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  مقدمه ناشر
  


	��� ا�رات  ����� ا�� � ��ا
	  � �� ���ب ����� ������ ��� د
	���ان ���ان�� 

ن ���� د��. ��ا���� ������ و ���� ���ر را � �� ا� ���
  %$ # روز !


	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی  
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  رماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر و انفو

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

 چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

ينه امور نشر مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زم

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر  " دكتر علي خويه"كتابي كه در دست داريد با همت 

  گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 
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  مؤلفمقدمه  
و  2اجتمـاعی  يهـا  شـبکه و بازاریـابی   1یجیتـالی داز مباحث بازاریـابی  مجموعه جامعی رو  پیشمجموعه 

 مندان عالقهحاصل تالش اینجانب و همکاران و دانشجویان بنده براي خدمت به  کتابی که مجازي است.
بازاریـابی  (مارکتینگ  لیجیتاد کالس و کارگاهی که در حوزه بازاریابی مدرن و در چنداین حوزه است. 

، جـزوات و مطالـب   هـا  ترجمـه گردآوري شد.  یمها کالسداشتم، مطالب زیادي از دانشجویان  )دیجیتالی
و مطالـب تحقیقـاتی و    هـا  نوشـته  دسـت تمـام جـزوات و   اضافه کردیم. سعی کردیم  ها خود را نیز به آن

و  منـدان  عالقـه بعدي و دیگر  يها کالسفراگیران خود را در یک مجموعه جمع کنیم تا براي  يا ترجمه
اجتمـاعی   يهـا  شـبکه و  یجیتـالی دیـک کتـاب و جـزوه جـامع در حـوزه بازاریـابی        عنـوان  بهفراگیران 

  باشد. استفاده قابل
مطالب با ذکر منابع صـورت گیـرد و اگـر مـوردي جـا      استفاده از جا که امکان دارد سعی شده است تا آن

بعـدي   هـاي  یـرایش ودر  حتمـاً به منبع اصلی دست پیدا کنـیم   که یدرصورتسهوي بوده و  کامالًافتاده 
  .شود یم ارائه مندان عالقهخدمت تمامی  تر جامعکامل و  طور به

همکـاري بـا    هرگونـه  یرايو پـذ  کنـیم  یمـ ما با آغوش باز از تمامی انتقادات و پیشنهادات شما استقبال 
شما عزیزان و دوستان گرامـی در آینـده    تک تکامید است با همکاري  .هستیم مندان عالقهشما  تک تک

صـنعتگران،   تا خدمتی باشد به جامعه عزیـز از اقشـار مختلـف    شود ارائه تر جامعو  تر کامله این مجموع
  کشور عزیزمان. در CRMتبلیغات برند و  ،فروش ،حوزه بازاریابی اندرکاران دستکارآفرینان، مدیران و 

  با تشکر از همراهی شما
  تر علی خویهگروه مشاوره و آموزش دک

09122991608  
09123998027  
www.khooyeh.ir 

www.khooyeh.com 
www.marketingdoctor.ir 

www.instagram.com/khooyeh.ir 
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