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 : های آموزشیسرفصل
 

 نهای سازما جایگاه و نحوه به کارگیری تحقیقات بازاریابی در فعالیت

انواع روشهای انجام تحقیق، انواع تحقیقات بازار، کارکردهای تحقیق  

 نقش داده و اطالعات کمی و کیفی در تصمیم گیری های بازاریابی

شیوه ، انواع متغیرها در تحقیقات بازار، اصول طراحی پرسشنامه، آموزش طراحی پرسشنامه، پروسه یک پروژه تحقیق بازار

 چیدمان سواالت و روایی و پایایی آزمون

های جمع آوری داده های اولیه و ثانویه و خطاهای متداول در تحقیقات بازاریابیروش   

های تجزیه و تحلیل اطالعات بازارفرآیند و روش  

 کاربرد نرم افزار در تحقیقات بازار و تکنیک ها نوین تحقیقات بازاریابی

 مراحل شناسایی یک شرکت تحقیقات بازار مناسب

 Case Study ارائه نمونه و
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