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هفته

رئوس مطالب

مورخ

اول

مقدمه ای بر بازاریابی بین المللی

دوم

دیدگاه ها و نظریات بازرگانی بین الملل،

سوم

مدیریت عملیات بازاریابی در قلمرو جهانی،

چهارم

جنبه های سیاسی و نقش دولت ها در تجارت بین الملل

پنجم

آثار برقراری تعرفه ،سوبسید و سهمیه بندی واردات

ششم

نحوه ورود موسسات بازرگانی به بازارهای بین الملل

هفتم

جهانی سازی ،موانع و منافع آن در تجارت و بازاریابی بین المللی -پیدایش تشکل های
اقتصادی در جهان

هشتم

استراتژی های بازرگانی در عرصه جهانی ،محدودیت های اختیاری بر صادرات

نهم

آشنایی با سیاستهای تحریم تجاری ارز و عملیات ارزی و تأثیر آن بر تجارت و بازاریابی
کاالـ

دهم

اتحادیه گمرکی (ایجاد تجارت ،انحراف تجارت) ،سیاست دامپینگ ( ،)Dumpingمالیات بر
صادرات

یازدهم

قیمت گذاری در بازاریابی بین المللی (عوامل مؤثر بر قیمت گذاری ،استراتژی های قیمت
گذاری در کشورهای مختلف)

دوازدهم

ارتباطات و تبلیغات در بازاریابی بین المللی (استراتژی تبلیغات بین المللی ،انتخاب
آژانس های تبلیغاتی)

سیزدهم

آشنایی با روشهای پرداخت در بازرگانی خارجی (آشنایی با انواع اعتبارات اسنادی)

چهاردهم

معرفی سازمانهای تسهیل کننده فعالیتهای تجاری مانند ( ،WTOانکتا ،سازمان توسعه ،و
همکاری اقتصادی و غیره) ـ آشنایی با بازارهای چند ملیتی ،معرفی گروه های بازار

(مناطق آزاد تجاری ،اتحادیه های گمرکی ،بازار مشترک ،اتحادیه اقتصادی ،اتحادیه
سیاسی)
پانزدهم

معرفی عمده ترین ائتالف های بین الملل (اتحادیه اروپا ( ،)EUتجارت آزاد ایاالت متحده
و کانادا ،موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی ( ،)NAFTAسازمان همکاری اقتصادی
( ،)ECOانجمن ملل جنوب شرقی آسیا ،)ASEAN( ،کشورهای مشترک المنافع ( )CISو
غیره

شانزدهم

آشنایی با سیستم مالی بین المللی (صندوق بین المللی پول ،بانک جهانی و غیره)
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