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هدف دوره
این سوال طی سالهای اخیر همیشه دغدغه من بوده:

چطــوری بــا کمتر یــن حــد ســرمایهگذاری بــرای تبلیغــات و بازاریابــی بیشتریــن
ســود و درآمــد رو بــرای ســازمان بگیر یــم؟
بــرای دادن جــواب بــه ایــن ســوال مجبــور شــدم چنــد ســال درس بخونــم ،هــزاران ســاعت بیــرون از دانشــگاه
نکــه چنــد ده میلیــارد تومــان پــول در تبلیغــات بازارایابــی
متــر ای 
مطالعــه کنــم و مه 
شــرکتهام آزمــون و خطــا کنــم تــا بتونــم بــه جوابهایی برای ســوال
بــاال برســم.
در این دوره من میخواهم جواب این سوال باال رو به شما یاد بدم.
در ایــن دوره نــه تنهــا بــه جــواب ایــن ســوال رو یــاد میگیریــم بلکــه یــاد
میگیریــم چطــوری ایــن ســوال و جــواب رو تبدیــل بــه اعــداد کنیــم و دقیقــا
انــدازهش بگیریــم.
اگــر دنبــال پیــدا کــردن شــغل یــا گرفتــن ارتقــای شــغلی در گــروه شــغلی بازاریابــی و
فــروش هســتید ،بلــد بــودن جواب ســوال بــاال و بلد بودن نمایــش عــددی اون یه کاری
میکنــه کــه کارفرماهــا عاشــق شــما بشــن ،چــون شــما مســتقیما داریــد بــه شــرکت ســود
میرســونید و اون رو رشــد میدیــد.
اگــه هــم خودتــون صاحــب کســب و کار و کارفرمــا هســتید کــه جــواب ایــن ســوال مســتقیم بــه شــما ســود خالص
میرســونه.

محمدمهدیپوربصیر
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مخاطبین  دوره
فار غ التحصیالن این دوره میتوانند مشاغل زیر را بگیرند یا در ارتقا پیدا کنند:
                                             مدیــر بازاریابــی  /مدیــر فــروش
                                            مدیــر دیجیتــال مارکتینــگ
                                            متخصــص پرفورمنــس مارکتینــگ
                                            متخصــص طراحــی کمپینهــای بازاریابــی
                                            متخصــص بازاریابــی داده محــور
                                            متخصــص ارشــد بازاریابــی دیجیتــال

یــا بــرای کســب و کار یــا اســتارتآپ خودشــان مســیر بازاریابــی اصولــی را
طراحــی و اجــرا کننــد.

ابزارها که در این دوره آموزش داده میشود و مورد استفاده قرار میگیرد:
                                                            Python
                                                            Power BI
                                                            Google optimize
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پیش نیازهای  دوره
سوال   :دوره پیشنیاز در دانش بازاریابی دارد؟
جــواب :دوره هیــچ پیشنیــازی نــدارد ،فقــط بعضــی از مبانــی و مفاهیــم بازاریابــی در جلســه صفــر تشــریح میشــود
کــه بــرای افــرادی کــه در ایــن زمینــه مطالعــه و تجربــه دارنــد برایشــان تکــراری اســت کــه میتواننــد جلســه صفــر را
شــرکت نکننــد و از جلســه یــک حضــور پیــدا کننــد ،ولــی طبیعتــا هرقــدر تجربــه پیشــینی بیشتــر داشــته باشــید
شتــری از کالس میبریــد.
بهــر ه بی 

ســوال  :دوره پیشنیــاز در دانــش  در برنامهنویســی پایتــون و
ســایر نرمافزارهــا دارد؟
جــواب :خیــر ،مبانــی الزم در خود دوره آموزش داده میشــود ،ولی آشــنایی
ســطح متوســط با دنیای کامپیوتر و اینترنت الزم اســت.

ســوال   :در پایــان دوره فــار غ التحصیــان در ابزارهــای دوره ماننــد پایتــون و PowerBI
چقــدر مســلط خواهنــد بــود؟
جــواب :ایــن دوره آمــوزش علــم داده ،یــا هــوش تجــاری نیســت و فار غالتحصیــان بــه مرحلــه پیشــرفته در ایــن
ابزارهــا نمیرســند ،و در حــد متوســط بــرای طراحــی و پیاد هســازی کاربردهــای اینهــا در بازاریابــی و فــروش یــاد
میگیرنــد.
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سرفصلهای  دوره
مبانیو کلیاتبازاریابی(جلسهصفر )
موضعیابی در بازار Market positioning strategy
مدلها و روشهای موضعیابی در بازار
پوزیشنهای حملهای و دفاعی در بازاریابی
چگونهبیانیهیپوزیشنینگطراحی کنیم؟Positioningstatement
مطالعهموردی:بررسیبیانیههایپوزیشنینگ
نقش مدل کسب و کار در طراحی استراتژی و برنامه بازاریابی
طراحی و تحلیل سبد محصول Product Portfolioو تناسبت آن
بابرنامهبازاریابی
طراحی بوم محصول و تناسب آن با برنامه بازاریابی
بخشبندی بازار Market Segmentation
روشهای کالسیکبخشبندیبازار
طراحیوتحلیلپرسوناهایمشتری
بخشبندی بازار با روشهای نوین
مبانی برنامهنویسی پایتون (در حد ضروریات برای دوره)
بخش بندی بازار با استفاده از متدولوژی RFM clusteringبا استفاده از پایتون
مطالعه موردی RFM clustering:در دنیای واقعی
متریکها و KPIهای مهم در بازاریابی
چگونه محاسبه این متریکها و چگونگی تحلیل آنها (LTV، CAC، CPL، GMV، Churn، NPS، CRو )...
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مطالعه موردی :طراحی و استخراج متریک و  KPIدر صنعت IT
طراحی و پیادهسازی داشبورد بازاریابی با استفاده از نرمافزار PowerBI
مطالعهموردیطراحیداشبورد
چگونه کمپینهایی که طراحی کنیم که عملکردگرا و دادهمحور باشند؟ و چگونه آنهارا تحلیل کنیم؟
کمپینهایبازاریابیسختاندازهگیریشوندهراچگونهاندازهگیری کنیم؟
طراحی رفتار  Behavior Designو بازاریابی
طراحی ،تحلیل و بهبود قیف بازاریابیMarketing funnel
مصورسازی و تحلیل قیف بازاریابی در Google analytics
کهــا در قیــف بازاریابــی و Sales
تشــخیص و برطــرف کــردن گیرهــا و باتلن 
pipeline
تناسبتوتطبیققیفبازاریابیونقشهسفر مشتری
طراحی ،تحلیل و بهبود حلقه بازاریابیMarketing loop
طراحی ،تحلیل و بهبود چارچب خال هدفBulls Eye
طراحی کمپینهایبازاریابی،انتخابچنلهایمناسبواندازهگیریحداشتباع آن
موتورهای رشد در بازاریابی Growth engine
هک رشد در بازاریابی Growth Hack
طراحی تست در بازاریابی چگونه است؟
تحلیل و طراحی تستهای دادهمحور با استفاده از Google optimize

تذکــر :عناویــن ســرفصلهای دوره و ترتیــب ارائــه آن در هــر کــد بــا توجــه بــه ارزیابــی پیــش از دوره ســطح دانــش و
تجربیــات دانشــجویان ممکــن اســت بنــا بــه تشــخیص تیــم اســاتید و مدیــر علمــی دوره تغییــر کنــد.
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توصیهنامههای این  دوره
مهسا فراهانی
یکـ ـ ـ ـ ـ ــاال
مدیر محصولدیـ ـ ــج 
مدیر محصول بهسازان ملت
جهتمشاهدهصفحهلینکدین کلیک کنید

اســتاد پوربصیــر ،بــه لحــاظ حرفــه ای فــردی کار آزمــوده و دقیــق
هســتند…با قاطعیــت مــی تونــم بگــم بــه شــدت اثربخــش و
مســلط در مباحثــی هســتند کــه تدریــس مــی کنند…ازشــون
بابــت تمــام فرصــت هــای آموزشــی  ،انتقــال بــی دریــغ دانــش و
نگرششــون سپاســگزارم.

شــخصا هــم در زمانــی کــه باهــم کار میکردیــم بســیار از آقــای
پوربصیــر در زمینــه کســب و کار و بازاریابــی یــاد گرفتــم و هــم در
ســالهای بعــدش کــه دانشــجوی ایشــون بــودم و حتــی بعــد از
مهاجرتــم .همیشــه بــا برنامــه ،همیشــه ،up-to-dateهمیشــه
مشــتاق یادگیــری و پیشــرفت و آمــوزش بــه دیگــران.
دورهیایشوندر بازاریابیقطعابرایشمابسیار مفیداست.

مجیدحسینی
مدیر پرفورمنس مارکتینگ تپسل
جهتمشاهدهصفحهلینکدین کلیک کنید

مهسا بـــــــــرهانی
مدیر بازرگانیدر شرکت RSLکانادا
جهتمشاهدهصفحهلینکدین کلیک کنید

بــا توجــه بــه حجــم بــاالی داد ههــا در حــوزه مارکتینــگ و لــزوم
تصمیمگیــری داده محــور بــرای عملکــرد بهتــر ،بازاریابــی داده
محــور بیــش از پیــش اهمیــت پیــدا کــرده اســت.
بهین هســازی فرآیندهای بیزینس و بازاریابی داده محور نیازمند
تجربیاتــی هســت کــه بــا توجــه به شــناختی کــه از دکتــر پوربصیر،
ســوابق و تجربیــات ایشــان دارم آمــوزش ایشــان را پیشــنهاد
میکنــم.

جنــاب پــور بصیــر ،یــک اســتاد بــی نظیــر ،تکــرار نشــدنی و یــک
تجربه نابه که همیشه بهترین ترکیب از علم روز و تجربه واقعی
رو در اختیــار دانشــجوهاش قــرار م ـیده بــه حــدی ایــن دانــش
دربــاره کســب وکار مفیــد هســت که بعــد از کالس ایشــون هیچ
بهونــه ای بــرای تعلــل و تــرس ندارید کافیه اراده کنید و در مســیر
پیشــرفت و توســعهای که براتون ترســیم می کنه حرکت کنید.

امینشمسایی
 MBAبازاریابی دانشگاه عالمه
جهتمشاهدهصفحهلینکدین کلیک کنید

تربیت مدیر بازاریابی :از مبانی تا دادهمحوری

برای مشاهده دوره آموزشی و ثبتنام

اینجا کلیک کنید
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