
 نظر داور پروپوزال 

 
 عنوان: 

تأثیر بازاریابی ویروسی بر فروش محصوالت شرکت بهنوش ایران در شبکه اجتماعی اینستاگرام )مطالعه موردی:  

 محصوالت دلستر( انواع 

 

 رد                     تأیید با انجام اصالحات                                 نظر داور:                     تأیید  

 

 داور محترم، لطفا نظرات ارزشمند خود را در ارتباط با پروپوزال، 

 جهت هدایت دانشجو، در کادر زیر، مرقوم فرمایید. 

گرایش بازاریابی مناسب است.  ین پروپوزال برای  اگرایش تحصیلی منطبق نمی باشد.  ایان نامه با  متغیرهای پعنوان و  -1
یش های مدیریت بازرگانی مشهود باشد. )همین  بین سایر گراحصیلی باشد و وجه تمایز رایش تپایان نامه باید گویای گ

 ایراد برای رد پروپوزال کافی است( 
رسد پروپوزال از    می باشد در منابع و ماخذ نوشته نشده، به نظر می(  1393کشوری،  پایان نامه )که  س اصلی  رفرن-2

 .  و مورد بررسی قرار گیردالزاما باید رفرنس اشاره برداشت یا کپی شده.  نامه پایان
 حتمالی( احتمالی، غیر ا) .نوشته نشده در بخش نمونه گیری نوع نمونه گیری-3
 در یک طیف قرار داد.  تند را  ظرات متفاوت هسنقطه ن ارایرکنان و مدیران که دبرای جامعه آماری نمی توان کا -4
 ( می باشد.  1393کشوری )خذ قدیمی است و به نظر می رسد مربوط به پایان نامه منابع و ما -5
گذاری اشتباه( و فروش محصوالت می  فه و فلش  مول  6بازاریابی ویروسی )با  مدل مفهومی در برگیرنده دو متغیر    -6

نجیده شود. طبیعتا این فرض  وش س فر  ویروسی برتاثیر بازاریابی  در کل قرار است که برای پایان نامه بسیار ساده و  باشد  
 پذیرفته و موضوع از بدیهات است.  

این تحقیق و چرا  -7 انجام  بازنویسی کامل و طرح دالیل  به  نیاز  ان  بیان مساله  جام آن ضرورت دارد،  این تحقیق و 
 پرداخته شود.  

 .  تی طراحی نشدهنشده و یا مدل به درس ها به متغیر فروش محصوالت اشاره  در بخش پرسشنامه و شاخص -8
رکت بهنوش( با  ه موردی در فروش محصوالت شعنوشته نشده. )مطالتی  ع مطالعه موردی به درسدر انتهای موضو  -9

کفایت نمی  برای موضوع پایان نامه  یابی ویروسی و فروش  تغیر بازارکه دو م   الحظه می شود انتهای موضوع م اصالح  
 رد.  ان نامه های انجام شده داموضوعات پایبا کند و مشابهت های زیادی 

 

 


