشکدههای های کتابخانه     .5



 ی و آموزشی انجمن ها و مراکز تخصصی مانند: رسان اطالع وبسایتهای     .6 

 آمریکا بازاریابی انجمن (AMA :)www.marketingpower.com 

 ایران تجاری توسعه سازمان (TPO :)www.tpo.ir 

 ایران علمی ومدارک مرکزاطالعات :www.irandoc.ir 

  

 :مراجع مطالعاتی 

 وانگلیسی فارسی کتب     .1

 وانگلیسی فارسی مقاله     .2

س، عالمه طباطبایی، شهید بهشتی، مدر تهران،تربیت دانشگاههای مدیریت های دانشکده ارشدودکتری های نامه پایان     .3
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 سرفصل درس

 

 (دید داخلی سازمان)مفاهیم مدیریت بازار  جلسه اول

 (دید خارجی سازمان)انواع مختلف بازار و محیط بازاریابی 

 تقسیمات بازار و نیازهای مختلف خریدار  جلسه دوم

 رفتار خریدار   جلسه سوم

http://www.marketingpower.com/
http://www.tpo.ir/
http://www.irandoc.ir/


  اندازه گیری کمی بازار و پیش بینی فروش 

 اهداف بازارگانی و سازمان بازاریابی  جلسه چهارم

 برنامه ریزی بازاریابی عمومی و بازاریابی بیمه مخصوص  جلسه پنجم

 نحوه تصمیم گیری در زمینه بازاریابی  جلسه ششم

 تحقیقات بازاریابی و آشنایی با روش های تجزیه و تحلیل  جلسه هفتم

 سیستم های بازاریابی و انواع مدل های بازاریابی   جلسه هشتم 

 چگونگی ایجاد خالقیت در مدیریت بازاریابی   جلسه نهم

 بازاریابی الکترونیک 

 بازارهای رقابتی   جلسه دهم

 آشنایی با خوشه های صنعتی 

 


