
 آنالین تبلیغات در جدید علمی
 

 پـتیثاًی اخشا، عشاحی، هـاٍسُ، آهَصؽ،

 ٍهَفمیت خاللیت الىتشًٍیه، تداست ٍتاصاسیاتی، فشٍؽ هذیشیت واسآفشیٌی، ٍواس، وؼةدسصهیٌِ ّای : 

 

 

 

 موسسه فرهنگی اقتصادی فکربرتر

WWW.MH7.IR 

www.SoftGozar.Com

http://www.mh7.ir/
http://www.mh7.ir/


 آنالین تبلیغات در جدید علمی
 

 پـتیثاًی اخشا، عشاحی، هـاٍسُ، آهَصؽ،

 ٍهَفمیت خاللیت الىتشًٍیه، تداست ٍتاصاسیاتی، فشٍؽ هذیشیت واسآفشیٌی، ٍواس، وؼةدسصهیٌِ ّای : 

 

 تا تـىش اص تْیِ ایي وتاب الىتشًٍیىی

 ؿوا حك تغییش هحتَیات ایي وتاب الىتشًٍیىی سا ًذاسیذ.

 ٍلی...

 ؿوا هی تَاًیذ آى سا تشای داًلَد دسػایت خَد لشاس دّیذ.

 دیگشاى اسػال وٌیذ.آى سا تشای ؿوا هی تَاًیذ 

ؿوا هی تَاًیذ آى سا تِ ّوشاُ هحلَالت خَد تِ دٍػتاى ٍهـتشیاى خَد اسائِ 

 دّیذ.

سا ًیض  www.mh7.irدسكَست اػتفادُ اص هحتَیات ایي وتاب لغفا ًام ػایت

 روشفشهاییذ.

 

تواهی حمَق هادی ٍهعٌَی ایي هحلَل هتعلك تِ هَػؼِ فشٌّگی 

 التلادی فىشتشتش هی تاؿذ.
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 آنالین تبلیغات در جدید علمی
 

 پـتیثاًی اخشا، عشاحی، هـاٍسُ، آهَصؽ،

 ٍهَفمیت خاللیت الىتشًٍیه، تداست ٍتاصاسیاتی، فشٍؽ هذیشیت واسآفشیٌی، ٍواس، وؼةدسصهیٌِ ّای : 

 

                           تْیِ ٍتٌظین : حؼیي اوثشپَس

  ،واسؿٌاع اهَصؽ ٍهـاٍسُ دس صهیٌِ عشاحی وؼة ٍواس، واسآفشیٌی

 ، تداست الىتشًٍیهػشهایِ گزاسی، هذیشیت فشٍؽ ٍتاصاسیاتی

 هذیشعاهل هَػؼِ فشٌّگی التلادی فىشتشتش 

  صهیٌِ  وؼة ٍواس وَچه ٍهتَػظ دس0055عشاحی ٍساُ اًذاصی تیؾ اص

 ّای هختلف تشای واستشاى فعال دس ؿثىِ وؼة ٍواس فىشتشتش

hoseinakbarpur@yahoo.com 

fekrebartarmail@gmail.com 
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 آنالین تبلیغات در جدید علمی
 

 پـتیثاًی اخشا، عشاحی، هـاٍسُ، آهَصؽ،

 ٍهَفمیت خاللیت الىتشًٍیه، تداست ٍتاصاسیاتی، فشٍؽ هذیشیت واسآفشیٌی، ٍواس، وؼةدسصهیٌِ ّای : 

 

 ٍ سد تش تٌا وِ آًالیي، تثلیغات اص خذیذی ًَع اهشٍصُ

 عٌلش گیشد، هی كَست تثلیغاتی ّای ایویل ؿذى تذل

. ؿَد هی ؿٌاختِ دیدیتالی یاتی تاصاس دس هٌذی اسصؽ

 تعاهل تِ تشای گؼتشدُ ای صهیٌِ خذیذ سٍؽ ایي

 ٍ خاًَادُ اعضای ػایش تا هحلَل اعالعات گزاؿتي

  .وٌذ هی هْیا سا دٍػتاى

 ّای تىٌَلَطی اص صیادی ّای تىٌیه اهشٍص دًیای دس

 اهىاى وٌٌذگاى تثلیغ تِ وِ اًذ ؿذُ اػتخشاج خذیذ

 فعالیت تْثَد تشای ًظش هَسد اعالعات تِ دػتیاتی

 اخیشا وِ تحمیمی دس هثال تشای. دّذ هی سا ّایـاى
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 آنالین تبلیغات در جدید علمی
 

 پـتیثاًی اخشا، عشاحی، هـاٍسُ، آهَصؽ،

 ٍهَفمیت خاللیت الىتشًٍیه، تداست ٍتاصاسیاتی، فشٍؽ هذیشیت واسآفشیٌی، ٍواس، وؼةدسصهیٌِ ّای : 

 

 ّای حالت تشسػی تشای هختلف تىٌیه دٍ اص ؿذ، اًدام

 تثلیغاتی ٍیذئَی یه تواؿای ٌّگام تیٌٌذُ هختلف

 یه اص اػتفادُ تىٌیه، دٍ ایي اص یىی وِ ؿذ اػتفادُ

 وشدى دًثال اهىاى وِ تَد لشهض هادٍى سدیاب دػتگاُ

 اعالعات آى ًتایح اص وِ داد هی سا چـن حشوات

 صهاى عی تیٌٌذُ تَخِ لاتل ًىات دستاسُ ػَدهٌذی

 تشدى واس تِ دٍم تىٌیه ٍ آهذ هی دػت تِ ٍیذئَ پخؾ

 فشد چْشُ  تغییشات آًالیض تَاًایی وِ تَد ػیؼتوی

 دسًٍی احؼاػات ٍ حاالت تِ دػتیاتی تشای سا، تواؿاگش

 تؼضایی ًمؾ ّا تىٌیه ایي اص گیشی تْشُ .داؿت ٍی

 هی ووه  صیش داؿت، تثلیغاتی ّای سٍؽ تَػعِ دس
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 آنالین تبلیغات در جدید علمی
 

 پـتیثاًی اخشا، عشاحی، هـاٍسُ، آهَصؽ،

 ٍهَفمیت خاللیت الىتشًٍیه، تداست ٍتاصاسیاتی، فشٍؽ هذیشیت واسآفشیٌی، ٍواس، وؼةدسصهیٌِ ّای : 

 

 تی تِ هٌدش وِ گیشًذ لشاس تشسػی هَسد عٌاكشی تا وشد

 ؿًَذ، هی تثلیغ تواؿای اداهِ تِ ًؼثت هخاعة هیلی

 هی تثلیغ تا تیـتش استثاط تِ تـَیك سا تیٌٌذُ تشعىغ یا

 وذام وِ وشد هی هـخق ّوچٌیي ّا تىٌیه ایي. وٌذ

 دیگش افشاد تیي تیـتش وِ داسد سا  آى خزاتیت تثلیغ

 سا تثلیغ ایي تیٌٌذگاى اص ّایی گشٍُ چِ یا ؿَد پخؾ

 تْشُ اكلی ّذف اها  .وٌٌذ هی اسػال دیگشاى تشای

 تثلیغ عوذُ هـىل 0 تشسػی ّا تىٌیه ایي اص گیشی

 ایي تشسػی اص ػَدهٌذی ًتایح. تَد تخؾ ایي وٌٌذگاى

  :پشداصین هی آًْا ؿشح تِ وِ آهذ دػت تِ هـىالت

www.SoftGozar.Com



 آنالین تبلیغات در جدید علمی
 

 پـتیثاًی اخشا، عشاحی، هـاٍسُ، آهَصؽ،

 ٍهَفمیت خاللیت الىتشًٍیه، تداست ٍتاصاسیاتی، فشٍؽ هذیشیت واسآفشیٌی، ٍواس، وؼةدسصهیٌِ ّای : 

 

  تش هعشٍف هحلَالت تشای ووتش تیٌٌذگاى: اٍل هـىل

 وٌٌذ هی تواؿا سا ٍیذئَیی تثلیغات تیٌٌذگاى وِ ٍلتی

 تاصیگشاى ّای چـن ٍ دّاى خولِ اص هحذٍدی هَاسد  تِ

 تِ اهش ایي الثتِ وِ وٌٌذ هی تَخِ هحلَل لَگَ ٍ ًام ٍ

 وِ  چشا ًیؼت؛ هثثت سػذ هی ًظش تِ وِ اًذاصُ  آى

 ّشچِ دلیل، ّویي تِ اػت دادُ ًـاى تحمیمات

 توایل تاؿذ ؿذُ تش ؿٌاختِ ٍ تش هعشٍف هحلَل

 اگش حتی داسد، ٍخَد تثلیغ تواؿای تشای ووتشی

 وِ علتی. تاؿذ داؿتِ دٍػت سا هحلَل ایي هخاعة

 ایي دس وِ اػت ایي ؿذُ تیٌی پیؾ سفتاس ایي تشای
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 آنالین تبلیغات در جدید علمی
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 تِ ًـذى هتماعذ تشای گشیضی ًاخَدآگاُ عَس تِ افشاد

 هحلَل دسهماتل آًْا هماٍهت تِ هٌدش وِ آیذ هی ٍخَد

  .ؿَد هی ؿذُ هعشفی

 خؼتِ تثلیغ تواؿای اص ػشعت تِ تیٌٌذگاى: دٍم هـىل

  .ؿًَذ هی

 تِ لحظِ آًالیض ٍ تیٌٌذگاى چْشُ حاالت ضثظ اص پغ

 ؿذ هـاّذُ هختلف، تثلیغات تشای ّا فیلن ایي لحظِ

 اخن خٌذُ، هثل كَست هختلف ّای حالت تیي اص وِ

 هثل ؿخق دسًٍی حاالت تا هؼتمیوی استثاط وِ... ٍ

 هَخة وِ عَاهلی تٌْا داسد،... ٍ ًاساحتی خَؿحالی،
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 آنالین تبلیغات در جدید علمی
 

 پـتیثاًی اخشا، عشاحی، هـاٍسُ، آهَصؽ،

 ٍهَفمیت خاللیت الىتشًٍیه، تداست ٍتاصاسیاتی، فشٍؽ هذیشیت واسآفشیٌی، ٍواس، وؼةدسصهیٌِ ّای : 

 

 هیضاى گشدد، هی تثلیغ تواؿای اداهِ تِ تیٌٌذُ توایل

 تَدى گیشوٌٌذُ غافل ٍ تثلیغ خزاتیت ٍ تخـی فشح

 اػت الصم هخاعثیي تیـتش خزب تشای وِ اػت تثلیغ

  .تاؿذ داؿتِ ٍخَد ؿذُ روش عَاهل اص یىی حذالل

 یه تشاػاع تثلیغات ػٌتی، ٍ لذیوی ّای ػیؼتن دس

 پایاى یا داػتاى اٍج ًمغِ دس وِ ؿذ هی ػاختِ داػتاى

 هی خلة خَد تِ سا تیٌٌذُ ًظش غافلگیشاًِ اتفالی آى

 ًیض پیؾ ّای دِّ تا تثلیغات ػاختاس ایي الثتِ وِ وشد

 خلة تشای اها تَد تَخِ هَسد تلَیضیًَی تثلیغات دس

 اتتذایی ّای ثاًیِ دس وِ اػت ًیاص آًالیي تیٌٌذگاى



 آنالین تبلیغات در جدید علمی
 

 پـتیثاًی اخشا، عشاحی، هـاٍسُ، آهَصؽ،

 ٍهَفمیت خاللیت الىتشًٍیه، تداست ٍتاصاسیاتی، فشٍؽ هذیشیت واسآفشیٌی، ٍواس، وؼةدسصهیٌِ ّای : 

 

 ایي علت وٌذ، تؼخیش سا تیٌٌذُ وِ تیفتذ هْیح اتفالی

 تِ ؿگفتی ٍ خَؿحالی حغ تثلیغ اتتذای دس وِ اػت

 تشای ای اًگیضُ ًتیدِ دس وِ ؿَد هی هٌتمل تیٌٌذُ

  .آیذ ٍخَدهی تِ تواؿا اداهِ

 هی تثلیغ تواؿای تِ هذتی تشای تیٌٌذُ: ػَم هـىل

  .ؿَد هی هٌلشف وَتاُ صهاًی هذت اص پغ اها پشداصد،

 خلة دس تثلیغات اص ؿواسی تی تعذاد ایٌىِ ٍخَد تا

 هَفك اتتذایی ّای ثاًیِ دس خَد هخاعثیي تَخِ

 دعَت تثلیغ تواؿای اداهِ تِ سا آًاى تَاًٌذ ًوی ّؼتٌذ،



 آنالین تبلیغات در جدید علمی
 

 پـتیثاًی اخشا، عشاحی، هـاٍسُ، آهَصؽ،

 ٍهَفمیت خاللیت الىتشًٍیه، تداست ٍتاصاسیاتی، فشٍؽ هذیشیت واسآفشیٌی، ٍواس، وؼةدسصهیٌِ ّای : 

 

 تمشیثا همغعی دس اًگیض ّیداى تخؾ وِ چشا وٌٌذ،

 .افتذ هی اتفاق یىٌَاخت

 دس وِ تثلیغاتی هَضَع، ایي تش ؿذُ اًدام تحمیمات تٌاتش

 ٍاداؿتي تعاهل تِ دس وٌٌذ هی ایداد پایا حؼی تیٌٌذُ

 ساُ اها ٍ وٌٌذ ًوی خزب سا اٍ ٍ ّؼتٌذ ضعیف تیٌٌذُ

 احؼاػات وِ اػت فضایی ػاختي هـىل ایي حل

  .وٌذ آًی ّیداًات دچاس سا تیٌٌذُ

 تیـتش تیٌٌذگاى وِ دّذ هی ًـاى سٍاًـٌاػی تحمیمات

 تغییشات آى عی وِ داسًذ تثلیغاتی دیذى تِ توایل

 تشای تدشتِ ایي وِ چشا وٌٌذ، تدشتِ سا احؼاػی ؿذیذ

www.SoftGozar.Com



 آنالین تبلیغات در جدید علمی
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 سٍص یه دس گشم ای خاًِ تِ ٍسٍد تدشتِ تِ ؿثیِ آًْا

 صٍدگزس لزتی احؼاع آًْا تِ وِ اػت صهؼتاًی ػشد

 تثلیغات عشاحاى اكلی ٍظیفِ ایي تش تٌا. دّذ هی

 خَی دس صٍدگزس ؿادی ٍ حیشت حغ المای ٍیذئَیی،

 تیٌٌذُ تحشیه ػثة وِ اػت غیشیىٌَاخت ٍ ّیداًی

  .ؿَد هی ٍیذئَ تواؿای اداهِ ٍ پیگیشی تشای

 اها داسد دٍػت سا تثلیغی تیٌٌذُ ایٌىِ تا: چْاسم هـىل

  .وشد ًخَاّذ اسػال دیگشاى تشای سا آى

 هحذٍدیت ّویـِ وِ تیٌٌذگاًی داؿتي ًگِ هـغَل

 واس ای دلیمِ یه تثلیغ یه تواؿای تشای داسًذ صهاًی
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 تثلیغ، ایي تواؿای لضٍها اها اػت،  هْوی العادُ فَق

 ؿذى خْاًی ٍ ػایشیي تِ اسػال تشای آًْا تشغیة ػثة

 ایي دس اخیشا وِ تحمیماتی. ؿَد ًوی ًظش هَسد تثلیغ

 افشاد چِ اگش وِ دّذ هی ًـاى ًیض گشفتِ كَست هَسد

 اٍلات تیـتش اها تشًذ هی لزت تثلیغ تواؿای اص خَدؿاى

 دٍػت ٍ گزاسًذ ًوی اؿتشان تِ ػایشیي تا سا لزت ایي

 تِ خَدؿاى سا تثلیغ ًیض تعذی ّای هشتثِ تشای وِ داسًذ

 تواؿای عی اگش وِ خلَف تِ وٌٌذ، تواؿا تٌْایی

 ؿَد، ؿَوِ ّا كحٌِ اص تشخی دیذى اص تیٌٌذُ تثلیغ،

 تواؿای تِ دیگشاى دعَت تشای توایلی ّیچ دیگش آًگاُ

 ایي تشای هٌغمی حلی ساُ. ًذاسد حغ ایي تىشاس ٍ تثلیغ
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 ؿَوِ تِ هٌدش وِ اػت حیشتی وشدى ایداد هـىل،

 ّای ثاًیِ دس الخلَف علی تثلیغ عَل دس تیٌٌذُ ؿذى

  .ًـَد اتتذایی

 ًیض، ؿذُ روش ّای تىٌیه گیشی واس تِ تا: پٌدن هـىل

  .گزاسًذ ًوی اؿتشان تِ سا تثلیغات ّن ٌَّص تیٌٌذگاى

 تشای الصم خلَكیات توام تثلیغ یه وِ هَلعی حتی

 تاؿذ، داؿتِ سا دیگشاى تِ اسػال ٍ تیٌٌذُ تَخِ خلة

 تِ سا تثلیغ آى تیٌٌذگاى اص خاف ای هدوَعِ صیش فمظ

 ایي وِ گشفت ًتیدِ تَاى هی پغ گزاسًذ، هی اؿتشان

 تِ ایٌىِ اص تیـتش تثلیغ اسػال تشای تیٌٌذگاى توایل
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 پـتیثاًی اخشا، عشاحی، هـاٍسُ، آهَصؽ،
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 ٍ فشدی خلَكیات تِ تاؿذ ٍاتؼتِ تثلیغ ّای ٍیظگی

 تایذ هـىل ایي حل تشای اها اػت، ٍاتؼتِ افشاد سٍحیات

 اؿتشان تِ توایل وِ داد لشاس هعیاس سا تیٌٌذگاًی

 تْتشیي تواؿای كَست دس وِ آًاى ًِ داسًذ گزاؿتي

  .وشد  ًخَاٌّذ پخؾ سا  آى ًیض، ّا تثلیغ

 افشاد اص هختلف دػتِ دٍ ولی عَس تِ هعیاس ایي عثك

 افشاد اٍل دػتِ گیشًذ، لشاس تَخِ هَسد تایذ وِ ّؼتٌذ

 حائض ًىتِ اها خَدهحَس، افشاد دٍم دػتِ ٍ تشًٍگشا

 خَدؿیفتِ ٍ خَدهحَس افشاد چشا وِ اػت ایٌدا اّویت

 تثلیغ اسػال وِ حالی دس داسًذ؛ تثلیغات اسػال تِ توایل
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 آنالین تبلیغات در جدید علمی
 

 پـتیثاًی اخشا، عشاحی، هـاٍسُ، آهَصؽ،

 ٍهَفمیت خاللیت الىتشًٍیه، تداست ٍتاصاسیاتی، فشٍؽ هذیشیت واسآفشیٌی، ٍواس، وؼةدسصهیٌِ ّای : 

 

 غالثا وِ واسی وشد؛ تلمی دیگشاى تِ ووه تَاى هی سا

 تشای لثَل لاتل دلیل. وٌٌذ هی پشّیض آى اص افشاد ایي

 تشدى لزت اٍل، دسخِ دس دػتِ ایي عشف اص سفتاس ایي

 آًْا تلىِ ًیؼت، تثلیغ تواؿای اص آؿٌایاى ٍ دٍػتاى

 سا خَدؿاى اختواعی هَلعیت واس ایي تا وِ داسًذ دٍػت

 ًوایؾ تشای آى اص ٍ ؿًَذ تش هحثَب ٍ تخـٌذ تْثَد

  .وٌٌذ اػتفادُ دیگشاى تا استثاط ٍ خَد ػلیمِ

 ؿخلیتـاى ًَع هثٌای تش ّا تیٌٌذُ دادى لشاس ّذف

 ّای سػاًِ پیذایؾ تا هؼالِ ایي ٍلی اػت هـىل

 ّن ّا ؿشوت هثال، تشای. اػت تغییش هؼتعذ خوعی
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 آنالین تبلیغات در جدید علمی
 

 پـتیثاًی اخشا، عشاحی، هـاٍسُ، آهَصؽ،

 ٍهَفمیت خاللیت الىتشًٍیه، تداست ٍتاصاسیاتی، فشٍؽ هذیشیت واسآفشیٌی، ٍواس، وؼةدسصهیٌِ ّای : 

 

 فیغ دس واستشاًی كفحات سٍی سا خَد تثلیغات اوٌَى

 سا ّا لیٌه اغلة وِ اًذ دادُ لشاس (Facebook) تَن

 تِ تا تالؿٌذ دس ّا ؿشوت ایي ّوچٌیي وٌٌذ هی اسػال

 هخلَف واستشاى وِ ایٌتشًتی خوعی ّای سػاًِ ػایش

 ایي یافتي تَاًایی. وٌٌذ پیذا دػتشػی داسًذ سا خَد

 خاكی گشٍُ یافتي اًذاصُ تِ گزاسًذگاى اؿتشان تِ گًَِ

  .تَد خَاّذ اّویت حائض ػٌتی ّای سٍؽ دس خوعیت اص

 تثلیغاتی سٍی تیـتشی وٌتشل ّا تیٌٌذُ وِ عَس ّواى

 وٌٌذگاى تثلیغ آٍسًذ، هی  دػت تِ تیٌٌذ  هی وِ

 دس تایذ آًْا. ؿًَذ هحَس هـتشی تیـتش تا ّؼتٌذ هدثَس
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 آنالین تبلیغات در جدید علمی
 

 پـتیثاًی اخشا، عشاحی، هـاٍسُ، آهَصؽ،

 ٍهَفمیت خاللیت الىتشًٍیه، تداست ٍتاصاسیاتی، فشٍؽ هذیشیت واسآفشیٌی، ٍواس، وؼةدسصهیٌِ ّای : 

 

 تعوك وٌذ هی اسائِ تیٌٌذُ تِ ٍیذئَ یه وِ اسصؿی هَسد

 ٍ تش هذ واسآ تثلیغاتی واس، ایي ًتیدِ وِ وٌٌذ تیـتشی

 .تَد خَاّذ تش تخؾ لزت

 

www.SoftGozar.Com

www.SoftGozar.Com


