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 به نام خدا

 واحد( 2)به ارزش   «اصول بازاریابی و مدیریت بازار»کالس نامه اداره شیوه

 99-98تحصیلی دوم نیمسال 

 مخاطب: 

 97ورودی دانشجویان مقطع کارشناسی 
 کالس: مدرس

 khajeheian@ut.ac.irدکتر داتیس خواجه ئیان 

 زمان کالس: 

 15:30تا  14:00ها، ساعت شنبهدو
 مسئول هماهنگی کالس:

 sabaorfi@gmail.com :صبا عرفیخانم 

 رویکرد کالس 

دانشکده مدیریت در نظر گرفته  97درس بازاریابی و مدیریت بازار برای دانشجویان رشته مدیریت مالی ورودی 

تا  به رشته دانشجویان، تالش این کالس در ارائه درکی جامع و نه جزئی از درس بازاریابی استشده است. با توجه 

آشنا شوند و از دیدگاه نظری های گوناگون مدیریت کاربرد دارد دانشجویان نسبت به مفاهیم این حوزه وسیع که در رشته

هفته کالس، حداکثر  16شود تا در حد رو تالش میاز این العه بیشتر در آینده آماده کند. برای مطرا همچنین ذهنشان 

سازی های کالسی، شبیهپیوسته ارائه شوند و همچنین از طریق ابزارهایی مانند مطالعه موردی، تمرینمطالب جامع و به هم

 آشنایی عملی نیز با این موضوعات فراهم شود.ها و بازی کمپین

  هماهنگی مسئول 

هستند. ایشان مسئولیت دانشکده رفی از دانشجویان کارشناسی ارشد صبا عسرکار خانم هماهنگی کالس، مسئول 

برگزاری رویدادهای کالسی همچون  ،را برعهده دارند. همچنینمن ه لیه و سپس انتقال آنها بدریافت تکالیف و بررسی او

های غیرکالسی های دانشجویان در زمانسئوال و شودنیز توسط ایشان هماهنگی میامتحان شفاهی سازی و بازی شبیه

الزم است دانشجویان در تعامل مستقیم با ایشان باشند و  ،از این رودریافت و پاسخ داده خواهد شد. ایشان  نیز از طریق 

 با کمال احترام با ایشان همراهی کنند.

 زمان پاسخگویی 

اگر کسی دهم. بنابراین بین بعد از ظهر تا شب بررسی کرده و پاسخ میهای دریافتی از کالس بازاریابی را روز شنبه ایمیل

دی در روز یکشنبه تکلیفی را فرستاد یا سئوالی داشت که پاسخ به آن نیازمند صرف وقت و زمان است، احتماال تا شنبه بع

هایی که نیازمند زمان زیادی زمان آزاد پیدا کنم. البته پاسخ به اغلب پیامزودتر کند، مگر اینکه پاسخ آن را دریافت نمی

 دهم.نیست را معموال با تلفن همراه و سریع می

ام و در صفحه اول نصب کردهاتاق باز است. طبق تقویمی که پشت در دانشجویان اتاق من به روی  همچنین درِ

مشخصی را هم صرفا برای دانشجویان  هایرا به دیدار آزاد دانشجویی و زمان یهایسایتم نیز قابل مشاهده است، زمانوب
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های ده دقیقه تا نیمساعتی در ام. کافیست که ایمیل بفرستید و تقاضای وقت کنید. در بازههایم اختصاص دادهکالس

 تان گفتگو کنیم.اختیارتان هستم تا درباره موضوعات مورد عالقه

  شخصیمالحظات 

و  تری شودبخشنتیجهتواند سبب ارتباطات بهتر و هایی هستند که توجه به آنها میعمومأ افراد دارای حساسیت

جدا نیست، از  . رابطه استاد و دانشجو در یک کالس نیز از این بحثهاستهمین حساسیتتوجه به کید بازاریابی هم بر تا

 تواند به رابطه بهتر استاد دانشجو منجر شود:کنم که میاین رو مالحظاتی را خدمت دانشجویان بیان می

گانش، دترین انتظارهای یک جامعه از تحصیلگریکی از ساده .گارش و رعایت دستور زبان فارسیندقت در ( 1

وی شایسته شوم که به هیچ رهای دانشجویان مواجه میهای امالیی در نوشتهنگارش صحیح زبان معیار است. گاه با غلط

نویسی فارسی و درستباشد. از این رو خواهشمندم که بر دانشجویان تحصیالت تکمیلی و حتی دانش آموزان نیز نمی

کسر نمره قرار  من کسی را به دلیل اشتباهات نگارشی یا امالیی موردد. دقت فرمایی استفاده صحیح از عالمتهای نگارشی

حصیل را به تکالیف دوران ت .نخواهم داشتارفاقی نیز هرگز  فردیبه چنین کنم، اما دهم و از حق خود محروم نمینمی

 های ادبی خود بنگریم.عنوان تمرینی برای بهبود و حفظ مهارت

ک مطلب ی. عمومأ دانشجویان هنگام خالصه کردن بخوانم، نه زبان ترجمه را زبان خودتان را دوست دارم( 2

کنند و مبدأ می انگلیسی یا گزارش یک کتاب، علیرغم برخورداری از فصاحت بیان، خود را مقید به وفادار ماندن به زبان

ین رو پیشنهاد ای خودتان را بخوانم و از هامندم که برداشتعالقهشود من این امر سبب دشواری خواندن متن تهیه شده می

ر دو سه جمله را ههنگام استفاده از منابع خارجی، به جای ترجمه واژه به واژه یا خط به خط، هر پاراگراف یا کنم که می

را به  توانید زبان و بیان خودهنگام استفاده از منابع فارسی هم می بخوانید، سپس برداشت خود را با زبان خویش بنویسید.

ز نوشتن جمالت نیز فقط رئوس مطالب را بنویسید. اشود( )که اساساً اسالید توصیه نمیکار گیرید. هنگام ساخت اسالید 

 طوالنی و روخوانی متن هنگام ارائه پرهیز فرمایید.

جه تأکید فراوان دارم. تو« ی»و نه با تکرار « ئ»است و بر نوشتن آن با « خواجه ئیان»نام خانوادگی من 

 1در سایت فرهنگستان« دستور خط فارسی»صفحه  1را به جدول اصرار دارند « ی»دوستانی که به جایگذاری همزه با 

 کنم که همزه را به عنوان نخستین نشانه در الفبای فارسی به رسمیت شناخته است.جلب می

 

 

                                           
1 http://www.persianacademy.ir/fa/vijegidas.aspx 
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 بع امن 

خوشبختانه برای درسی مثل بازاریابی منابع خوب بسیاری وجود دارد. وجود این تعداد منبع خوب، انتخاب نهایی را کار 

هایی که به عمل آوردم و با توجه به مسیر کالس، یک منبع اصلی و سه منبع جانبی را انتخاب سازد. با بررسیدشواری می

توانند درکی مناسب از ابعاد گوناگون بازاریابی برای دانشجویان فراهم کنند. این منابع به شرح کنار هم میدر ام که کرده

 زیر هستند:

 بع اصلی: من

Principles of Marketing: Philip Kotler, Gary Armstrong, 17th Edition, 2017  

نسخه فارسی آن نیز استفاده کنند، ولی اکیداً نسخه اصلی  توانند ازشود. دانشجویان میاصل انگلیسی این کتاب تدریس می

 شود.توصیه می

 

 منابع جانبی:

2.Ahead of the Game: A Marketing Guide for Small Business 

 .ها در عملسازی کاربرد تئوریخوان برای سادهنوشت و خوشکتابی خوش

 سینا قربانلوترجمه ماکس ساترلند، : تجاری روانشناسی تبلیغات. 3

 شود. هدف از آن آشنایی با ذهن مصرف کننده است.این کتاب در دو جلسه تدریس می

4. Media Advertising Planning: Sissors and Barron, McGrawHill2010 

 ریزی تبلیغات است.شود و هدف از آن آشنا ساختن دانشجویان با برنامهاین کتاب در دو تا سه جلسه تدریس می

5. Principles of Marketing: Philip Kotler, Gary Armstrong, John Saunders, Veronica 

Wong. Prentice Hall, 1999 

 شود.تر کتاب استفاده میکه نیاز بازگشت به مفاهیم کالسیک است، از نسخه قدیمی در موارد خاص

 یکالسمکمل های فعالیت 

در نظر گرفته شده است. عنوان مکمل  بهجانبی نیز حضور فعال در کالس، دو فعالیت  منابع درسی ومطالعه  کناردر 

سازی بازاریابی توسط دانشجویان است و فعالیت دوم نیز یک بازی شبیههای آنالین بازاریابی فعالیت اول گذراندن دوره

  شود.ام میها انجاست که در کالس و در قالب گروه

 های آنالین  بازاریابی راندن دورهذ: گ1فعالیت شماره 
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های کنیم که آموزش به سادگی از طریق بسترهای آنالین در اختیار ماست. آموزشای زندگی میخوشبختانه در دوره

های دیگر ارائه و نمونه Coursera, Edx, Udemyهای آموزشی همچون های معتبر در پلتفرمآنالین که توسط دانشگاه

ها به ها استفاده کنند. این دورهترین آموزشبتوانند از باکیفیت شوند فرصتی است برای دانشجویان که در هر جای دنیامی

ها ها را بگذرانند تا از تفاوتاین دورهرود که دانشجویان میاند و انتظار های باکیفیت کالس در نظر گرفته شدهعنوان مکمل

شود گذراندن این میتوصیه  یابند.های طراز اول دنیا اطالع های میان سطح آموزش در دانشکده خود و دانشگاهو شباهت

 چند دوره پیشنهادی عبارت از موارد زیر هستند:ها از هفته اول کالس آغاز شوند. دوره

  به نشانی زیر: Introduction to Marketingدوره . 1

marketing-to-https://www.edx.org/course/introduction 

 :در هفتهساعت  5-3با حجم کار کشد هفته طول می 6شود، این دوره توسط دانشگاه بریتیش کلمبیا برگزار می

 

 به نشانی زیر: Market Segmentation Analysisبندی بازار دوره بخش. 2

https://www.edx.org/course/market-segmentation-analysis 

 ساعت کار در هفته. 8-6با حجم  کشدهفته به طول می 5شود و این دوره توسط دانشگاه کویینزلند برگزار می

https://www.edx.org/course/introduction-to-marketing
https://www.edx.org/course/market-segmentation-analysis
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 به نشانی زیر: Marketing Management   مدیریت بازاریابی دوره

management-https://www.edx.org/course/marketing 

 ساعت در هفته. 4-2کشد با حجم کار هفته طول می 9شود و برگزار می IIMBاین دوره توسط دانشگاه هندی 

 

 

https://www.edx.org/course/marketing-management
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 Marketing Analytics: Marketing «تحلیل بازاریابی: راهبردهای سنجش بازاریابی»دوره 

Measurement Strategy  :به نشانی زیر 

analytics-https://www.edx.org/course/marketing 

 10-8ای با حجم کار هفته 12دوره  یک شود شاملگزار میبر توسط دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورکاین دوره 

 ساعت در هفته.

 

 

  سازی بازاریابیبازی شبیه: 2فعالیت شماره 

های خوبی وجود دارند. یکی از ابزارهای خوب برای آموختن، بازی است و خوشبختانه در زمینه بازاریابی بازی

اختصاص خواهد یافت و در این بازی دانشجویان   Marketing Simulationهای کالس به اجرای بازی یکی از جلسه

تمرکز اصلی بازی بر برگزار کنند. های بازاریابی را آموزند چگونه در فضای رقابتی فعالیتمیهای بازاریاب در قالب تیم

 رقابت در یک بازار رقابتی است. و  Market Positioningدر بازار یابی موقعیت

 

 

 

https://www.edx.org/course/marketing-analytics
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 ارزیابی نهایی 

 میزان نمره موضوع  

 نمره 2 (1398)اسفند  اول ترم آزمون میان 1

 نمره 2 (1399)اردیبهشت  آزمون میان ترم دوم 2

 نمره 2  گذراندن دوره آنالین بازاریابی 3

 نمره 4 تکالیف کالسی 4

 نمره 1 آزمون شفاهی  5

 نمره 1 نظر شخصی 6

 نمره 10 ترمامتحان پایان  7

 نمره 22 نمره ارفاقی( 2)شامل  جمع نمرات 

 

کنید، پیشاپیش سپاسگزارم. امیدوارم برای شما از اینکه با همکاری و تالش خود به یادگیری جمعی کمک می

 خوب در آینده تحصیلی و کاری باشم.همکاری همراهی خوب در طول ترم و 

 با احترام 

 داتیس خواجه ئیان 

 1398ماه بهمن 

 


