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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

غی  دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

  درما همكاران تالش  است كه با "پروفسور علي صنايعي آقاي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در

  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته نشر ديباگران تهران منتشر
  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 

با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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ؤلفممقدمه   

هـاي الکترونیکـی مثـل    سیسـتم طریـق  تجارت الکترونیک شامل خرید و فروش محصوالت و خدمات از 
میزان تجارتی که به صورت الکترونیکی انجام گرفتـه اسـت    .استهاي کامپیوتري اینترنت و سایر شبکه
وجـوه  لکترونیکـی  ااخیراً همراه با انتقال  بینی همگام با اینترنت رشد نموده است.به شکل غیرقابل پیش

، بازاریـابی اینترنتـی،   1 مـدیریت زنجیـره تـامین    تـوان  که مـی  شکل گرفته استهاي متنوعی نمونه
هاي مدیریت انبـار،  ، سیستم2تحت وب هاانتقال الکترونیکی دادهیندهاي خرید و فروش بر خط، افر

امـروزه تجـارت    .بـرد را نـام   هـاي اتوماسـیون شـده   آوري دادههـا و جمـع  آوري دادههاي جمـع  مسیست
کـه همگـام بـا سیسـتم      شـود هاي جهانی وب به کار گرفته مـی الکترونیک پیشرفته با استفاده از شبکه

  نماید.الکترونیکی عمل می
هـا مشـغول بـه     که افراد آن را هاییبه سرعت مسیر شغلی افراد و سازمان 3در دهه دوم هزاره سوم، وب

   کلـی تجـارت الکترونیـک توسـط پسـت الکترونیـک، مـدیریت        کار هستند تغییر خواهـد داد. بـه طـور    
هاي حسابداري، ارسال سـفارش اطالعـات، گـزارش اطالعـات     ها، سیستمهاي محتوا، پایگاه دادهسیستم

هاي خبـري، خریـدهاي بـر خـط و همـراه بـا        المللی و داخلی، گروههاي پرداخت بینمشتریان، سیستم
-C گیرد. در نهایت امروز به امور تجـارت مشـترك  ي کوتاه انجام میهاویدئویی و پیام -کنفرانس تلفنی

Commerce هاي توزیع جهت افـزایش و توسـعه   سازي عرضه و توزیع کانالایم که همراه با بهینهرسیده
 C-Cاز هـدف  گیـرد. بـه طـوري کـه     وري جدید به صورت کارا انجام میااقتصاد جهانی با استفاده از فن

سازي عرضه و توزیع توسـط  تناب از فروش بر اساس تولید و حرکت به سوي بهینهاج ،(تجارت مشترك)
همـراه بـا تجـارت     4مدیریت روابط مشتريو  3هاریزي منابع شرکتبرنامهمدیریت زنجیره تأمین، 

  باشد.اجتماعی می
راي ب با رویکرد مدیریتی و تاکید بر متاورسو  کتاب حاضر به منظور آشنایی با تجارت الکترونیک

هاي  در رشته تجارت الکترونیک که اخیراً در دانشگاه ياساتید، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتر
، اقتصاد و E-MBAو  MBAهاي دورهي اکارشناسی ارشد و دکترو همچنین  اصفهان، شیراز، تهران

به  بنا الذتدوین شده است.  گردد، تدریس می هاي کشور دانشگاه تماممهندسی فناوري اطالعات در 
و درخواست  )1379سال  ( در کشور یوظیفه خود به عنوان اولین نویسنده کتاب تجارت الکترونیک

هاي نظري با  ضمن ارائه دیدگاه واقدام به تهیه کتاب مذکور نموده  ،دانشجویان و مدیران صنایع
 م.یا پرداخته رسدر عصر متاو هاي تجربی و تطبیق آن با استانداردهاي درس تجارت الکترونیکی مثال

گیري از منابع اصلی و معتبر تجارت الکترونیک و با رویکردي بهره مطالب ارائه شده در این کتاب با 
  کاربردي و کمی نگر به رشته تحریر درآمده است. 

                                                        
1- SCM  
2- EDI  
3- ERP  
4- CRM    
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 و یهاي تجارت الکترونیک در فصل دوم زیرساخت ،یدر فصل اول مبانی نظري تجارت الکترونیک
در فصل سوم مباحث مربوط به بازارهاي  ،تجارت الکترونیکیر توسعه کاربرد سازي و ساختا زمینه

و اندازه بازار  B2Bتجارت الکترونیکی در فصل چهارم به بحث  الکترونیکی مورد بحث قرار گرفته است.
موضوع  .است شدهپرداخته  تأمین الکترونیکیمدیریت زنجیره به فصل پنجم  ،B2Bو محتواي 

فصل هفتم، در هاي پرداخت الکترونیکی مورد توجه نویسنده در قالب فصل ششم بوده است.  سیستم
یکی از آخرین دستاوردهاي تجارت  تجارت سیار به عنواندر فصل هشتم، و  یامنیت تجارت الکترونیک
ق آن مورد بحث و بررسی قرار هاي متفاوت آن به همراه تجارت موفق و ناموف جدید جهانی و حالت

 که در امر کسب و کار اینترنتی الزم یفصل نهم به مقوله آموزش و یادگیري الکترونیکدر د. گیر می
مورد بحث  حال توسعه در فصل دهم ند پرداخته شده و آینده بیمه الکترونیک در کشورهاي درهست

در فصل  و ذکر شده تجارت اجتماعی و کشورهاي در حال توسعه در فصل یازدهم قرار گرفته است.
 پرداخته شده است. یتجارت اینترنتی با عنوان ظهور عصر جدیدي در تجارت الکترونیکبه  دوازدهم
مورد استفاده  يها يها و فناور ، استارتاپیکید الکترونیجد يکسب و کارهابه ن کتاب یزدهم ایفصل س
تجارت فراگیر  در فصل پانزدهم بهبه مبحث اینترنت اشیاء می پردازد، ، فصل چهاردهم اشارهها  در آن

   است. حاکم بر آن بحث گردیدهدر فصل شانزدهم در خصوص عصر متاورس و فضاي  .اشاره شده است

 ITMهمکار و عضو گروه پژوهشی  پناه آرش عادلدکترجناب آقاي دانم از زحمات  در پایان الزم می
دیگـر  و همچنـین از   کـرده این کتاب مرا یاري نمودند قـدردانی   تنظیم و که در تهیهدانشگاه اصفهان 

هـران و  مجتمع فنی ت، علمی تجارت الکترونیک ایرانانجمن ، ITMهمکاران اینجانب در گروه پژوهشی 
که  ها دانشگاه سایر و  ، دانشگاه فردوسی مشهدتهران، عالمه طباطبائی، اصفهانهاي  دانشجویان دانشگاه

  اند، کمال تشکر را داشته باشم.  ودهمشوق اینجانب در تألیف این کتاب ب

 
علی صنایعی پروفسور  

  ، دانشگاه اصفهانITMمدیر گروه پژوهشی 
  تجارت الکترونیک ایرانعلمی انجمن  هیئت مؤسسو 
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