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ريح هاي كسب و كار در عصر ديجيتالي را تش هاي كسب و كار در اقتصاد ديجيتالي را تعريف كرده و دو نمونه از مدل مدل .1

  )نمره1.(كنيد

 )نمره 1 .(ي كه از منظر مت كاف محاسبه شده را بيان كرده و نظر كلي در بسط قانون مت كاف را بيان كنيدئها قدرت شبكه .2

نمونه  5از بين اين كاربردها . دهند سيم با تسهيل قابليت پردازش سيار، كاربردهاي كامالً جديدي را ارائه مي افزارهاي سيار و بي نرم .3

 )نمره 1(.ا نام برده و هر يك را تشريح كنيدر

 )نمره 1.(داده، اطالعات و دانش را تعريف كرده با ذكر يك مثال به تشريح هر كدام بپردازيد .4

 )نمره 1(.توضيح دهيد اًهاي جديد پردازش را نام برده و هر كدام را مختصر محيط .5

 )نمره 1(.، منافع آموزش الكترونيكي را تشريح كنيديدئحليل نماتجزيه و تآموزش الكترونيكي در مقابل آموزش از راه دور را  .6

 )نمره 1( .با تشريح كار گروهي به بيان مزايا و معايب كار در گروه بپردازيد .7

هاي الكترونيكي به انواع مرسوم آن اشاره كرده و  تجارت الكترونيكي و كسب و كار الكترونيكي را توضيح داده و از انواع تراكنش .8

 )نمره 2(.توضيح دهيد  اًهر يك را مختصر

 )نمره 1(. هر كدام را تشريح كنيد اً هاي اصلي تجارت الكترونيكي را نام برده مختصر انيزمكم .9

 )نمره 1( .هر كدام را توضيح دهيد  اًها را نام برده و مختصر باشند، آن تبادالت عمومي به گفته كاپالن و ساني بر چهار نوع مي .10

 )نمره 1(؟يدئنماد ركاربردهاي پردازش فراگير به توصيف منازل هوشمند پرداخته و اجزاء آن را توضيح  .11

هر كدام را توضيح  اً سيم شدن به چهار مورد اشاره كرده و مختصر سازماني قبل و بعد از بي هاي معمول جريان كار درون از برنامه .12

 )نمره 1(. دهيد

يزات پوشيدني اشاره كرده و هر يك هسازماني و سازماني و پشتيباني از كاركنان سيار به موارد تج هاي سيار درون با تعريف برنامه .13

  )ا نمره(. توضيح دهيد اًرا مختصر

http://mbaonline.blogfa.com


