




عالم عامل عاشق باشیم 



︨﹩ ︋︀زار﹎︧︐︣ان آ︑﹩) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️  ﹠︡﹞ ﹤︺︨﹢︑) ️﹋︫︣
 (﹩︋︀︋︀زار ﹜﹚︺﹞)﹩﹎در ︤237808 در ︨︀ل 1383 ︑﹢︨︳ ︎︣و
 ﹤︋ ﹅︫ ︑︀︨﹫︦ ︫︡ و ︋︀ ﹨﹞︣ا﹨﹩ ︀وران ︻︀﹜﹛ ︻︀﹝﹏ ︀︻
آ﹝﹢زش، ﹝︪︀وره، ︑﹆﹫﹆︀ت، ︑︊﹙﹫︽︀ت و ا﹡︐︪︀رات در ﹢زه 

︋︀زار︀︋﹩ ﹝︪︽﹢ل ︫︡. 
ا﹟ ︠︀﹡﹢اده ﹨﹞︡ل ︾﹫︣﹨﹞﹀﹊︣، روز ︋﹥ روز در ︀ل ︋︤رگ ︑︣ 

  .️ ︫︡ن ︨ا

TMBA



از ﹡﹫﹞﹥ ︠︣داد 1390 ︑︀﹋﹠﹢ن ︋﹫︩ از 100 ︻﹠﹢ان ﹋︐︀ب در 
 .️ ︫︡ه ︨ا ا﹡︐︪︀رات ︋︀زار ﹩︋︀︀پ و ﹝﹠︐︪︣ 

رو﹊︣د ا﹡︐︪︀رات ︋︀زار ،﹩︋︀︀پ ﹋︐︀ب ﹨︀ی ﹋︀ر︋︣دی ︋︀ ﹡﹍︣ش 
 .️ ︋︀زار ا︣ان ︨ا

انتشارات بازاریابى 

Marketingpublisher.ir

021-66475417

Marketingbooks.ir



دوماهنامه 
توسعه مهندسى بازار 
از ︨︀ل 1386 ا︪︣﹡ ﹟﹥ ︋﹥ ︮﹢رت ﹝﹠︷﹛ و ︎﹩ در ︎﹩ ﹋﹥ 
 ﹟︣︑ ︀ن، ︑︀زه︗ ︣ان وا ﹩︋︀︀وی ﹎﹀️ و ﹎﹢ ︋︀ ︋︤ر﹎︀ن ︋︀زار
ا︊︠︀ر ︋︀زار︀︋﹩ و ﹁︣وش ︫︣﹋️ ﹨︀ی ︋︣︗︧︐﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡، ︋﹥ 
️. ﹁﹫﹙﹛ ﹨︀ی آ﹝﹢زش ︋︀زار︀︋﹩ از دا﹡︪﹍︀ه  ︀پ ر︨﹫︡ه ︨ا
﹨︀روارد ︋﹥ ز︋︀ن ا﹡﹍﹙﹫︧﹩ (︋︀ ز﹢﹡︣︦ ﹁︀ر︨﹩) ︲﹞﹫﹞﹥ ﹝︖﹙﹥ 

 .️ ︨ا
﹝︀︵︉ ا︮﹙﹩: ﹝︡︣ان ︻︀﹝﹏ و ﹝︡︣ان ︋︀زار︀︋﹩ و ﹁︣وش 

Marketingmag.ir

021-66477016



﹝︖﹙﹥ ای ︋︀ ﹡﹍︣ش ﹋︀﹝﹑ ﹋︀ر︋︣دی ︀وی ﹝﹆︀﹐ت، ﹎︤ارش ﹨︀، 
﹝︀︭︊﹥ ﹨︀ی ا︠︐︭︀︮﹩ و ا︊︠︀ر ︋︀زار︀︋﹩، ﹁︣وش، ︎︩ و 

  .︹ز﹢︑
︠﹢ا﹡︡ن ا﹟ ﹝︖﹙﹥، ︋︀زار︀︋﹩ و ﹁︣وش را ︋︣ای ﹝︀︵︊︀ن آ︨︀ن و 
﹜︢ت ︋︩ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ا︵﹑︻︀ت ︗︀﹝︺﹩ را در ا︠︐﹫︀ر آ﹡︀ ﹇︣ار   

﹝﹩ د﹨︡. 
︋︀زار︋︀︀ن،  ︨︣︎︨︣︐︀ن ﹁︣وش،  ︋︀زار︋︀︀ن، :  ︨︣︎︨︣︐︀ن ﹁︣وش،  ﹝︀︵︉ ا︮﹙﹩: 
﹁︣و︫﹠︡﹎︀ن، و︤︐﹢ر﹨︀، ﹝﹢ز︻︀ن، را﹡﹠︡﹎︀ن، ﹝︧﹢﹐ن د﹁︀︑︣ 

﹝︡︣ان و ﹝﹠︪﹩ ﹨︀ 

Marketermag.ir

021-66477016

ماهنامه 
بازاریاب بازارساز 



آموزشگاه بازارسازان 
 ﹏﹞ و ︋︣﹎︤اری دوره ﹨︀ و ︨﹞﹫﹠︀ر﹨︀ی آ﹝﹢ز︫﹩ (در ﹩︣ا︵
آ﹝﹢ز︫﹍︀ه، ︫︣﹋️ ﹋︀ر﹁︣﹝︀ ︀ ︨︀﹜﹟ ﹨︀ی ﹨﹞︀︩) ︋︀ ﹨︡ف 
︑﹢︨︺﹥ ﹝︀رت ﹨︀ و ﹝︪︀︾﹏ ﹢زه ︋︀زار︀︋﹩ و ﹁︣وش، ︋︣ 

 .️ ︻︡ه آ﹝﹢ز︫﹍︀ه ︋︀زار︨︀زان ︨ا
﹝︀︵︊︀ن ا﹟ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫﹩ ﹝︡︣ان ︻︀﹜﹩، ﹝︡︣ان 
︋︀زار︀︋﹩ و ﹁︣وش، ︨︣︎︨︣︐︀ن ﹁︣وش، ﹁︣و︫﹠︡﹎︀ن ︣﹁﹥ ای و 

و︤︐﹢ر﹨︀ ﹨︧︐﹠︡. 
︻︤︤ا﹡﹩ ﹋﹥ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹝︧︀﹁️ ︀ ﹝︪︽﹙﹥، ا﹝﹊︀ن ︱﹢ر در ︻︤︤ا﹡﹩ ﹋﹥ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹝︧︀﹁️ ︀ ﹝︪︽﹙﹥، ا﹝﹊︀ن ︱﹢ر در 
︨︀﹝︀﹡﹥ آ﹝﹢زش ﹝︖︀زی  آ﹝﹢ز︫﹍︀ه را ﹡︡ار﹡︡، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از 

︋︀زار︀د ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡. 

Marketingschool.ir

Bazaryad.com

021-66028401-4



د︎︀ر︑﹞︀ن ︑﹆﹫﹆︀ت ︋︀زار  TMBA ︋︀ ︋﹫︩ از 14 ︨︀ل ﹁︺︀﹜﹫️ 
︨︣و︦ ︋︣ای  ﹝︧︐﹞︣ در ا﹡︖︀م ︎︣وژه ﹨︀ی ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ﹁﹢ل 
 ﹩﹇︫︣ ︋︣﹡︡﹨︀ی ﹝︺︐︊︣ دا︠﹙﹩ و ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︾︣︋﹩ و آ︨﹫︀ی 
 ،﹩︋︀را﹨﹊︀ر﹨︀ی ا︨︐︣ا︑︥ی ︋︀زار ﹤در ارا ،﹤︐︧︀︫ ﹩﹨︣ا﹝﹨
︋︣﹡︑ ،﹌﹠︡﹙﹫﹏ ر﹇︊︀ و ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ داده  ﹨︀ی ︋︀زار 

 .️ ا︣ان ︋︣ای ︫﹞︀ ︨ا

دپارتمان 
تحقیقات بازار 

Marketing-research.ir

021-66434055

021-66431863



Marketingconsulting.ir

021-66434055

دپارتمان 
مشاوره بازاریابى 

و فروش 
 ﹩︣ا︵ ،﹩︋︀︀ی ︋︀زار﹨ ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹤﹫︑ ،﹩︋︀ا︨︐︣ا︑︥ی ︋︀زار ﹟︡و︑
و ︎﹫︀ده ︨︀زی ︨︀ز﹝︀ن ︋︀زار︀︋﹩ و ﹁︣وش از آ︾︀ز ︑︀ ا﹡︖︀م، 
          ︿﹚︐﹞ ار︑﹆︀ی ﹁︣وش و ﹝︪︀وره در ا︋︺︀د ﹩﹍﹡﹢﹍
﹇﹫﹞️ ﹎︢اری، ︑﹢ز︡﹡︣︋ ،︹﹠﹌، ︮︀درات و ... را ا﹟ د︎︀ر︑﹞︀ن 

  .️ ︻︡ه دار ︨ا



 ️︣︡﹞ ︣ان ︋﹥ ︻﹠﹢ان ار︑﹆︀د﹨﹠︡هرو︋﹫︤ در ا﹢﹡ ️﹋︫︣
︊︨︀︑﹩ ﹋﹥ ︋︀ ︋︣︑︣﹟ دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ی  ︋︀زار︀︎ ︣︋  ﹩︋︀﹥ روا︋︳ و ﹝︀﹠
︎﹫︪︣و، ﹝︖︀﹝︹ ︻﹙﹞﹩، ا︨︐︀دان ︋︣︗︧︐﹥ دا﹡︪﹍︀﹨﹩ و 
﹝﹢︨︧︀ت ︋︣︑︣ ︗︀﹡﹩ در ﹢زه ﹡﹢رو﹝︀ر﹋︐﹫﹠﹌ دارد، آ︾︀ز﹎︣ 
 .️ ︭︉ ︫︀﹠︨﹩ + ︋︀زار︀︋﹩) ︨ا ︻) ﹟﹢﹡ ﹩︋︀ت ︋︀زار﹐﹢︑
﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی ا ﹟﹢زه در ︫︣﹋️  ﹡﹢رو︋﹫︤ ا︗︣ا ﹝﹩ ︫﹢د. 

نوروبیز 

Neurobiz.co.uk

021-66431637



Marketmind.ir

021-66028403

ا﹟ ﹋︀﹡﹢ن ︋︀ ︫︀﹠︀︨﹩ و ︋︣ر︨﹩ ︣︐﹝﹞﹟ د︾︡︾﹥ ﹨︀ی 
︧︉ ﹨︀ در ﹢زه  ﹁︺︀﹜﹫️ ︠﹢د ︋︀ ︋︣ه ﹎﹫︣ی از  ︀︮︊︀ن ﹋︀رو﹋
︑︖︀رب و دا﹡︩ ︻﹙﹞﹩ و ︻﹞﹙﹩ ︋﹥ ا︨︐﹀︀ده از ﹝︡ل ﹨︀ی 

﹝︐﹞︀︤ ا﹨︐﹞︀م دارد. 
︫︀﹠﹢﹡ ﹟﹫︍﹝﹋  ،﹩︀︨︧﹩، ﹡︷︀رت، ﹨︡ا️ و ا︨︐︣اج ﹝﹫︤ان 
ا︔︋︪︣﹩ ر︨︀﹡﹥ ﹨︀ در ﹁︱︀ی ︑︊﹙﹫︽︀︑﹩ ﹋︪﹢ر در ا﹟ ﹋︀﹡﹢ن 

ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د. 

کانون آگهى و تبلیغاتى 
ضمیر بازار 



ا﹟ ﹝︣﹋︤ ︋︀ ︑﹞︣﹋︤ ︋︣ ︫︺︀ر ︀︫ ،﹩﹠︤﹎ ﹤︐︧︀︫︧︐﹥ ︎︣وری، 
 .️ ︫︡ه ︨ا ︀︫︧︐﹥ ︨︀﹐ری ︑︀︨﹫︦  ︀︫︧︐﹥ ﹎﹞︀ری و 
 ﹩︀︨﹠︀︫ را﹨﹊︀ر﹨︀ی ﹝﹢︔︣ ︋︣ای  ﹤ارا ،︤﹋︣﹞ ﹟در ا ︀﹞ ️ر﹢﹞︀﹞
 ،﹤︐︧︀︫ ︡ام ﹡﹫︣و﹨︀ی︐︨زه، ︗︢ب و ا﹢ ﹟ا︨︐︺︡اد﹨︀ی ا
︑﹢︨︺﹥  ﹝︀رت ﹨︀ و ︀︫︧︐﹍﹩ ﹨︀ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ارز︀︋﹩ و ︋︊﹢د 
 .️ ︫︡ه ︨ا  ︿︣︺︑ و ﹁︣وش ﹩︋︀︣د ︑﹫﹛ ﹨︀ی ︋︀زار﹊﹚﹝︻

﹝︀ ︋︣ای ا︨︐︺︡اد︀︋﹩، ا︨︐︺︡اد︫︀﹠︨﹩ و ︗︢ب در ︑﹞︀﹝﹩ ﹝︀ ︋︣ای ا︨︐︺︡اد︀︋﹩، ا︨︐︺︡اد︫︀﹠︨﹩ و ︗︢ب در ︑﹞︀﹝﹩ 
﹝︪︀︾﹙﹩ ﹋﹥ ﹉ ︨︀ز﹝︀ن ︋﹥ آ﹡︀ ﹡﹫︀ز دارد، ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و︥ه ای 

  .﹜دار

مرکز 
استعدادشناسى، منابع انسانى 

و کاریابى بازارشناسان 

Bazarshenasan.com

021-66431863



Marketingshop.ir

021-66408271

021-66408251

فروشگاه 
انتشارات بازاریابى 

 ﹩︭ ︭︑ ︣و︫﹍︀ه﹁ ︀﹠︑ ﹩︋︀︣و︫﹍︀ه ا﹡︐︪︀رات ︋︀زار﹁
 .️ ︫︡ه ︨ا ︨️ ﹋﹥ از ︨︀ل 1391 ︑︀︨﹫︦  ︋︀زار︀︋﹩ در ا︣ان ا
 ️︀︨ ︀ ا﹡﹫︡ ︋︀ ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ ︎﹢ر︑︀ل ︫︣﹋️ و﹢︑ ﹩﹞ ︀﹝︫
 ،︀︋︀︐﹋) ﹩︋︀زه ︋︀زار﹢ ﹩﹍﹠﹨︣﹁ ت﹐﹢︭﹞ ︣و︫﹍︀ه﹁

﹡︪︣︀ت، DVD ︀ CD) را ︨﹀︀رش د﹨﹫︡. 
︀ت ︋﹥ ︮﹢رت ︑﹙﹀﹠﹩  ﹡﹫︤ ︢︎︣﹁︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د.  ︨﹀︀︫ر

 ،﹟︣ورد﹁  ،﹟︣ان، ﹝﹫︡ان ا﹡﹆﹑ب، ا︋︐︡ای ︠﹫︋︀︀ن 12 ﹁︣ورد︑ :﹩﹡︀︪﹡
﹝︖︐﹞︹ ﹋︐︀ب ﹁︣ورد﹟، ︵︊﹆﹥ ﹨﹞﹊︿، ︎﹑ک 1



ا﹟ د﹁︐︣ و︸﹫﹀﹥  ار︑︊︀ط ︋︀ ا︨︀︑﹫︡ و دا﹡︪︖﹢︀ن ︻ ︤︤﹢زه 
﹝︀ر﹋︐﹫﹠﹌ را ︋︣ ︻︡ه دارد. 

 .️ ︀︨️ ﹝﹆︀﹐ت ︋︀زار︀︋﹩ ا︣ان ﹡﹫︤ ز︣﹝︖﹞﹢︻﹥  ا﹟ د﹁︐︣ ︨ا

Universityandmarket.ir

Marketingarticles.ir

021-66475273

دفتر 
ارتباط با دانشگاه 



Marketingnews.ir

مارکتینگ نیوز 

 ️︀︨ ︀ن را در︗ ︣ان وا ﹩︋︀ا︵﹑︻︀ت و ا︊︠︀ر ︋︀زار ﹟︣︠آ
︠︊︣ی ﹝︀ر﹋︐﹫﹠﹌ ﹡﹫﹢ز د﹡︊︀ل ﹋﹠﹫︡. 



021-66431863

TMBA.ir

واحدهاى پشتیبانى 
︋︡ون ﹨﹞︣ا﹨﹩ ﹝︡︣ان و ﹋︀ر﹋﹠︀ن  ﹝﹢﹁﹆﹫️ ︠︀﹡﹢اده 

 :️ ﹫︧﹡ ︣︢︎ ا﹝﹊︀ن ︣︀ی ز﹨︡وا

﹝︣︡️ ︑﹢︨︺﹥ ︋︀زار 
﹝︣︡️ ﹝﹠︀︋︹ ا﹡︧︀﹡﹩ 
﹝︣︡️ ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ 

﹝︣︡️ ا﹝﹢ر ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏ 
﹝︣︡️ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت و ار︑︊︀︵︀ت 



برخى از مشتریان ما 





No.1. Namayandegi Alley, Next to Northern Khosh St.  Azadi St. Tehran, Iran 

TMBA.ir
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