
  طرح درس کارآفريني اينترنتي

www.iKafaraini.ir 

 

  ) srahmadi@gmail.com   ۶۶۰۹۱۲۴۲۶۷۵  www.srahmadi.ir(  احمدي... سيد روح ا :مدرس

  ساعت ۳ :زمان هر جلسه    جلسه ۱۴ :تعداد جلسات

  

        ::::مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

د اختصاص مي به سرعت در حال رشد هستند و هر روز سهم بيشتري از اقتصاد را به خوشرکتهاي اينترنتي 

زرگرترين و پردرآمدترين شرکتها در دنيا بودند ولي امروزه شرکتهاي قبال شرکتها و کارخانه هاي فيزيکي ب. دهند

هم سطح شرکتهاي بزرگ نفتي در رده بندي شرکتهاي دنيا قرار گرفته اينترنتي جاي آنها را اشغال کرده اند و 

ور را به عنوان مثال شرکتهايي چون گوگل و ياهو و فيس بوک جاي شرکتهايي چون کوکاکوال و جنرال موت. اند

خدمات روز افزون با توجه اين است که به اين پديده به دليل . در صدر ليست برترين شرکتهاي دنيا گرفته اند

اينترنتي که به مردم ارائه مي شود و آنها را از مراجعه حضوري به ادارات و مغازه ها و فروشگاهها بي نياز مي 

يزيکي به فروشگاهها و سايتهاي اينترنتي مهاجرت کرده اند و کند، مشتري هاي از مغازه ها و فروشگاههاي ف

يير رفتار در مصرف کننده ها باعث شده است که اين تغ. خريدهاي خود را از طريق اينترنت انجام مي دهند

اما . گيردد و شرکتها  و کسب و کارهاي جديد بسياري در اينترنت شکل شکل گيراقتصاد جديدي در اينترنت 

ايران نيز از اين قاعده مستثنا نيست و تحت تاثير تحوالت اينترنت قرار گرفته و در آينده نزديک نيز بسيار بيشتر 

ر اينترنت ضروري کادر اين ميان آموزش جوانان ايراني براي حضور موفق در صحنه کسب و . نتاثر خواهد شد

  .است

  

        ::::بيان مسالهبيان مسالهبيان مسالهبيان مساله

ه اينترنت پرداختن به کارآفريني با توجه به نرخ باالي بيکاري در ايران و تعداد بسيار باالي جوانان عالقه مند ب

براي اينکه دولت بتواند . اينترنتي تاثير بسيار زيادي به استفاده مفيد از اينترنت و کاهش بيکاري خواهد داشت



براي توسعه و گسترش برنامه ريزي شده و صحيح کارآفريني در عرصه اينترنت بتواند برنامه ريزي صحيح داشته 

مهارتها و اصول راه اندازي و مديريت کارآفريني اينترنتي و آشنايي هرچه بيشتر با باشد در قدم اول شناخت 

  . ضروري مي باشدخالق و نوآور توسط کارآفرينان اينترنتي اينترنتي  موفق کسب و کارهاي

  

        ::::اهميت و ضرورت درساهميت و ضرورت درساهميت و ضرورت درساهميت و ضرورت درس

نترنتي در بين جوانان ايراني صحيح و کمک به توسعه و گسترش کارآفريني اي و آموزش، برنامه ربزي در راستاي

 فعال در اينترنتکارآفرينان  برگذاري دوره هاي آشنايي با کسب و کار اينترنتي و کارآفريني اينترنتي براي

  . ضروري مي باشد

به شرح زير  را بيان مي کندش آن و ضرورت آموزکه اهميت در اينترنت کارآفريني کسب و کار و برخي مزاياي 

  :مي باشد

 انتقال تكنولوژي  •

 )نوآوري ( تخريب خالق  •

 )ايجاد ارزش(پتانسيل زيادي كه براي مشتري ايجاد مي كند •

 محدوديت هاي پايين براي ورود •

 هزينه هاي سرمايه گذاري پاين  •

 ي دور از هر جاييدسترسي به بازارها •

 تعداد زيادي موفقيت  كسب وكاري مناسب وامكان پذير •

 )venture capital( قابليت سرمايه گذاري مخاطره اي  •

  

        ::::دورهدورهدورهدوره    ففففااااهدهدهدهداااا



 اندازي و کسب و کارهاي اينترنتي و انواع مدلهاي کسب و کار در اينترنت وشرکتهاي نوآور درآشنايی با نحوه راه

آشنايي با مباني کارآفريني و بکار بردن آن در محيط اينترنت، نحوه تشخيص فرصتهاي کسب و کار  واينترنت 

در اينترنت و ارزيابي و انتخاب بهترين ايده و آشنايي با نحوه تهيه طرح کسب و کار اينترنتي و توانايي تهيه آن 

يد در اينترنت و نحوه استفاده و تطابق با آنها و نحوه آشنايي با تغييرات جد. از ديگر اهداف دوره اين دوره است

  .راه اندازي سايت اينترنتي نيز در اين دوره مورد بحث قرار خواهد گرفت

  

        ::::شرايط فراگيرانشرايط فراگيرانشرايط فراگيرانشرايط فراگيران

راه اندازي داراي سابقه فعاليت در اينترنت بصورت و  ICDLکامپيوتر و اينترنت و ترجيحا داراي مدرک آشنايي 

  سايت، وبالگ يا گروههاي اينترنتي

  

        ::::پيشنهاديپيشنهاديپيشنهاديپيشنهادي    منابعمنابعمنابعمنابع

، محمود احمد پور داريانی، اشکان فرخ حياتی، انتشارات محراب كارآفريني در كسب و كار اينترنتي •

 ۱۳۸۴قلم، 

آزيتا و : هترجم ،جکلين استون شتهنو، فقيت پيشگامان تجارت الکترونيکرموز مو ،افسون اينترنت •

 Striking It Rich.com،1999 :نام اصلي، ارمغان نشر امروز اتراشتناآنيتا ذوالنور 

  

        ::::مدرس دورهمدرس دورهمدرس دورهمدرس دوره

 srahmadi@gmail.com: ايميل(هران احمدي، کارشناس ارشد مديريت کارآفريني از دانشگاه ت... سيدروح ا

 ) ۰۹۱۲۴۲۶۷۵۶۶ :و همراه

  

        ::::سرفصلها دورهسرفصلها دورهسرفصلها دورهسرفصلها دوره

 مقدمه و آشنايي با دوره .1جلسه

  موضوعاتي که در دوره ارائه خواهد شد

  آشنايي با مباني و اصول کسب و کار 

  ينترنتيآشنايي با کسب و کار ا



  مباني کارآفريني و خالقيت 

  

 اينترنتي كارآفرينيآشنايي با  .2جلسه

  اندازي کسب و کار اينترنتيمهارتهاي الزم براي راه

  عوامل موفقيت  در يک کسب و کار اينترتي چيست؟

  مختصر عصر ديجيتالتاريخچه 

برداشته گونه از ميان توان ايده را اجرا کرد؟ مشکالت چآيد؟ چگونه ميايده از کجا مي

  شوند؟مي

  کارآفريني چيست؟

   کارآفريني اينترنتي چيست؟

.تحقيق کنيد و ارائه اي در مورد آن تهيه کنيد ۲جلس بعد در مورد وب  براي: : : : تكليفتكليفتكليفتكليف  

  

 

 ارزيابي، توسعه، بازاريابي و اجرا :راه اندازي يك كسب و كار آنالين .3جلسه

ايده شما چه تاثيري در  اندازي کسب و کار اينترنتي چيست؟هاي شما براي راهايده

  زندگي مردم دارد؟

  اندازي يک کسب و کار اينترنتي چيست؟هدف شما از راه

  اندازي و مديريت يک کسب و کار اينترنتيمهارتهاي الزم براي راه

  هاروشهاي يافتن بهترين ايده

  هاروش ارزيابي ايده

 ها و درآمدها، ريسکمحاسبه هزينه

  هاي آيندهخت رقبا و فرصتبيني قابليت رشد، شناپيش

  

 

  :يکي از شرکتهاي زير را انتخاب کنيد و براي جلسه آينده معرفي مختصري از آن آماده کنيد ::::تكليفتكليفتكليفتكليف

  

Amazon 

Apple  

AOL  

Ask.com 

IBM 

Inktomi 

Keyhole (Google 
Earth)  

Rent.net 

Schwab 

SUN 

Travelocity 



Cisco 

Classified Ventures 

Dell  

eBay  

Google 

Microsoft  

MSNBC 

Napster 

Netscape   

Pets.com 

Pixar 

Web Van 

Xerox 

Yahoo 

ZipRealty 

  

  انتخاب ايده و برنامه ريزي   .4جلسه

  .براي طرحهاي کسب و کار اينترنتي )FS(تهيه طرح توجيه اقتصادي

  .براي طرحهاي کسب و کار اينترنتي)BP(تهيه طرح کسب و کار 

  تفاوتهاي طرح توجيه اقتصادي و طرح کسب و کار 

 )BP(و طرح کسب و کار   )eBP(تفاوتهاي طرح کسب و کار اينترنتي 

  

  تامين منابعاجرا و  .5جلسه

  هاي روزتکنولوژياطالعات و 

 اينترنت کسب و کار درقوانين 

نحوه همکاري،  ،يافتن نيروهاي مستعدنيروي انساني، مصاحبه، ارزيابي، مديريت 

  ، پاداشآموزش

سرمايه گذاري خطرپذير، رشد تدريجي با منابع خودتان، (تامين مالي و سرمايه 

  )، حق لسيانس، شرکت مجازي، شراکت)spin-off(جدا شدن از شرکت مادر 

  )بازاربه سرعت در حال تغيير است(زمان 

  )مشتريان، تامين کنندگان، توزيع کنندگان(شبکه 

  )جديد يو سايتها ت مشابه، شرکتهاتغيير بازار، رقبا، محصوال( موانع

  

 (Internet Business Models) مدلهاي كسب و كار اينترنتي .6جلسه

 واسطه گري هايمدل .۱

 تبليغات هايمدل .۲

 واسطه گري اطالعات هايمدل .۳

 )تجارت(خريد و فروش  هايمدل .۴



 

 (Internet Business Models) مدلهاي كسب و كار اينترنتيادامه  .7جلسه

 

 توليد كننده هايمدل .۵

 )Model Affiliate(ارتباطي هايمدل .۶

 جامعه مجازي هايمدل .۷

 عضويتي هايمدل .۸

  مقدار استفاده هايمدل .۹

  

  اندازي وب سايت راه .8جلسه

  انتخب يک نام دامنه مناسب

  ثبت دامنه 

  انتخاب هاست مناسب

  سرور اختصاصي

  طراحي سايت

CMSها  

  

 برنامه نويسي و طراحي سايت .9جلسه

 هاCMSآشنايي با 

 ASP.NET برنامه نويسيزبان آشنايي با 

 PHPآشنايي با زبان برنامه نويسي 

 )…,Ruby On Rails(آشنايي با ساير زبانهاي برنامه نويسي 

  ۲و ساير امکانات وب  AJAXآشنايي با 

  

  

 

 

 با استفاده از سيسستمهاي اوپن سورس وب سايت آموزش عملي راه اندازي  .10جلسه

 joomlaراه اندازي سايت با 

 wordpress.orgراه اندازي سايت با 

 

 روشهاي فروش در اينترنت  .11جلسه



  انواع فروشگاه اينترنتي

 شرکتهاي ارائه دهنده فروشگاه آماده

  با همکاري بانک پرداخت آنالين

  محصوالت سايت با همکاري شرکت پست سرويس تحويل پستي

  

  امنيت سايت .12جلسه

  روشهاي هک سايت

  SSLآشنايي با 

 آشمايي مسائل امنيتي جهت جلوگيري از هک شدن سايت

  

 هاي كسب و كار الكترونيك در ايرانفرصت .13جلسه

 آشنايي با سايتهاي موفق ايراني در کسب و کار اينترنتي

 خدمات دولت الکترونيک

 فرصتهاي جديد کسب و کار اينترنتي در ايران

كارآفرين اينترنتي موفق در ايران را شناسايي كنيد و معرفي مختصري از هريك  5 ::::تكليفتكليفتكليفتكليف

  .تهيه نمائيد

  

  

  با آن متناسبات يد اينترنت و تغييرتكنولوژيهاي جد .14جلسه

Google Adwords  

Google Adsense  

Overture  

SEO   

structured web pages  

  ائتالف اينترنتي

  

        ::::اجراي دورهاجراي دورهاجراي دورهاجراي دوره    ))))پروژهپروژهپروژهپروژه((((آزمون آزمون آزمون آزمون 

براي راه اندازي يک کسب و کار جديد در اينترنت بر اساس  )Business Plan(کسب و کار تهيه يک طرح 

  .براي تجربيات و توانمندي هاي وي خالقيت و نوآوري شخص شرکت کننده و وبتني

  


