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 اهداف مفهومی:           

 مدل کسب و کار آشنایی با مفاهیم  -

 آشنایی با مفاهیم ارزیابی کسب و کار -
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 شناخت اجزای مدل کسب و کار -

 طراحی مدل جامع کسب وکار -
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 الکترونیکی کار و کسبمدل  نوآوریهای و تحول سیر محیط، ارزیابی -
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 مدل طراحی روشهای و مفهوم

 کارتعریف مدل کسب و 

 

 کار و کسب مدلشناخت 

 الکترونیکی
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 (Taxonomyدسته بندی مدلهای کسب و کار )

 تقسیم بندی دوبعدی تیمرز 

 کار و کسب مدلشناخت 

 الکترونیکی
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 مدلهای کسب و کار بر اساس اجزاء

 مدلهای کسب و کار بر اساس قالبها

 ایران در کار و کسب مدلهای

کسب و کار  مدلشناخت 

 الکترونیکی
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 تعریف الگو

 مدل کسب و کار اتمیک
 الگوهای کسب و کار الکترونیکی
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 7 الگوهای کسب و کار الکترونیکی اتمهای مدل کسب و کار اتمیک

 مدل ملوکولی
 زیرساختهای مدل اتمیک

 الگوهای کسب و کار الکترونیکی
0 

 الکترونیکی سیر تکاملی مدل کسب و کار 
 (Ontologyمعرفی چارچوب مدل کسب و کار )

 چارچوب مدل کسب وکار
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 5 چارچوب مدل کسب وکار «نوآوری محصول»اجزای 

 9 چارچوب مدل کسب وکار «ارتباط با مشتری»اجزای 

 «زیرساخت عملیاتی»اجزای 

 «زمینه های مالی»اجزای 
 چارچوب مدل کسب وکار
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 protégéطراحی قواعد فرمال با 

 ترازبندی مدل کسب و کار
 مدل کسب وکارچارچوب 
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 value3eمفاهیم بنیادین 

  چارچوبمعرفی اجزاء 

 چارچوبنحوه سناریونویسی در 

 value3eچارچوب 
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 سناریوها گذاری ارزش

 چارچوب گامهای
 value3eچارچوب 
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 مفهوم ارزیابی محیطی

 Actor-Issueآنالیز 

  روشMACTOR 

  روشMASAM 

 ارزیابی محیطی
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 (Disruptionتعریف نقطه شکست )

 فرایند شکست تکنولوژی

 در تحلیل شکست Delphiروش 
 ارزیابی تکنولوژیکی
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 مفهوم اختیار واقعی

 ITاثرات اختیار واقعی بر سرمایه گذاری 

 گامهای اختیار واقعی

 ارزیابی مالی 
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 نگاری آینده روشهای انواعمفهوم آینده نگاری و 

 سناریو طرح انواعو  سناریو تعریف

 نگاری آینده: موردی مطالعه IT ایران در 

 روشها سایر با نویسی سناریو تلفیق

 ارزیابی آتی
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 ارزیابی : شیوه

 ردیف عنوان نمره درصد

 1 امتحان پایان ترم 06%

 2 کارکالسی 17%

 3 تمرین  27%

 وظایف دانشجویان :

 ردیف شرح وظایف

 1 ارائه کتاب: ارائه فصول آخرین کتب در دسترس در این موضوع توسط دانشجویان



 2 اجرای گام به گام طراحی و ارزیابی برای یک نمونه واقعی از کسب وکار الکترونیکی 

 

  

 


