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دکتر محمد مهدی پوربصیر
)مدرس اصلی و مدیرعلمی دوره(

کارآفرین سریالی، سرمایه گذار خطرپذیر
سابقه تاسیس، مالکیت، شراکت و مدیریت در مجموعه های زیر:
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8 سال سابقه مدیریت ارشد در شرکت همکاران سیستم

متخصص و مدرس هوش تجاری

مدرسدوره
مدیریت تیم رشد اسنپ )فعلی(مهندس مجتبی محمدی

مدیر   تیم  بازاریابی دیجی کاال )سابق(
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سوابق اجرایی مدرس دوره:

پیاده سازی تست های بازاریابی در عمل(
یابی و  )مــدرس کاربردهــای هــوش مصنوعــی  در بازار

مشاهدهکنیدفیلممعرفیدورهتوسطمدرسین

جهتمشاهدهصفحهلینکدینکلیککنید
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جهتمشاهدهصفحهلینکدینکلیککنید
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این سوال طی سال های اخیر همیشه دغدغه من بوده:

چطــوریبــاکمتریــنحــدســرمایهگذاریبــرایتبلیغــاتوبازاریابــیبیشتریــن
ســودودرآمــدروبــرایســازمانبگیریــم؟

بــرای دادن جــواب بــه ایــن ســوال مجبــور شــدم چنــد ســال درس بخونــم، هــزاران ســاعت بیــرون از دانشــگاه 

بازارایابــی  تبلیغــات  در  پــول  تومــان  میلیــارد  ده  چنــد  این کــه  مهم تــر  و  کنــم  مطالعــه 

شــرکت هام آزمــون و خطــا کنــم تــا بتونــم بــه جواب هایی برای ســوال 

بــاال برســم.

ایندورهمنمیخواهمجواباینسوالباالروبهشمایادبدم. در

در ایــن دوره نــه تنهــا بــه جــواب ایــن ســوال رو یــاد می گیریــم بلکــه یــاد 

می گیریــم چطــوری ایــن ســوال و جــواب رو تبدیــل بــه اعــداد کنیــم و دقیقــا 

انــدازه ش 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 

می کنــه کــه کارفرماهــا عاشــق شــما بشــن، چــون شــما مســتقیما داریــد بــه شــرکت ســود 

می رســونید و اون رو رشــد می دیــد.

اگــه هــم خودتــون صاحــب کســب و کار و کارفرمــا هســتید کــه جــواب ایــن ســوال مســتقیم بــه شــما ســود خالص 

می رســونه.

هدفدوره

محمدمهدیپوربصیر
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غ التحصیالن این دوره می توانند مشاغل زیر را بگیرند یا در ارتقا پیدا کنند: فار

فــروش بازاریابــی/مدیــر مدیــر

دیجیتــالمارکتینــگ مدیــر

متخصــصپرفورمنــسمارکتینــگ

متخصــصطراحــیکمپینهــایبازاریابــی

متخصــصبازاریابــیدادهمحــور

متخصــصارشــدبازاریابــیدیجیتــال

یــا بــرای کســب و کار یــا اســتارت آپ خودشــان مســیر بازاریابــی اصولــی را 

طراحــی و اجــرا کننــد.

ابزارها که در این دوره آموزش داده می شود و مورد استفاده قرار می گیرد:

Python

PowerBI

Googleoptimize

مخاطبیندوره
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دانشبازاریابیدارد؟ در سوال:دورهپیشنیاز

جــواب: دوره هیــچ پیش نیــازی نــدارد، فقــط بعضــی از مبانــی و مفاهیــم بازاریابــی در جلســه صفــر تشــریح می شــود 

کــه بــرای افــرادی کــه در ایــن زمینــه مطالعــه و تجربــه دارنــد برایشــان تکــراری اســت کــه می تواننــد جلســه صفــر را 

شــرکت نکننــد و از جلســه یــک حضــور پیــدا کننــد، ولــی طبیعتــا هرقــدر تجربــه پیشــینی بیش تــر داشــته باشــید 

ــد. ــری از کالس می بری ــره  بیش ت به

و پایتــون برنامهنویســی در دانــش در دورهپیشنیــاز ســوال:

دارد؟ نرمافزارهــا  ســایر

جــواب: خیــر، مبانــی الزم در خود دوره آموزش داده می شــود، ولی آشــنایی 

ســطح متوســط با دنیای کامپیوتر و اینترنت الزم اســت.

PowerBIابزارهــایدورهماننــدپایتــونو غالتحصیــالندر پایــاندورهفــار ســوال:در

مســلطخواهنــدبــود؟ چقــدر

غ التحصیــالن بــه مرحلــه پیشــرفته در ایــن  جــواب: ایــن دوره آمــوزش علــم داده، یــا هــوش تجــاری نیســت و فار

ابزارهــا نمی رســند، و در حــد متوســط بــرای طراحــی و پیاده ســازی کاربردهــای این هــا در بازاریابــی و فــروش یــاد 

می گیرنــد.

پیشنیازهایدوره
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) مبانی و کلیات بازاریابی )جلسه صفر

Market positioning strategy موضع یابی در بازار

مدل ها و روش های موضع یابی در بازار

پوزیشن های حمله ای و دفاعی در بازاریابی

Positioning statement چگونه بیانیه ی پوزیشنینگ طراحی کنیم؟

مطالعه موردی: بررسی بیانیه های پوزیشنینگ 

نقش مدل کسب و کار در طراحی استراتژی و برنامه بازاریابی

طراحی و تحلیل سبد محصول Product Portfolio و تناسبت آن 

طراحی بوم محصول و تناسب آن با برنامه بازاریابی

Market Segmentation بخش بندی بازار

روش های کالسیک بخش بندی بازار

طراحی و تحلیل پرسوناهای مشتری

بخش بندی بازار با روش های نوین

مبانی برنامه نویسی پایتون )در حد ضروریات برای دوره(

بخش بندی بازار با استفاده از متدولوژی RFM clustering با استفاده از پایتون 

مطالعه موردی: RFM clustering در دنیای واقعی

متریک ها و KPI های مهم در بازاریابی

چگونه محاسبه این متریک ها و چگونگی تحلیل آن ها )LTV، CAC، CPL، GMV، Churn، NPS، CRو ...(

سرفصلهایدوره

با برنامه بازاریابی
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IT در صنعت KPI مطالعه موردی:  طراحی و استخراج متریک و

PowerBI طراحی و پیاده سازی داشبورد بازاریابی با استفاده از نرم افزار

مطالعه موردی طراحی داشبورد

چگونه کمپین هایی که طراحی کنیم که عملکردگرا و داده محور باشند؟ و چگونه آن ها  را تحلیل کنیم؟

کمپین های بازاریابی سخت اندازه گیری شونده را چگونه اندازه گیری کنیم؟

طراحی رفتار Behavior Design  و بازاریابی 

Marketing funnel طراحی، تحلیل و بهبود قیف بازاریابی

Google analytics مصورسازی و تحلیل قیف بازاریابی در

 Sales تشــخیص و برطــرف کــردن گیرهــا و باتل نک هــا در قیــف بازاریابــی و

 pipeline

تناسبت و تطبیق قیف بازاریابی و نقشه سفر مشتری

Marketing loop طراحی، تحلیل و بهبود حلقه بازاریابی

Bulls Eye طراحی، تحلیل و بهبود چارچب خال هدف

طراحی کمپین های بازاریابی، انتخاب چنل های مناسب و اندازه گیری حد اشتباع آن

Growth engine موتورهای رشد در بازاریابی

Growth Hack هک رشد در بازاریابی

طراحی تست در بازاریابی چگونه است؟

Google optimize تحلیل و طراحی تست های داده محور با استفاده از

: عناویــن ســرفصل های دوره و ترتیــب ارائــه آن در هــر کــد بــا توجــه بــه ارزیابــی پیــش از دوره ســطح دانــش و  تذکــر
تجربیــات دانشــجویان ممکــن اســت بنــا بــه تشــخیص تیــم اســاتید و مدیــر علمــی دوره تغییــر کنــد.
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توصیهنامههایایندوره

مهسا   فراهانی

مجید  حسینی

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.

بــا توجــه بــه حجــم بــاالی داده هــا در حــوزه مارکتینــگ و لــزوم 
تصمیم گیــری داده محــور بــرای عملکــرد بهتــر، بازاریابــی داده 

محــور بیــش از پیــش اهمیــت پیــدا کــرده اســت.
بهینه ســازی 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 

می کنــم.

مدیر محصول دیــــــجی کــــــــــــاال 
مدیر محصول بهسازان ملت

مدیر پرفورمنس مارکتینگ تپسل

امین  شمسایی
جنــاب پــور بصیــر، یــک اســتاد بــی نظیــر، تکــرار نشــدنی و یــک 
تجربه نابه که همیشه بهترین ترکیب از علم روز و تجربه واقعی 
ــه حــدی ایــن دانــش  ــار دانشــجوهاش قــرار مــی ده ب رو در اختی
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 توســعه ای که براتون ترســیم می کنه حرکت کنید.

MBA بازاریابی دانشگاه عالمه

مهسا     بـــــــــرهانی 
شــخصا هــم در زمانــی کــه باهــم کار میکردیــم بســیار از آقــای 
پوربصیــر در زمینــه کســب و کار و بازاریابــی یــاد گرفتــم و هــم در 
ــودم و حتــی بعــد از  ــون ب ســالهای بعــدش کــه دانشــجوی ایش
مهاجرتــم. همیشــه بــا برنامــه، همیشــه up-to-date، همیشــه 

ــران.  ــه دیگ ــوزش ب ــرفت و آم ــری و پیش ــتاق یادگی مش
دوره ی ایشون در بازاریابی قطعا برای شما بسیار مفید است.

مدیر بازرگانی در شرکت     RSL   کانادا

جهتمشاهدهصفحهلینکدینکلیککنید

جهتمشاهدهصفحهلینکدینکلیککنید

جهتمشاهدهصفحهلینکدینکلیککنید

جهتمشاهدهصفحهلینکدینکلیککنید

http://https://www.linkedin.com/in/farahani-mahsa/
http://https://www.linkedin.com/in/majidhosseinis/
https://www.linkedin.com/in/mahsa-borhani/
https://www.linkedin.com/in/amin-shamsai-3185101ba/
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اینجاکلیککنیدبرایمشاهدهدورهآموزشیوثبتنام

https://tihe.ac.ir/product/data-driven-marketing/
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