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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

 است كه با "امير دانشي پور -آقايان شاهين حسين پور جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در
شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و  وگشته نشر ديباگران تهران منتشر  درما همكاران تالش 

  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 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

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

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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  نیمؤلف مقدمه
 ،)يمشتر يپرسونا ،يساز یشخص ،ي(خودکارساز تالیجید شرفتهیپ یابیبازار کتاب

 اند کرده تالش سندگانینو آن در که است یکتاب پور، یدانش ریام و پور نیحس نیشاه فیلأت
جد و جهد  .خوانندگان قرار دهند يرو شیپ راممکن  يراهنما نیتر کاملامکان  حدتا 
ملموس و  یرا به صورت شرفتهیپ تالیجید یابیبازار میکه مفاه ،است بوده نیا سندگانینو

  .کنند انیب يکاربرد

 از يبردار بهره کنار در یجمع مطالعات و یعمل يها هتجرب از يریگ بهره با کتاب نیا در
از  یقیعم درك بتواند مخاطب روان یتیروا با است شده یسع یالملل نیب معتبر منابع
   .آورد دسته ب شرفتهیپ یابیبازار

 نظرات و سواالت ندنتوا یم زمان هر در ریز یارتباط يها کانال قیطر از کتاب نیمخاطب
 يبعد نسخ در نظرات نیا از استفاده با میبتوان میدواریام .بگذارند انیم در نیلفؤم با را خود

   .میده انجامالزم را  ها یروزرسان هب ،کتاب

 me@shaahinhp.com  پور نیحس نیشاه

 info@alefdalpe.ir    پور یدانش ریام

  

  زمانیعز خانواده ما، یشگیهم همراهان به است یشکشیپ کتاب نیا
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  گفتار شیپ
 تالیجید یابیبازار کتاب يها یژگیو

که در  ،است تالیجید غاتیتبل و نگیمارکت نهیزم در تجربه ها سال حاصل کتاب نیا 
  .است شده نیتدو و نوشته یابیبازار يهاکتاب نیدر ب دیجد یقالب

 کاربرد همراه به یابیبازار يها يتئور و هیپا میمفاه از یبیترک کتاب نیا ينوشتار قالب
  .است تالیجید یابیدر بازار هاآن یعمل

 یسع کتاب نیا .است گرفته رونق رانیا در که است یچندسال تالیجید یابیبازار موضوع
 به قدم خواننده که ردیبگ شیپ را يریمس حوزه، نیا منابع از يادیز حجم انیم در تا دارد
 فعاالن سایرسر و گردن از  کیحوزه آشنا شده و بتواند  نیا يها یژگیو نیروزتر هب با قدم

  .برود باالتر حوزه نیا

 نیا همواره و شود یم شروع تالیجید یابیبازار و یابیبازار حوزه از جامع یفیتعار با کتاب
از علم و دانش را  يریخواننده مس تیبا هدا سندگانیکه چگونه نو ،میهست شاهد را موضوع

  .کنند ایجاد میآن  يساز یبه سمت کاربرد و عمل

 موضوع مورد بحث را کامالً ،اند رخ داده واقعاً که ییها مثال با تواند یم خواننده تینها در
  .دابیکالم را در عصاره ندبتوا و ددرك کن

خود ارزشمند  گاهیکه هر کدام در جا ،وجود دارند یو منابع مختلف ها کتاب حوزه نیا در
 کردن مطرح با است توانسته تالیجید یابیبازار کتاب رقابت،ربازار پ نیدر ا .هستند

از  پارچهکی و جامع ستمیس کی ،ها آن دادن قرار هم کنار در و یابیبازار از قیعم یموضوعات
 و يزیر هیپا هوك، مدل و یابیبازار فیق اساس بر که یستمیس .کند فراهم تالیجید یابیبازار

  .است شده جادیا
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   فصول! همه يبرا یکتاب

و  ها یچ غاتیتبل و ابانیبازار محصول، ریمد کار،و کسب صاحب از دیکن تصور را یجمع
 تا ردیگ یم میتصم جمع نیا .دهند یرا انجام م ییخود کارها يکار نهیکه در زم یکارمندان
  .دیجامعه را حل نما ریاز مشکالت فراگ یکیکه قرار است  ،کند جادیا را یمحصول

 به قدم و افراد نیا یتمام يبرا شد خواهد یراه نقشه کتاب نیا ،يریگ میتصم لحظه از
دارد و در  یمحصول نقش نیو توسعه ا جادیکه در ا يهر فرد .خواهد بود ها آن کنار در قدم
 به کند، یبانیپشت آن از ای و برساند انیمشتر دسته که قرار است آن را ب یهر کس تینها

  .است میسه کتاب نیا موضوعات از یبخش در ينحو

مشخص  دیبا ها بخش یتمام کنار در شیکارها يپا رد که داند یم هوشمند ابیبازار کی
عمر آن محصول و چرخه دیبازار و شناخت مخاطب تا تول قاتیتحق ؛باشد رنگرو پ.  

 زبان و باشند داشته حوزه نیا از یخوب دید زین مجموعه رانیمد تا است ازین نیبنابرا
  .ردیشکل بگ هاآن و ابیبازار نیب یمشترک

 يبرا یراه نقشه ابان،یبازار ییراهنما و موضوعات تیجامع بر عالوه تواند یم کتاب نیا
  .باشد کارو کسب کی در ثرؤم افراد گرید

 ردیگ یم شکل نیمخاطب ذهن در پارچهکی یاهداف و مشترك یزبان کتاب نیا خواندن با
 کپارچهی یهدف با و مرتبط منظم، ،وکار کسب کی ستمیاست که س نیاز ا تر مهم زیچ چه و

  باشد؟

  

  

  

  

  




