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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

و سركار خانم ها نسيبه زنجري و -جناب آقاي رسول صادقي"كتابي كه در دست داريد با همت 
و تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از  "سيده زهرا كالنتري بنادكي

  يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.
  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 

با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از انواع رسانه هاي  نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم

ديباگران تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه 
  شناسنامه كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
bookmarket@mft.info 
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 پیشگفتار

« بازاریابی اجتماعی: اصول و مفاهیم»در دو مجموه با عناوین  ،و شواهد ها نمونهی اجتماعی در عمل: کتاب بازاریاب

. در مجموعه اول به شود میترجمه و توسط انتشارات دیباگران چاپ و منتشر « بازاریابی اجتماعی در عمل»و 

. در مجموعه دوم، کاربردهای بازاریابی اجتماعی در عمل با پردازیم میمعرفی اصول و مفاهیم بازاریابی اجتماعی 

 .پردازد میمورد و نمونه عملیاتی از بازاریابی اجتماعی در سراسر جهان  12ارائه 

خاص،  طور به ، مروری خالصه و در عین حال جامع بر مفاهیم و اصول بازاریابی اجتماعی دارد.رو پیشکتاب 

برای ایجاد یک برنامه  گام به گام. فصل دوم، استراتژی دهد مینمای کلی از بازاریابی اجتماعی ارائه  ،صل اولف

. در فصل سوم نقش تحقیق و ارزیابی در بازاریابی اجتماعی مورد بحث قرار کند میبازاریابی اجتماعی ارائه 

، در فصل درنهایت. کند میمتداول مورد استفاده در بازاریابی اجتماعی را مرور  ایه نظریه. فصل چهارم، گیرد می

ارائه شده  ای ضمیمهفصل هر پایان در . شود میبازاریابی اجتماعی ارائه دربارۀ مختصر دیدگاه تاریخی  طور بهپنجم 

، . ضمائمکنند میارائه  مورد بحثآنالین مفید اطالعات بیشتری در مورد موضوعات اصلی  های آدرسکه در آن با 

 .کنند می، ارائه دارند تر عمیقمایل به مطالعه و یادگیری تاطالعات دقیق بیشتری برای کسانی که  منابع و

کتاب ازاریابی هستند، قابل استفاده است. این کتاب هم برای دانشگاهیان و هم برای افرادی که مشغول ب

مطالب کافی برای دانشجویان  و در عین حال باشد می و استفاده قابل درک برای دانشجویان مقطع کارشناسی

 ارائه شده های لینکو منابع  مند عالقهمستعد و دانشجویان  شود میتوصیه  .کند می فراهم نیز تحصیالت تکمیلی

این کتاب برای افرادی که تمایل به ایجاد تغییرات اجتماعی جهت  بنابراین، ؛کنند در پایان هر فصل را دنبال

 مهارتدانش و  افزایش اب، دراین کتمطالعۀ در پایان امیدواریم کسب منافع بیشتر دارند، نوشته شده است. 

 باشد. شما خوانندگان مفید اجتماعی بازاریابی

 

  


