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 منابع درس

 انینور دیمترجم: مج -مارکو کاتنا  ،یآندره آ زوچ ر،یمای: استفان نسندهینو - یخرده فروش یایکتاب انقاالب در دن

 

 شیوه ارزیابی کالس:

  فعالیت کالسی و انجام و ارسال به موقع تمرینات وcase study (10 )نمره 

 ( 10آزمون پایان ترم )نمره 

  .منبع آزمون پایان ترم مطالب ارائه شده در کالس و تمرینها و مطالعات موردی انجام شده است 

 

 

 

 پایگاه های مطالعاتی: 

1.      Emerald 

2.      Elsevier 

3.      Ebsco 

4.      Magiran (پایگاه تخصصی نشریات کشور) 

 

 هادانشگاه مدیریت دانشکدههای های کتابخانه     .5

 ی و آموزشی انجمن ها و مراکز تخصصی مانند: رسان اطالع وبسایتهای     .6 



 

 

 بازاریابی انجمن (AMA :)www.marketingpower.com 

 ایران تجاری توسعه سازمان (TPO :)www.tpo.ir 

 ایران علمی ومدارک مرکزاطالعات :www.irandoc.ir 

  

 :مراجع مطالعاتی 

 وانگلیسی فارسی کتب     .1

 وانگلیسی فارسی مقاله     .2

س، عالمه طباطبایی، شهید بهشتی، مدر تهران،تربیت دانشگاههای مدیریت های دانشکده ارشدودکتری های نامه پایان     .3

 واحد علوم و تحقیقات -شریف و دانشگاه آزاد اسالمیصنعتی 

  

 سرفصل درس

 تاثیر اینترنت بر فعالیت های کسب و کار  جلسه اول

 مروری بر خرده فروشی الکترونیکی 

 خرده فروشی الکترونیکی در عمل 

 درک و ارتباط با مشتری  جلسه دوم

 وفاداری مشتریان خرده فروشی 

 طراحی فروشگاه الکترونیکی 

  سازی در شبکه اینترنتیبرند 

 خدمات الکترونیکی  جلسه سوم

 خصوصیات خرده فروشی های الکترونیکی موفق 

 (طبقه بندی خرده فروشی الکترونیکیB2C بر )

 اساس کانال های توزیع

 کاتالوگ الکترونیکی 

 مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی و تدارکات  جلسه چهارم

  مدیریت تدارکات نقش زنجیره تامین الکترونیکی و

 در صنعت

 E-Tailing آینده خرده فروشی الکترونیکی 

http://www.marketingpower.com/
http://www.tpo.ir/
http://www.irandoc.ir/


 

 

 مدیریت بازرگانی الکترونیکی 

 

 مقدمه ای بر تجارت الکترونیک در اقتصاد جهانی  پنجمجلسه 

 دیدگاه تاریخی تجارت الکترونیک 

 سازمان ها در عصر تجارت الکترونیک 

نظریه ها و واسطه های  –اصول تجارت الکترونیک   جلسه ششم

 برخط

 مدل های کسب و کار تجاری 

 تدارکات الکترونیکی برای سازمان  جلسه هفتم

 پشتیبانی و مدیریت زنجیره ارزش 

 شرکت های مجازی و گسترش یافته  جلسه هشتم

 کسب و کار الکترونیکی برای شرکت تولیدی 

 

 طراحی وب سایت  جلسه نهم

 مدیریت و نگهداری وب سایت 

 راه حل های برای وب سایت تجارت الکترونیک  دهم جلسه

 امنیت وب سایت 

 بازاریابی وب سایت 

 


