
پودمان 2

توسعه کار و کسب الکترونیکی

گسترش و توسعه فناوری اطالعات و فضای مجازی انقالبی در حوزه کار و کسب از جمله خرده فروشی ایجاد کرده است، به طوری که 
رفع کرد. همچنین کاهش هزینه ها و جذب  را می توان  مانند محدودیت های جغرافیایی  موانعی  الکترونیکی  ابزارهای  از  استفاده  با 
مشتری بهتر صورت می گیرد. سیستم مدیریت محتوای وب با قابلیت ایجاد فروشگاه اینترنتی، نرم افزاری است که به کمک آن محتوای 
الکترونیکی فروشگاه مدیریت می شود و امکان ثبت و به روز رسانی محتوا در فروشگاه اینترنتی به وسیلة صاحبان مشاغل فراهم می شود. 
انعطاف پذیری، پشتیبانی مطمئن و امنیت از ویژگی های بارز سیستم های مدیریت محتوا است. پرستاشاپ یک نرم افزار فروشگاه ساز 
متن باز است که به کار و کسب های بزرگ و کوچک کمک می کند تا یک فروشگاه اینترنتی را راه اندازی و مدیریت کنند. در این پودمان 
هنرجویان با نصب نرم افزار پرستاشاپ و اتکا بر دانش و مهارت قادر خواهند بود پیکربندی تنظیمات عمومی و مدیریت محصوالت، 

حامل ها و روش های پرداخت را انجام دهند و با رعایت مسائل امنیتی وارد بازار کار و کسب الکترونیکی شوند.
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آیا تا به حال پی برده اید

  یک فروشگاه اینترنتی چه امکاناتی باید داشته باشد؟
  تحویل محصول در فروشگاه اینترنتی چه تفاوت هایی با فروشگاه فیزیکی دارد؟

 چه محصوالتی را در اینترنت نمی توان فروخت؟
  مشتریان چگونه فروشگاه شما را در اینترنت پیدا می کنند؟

  خریداران چگونه به فروشگاه اینترنتی شما اعتماد می کنند؟

هدف از این واحد شایستگی، راه اندازی یک فروشگاه الکترونیکی با استفاده از نرم افزار فروشگاه ساز است.

استاندارد  عملکرد

پیاده سازی کار و کسب الکترونیکی از طریق کانال های ارتباطی، توسعه و بهبود آن

  واحد یادگیری 2 

شایستگی توسعه کار و کسب الکترونیکی
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فعاليت 
كارگاهي

فروشگاه  الکترونیکی 
مبینا برای آماده سازی تصاویر و نمونه تبلیغاتی که قرار است برای معرفی کار  و کسب شان آماده کنند، نیاز به 
رایانه قابل حمل با قابلیت  های گرافیکی ویژه دارد. او و ماهر تصمیم به جست وجو در اینترنت و خرید الکترونیکی 
و  شباهت  دارد.  وجود  انتخاب  و  مقایسه  برای  آنها  روی  پیش  متعددی  اینترنتی  فروشگاه  های  می  گیرند. 
تفاوت  هایی هم بین این فروشگاه  های اینترنتی وجود دارد. آنها از کدام یک از فروشگاه  ها خرید خواهند کرد؟ 

چه عواملی در انتخاب آنان اثرگذار خواهد بود؟

پاسخپرسش 

چه شباهت  هایی بین این فروشگاه  ها وجود دارد؟

قباًل تجربه خرید از کدام یک را داشته اید؟

در کدام یک کاالی موردنیاز خود را سریع تر پیدا می  کنید؟

ظاهر کدام یک برای شما جذاب تر است؟

کدام یک اطالعات بیشتری در مورد کاال و یا امکان مقایسه 
با موارد مشابه در اختیار شما قرار می  دهد؟

به کدام یک اعتماد بیشتری دارید؟

پرداخت هزینه کاال و حمل ونقل آن در کدام یک آسان تر 
است؟

زمان تحویل کدام یک سریع تر است؟

خرید از کدام یک آسان تر و مقرون به صرفه تر است؟

برای خرید کاالی جدید، انتخاب اول شما برای جست وجو 
کدام است؟

چه عواملی در انتخاب یک فروشگاه اینترنتی تأثیر می  گذارد؟ 

در مورد خرید اینترنتی یک کاال یا خدمت موردنیاز خود یا خانواده، در اینترنت جست وجو کنید. حداقل 
5 تارنمای فروشگاه الکترونیکی را بررسی و جدول زیر را تکمیل کنید.
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پس از مشاهده فیلم، پرستاشاپ را از اینترنت بارگیری و روی رایانه خودتان یا میزبان نصب کنید. فعاليت 
كارگاهي

 )CMS( سیستم  مدیریت محتوا
مبینا و ماهر از استاد فرهمند می پرسند، چطور می توانیم فروشگاه اینترنتی با امکانات کاربردی ایجاد کنیم. 

استاد فرهمند به آنها می گوید:
محتوا  مدیریت  سیستم  های  می شوند.  ایجاد  متفاوتی  اهداف  با  و  کار و کسب  نوع  با  متناسب  تارنما ها 
)Content Management System( نرم افزار هایی هستند که به کاربران کمک می کنند تا بدون به کارگیری 
علم طراحی و برنامه نویسی وب، تارنمایی پویا و دارای امکانات کاربردی ساخته و محتوای آن را مدیریت و 
به روزرسانی کنند. با استفاده از سیستم های مدیریت محتوا با قابلیت ایجاد فروشگاه الکترونیکی یا اصطالحاً 
از فروشگاه ساز های  این منظور یکی  به  را ه اندازی کنید.  الکترونیکی  فروشگاه ساز ها می توانید یک فروشگاه 
مستقل مانند پرستاشاپ)PrestaShop(، اپن کارت )OpenCart(، مجنتو )Magento( و... را انتخاب کنید 
یا افزونه ای روی سیستم های مدیریت محتوا مانند وردپرس )WordPress( یا جومال )Joomla( نصب کنید. 

بررسی کنید اگر خواهان تارنمایی در زمینة مدیریت پرسش و پاسخ، وبالگ، شبکه  های اجتماعی و یا پژوهش
آموزشی باشید از چه سیستم مدیریت محتوایی می توانید استفاده کنید؟

نصب پرستاشاپ
 www.prestashop.com/en/download مبینا و ماهر به توصیه استاد فرهمند نرم افزار پرستاشاپ را از نشانی اینترنتی
یا  استفاده  برای  آن  کد های  که  )Open Source(است  متن باز  نرم افزاری  پرستاشاپ  می کنند.  بارگیری 
ویرایش در دسترس عموم قرار دارد. در زمان نگارش کتاب آخرین نسخه پرستاشاپ نسخه 7 .1 است. بیشتر 
)alpha، beta، RC)Release Candidate وstable منتشر می شوند.  تجاری در 4 مرحله   نرم افزار های 
نسخه پایدار و قابل اطمینان یک نرم افزار نسخه stable است. برای را ه اندازی کار و کسب الکترونیکی حتماً از 

نسخه stable یک فروشگاه ساز استفاده کنید. 
پرستاشاپ را می توان روی رایانه محلی و میزبان نصب کرد. اگر قصد را ه اندازی یک کار و کسب الکترونیکی را 

دارید، پیشنهاد می شود از ابتدا پرستاشاپ را روی میزبان نصب کنید. 

بعد از نصب پرستاشاپ برای رعایت مسائل امنیتی حتماً پوشه install را حذف کنید. درصورت عدم 
حذف این پوشه قادر به ورود به پنل مدیریت نخواهید بود.

یادداشت

فيلم
فیلم شماره 12209 :  نصب فروشگاه ساز روی میزبان 
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نمای فروشگاه و پنل مدیریت  
 )Front office( فروشگاه ساز پرستاشاپ مانند سایر سیستم  های مدیریت محتوا شامل یک نمای فروشگاه
و پنل مدیریت )Back office( است )شکل1(. نمای فروشگاه برای دسترسی مشتریان به فروشگاه است و 
در حقیقت همان جایی است که مشتریان هنگام مراجعه به نشانی اینترنتی فروشگاه آن را خواهند دید. پنل 

مدیریت امکان دسترسی مدیران فروشگاه برای ایجاد و تغییر تنظیمات مدیریتی را فراهم می کند.

برای دسترسی به نمای فروشگاه، نشانی فروشگاه را در نوار آدرس مرورگر وارد کنید. اگر پرستاشاپ را روی 
رایانه محلی نصب کرد ه اید، نشانی: »  نام پوشه نصب /localhost« را در نوار آدرس مرورگر وارد کنید.

و اگر پرستاشاپ را روی میزبان نصب کرد ه اید، برای مشاهده نمای فروشگاه » نام دامنه فروشگاه« را در نوار 
آدرس مرورگر وارد کنید.

شکل1ـ ارتباط مدیر و کاربران فروشگاه اینترنتی با میزبان

پنل مدیریت

)پنل مدیریت(
مدیر تارنما:
مبینا و ماهر

مبینا و ماهر()تارنمافروشگاه

نمای تارنمامیزبان

 CMS زیر ساخت
پایگاه داده

داده های کاربران، 
 ،php پرونده های

پرونده های گرافیکی

کارمندان
مشارکت کنندگان

بازدید کنندگان
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فعاليت  نمای فروشگاه را بازکنید و به کمک هنرآموز خود بخش های مختلف آن را بررسی کنید.
كارگاهي

شکل 2ـ نمای پیش فرض فروشگاه در پرستاشاپ

می شوند.  بارگذاری  فروشگاه  در   ... و  محصوالت  شاخه ها،  مانند  پیش فرض  داده های  پرستاشاپ  نصب  با 
.)2 )شکل  است  تنظیم  قابل  مدیریت  پنل  از  فروشگاه  یک  مختلف  بخش های 

با واردکردن نشانی پوشه admin در نوار آدرس مرورگر می توان به پنل مدیریت فروشگاه دسترسی داشت. 
 admin6226pzawx به نامی  تصادفی مثل admin بعد از نصب پرستاشاپ به دلیل مسائل امنیتی، پوشه
تغییر نام خواهد داد. شما می توانید نام این پوشه را تغییر دهید و از طریق نام جدید به پنل مدیریت فروشگاه 

دسترسی داشته باشید. سعی کنید نامی  که برای پوشه admin انتخاب می کنید، قابل حدس زدن نباشد.
اگر پرستاشاپ را روی رایانه خودتان نصب کرد ه اید، برای دسترسی به پنل مدیریت:

»   نام پوشه ادمین/  نام فروشگاه/  localhost« را در نوار آدرس مرورگر وارد کنید.

لوگو فروشگاه

صفحات ایستا

بنر فروشگاه

اسالیدر تصویر

منو اصلی

بلوک متن
سفارشی

اطالعات فروشگاه
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و اگر پرستاشاپ را روی میزبان نصب کرد ه اید، » نام پوشه ادمین/  نام دامنه « را در نوار آدرس مرورگر وارد 
کنید. 

مواجه می  شوید  و دکمه  ها  پیشخوان  منو ها،  باالیی،  نوار  با صفحه ای شامل  مدیریت  پنل  به  ورود  از   پس 
)شکل4(.  

با واردکردن رایانامه و گذرواژ ه ای که در زمان 
ثبت نام وارد کردید، به پنل مدیریت دسترسی 

خواهید داشت )شکل3(.

شکل3ـ صفحه ورود به پنل مدیریت

شکل4ـ پنل مدیریت

فيلم
فیلم شماره 12210: تنظیمات پنل مدیریت فروشگاه

پس از مشاهده فیلم، به پنل مدیریت وارد شوید و بخش  های مختلف را بررسی کنید. فعاليت 
كارگاهي
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3  دسترسی های نمایه را تعیین کنید.
در زبانه »  دسترسی ها« روی نمایه »  توسعه دهنده« کلیک کرده، دسترسی های الزم را برای آن انتخاب کنید )شکل 7(.

مدیریت کارمند
مبینا و ماهر می خواهند برای را ه اندازی فروشگاه یا مدیریت بخش  های آن از افراد دیگری کمک بگیرند، برای این 
کار باید برای آن افراد حساب کاربری جداگانه ایجاد کنند. استاد فرهمند به آنها می گوید، برای ایجاد هر حساب 
کاربری، نیاز های آن افراد را برای دسترسی به پنل مدیریت شناسایی کنید. براساس نیاز هر فرد به او  مجوز 

دسترسی بدهید. بنابراین قبل از ایجاد کارمند جدید باید با ایجاد نمایه جدید و سطوح دسترسی آشنا شوید.

 
هر کارمند در گروهی قرار می گیرد که به آن نمایه یا profile می گویند. در زبانه نمایه  ها می توان پروفایل های 
زبانه دسترسی ها  از  اقدام و همچنین  آنها  افزودن  یا  نام، حذف و  به تغییر  تعریف شده را مشاهده و نسبت 

می توان سطح دسترسی آنها را تعیین کرد.

شکل5  ـ نمایه های پیش فرض پرستاشاپ

شکل6  ـ ایجاد نمایه جدید

2 نمایه جدید ایجاد کنید.
روی دکمه » افزودن جدید« کلیک کنید. نام »توسعه دهنده« را برای نمایه موردنظر وارد کرده، روی دکمه 

» ذخیره« کلیک کنید )شکل6(.

کارگاه 1    ایجاد نمایه 

شکل 7ـ تعیین دسترسی های نمایه

1 زبانه نمایه ها را انتخاب کنید.
» پارامتر های  منو  از  پیکربندی  بخش  در 
پیشرفته« گزینه » تیم« را انتخاب کرده، 
روی زبانه نمایه ها کلیک کنید. نمایه های 
نمایه ها  زبانه  در  پرستاشاپ  پیش فرض 

)شکل5(. می شود  داده  نمایش 
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كنجكاوي
کدام گروه از کارمندان را نمی توانید حذف کنید و یا دسترسی آنها را تغییر دهید؟

کارگاه 2    ایجاد کارمند جدید 

1 زبانه کارمندان را انتخاب کنید.
در بخش پیکربندی از منوی » پارامتر های پیشرفته« گزینه » تیم« را انتخاب کنید. 

2 کارمند جدید اضافه کنید.
در زبانه »کارمندان« روی دکمه » افزودن کارمند جدید« کلیک کنید )شکل8 (.

شکل8  ـ افزودن کارمند جدید

اطالعات کارمند جدید را وارد کنید )شکل9(.

شکل9ـ واردکردن مشخصات کارمند
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کاربری با نام دلخواه و سطح دسترسی فروشنده ایجاد کنید. فعاليت 
كارگاهي

3 دسترسی های کارمند را تعیین کنید.
از فهرست مشخصات دسترسی ها نمایه »توسعه دهنده« را انتخاب کرده، روی دکمه » ذخیره« کلیک کنید )شکل9(.

1 به صفحه تنظیمات عمومی  فروشگاه وارد شوید.
در بخش پیکربندی از منوی » پارامتر های فروشگاه« گزینه » عمومی«  را انتخاب و روی زبانه تعمیرات کلیک کنید. 

2 فروشگاه را غیرفعال کنید.
گزینه » فعال کردن فروشگاه« را روی »خیر« تنظیم کرده، روی دکمه » ذخیره« کلیک کنید.

3 به نمای فروشگاه بروید و نتیجه را مشاهده کنید.
IP 4 های مجاز برای دسترسی به فروشگاه را تعیین کنید.

دوباره وارد زبانه »تعمیرات« شده و در قسمت »IP تعمیرات« روی دکمه +Add my IP کلیک کنید)شکل10(.

کارگاه 3     غیرفعال کردن فروشگاه

 استاد فرهمند به مبینا و ماهر پیشنهاد مي کند که  قبل از اینکه شروع به ایجاد تغییرات در فروشگاه کنند آن 
را غیرفعال کنند تا کسی نتواند به نماي فروشگاه دسترسي داشته باشد و درصورت واردکردن نشانی فروشگاه 
با پیامي نظیر »فروشگاه درحال به روزرسانی است« مواجه شوند. وقتي فروشگاه غیرفعال مي شود موتور هاي 

جست وجو نیز صفحات شما را نخواهند دید و صفحات شما ایندکس نمي شود.

ایندکس شدن صفحات تارنما در موتور جست وجو چیست؟كنجكاوي

با نگه داشتن ماوس روی واژگان با پس زمینه آبی می توانید توضیحات مربوط به آنها را مشاهده کنید. یادداشت

شکل10ـ افزودن IP مجاز
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در قسمت IP تعمیرات، آدرس IP سامانه هایی مانند رایانه، تلفن همراه، تبلت و غیره را که می خواهید در 
به نمای فروشگاه دسترسی داشته و تغییرات را مشاهده کنند، به صورت دستی وارد کنید.  زمان تعمیرات 

آدرس  ها را  با عالمت کاما),( از هم جدا کنید. 
5 متن جایگزین نمایش فروشگاه در زمان تعمیرات را تعیین کنید.

حالت  سفارشی  » متن  کادر  در  دید،  خواهند  تعمیرات  زمان  در  فروشگاه  از  بازدیدکنندگان  که  را  متنی 
کنید. کلیک  » ذخیره«  دکمه  روی  کرده،  وارد  تعمیرات« 

6 نمای فروشگاه را بازکرده، نتیجه را مشاهده کنید.

تنظیماتی انجام دهید که فروشگاه فقط از طریق آدرس IP رایانه شما قابل دسترس باشد. فعاليت 
كارگاهي

کارگاه 4      تنظیم نام و اطالعات فروشگاه 

پیکربندي اطالعات فروشگاه
 استاد فرهمند مبینا و ماهر را با پیکربندي تنظیمات اولیه فروشگاه آشنا می  کند و از آنجایی که این تنظیمات در 

نماي فروشگاه به مشتریان نمایش داده مي شود، از آنان می خواهد این تنظیمات را با دقت انجام دهند.

1 به صفحه پیکربندی اطالعات فروشگاه وارد شوید.
در بخش پیکربندي از منوی » پارامتر هاي فروشگاه« گزینه » تماس« را انتخاب کنید. در صفحه تماس ها زبانه 

تماس های مغازه را انتخاب کنید )شکل11(.
2 نام و اطالعات فروشگاه را وارد کنید.

3 نشانی رایانامه فروشگاه را  تعیین کنید.
نشانی رایانامه را در کادر ایمیل فروشگاه وارد کنید. روي دکمه » ذخیره« کلیک کنید.

شکل 11ـ تنظیم اطالعات فروشگاه
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لوگوي سربرگ و فاوآیکن فروشگاه خود را تنظیم کنید.

نام و اطالعات فروشگاه خود را تنظیم کنید.

فعاليت 
كارگاهي

فعاليت 
كارگاهي

فاو آیکن )favicon( نماد بسیار کوچکي است که نمایانگر تارنمای شما است. فاو آیکن معموالً در نوار آدرس 
مرورگر و یا در محل نمایش Bookmark ها در کنار نام صفحه نشان داده مي شود.

1 لوگوی سربرگ را انتخاب کنید.
در بخش بهینه سازی از منوی » طراحي« گزینه » قالب و لوگو« را انتخاب کرده، از زبانه آرم، نشان تصویري 

سربرگ را انتخاب و روی دکمه » ذخیره« کلیک کنید )شکل12(.
2 لوگو ایمیل و فاکتور را انتخاب کنید.

از زبانه » لوگو ایمیل و فاکتور« نشان تصویري رایانامه و برگ خرید را انتخاب و روي دکمه » ذخیره« کلیک کنید.
3 فاوآیکن را تعیین کنید.

از زبانه » فاوآیکن« نماد موردعالقه خودتان را بارگذاري و روي دکمه » ذخیره« کلیک کنید.

 )Favorites Icon(کارگاه 5     تنظیم لوگو و فاوآیکن

بعد از نصب پرستاشاپ در قسمت »ایمیل فروشگاه« نشانی رایانامه مدیر وارد شده است. ایمیل فروشگاه عالوه بر 
اینکه در نمای فروشگاه به مشتریان نمایش داده می شود، با توجه به تنظیماتي که مدیر فروشگاه انجام مي دهد 

براي مشتریان در زمان ثبت سفارش، پرداخت وجه یا ارسال کاال از این نشانی، رایانامه ارسال مي شود. 

شکل 12ـ انتخاب نشان تصویری سربرگ

اگر لوگو ایمیل و فاکتور را انتخاب نکنید، از لوگوي سربرگ براي رایانامه و برگ خرید استفاده مي شود.
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 )Static( کارگاه 6    تنظیم محتواي صفحات ایستا
استاد فرهمند به ماهر و مبینا مي گوید در را ه اندازي فروشگاه الزم است صفحاتي با عنوان شرایط و ضوابط 

استفاده، تماس با ما و روش ارسال داشته باشید.
1 وارد نماي فروشگاه شوید.

2  محتوای صفحات فروشگاه را بررسی کنید.
در بخش پاصفحه فروشگاه )Footer(، صفحات ارسال، نکات حقوقي، شرایط و ضوابط استفاده، درباره ما و 

پرداخت امن را بازکرده و محتوای هر یک از صفحات را بررسي کنید.
3 وارد پنل مدیریت شوید.
4 صفحات را ویرایش کنید.

در بخش بهینه سازی از منوی » طراحي« گزینه » صفحه ها« را انتخاب کنید )شکل13(.

با کلیک روي دکمه » ویرایش« صفحه موردنظر را ویرایش کنید )شکل14(.
شکل13ـ ویرایش صفحات بخش پاصفحه

شکل14ـ  ویرایش صفحه خانه
عنوان متا و توضیحات متای تنظیم شده، در موتور های جست وجو مشاهده می شود )شکل15(.

شکل15ـ نمایش عنوان و توضیحات meta صفحه در موتور جست وجو

عنوان متا

توضیحات متا
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URL 5 فروشگاه را برای استفاده از حروف فارسی تنظیم کنید.
نشانی وبي که خواندن آن ساده و دربرگیرنده کلمات کلیدي صفحه وب است را URL آشنا مي گویند. با 
به خاطر  را  تا نشانی صفحات وب شما  بازدیدکنندگان صفحات کمک مي کنید  به  URL آشنا هم  تنظیم 

بسپارند و هم به موتور هاي جستجو کمک مي کنید تا محتوای صفحات وب را درک کنند.
در پرستاشاپ برای استفاده از حروف فارسي در URL آشنا، از منوی » پارامتر هاي فروشگاه« گزینه » بازدید 
و سئو« را انتخاب کرده، در صفحه  بازشده گزینه  URL بومي)محلي( را فعال کنید. استفاده از نویسه فاصله، 

نیم فاصله و اعداد فارسي مجاز نیست. به جای نویسه فاصله و نیم فاصله از خط تیره استفاده کنید.

کارگاه 7    پیکربندي اسالیدر تصویر 

3  اسالید ها را جابه جا کنید.
با کشیدن و ر ها کردن ماوس، اسالید شماره 3 را به قبل از اولین اسالید منتقل کنید.

4 اسالید را غیرفعال کنید.
اسالید شماره 2 را با کلیک روي دکمه » فعال«، غیرفعال کنید )شکل17(.

1  به صفحه ماژول ها وارد شوید.
کارایي  افزایش  و  توسعه  به  منجر  آنها  از  استفاده  که  هستند  کوچکي  برنامه  های  پرستاشاپ  در  ماژول ها 
پرستاشاپ مي شود. در بخش بهینه سازی از منوی » ماژول ها« گزینه » ماژول ها و سرویس ها« را انتخاب کنید.

2  ماژول اسالیدر تصویر را ویرایش کنید.
از زبانه »  ماژول هاي نصب شده« ماژول اسالیدر تصویر را جست وجو و روي دکمه » پیکربندي« کلیک کنید. تنظیمات 

اسالیدر تصویر را با توجه به راهنماي زیر هر بخش انجام داده، روي دکمه » ذخیره« کلیک کنید )شکل16(.

شکل16ـ تنظیمات اسالیدر تصویر

شکل17ـ فهرست اسالید ها



پودمان دوم: توسعه کار و کسب الکترونیکی

69

ـ تنظیماتي انجام دهید که سرعت تعویض اسالید ها 7 ثانیه باشد و بعد از نمایش آخرین اسالید متوقف شود.
ـ اسالید جدیدي با نام خشکبار ارگانیک اضافه کنید.

آدرس صفحه مقصد

بنري با موضوع  صنایع دستی جدید به فروشگاه خود اضافه کنید.

فعاليت 
كارگاهي

فعاليت 
كارگاهي

شکل18ـ تعیین اطالعات اسالید

5 اسالید جدید اضافه کنید.
اسالید  به  مربوط  اطالعات  جدید  صفحه  در  کنید)شکل17(.  کلیک  جدید«  اسالید  » افزودن  دکمه  روي 

)شکل18(. کنید  کلیک  » ذخیره«  دکمه  روي  و  کرده  وارد  را  موردنظر 
6 اطالعات اسالید را ویرایش کنید.

از فهرست اسالید ها، روي دکمه » ویرایش« اسالید شماره 1 کلیک کرده، اطالعات آن را ویرایش و روي دکمه 
» ذخیره« کلیک کنید.

کارگاه 8    پیکربندي بنر صفحه اصلي 
1 به صفحه ماژول ها وارد شوید.

2 به صفحه پیکربندی ماژول بنر وارد 
شوید.

ماژول  نصب شده«  »ماژول هاي  زبانه  از  
دکمه  روي  کرده،  جست وجو  را  بنر 

کنید. کلیک  » پیکربندي« 
3 اطالعات بنر را تنظیم کنید.

بنر  به  مربوط  اطالعات  جدید  صفحه  در 
را وارد کرده، روي دکمه » ذخیره« کلیک 

)شکل19(. شکل19ـ تنظیمات بنرکنید 

متنی که با نگاه داشتن ماوس روی تصویر نمایش داده می شود

عنوان نمایش داده شده روی تصویر

آدرس صفحه مقصد

نام پرونده تصویر

توضیحات روی تصویر

فعال یا غیر فعال بودن اسالید
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جدول ارزشیابی شایستگی های غیرفنی، ایمنی ، بهداشت و توجهات زیست محیطی

شایستگی ها
شرایط عملکرد

مکان  زمان،  تجهیزات،  )ابزار،مواد، 
و...(

نتایج
 ممکن

استاندارد 
نمره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

شایستگی های 
غیرفنی

سازمان دهی اطالعات، انتخاب طبقه بندی های 
مناسب اطالعاتی ـ تنظیم و اصالح عملکردهای 
سیستم، تجزیه و تحلیل فعالیت های سیستم  ـ 

زبان فنی
قابل قبول

و  محصوالت  صحیح  دسته بندی 
مشخصات و ویژگی های آنها به صورتی 
که مشتری به راحتی کاالی مورد نظر 
خود را پیدا کند، استفاده از ابزارهای 
تحلیل رفتار کاربر و تحلیل آنها جهت 

بهبود کار و کسب الکترونیکی

2

ایمنی و بهداشت

برای  قوی  و  استاندارد  گذرواژه  از  استفاده 
دسترسی به کنترل پنل میزبان، پنل های ثبت 
دامنه، مدیریت فروشگاه، درگاه پرداخت، انتخاب 
بانک  ادمین،  پوشه  برای  حدس  غیرقابل  نام 

اطالعاتی و نام کاربری اتصال به بانک

توجهات
 زیست محیطی

کاهش سفرهای درون و برون شهری و کاهش 
ایجاد  از طریق  هوا  آلودگی  و  مصرف سوخت 
کار و کسب الکترونیکی ـ استفاده از بسته بندی 

قابل بازیافت در تهیه سفارشات مشتری
غیرقابل
 قبول

ایمنی و بهداشت محیط  به  توجه 
1کارگاه

دقت در انتخاب نام مناسب برای دامنه و کلمه نگرش
کلیدیـ  انتخاب مناسب عنوان و توضیحات متا

* این شایستگی ها در ارزشیابی پایانی واحد یادگیری باید مورد توجه قرار گیرند.

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و...(

نتایج
 ممکن

استاندارد 
نمره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

راه اندازی 
فروشگاه

مکان: کارگاه  استاندارد رایانه
تجهیزات: رایانه دارای دسترسی به 

اینترنت، دامنه، میزبان
زمان : 20دقیقه

باالتر از
 حد انتظار

دریافت و نصب نرم افزار فروشگاه ساز روی میزبان 
و رایانه محلی ـ غیرفعال کردن فروشگاه ـ  ورود 
تعیین  و  جدید  نمایه  ایجاد  ـ  مدیریت  پنل  به 
سطح دسترسی برای نمایه ها ـ افزودن کارمند ـ 
پیکربندی اطالعات و لوگوی فروشگاه ـ ویرایش 

صفحات ـ شخصی سازی ظاهر فروشگاه

3

در حد
 انتظار

دریافت و نصب نرم افزار فروشگاه ساز روی میزبان 
و رایانه محلی ـ غیرفعال کردن فروشگاه ـ ورود به 
پنل مدیریت ـ ایجاد نمایه جدید با دسترسی  های 
پیش فرض ـ افزودن کارمند ـ پیکربندی اطالعات 

و لوگوی فروشگاه

2

پایین تر از
 حد انتظار

دریافت و نصب نرم افزار فروشگاه ساز روی میزبان و 
1رایانه محلی

ارزشیابی مرحله 1
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کارگاه 9    حذف محتواي پیش فرض فروشگاه

قبل از ورود محصوالت به فروشگاه الزم است، اطالعات پیش فرض فروشگاه را حذف کنید. پس از پاک کردن 
داده هاي موجود برگشت به وضعیت قبل غیرممکن است.

1 به صفحه ماژول ها وارد شوید.
2 ماژول پاک سازی کننده را نصب کنید.

در زبانه » انتخاب ماژول«، ماژول پاک سازی کننده پرستاشاپ )Database Cleaner( را جست وجو و نصب 
کنید )شکل20(.

شکل20ـ جست وجوی ماژول پاک سازی کننده

3  به صفحه پیکربندی ماژول پاک سازی کننده وارد شوید.
پس از نصب ماژول پاک سازی کننده پرستاشاپ روي دکمه » پیکربندي« کلیک کنید.

4 کاتالوگ ها را پاک کنید.
اگر از حذف داده هاي بخش کاتالوگ اطمینان دارید، در این بخش پس  از انتخاب دکمه » بله« روي دکمه 

»پاک سازی کاتالوگ« کلیک کنید )شکل21(.

شکل21ـ حذف کاتالوگ
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5 سفارش  ها و مشتریان را حذف کنید.
 اگر از حذف داده هاي بخش سفارش  ها و مشتریان اطمینان دارید در بخش »سفارش  ها و مشتریان« پس از 

انتخاب دکمه »بله« روي دکمه »پاک کردن سفارش ها و مشتریان« کلیک کنید )شکل22(. 

پیکربندي حمل ونقل
اینترنتي مدیریت تحویل محصوالت است. درحال حاضر تحویل به موقع  یکي از مراحل کلیدي کار و کسب 
تجارت  موضوع حمل ونقل در  است.  اینترنتي  فروشگاه هاي  از  بسیاري  کاال چالش  ارسال  هزینه  محاسبه  و 
الکترونیک، موضوع بسیار مهمي است و هر فروشگاه اینترنتي که امروزه مي خواهد در دنیاي تجارت الکترونیک 

صاحب نام شود، باید به موضوع حمل ونقل توجه زیادي داشته باشد.
ماهر و مبینا از استاد فرهمند مي پرسند چرا از مدیریت تحویل محصوالت به عنوان مرحله کلیدي کار و کسب 
نام بردید؟ استاد فرهمند پاسخ می دهد که تأخیر در ارسال سفارش باعث نارضایتي مشتریان شما مي شود و 

حتي ممکن است مشتریان خرید حضوري گران تر را به خرید آنالین ترجیح بدهند. 

شکل22ـ حذف سفارش  ها و مشتریان

6 بانک اطالعاتی فروشگاه را به روز کنید.
پس از حذف داده هاي بخش کاتالوگ و سفارش  های مشتریان در بخش »محدودیت یکپارچگي کاربردي« 

روي دکمه »کنترل و رفع عیب« کلیک کنید )شکل23(.

شکل23ـ کنترل و رفع عیب
در بخش »پاک سازی دیتابیس« روي دکمه »تمیز کردن و بهینه سازی« کلیک کنید )شکل24(.

شکل24ـ حذف اطالعات از بانک اطالعاتی

فعاليت 
گروهی
فعاليت 
گروهی

در خصوص پرسش هاي زیر با دیگر هنرجویان صحبت کنید.
ـ چه روش  هایی براي تحویل محصوالت به مشتریان مي شناسید؟

ـ چه عواملي در انتخاب شیوه حمل ونقل محصوالت مي توان درنظر گرفت؟
ـ چه محصوالتي احتیاج به حمل ونقل ندارند؟

شرکت هاي متعددي وجود دارند که مسئولیت تحویل محصول به مشتریان را در قبال دریافت وجهی برعهده 
مي گیرند. معموالً نرخ حمل ونقل محصول با توجه به مسافت مشتریان متغیر است. بنابراین الزم است با 
توجه به شرایط شرکت حامل، منطقه هایي را تعریف کنید. ممکن است شرکت حامل براي شهرستان هاي 

استان بومي از یک نرخ و براي شهرستان هاي استان هم جوار و غیر هم جوار از نرخ دیگري استفاده کند.
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کارگاه 10    پیکربندي مناطق

1 فهرست مناطق پیش فرض را مشاهده کنید.
در بخش بهینه سازی از منوی » بین الملل« گزینه » مکان ها« را انتخاب کنید. در زبانه » منطقه ها« تمامي 

است)شکل25(. قابل مشاهده  پیش فرض  مناطق 

شکل25ـ فهرست منطقه ها

2 مناطق پیش فرض را حذف کنید.
 تمامي مناطق پیش فرض را انتخاب کرده، از قسمت اقدامات دسته جمعي روي گزینه » حذف انتخاب شده  ها« 

کلیک کنید.
3 منطقه جدید اضافه کنید.

روي دکمه » افزودن منطقه جدید« کلیک کنید. نام منطقه جدید برای  مثال استان بومي را وارد کرده، روي 
دکمه » ذخیره« کلیک کنید )شکل26(.

شکل26ـ افزودن منطقه جدید
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منطقه استان هم جوار و غیرهم جوار را ایجاد کنید و استان هاي هم جوار استان خود را به منطقه استان 
هم جوار و استان هاي غیر هم جوار استان خود را به منطقه استان هاي غیرهم جوار اضافه کنید. 

فعاليت 
كارگاهي

4  استان  های منطقه را مشخص کنید.
اکنون باید مشخص کنید که هر استان مربوط به کدام منطقه است. در زبانه » استان  ها« تمامي استان ها 
باشد  قابل مشاهده  ایران  استان هاي  فقط  تا  کنید  انتخاب  را  ایران  کشور،  فهرست  از  است.  قابل مشاهده 

)شکل27(.

روي دکمه » ویرایش« مقابل استان خود کلیک کنید. در فهرست منطقه، گزینه » استان بومي« را انتخاب 
)شکل28(. کنید 

شکل 27ـ نمایش استان  های کشور ایران

شکل28ـ تعیین منطقه استان
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پس از مشاهده فیلم، حاملي به نام پست پیشتاز ایجاد کنید که براي سفارش هاي بین صفرتا 5000 
گرم در دسترس و براي سفارش هاي باالي 5000 گرم غیرفعال باشد.

پس از مشاهده فیلم، واحد پولي تومان را به عنوان ارز پیش فرض فروشگاه تعریف کنید و واحد پولي 
ریال را غیرفعال کنید.

فعاليت 
كارگاهي

فعاليت 
كارگاهي

افزودن حامل
بعد از افزودن منطقه ها نوبت به افزودن حامل یا کانال توزیع مي رسد. 

فيلم

فيلم

فیلم شماره 12211: افزودن حامل به فروشگاه

فیلم شماره 12212: تنظیم واحد هاي پولي 

تنظیم واحد هاي پولي
ماهر و مبینا به استاد فرهمند مي گویند، ما مي خواهیم واحد پولي تومان را براي فروشگاه خود فعال کنیم. 
واحد پول رسمي کشور ما ریال، اما واحد پول رایج تومان است و مردم در ادبیات روزانه خود از واژه تومان 

به جای ریال استفاده مي کنند. استاد فرهمند آنها را به دیدن فیلم تنظیم واحد هاي پولي دعوت مي کند.

مدیریت کاتالوگ
و  قیمت  نام،  کردن  اضافه  در  فروشگاه  به  محصول  افزودن  می  کند،  تأکید  مبینا  و  ماهر  به  فرهمند  استاد 
اضافه کردن  از  پیش  فروشگاه هستند.  اساس یک  و  پایه  نمي شود. محصوالت  توضیحات محصول خالصه 
یک محصول به فروشگاه شما باید اطالعات کاملي از خصوصیات، ویژگي ها، نام تأمین کننده، برند محصول و 
بسیاري موارد از این  دست داشته باشید. هرگز پیش از درنظر گرفتن تمامي این موارد اقدام به اضافه کردن 

نکنید. محصول 
استاد فرهمند نظر ماهر و مبینا را به مثال زیر جلب مي کند: 

یک فروشگاه بزرگ را درنظر بگیرید که وقتي وارد آن مي شوید تمام شوینده ها در یک قفسه، نوشیدني ها در 
قفسه دیگر، لوازم آرایشی و بهداشتي و سایر اقالم نیز به صورت مرتب قفسه بندی شده باشند. چقدر زمان براي 
پیدا کردن محصول موردنظر خود صرف مي کنید؟ اگر این فروشگاه قفسه بندي نشده بود و ترتیب قرارگیري 
باشد  به همین میزان زمان مي گذاشتید؟ در فروشگاهی که قفسه بندي شده  نیز  نبود  محصوالت مشخص 
راحت تر به محصوالت دسترسي دارید؛ مي توانید محصوالت مشابه را مقایسه کنید و در نهایت از مراجعه به 
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چه شاخه  ها و زیرشاخه هایي را در یک فروشگاه صنایع دستی و لباس سنتي مي توان درنظر گرفت؟كنجكاوي

آن فروشگاه رضایت بیشتري خواهید داشت. 
قبل از اینکه محصولي را وارد فروشگاه الکترونیکي کنید، باید بدانید که محصول موردنظر چه ویژگي هایي 
دارد و بر اساس آن در کدام شاخه )قفسه( قرار مي گیرد. شاخه ها را مي توان قلب یک فروشگاه درنظر گرفت 
و تعریف درست شاخه  ها از اهمیت زیادي برخوردار است. محصوالتي که داراي ویژگي هاي مشترکي باشند و 

بتوان آنها را مقایسه کرد در یک شاخه قرار مي گیرند.

شاخه  ها به مشتریان کمک مي کند جست وجوی خود را در نوع خاصي از محصوالت محدود کنند و به این ترتیب 
سریع تر به محصول موردنظر دسترسي داشته باشند. از قسمت شاخه  ها در منوي کاتالوگ مي توانید شاخه ها 

را پیکربندي کنید. 
کارگاه 11    افزودن شاخه جدید

1 به صفحه شاخه ها وارد شوید.
در بخش فروش از منوی » کاتالوگ« گزینه » شاخه  ها« را انتخاب کنید. 

2 شاخه جدید اضافه کنید. 
در صفحه جدید روي دکمه » افزودن شاخه جدید« کلیک کنید.

3 مشخصات شاخه موردنظر را وارد کنید )شکل29(. 

شکل29ـ تنظیم مشخصات شاخه جدید



پودمان دوم: توسعه کار و کسب الکترونیکی

77

پارچه  با زیرشاخه هاي  با عنوان محصوالت دستباف  با عنوان صنایع دستی و شاخه اي دیگر  شاخه اي 
قلمکار و محصوالت ترمه به فروشگاه خود اضافه کنید.

فعاليت 
كارگاهي

برای تنظیم مشخصات شاخه، از جدول 1 کمک بگیرید.
جدول1ـ مشخصات شاخه

توضیحاتفیلد ها
نام شاخه که در نماي فروشگاه نمایش داده مي شود و بهتر است نامي کوتاه و گویا باشد.نام

اگر بلي را انتخاب کنید این شاخه براي مشتریان شما نمایش داده خواهد شد.نمایش داده شده
محل قرارگیري شاخه جدید است.شاخه والد
توضیحات مربوط به شاخه است.توضیحات

تصویري که مي خواهید براي مشتریان در صفحه شاخه ها قابل مشاهده باشد.عکس نماي دسته بندي
تصویر کوچک 

تصویر کوچکي که مي خواهید در صفحه شاخه اصلي قابل مشاهده باشد.دسته بندي

تصویر کوچکي که مي خواهید در منو کنار نام شاخه نمایش داده شود.تصاویر بندانگشتی
عنواني که کاربر هنگام جست وجو در موتور هاي جست وجو مشاهده مي کند.عنوان متا

توضیحات کوتاهي که کاربر هنگام جست وجو مي تواند در موتور هاي جست وجو ببیند.توضیحات متا
در زمان انتشار این کتاب موتور هاي جست وجو، دیگر از کلمات کلیدي استفاده نمي کنند کلمات کلیدی متا

و مي توانید این قسمت را خالي ر ها کنید. 
نشاني کوتاه و قابل فهم براي دسترسي به صفحه شاخه موردنظر است. با واردکردن نام URL آشنا

شاخه این نشانی به صورت خودکار ایجاد مي شود.
مي توان یک دسترسي گروه باشد.  قابل رؤیت  آنان  براي  این شاخه  که می خواهید  کاربران  از  گروهي 

شاخه را فقط براي کاربراني نمایش داد که در تارنما ثبت نام کرد ه اند.

انواع گروه هاي مشتریان پیش فرض و تفاوت آنها را بنویسید.كنجكاوي

5 به نمای فروشگاه  بروید.
 آیا شاخه اي که ایجاد کردید در منوی باالي صفحه  نمایش داده می شود؟ با پیکربندی ماژول منوی اصلي 

می توانید شاخه  هاي ایجادشده را در منوي اصلي فروشگاه نمایش دهید.

4 شاخه والد را مشخص کنید.
 موقعیت شاخه جدید را تعیین کنید. اگر شاخه جدید زیرشاخه یک شاخه موجود است باید نام موردنظر را 

در قسمت شاخه والد عالمت دار کنید.
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شاخه صنایع دستی و محصوالت دستباف را در منوی اصلي فروشگاه نمایش دهید، سپس تغییراتي 
ایجاد کنید که شاخه محصوالت دستباف اولین گزینه منوی اصلي باشد.

فعاليت 
كارگاهي

3 شاخه موردنظر را به منوی اصلی اضافه کنید.
با بررسی موضوعات فهرست شده در قسمت » آیتم هاي 
انتخاب  در دسترس« شاخه یا شاخه هاي موردنظر را 
کرده، روي دکمه » افزودن« کلیک کنید )شکل 31(.

کارگاه 12     پیکربندي منوی اصلي تارنما

شکل30ـ ماژول منوی اصلی

1 به صفحه ماژول ها وارد شوید.
2 به صفحه پیکربندی ماژول منوی اصلی وارد شوید. 

از زبانه » ماژول هاي نصب شده« ماژول منوي اصلي را جست وجو کنید. روي دکمه » پیکربندي« مقابل ماژول 
منوي اصلي کلیک کنید)شکل30(.

منظور از آیتم هاي در دسترس، تمام صفحاتي مانند شاخه ها، صفحات ایستا، تولیدکننده ها و ... است که در 
پرستاشاپ ایجادشده است.

4 نماي فروشگاه را بازکرده، نتیجه تغییرات را مشاهده کنید.

شکل31ـ افزودن شاخه به منوی اصلی

تعریف مشخصه ها و ویژگي هاي محصول
 )Attributes( پس از تعریف شاخه ها نوبت به تعریف مشخصه ها و ویژگي هاي محصول مي رسد. مشخصه ها
درحقیقت همان خصوصیات محصول است که تغییر در آنها محصول متفاوتي ایجاد مي کند. مثاًل براي کیف 
سنتي مشخصه هایي مثل سایز و رنگ را مي توانید درنظر بگیرید. وقتي خریدار یک محصول را انتخاب مي کند 
در همان صفحه مي تواند مشخصه هاي محصول را تغییر دهد و خرید خود را تکمیل کند. براي یک محصول 
مي توان ترکیبي از مشخصه ها نظیر کیف سنتي با سایز متوسط و رنگ آبي یا لباسي با سایز متوسط و رنگ 

سبز داشت.
 ویژگي ها )Features( در تمام ترکیب هاي مختلف یک محصول همواره ثابت است. کیف سنتي ممکن 
وقتي خریدار یک  است از جنس کتان، پارچه نخي یا چرمي باشد. جنس کیف یک ویژگي است. معموالً 
محصول را انتخاب مي کند ویژگی  های آن را در یک جدول مي بیند و امکان تغییر ویژگي ها را نخواهد داشت.
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کارگاه 13     تعریف مشخصه ها

شکل32ـ زبانه مشخصه ها

3 اطالعات مشخصه جدید را وارد کنید.

1 به صفحه مشخصه ها و ویژگی ها وارد شوید.
 براي تعریف مشخصه ها و ویژگي هاي یک محصول، در بخش فروش از منوی »کاتالوگ« گزینه » مشخصه ها 

و ویژگي ها« را انتخاب کنید.
2 مشخصه جدید اضافه کنید.

براي تعریف مشخصه از زبانه » مشخصه ها« روي دکمه » افزودن مشخصه جدید« کلیک کنید )شکل32(.

شکل 33ـ تنظیم اطالعات مشخصه جدید

عبارت کادر نام فقط برای مدیران تارنما در پنل مدیریت قابل مشاهده است. نامي که بازدیدکنندگان تارنما آن 
را خواهند دید، در کادر نام عمومي وارد کنید. فیلد نوع مشخصه، نحوه نمایش مشخصه در صفحه محصوالت 

را تعیین می کند. این فیلد چه مقادیری دارد؟
روي دکمه » ذخیره« کلیک کنید.

4 مقادیر مشخصه جدید را ثبت کنید. 
در زبانه » مشخصه ها« روي نام مشخصه موردنظر کلیک کنید. در صفحه جدید روي دکمه » افزودن مقدار 
جدید« کلیک کنید. با توجه به مقداري که براي نوع مشخصه وارد کردید، با دو صفحه متفاوت مواجه خواهید 
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شد. اگر مقدار رنگ یا طرح را انتخاب کرده باشید با شکل34 و درغیر این صورت با شکل35 مواجه خواهید 
شد. براي افزودن چند مقدار براي یک مشخصه پس از تکمیل فرم مي توانید روي دکمه » ذخیره و افزودن 

مقدار دیگر« کلیک کنید.

کارگاه 14     تعریف ویژگي ها

1 به صفحه مشخصه ها و ویژگی ها وارد شوید.
2 ویژگی جدید اضافه کنید.

از زبانه » ویژگي ها« روي دکمه » افزودن ویژگي جدید« کلیک کنید. پس از واردکردن نام ویژگي، روي دکمه 
» ذخیره« کلیک کنید)شکل36(. 

شکل 34ـ تعیین رنگ و طرح شکل 35ـ تعیین مشخصه ها به جز طرح و رنگ

مقادیر بزرگ، متوسط و کوچک را براي مشخصه سایز و مقادیر سفید، آبي و قرمز را براي مشخصه رنگ 
اضافه کنید.

فعاليت 
كارگاهي

شکل36ـ افزودن ویژگی جدید
3 مقادیر ویژگی جدید را ثبت کنید.

در صفحه ویژگي ها روي نام ویژگي موردنظر کلیک کنید. در صفحه جدید با کلیک روي دکمه » افزودن مقدار 
ویژگي جدید« مي توان مقادیري را براي ویژگي هاي تعریف شده تعیین کرد )شکل37(.

شکل37ـ تعیین مقادیر ویژگی

فعاليت 
ویژگي به نام بافت ایجاد کنید و مقادیر کتان و پارچه ای را براي آن درنظر بگیرید.كارگاهي
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تعریف برند ها و تأمین کننده  ها
استاد فرهمند به ماهر و مبینا مي گوید که پس از تعریف شاخه ها، مشخصه ها و ویژگي هاي محصول نوبت 
به تعریف برند ها و تأمین کننده  ها مي رسد. ماهر و مبینا از ضرورت ایجاد برند ها و تأمین کننده  ها مي پرسند، 
استاد فرهمند پاسخ مي دهد که در بسیاري از موارد وقتي در یک فروشگاه برخط به دنبال رایانه موردنظرتان 
هستید، نتایج نمایش داده شده را بر اساس نشانه تجاری )brand( محدود مي کنید. برند ها نام هاي تجاري 
تولیدکننده محصول هستند. با واردکردن برند ها شما به مشتریان این امکان را مي دهید تا سریع تر به محصول 
موردنظرشان دسترسي پیدا کنند. همیشه براي صاحب یک کار و کسب امکان تهیه محصول از تولیدکننده 
وجود ندارد. در این صورت محصول را از تأمین کننده  ها تهیه می کنند که شرکت هاي واسطه اي میان فروشگاه 

و تولیدکننده محصول هستند. 

کارگاه 15      افزودن برند

شکل38ـ زبانه برند ها

1 به صفحه مدیریت برند ها وارد شوید.
از منوي » کاتالوگ« گزینه » برند ها و تأمین کننده  ها« و پس  از آن زبانه » برند ها« را انتخاب کنید )شکل38(. 

2 برند جدید اضافه کنید )شکل38(.
روی دکمه » افزودن یک برند جدید« کلیک کنید.
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فعاليت 
 برند »ایران سوغاتي« را به فروشگاه خود اضافه کنید.كارگاهي

3 اطالعات برند را وارد کنید )شکل39(. 

کارگاه 16      افزودن تأمین کننده

شکل39ـ تعیین اطالعات برند

نام و نشانی برند ها در زبانه برند ها قابل مشاهده و ویرایش است. نشانی هایي که براي برند ها وارد مي کنید براي 
بازدیدکنندگان فروشگاه قابل مشاهده نیست. این نشانی ها تنها در پنل مدیریت قابل دسترس بوده و مانند یک 

دفترچه تلفن در اختیار مدیران فروشگاه است.

ایجاد تأمین کننده ها و ارتباط بین آنها و محصوالت در پرستاشاپ عالوه بر امکان مشاهده تولیدکنندگان و 
محصوالت آنها در فروشگاه، به شما در انبارداري نیز کمک مي کند.

1 به صفحه مدیریت برند ها وارد شوید.
در بخش فروش از منوي » کاتالوگ« گزینه » برند ها و تأمین کننده  ها« و سپس زبانه » تأمین کننده  ها« را انتخاب کنید.

2 تأمین کننده جدید اضافه کنید. 
3 اطالعات تأمین کننده را وارد کنید.

فعاليت 
 تأمین کننده  هایي با نام هاي تهران، اصفهان و سمنان را براي برند ایران سوغاتي ایجاد کنید.كارگاهي

4 نشانی برند جدید  را وارد کنید.
 در صفحه برندها روی دکمه »افزودن آدرس برند جدید« کلیک کنید. سپس اطالعات برند جدید را وارد کنید.
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فعاليت 
پس از مشاهده فیلم، محصولي با نام پیراهن سوزن دوزی به فروشگاه خود اضافه کنید.گروهی

پس از ایجاد شاخه  ها، مشخصه ها و ویژگي هاي محصول، برند ها و تأمین کننده  ها نوبت به افزودن محصوالت 
به فروشگاه مي رسد. مدیریت محصول در صفحه محصول ها فراهم شده است. در صفحه محصول ها امکاناتي 
ایجاد محصول  و  نسخه برداری  پیش نمایش محصوالت،  ویرایش، حذف،  فهرست محصوالت،  نظیر مشاهده 

جدید در دسترس است. 
فيلم

فیلم شماره 12213: افزودن محصول جدید 

پیکربندی پرداخت
استاد فرهمند به ماهر و مبینا مي گوید: با توجه به خرید غیرحضوري مشتریان در فروشگاه هاي اینترنتي باید امکان 
پرداخت وجه محصول را براي مشتریان فراهم کرد. براي پرداخت وجه محصول روش  های متفاوتي ازجمله پرداخت 
از طریق چک، فیش بانکي و پرداخت آنالین وجود دارد. به صورت پیش فرض ماژول پرداخت از طریق چک و فیش 
بانکي روي پرستاشاپ 7 .1 فعال است. اگر مشتري گزینه پرداخت توسط چک یا فیش بانکي را انتخاب کند، وضعیت 
سفارش به وضعیت در انتظار پرداخت تغییر خواهد کرد. بنابراین، مدیر تارنما یا کارمندي که مسئول بخش مدیریت 

سفارش است، باید سفارش را به صورت دستي و پس از دریافت اطالعات پرداخت، تأیید کند. 

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات،
 زمان، مکان و...(

استاندارد نتایج ممکن
نمره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

سفارشی سازی 
کار و کسب 
الکترونیکی

مکان: کارگاه  استاندارد رایانه
تجهیزات: رایانه مجهز به 

نرم افزار فروشگاه ساز، دامنه ،  
میزبان، دسترسی به کنترل 

پنل میزبان
زمان : 20 دقیقه

باالتر از حد انتظار

پیکربندی حمل  و نقل ـ  افزودن قوانین  و 
مقررات، درباره ما و شرایط ارسالـ  تغییر 
واحد پول  ـ مدیریت شاخه ها ـ مدیریت 
مشخصه ها و ویژگی ها ـ مدیریت برندها 

ـ  مدیریت محصول و تأمین کننده ها 

3

در حد انتظار

پیکربندی حمل  و نقل ـ  افزودن قوانین  و 
مقررات، درباره ما و شرایط ارسالـ  تغییر 
واحد پول  ـ مدیریت شاخه ها ـ مدیریت 
مشخصه ها و ویژگی ها ـ مدیریت برندها 

و تأمین کننده ها

2

پایین تر از حد 
1پیکربندی حمل  و نقلانتظار

ارزشیابی مرحله 2

مدیریت محصول
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کارگاه 17      پیکربندي پرداخت از طریق فیش بانکي
1 در بخش بهینه سازی، از منوي پرداخت گزینه » روش  های پرداخت« را انتخاب کنید )شکل40(.

شکل40ـ صفحه انتخاب روش پرداخت

شکل41ـ تعیین اطالعات حساب

2 روي دکمه » پیکربندي« مقابل ماژول پرداخت الکترونیکي کلیک کنید.
3 اطالعات حساب را تکمیل کنید )شکل41(.

درگاه پرداخت اینترنتی
اینترنتي است. معموالً  روش دیگر پرداخت وجه به وسیله مشتریان، پرداخت وجه از طریق درگاه پرداخت 
مشتریان تمایل بیشتري به استفاده از این  روش دارند. درگاه  های پرداخت اینترنتي امکان پرداخت آنالین 
وجوه مشتریان را براي فروشگاه  هاي مجازي فراهم مي کنند. مشتري پس از تکمیل مراحل انتخاب محصول 
یا خدمت موردنظر، در مرحله آخر وارد درگاه پرداخت اینترنتي شده، با واردکردن اطالعات کارت بانکی خود 
شامل شماره کارت، رمز دوم، تاریخ انقضا و کد اعتبارسنجي )cvv2( پرداخت خود را به آسانی انجام مي دهد.

واسط  شرکت هاي  خدمات  از  یا  و  ببندید  قرارداد  بانک  یک  با  باید  اینترنتي  پرداخت  درگاه  دریافت  براي 
کنید. استفاده  اینترنتي  پرداخت  درگاه  خدمات  ارائه دهنده 
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ماژول جست وجوی الیه اي
ماهر و مبینا تصویري از یک تارنما را به استاد فرهمند نشان مي دهند و از او مي خواهند به آنها در ساخت 

چنین امکاني براي تارنمای خودشان کمک کند.

دریافت درگاه پرداخت اینترنتی از بانک مستلزم عقد قرارداد با بانک و تابع قوانین بانک مربوطه است. ولي در 
تمامي بانک ها داشتن شرایط زیر الزامي است:

 فعال بودن تارنما
 داشتن نماد اعتماد الکترونیک

 داشتن حساب بانکي در بانک مربوطه
 ارائه مدارک هویتي

با مراجعه به تارنمای شاپرک، نام شرکت هاي واسط ارائه دهنده خدمات پرداخت اینترنتي مجاز به انجام پژوهش
فعالیت در ایران را بنویسید.

فيلم
فیلم شماره 12214: نصب ماژول درگاه پرداخت اینترنتي  

استاد فرهمند به آنها مي گوید که با استفاده از ماژول جست وجوی الیه اي در پرستاشاپ، مشتریان فروشگاه 
قادر خواهند بود محصوالت نمایش داده شده در فروشگاه را بر اساس معیار هایي که در نظر گرفته شده فیلتر 
کنند و دامنه محصوالت نمایش داده شده را محدود کنند. ماژول جست جوی الیه اي امکان دسترسي سریع 

مشتریان به محصوالت موردنظر خود را از میان انبوه محصوالت فراهم مي کند. 

برای اضافه کردن امکان پرداخت وجه از طریق درگاه پرداخت اینترنتی باید ماژول درگاه پرداخت اینترنتی 
را نصب کنید.
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کارگاه 18      پیکربندي ماژول جست وجوی الیه اي

شکل42ـ صفحه پیکربندی جست وجوی الیه ای

1 به صفحه ماژول ها وارد شوید.
2 به صفحه پیکربندی ماژول جست وجوی الیه ای وارد شوید.

ماژول جست وجوی الیه اي را  از زبانه » ماژول هاي نصب شده« جست وجو کرده و روي دکمه » پیکربندي« کلیک کنید.

3 قالب جدید ایجاد کنید.
در صفحه پیکربندي جست وجوی الیه اي روي دکمه » افزودن قالب جدید« کلیک کنید )شکل42(.

شکل43ـ فعال کردن فیلتر ها

4 تنظیمات قالب را تعیین کنید.
نام قالب را وارد کرده، شاخه هاي مورداستفاده یعنی شاخه هایي که می خواهید جست وجوی الیه اي براي آنها 

فعال باشد را تعیین کنید.
5 فیلتر های موردنیاز  را فعال کنید.

با کشیدن و ر ها کردن ماوس اولویت نمایش فیلتر ها را تعیین کرده، فیلتر هاي قالب موردنظر را با کلیک روي دکمه 
» بله« فعال کنید)شکل43(.

اگر بعد از پیکربندي ماژول جست وجوی الیه اي محصولي با قیمت جدید به شاخه اي که قباًل براي آن جست وجوی 
الیه اي ساختید اضافه کردید ولی قیمت جدید در بخش جست وجو از نمای فروشگاه نمایش داده نمی شود، روي 

دکمه » نمایه کردن قیمت هاي ازدست رفته« کلیک کنید تا قیمت هاي جدید مجدداً ایندکس شود. 

شکل44ـ نمایه کردن قسمت های از دست رفته

همچنین اگر بعد از پیکربندي ماژول جست وجوی الیه اي، مشخصه اي به محصوالت خود اضافه کردید ولی 
مشخصه جدید در بخش جست وجو نمایش داده نمی شود، روي دکمه » ساخت نمایه مشخصه ها« کلیک کنید 

تا مشخصه هاي محصول مجدد ایندکس شود.
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کارگاه 19     ترجمه قالب
ماهر و مبینا از استاد فرهمند مي پرسند که چطور مي توانیم جمالت بخش هایي از فروشگاه را مطابق سلیقه 
خودمان عوض کنیم؟ به عنوان مثال مي خواهیم عبارت »محصوالت پرطرفدار« در نماي فروشگاه را به »محصوالت 
پیشنهادي« تغییر دهیم. استاد فرهمند مي گوید که این امکان در بخش ترجمه ها در پرستاشاپ فراهم شده است.

1 عبارت موردنظر برای ترجمه را انتخاب کنید.
نماي فروشگاه را بازکرده، عبارت »محصوالت پرطرفدار« را ببینید.

2 به صفحه اصالح ترجمه ها وارد شوید.
پنل مدیریت را بازکرده، در بخش بهینه سازی از منوي » بین المللي« گزینه » ترجمه ها« را انتخاب کنید.

3 نحوه ترجمه را تعیین کنید )شکل45 (.
روی دکمه اصالح کلیک کنید.

شکل45ـ تنظیمات ترجمه

4 عبارت موردنظر برای ترجمه و عبارت جایگزین آن را تعیین کنید.
عبارت »محصوالت پرطرفدار« را جست وجو کنید. در نتیجه نمایش داده شده عبارت »محصوالت پرفروش« 

را جایگزین عبارت »محصوالت پرطرفدار« کنید )شکل46(.

شکل 46ـ صفحه ترجمه های جست وجو

5 نماي فروشگاه را بازکرده، نتیجه را مشاهده کنید.

در نماي فروشگاه عبارت »کاهش قیمت ها« را به عبارت »پیشنهاد شگفت انگیز« تغییر دهید.  فعاليت 
كارگاهي
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شکل48ـ انتخاب پشتیبان گیری کامل

ارتقای پرستاشاپ
براي ارتقای پرستاشاپ به نسخه باالتر بهتر است از اطالعات فروشگاه نسخه پشتیبان تهیه شود تا درصورت 
عدم تطابق نسخه جدید پرستاشاپ با نسخه فعلي فروشگاه بتوانید فروشگاه را به وضعیت قبل بازگردانید. 
قبل از ارتقاي فروشگاه به نسخه جدید حتماً آن را غیرفعال کنید تا بازدیدکنندگان در این فاصله به نماي 

فروشگاه دسترسي نداشته باشند.
کارگاه 20     تهیه نسخه پشتیبان 

شکل47ـ انتخاب عملیات پشتیبان گیری در کنترل پنل

1 وارد کنترل پنل میزبان خود شوید.
2 عملیات پشتیبان گیری را شروع کنید.
روي دکمه Backup کلیک کنید)شکل47(.

در صفحه جدید روي دکمه Download a Full Website Backup کلیک کنید )شکل48(.

4 از فروشگاه پشتیبان بگیرید.
روي دکمه Generate Backup کلیک کنید تا 
تهیه  پشتیبان  نسخه  فروشگاه  اطالعات  تمام  از 

شود)شکل49(.

شکل49ـ ایجاد پشتیبان

3 نوع پشتیبان گیری را انتخاب کنید.
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کارگاه 21     ارتقا به نسخه جدید 

1 فروشگاه خود را غیرفعال کنید.
2 ماژول ارتقا را نصب کنید.

از منوی »ماژول ها« گزینه » ماژول ها و سرویس ها« را انتخاب کنید. ماژول 1 ـ  Click Upgrade را جست وجو 
کرده، روي دکمه »Install« کلیک کنید )شکل50(.

شکل50ـ انتخاب ماژول ارتقا برای نصب

شکل51ـ چک لیست پیش ارتقا

3 به تنظیمات ماژول ارتقا وارد شوید.
از قسمت ماژول هاي نصب شده ماژول » ارتقا با یک کلیک« را جست وجو کرده و روي دکمه »پیکربندي« 

کنید. کلیک 

4 شرایط پیش ارتقا را بررسی کنید.
همه گزینه هاي چک لیست پیش ارتقا باید فعال باشد )شکل51( در غیراین صورت به شما اجازه ارتقای پرستاشاپ 

داده نخواهد شد. 
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از فروشگاه پرستاشاپ خود نسخه پشتیبان تهیه کرده، آن را به آخرین نسخه به روزرسانی کنید. فعاليت 
كارگاهي

کنید  غیرفعال  را  پشتیبان گیری  گزینه هاي  تهیه کرد ه اید،  پشتیبان  نسخه  اینکه  به  توجه  با   5
)شکل52(.

شکل52ـ غیرفعال کردن گزینه های پشتیبان گیری

شکل53ـ تعیین تنظیمات ارتقا

6 تنظیمات ارتقا را انجام دهید.
با خواندن توضیحات هر گزینه، گزینه هاي ارتقا دادن را تنظیم کنید )شکل53(.

7 پرستاشاپ را ارتقا دهید.
با بررسي نسخه فعلي و آخرین نسخه پرستاشاپ روي دکمه »هم اکنون پرستاشاپ را ارتقا دهید« کلیک کنید 

)شکل54(.

شکل54ـ ارتقای پرستاشاپ

اگر از سازگاري ماژول هاي بومي با نسخه جدید اطمینان ندارید، گزینه »ماژول هاي غیربومي را غیرفعال 
کن« را روي بله تنظیم کنید و پس از ارتقا به نسخه جدید، ماژول هاي بومي را فعال کنید.
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پس از آزمایش صحت ارتقای فروشگاه درصورتی که فروشگاه شما با موفقیت به روزرسانی شده، فروشگاه 
خود را فعال کنید. در غیر این صورت با کمک هنرآموز خود فروشگاه را از طریق نسخه پشتیبانی که 

تهیه کرد ه اید، بازگردانی کنید.

فعاليت 
كارگاهي

1 بخش مدیریت را آزمایش کنید.
یک محصول جدید به فروشگاه اضافه کنید.

2 بخش فروشگاهی را آزمایش کنید.
به عنوان یک مشتری در فروشگاه ثبت نام و اقدام به ثبت یک سفارش کنید.

3 فروشگاه را فعال کنید یا نسخه پشتیبان را برگردانید.
اگر نتیجه آزمایش ارتقای فروشگاه قابل قبول بود، فروشگاه را فعال کنید و در غیر این صورت نسخه پشتیبان 

را بازگردانید.

کارگاه 22     آزمایش صحت ارتقا 

قانونمندسازی  کار و کسب
مبینا از استاد فرهمند مي پرسد که آیا هر چیزي را می  توان در یک فروشگاه اینترنتي فروخت؟ استاد فرهمند 
با دقت و تأکید روي لزوم قانونمندسازی کار و کسب بیان مي کند که بعد از را ه اندازي کار و کسب اینترنتي باید 
به دنبال ایجاد اعتماد و اطمینان براي مشتریان بود. درحال حاضر یکي از روش  های اعتمادسازی در مشتریان 
دریافت مجوز نماد اعتماد الکترونیک است. نماد اعتماد الکترونیک نشانه اي نمادین است که با هدف ساماندهي، 
احراز هویت و صالحیت به کار و کسب هاي اینترنتي مجاز اعطا مي شود. آن دسته از کار و کسب هایي که در تارنمای 
خود کاال یا خدمتي عرضه مي کنند و در قبال آن وجهي دریافت مي کنند، باید این نماد را دریافت کنند. نماد 

اعتماد پس از بررسي تارنما و احراز هویت و صالحیت مالک آن براي مدت یک سال صادر مي شود. 
عالوه بر ایجاد اعتماد و اطمینان براي مشتریان، امکان دریافت درگاه بانکي از بانک هاي کشور و قرارداد با 

شرکت پست براي تحویل محصوالت از دیگر مزایاي دریافت نماد اعتماد الکترونیک است.

در خصوص اقالم ممنوعه پستي تحقیق کنید و نتیجه آن را در کالس ارائه دهید.فعاليت منزل

تحقیق کنید دریافت نماد اعتماد الکترونیک چه شرایط و مراحلي دارد؟پژوهش

بررسي کنید براي کار و کسب  های فعال در زمینة گردشگري دریافت نماد اعتماد الکترونیک کفایت كنجكاوي
مي کند؟

صفحه قوانین را در سامانه enamad بررسي کنید. فعاليت 
كارگاهي
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با بررسی سامانه پلیس فتا جدول زیر را  تکمیل کنید. فعاليت 
كارگاهي

پلیس فتا
جرائمی  که در فضاي مجازي رخ مي دهد را جرائم رایانه اي یا جرائم سایبري مي گویند. وظیفه کشف و گزارش 
انتظامي  نیروي  اطالعات  تبادل  و  تولید  فضاي  پلیس  برعهده  رایانه اي،  جرائم  دادسراي  به  سایبري  جرائم 

جمهوري اسالمي ایران است که به اختصار پلیس فتا نامیده مي شود.
همچنین  و  اینترنت  و  همراه  تلفن  رایانه،  نظیر  اطالعات  تبادل  و  تولید  فضاي  کاربران  روزافزون  افزایش 
توسعه خدمات الکترونیک نظیر دولت الکترونیک، بانکداري الکترونیک، تجارت الکترونیک و... از یک سو و 
افزایش جرائم در فضاي تولید و تبادل اطالعات)فتا( لزوم ایجاد پلیسي تخصصي در مجموعه نیروي انتظامي 
جمهوري اسالمي ایران براي تأمین امنیت و مقابله با جرائمی  که در این فضا به وقوع مي پیوندند را آشکار 

مي کند. مرجع تخصصي رسیدگي به جرائم سایبري دادسراي جرائم رایانه ای است.

برخي از جرائم رایانه اي 

دسترسي غیرمجاز به اطالعات در فضاي مجازي

........................................

سرقت و کال هبرداری مربوط به رایانه

............................................................................

دعوت به ارتکاب جرم از طریق فضاي مجازي

 آیا همه جرائم مي تواند در فضاي مجازي رخ دهد؟ چه جرائمی  در تجارت الکترونیک رایج تر هستند؟پژوهش

به طورکلی هر آنچه در بازار جمهوري اسالمي ایران ممنوعیت فروش داشته باشد را در فضاي مجازي نمي توان 
فروخت. عالوه بر آن ممکن است براي فروش بعضي کاال ها از طریق اینترنت نیاز به دریافت مجوز هاي الزم 

از نهاد هاي مربوطه باشد. براي اطالعات بیشتر به صفحه قوانین در سامانه ای نماد )enamad( مراجعه کنید.

چه محصوالتي را در اینترنت نمي توان فروخت؟كنجكاوي
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مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و...(

استاندارد نتایج ممکن
نمره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

آماده سازی 
برای ارائه کار 

و کسب

 مکان: کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات: رایانه مجهز به نرم افزار 

فروشگاه ساز، دامنه،  میزبان،
 دسترسی به کنترل پنل میزبان

زمان : 20 دقیقه

باالتر از حد انتظار

ـ  پرداخت  روش های  پیکربندی 
افزودن امکان فیلتر کردن محصوالت 
ـ ویرایش ترجمه بخش های مختلف 
ـ  به روز رسانی  ماژول  نصب  ـ  تارنما 
تهیه نسخه پشتیبان کامل از تارنما و 

ارتقای فروشگاه ساز 

3

در حد انتظار

ـ  پرداخت  روش های  پیکربندی 
افزودن امکان فیلتر کردن محصوالت 
ـ ویرایش ترجمه بخش های مختلف 

تارنماـ  نصب ماژول به روز رسانی

2

پایین تر از حد انتظار
فیش  طریق  از  پرداخت  پیکربندی 
پرداخت  ماژول  افزودن  ـ  بانکی 

الکترونیکی
1

ارزشیابی مرحله 3

کارگاه 23      ایجاد کد تخفیف براي مشتریان
استاد فرهمند توصیه می کند برای ایجاد جذابیت خرید براي برخی مشتریانی که تمایل به گرفتن تخفیف 

دارند، مي توانید کد تخفیف در اختیار آنها قرار دهید. 
1 صفحه قوانین سبد خرید را بازکنید.

در بخش فروش از منوی » کاتالوگ« گزینه » تخفیف ها« و سپس زبانه » قوانین سبد خرید« را انتخاب کنید.
2 اطالعات کد تخفیف را تعیین کنید.

اطالعات کد تخفیف را در زبانه »قانون سبد خرید« وارد کرده، روي دکمه » ذخیره و ماندن« کلیک کنید )شکل55(.

شکل55ـ تعیین اطالعات سبد خرید
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کد تخفیف 10 درصدی با شماره 970725 و شرایط زیر ایجاد کنید.
این کد از تاریخ 25 مهرماه ، به مدت یک هفته، برای مشتریان عضو شده در فروشگاه و محصوالت شاخه 
صنایع دستی، فعال باشد. همچنین اگر محصولی که مشتری انتخاب کرده از قبل شامل تخفیف بوده، 

کد تخفیف قابل اعمال نباشد.

فعاليت 
كارگاهي

3 محدودیت های کد تخفیف را تعیین کنید )شکل56(.

شکل56ـ تعیین محدودیت های کد تخفیف

شکل57ـ تعیین عملیات تحویل محصول دارای کد تخفیف

4 عملیات مربوط به تحویل محصوالت دارای کد تخفیف را تعیین کنید)شکل57(.

کارگاه 24      مدیریت سفارش ها

استاد فرهمند به ماهر و مبینا توصیه مي کند که با توجه به اینکه شما به عنوان صاحب یک فروشگاه هر روز 
با پردازش سفارش ها درگیر هستید، باید سفارش  ها را به نحوي مدیریت کنید. 

1 در نماي فروشگاه یک سفارش براي یکي از محصوالت فروشگاه ثبت کنید.
  پرداخت از طریق فیش بانکي را به عنوان روش پرداخت انتخاب کنید. 

2 به نماي مدیریت وارد شوید.
3 در بخش »فروش« از منوي »سفارش ها« گزینه »سفارش ها« را انتخاب کنید.

اگر حمل رایگان را در نظر دارید هیچ یک را انتخاب کنید.

اگر این قسمت را خالی بگذارید قانون سبد خرید در دسترس تمام مشتریان قرار می گیرد.

مدت اعتبار کد تخفیف

حداقل مبلغ سبد خرید

این کد برای چند نفر قابل استفاده باشد

هر نفر چند بار بتواند از کد تخفیف استفاده کند

کد تخفیف را می توانید به حامل، گروه مشتری و 
محصول محدود کرد

حمل محصول برای مشتری رایگان باشد یا خبر

اعمال تخفیف می تواند به صورت درصدی یا مبلغ باشد
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وضعیت سفارش ثبت شده را به پرداخت از راه دور تأیید شده تغییر دهید. فعاليت 
كارگاهي

فيلم
فیلم شماره 12215: مدیریت سفارش  ها 

4 وضعیت سفارش ثبت شده را بررسي کنید.
با کلیک روي دکمه » مشاهده« مقابل هر سفارش، امکان مشاهده جزئیات و تغییر وضعیت سفارش را خواهید 

داشت )شکل58(.

شکل 58 ـ صفحه سفارش ها

5 وضعیت سفارش را در صورت نیاز تغییر دهید.
اگر از پرداخت وجه به وسیله مشتري اطمینان دارید، وضعیت سفارش را به »پرداخت از راه دور تأییدشده« 

تغییر داده، روي دکمه » به روزرسانی« کلیک کنید )شکل59(.

شکل59ـ به روزرسانی وضعیت سفارش پرداخت شده

وضعیت سفارش را متناسب با وضعیت کنوني آن تغییر دهید. براي مثال اگر درحال آماده سازی سفارش 
هستید وضعیت آن را به »درحال آماده سازی« تغییر دهید. به این ترتیب مشتریان با ورود به حساب کاربري 

در فروشگاه مي توانند در جریان جزئیات وضعیت سفارش قرار گیرند.

6 سفارش  ها را بر اساس نیاز مدیریت کنید.
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بسته بندی محصول
مبینا از استاد می  پرسد که آیا براي ارائه خدمت بیشتر و جلب رضایت مشتري امکان ویژ ه ای در پرستاشاپ 
وجود دارد؟ استاد فرهمند پیشنهاد کادوپیچي محصول را می دهد. براي فعال کردن این خدمت در فروشگاه 
از منوی » پارامتر هاي فروشگاه« گزینه » تنظیمات سفارش« را انتخاب کنید. در صفحه تنظیمات سفارش قادر 
به ارائه پیشنهاد کادوپیچي و بسته بندی قابل بازیافت در زمان ثبت سفارش مشتري خواهید بود )شکل60(.

شکل60ـ تنظیمات هدیه

 اگر قادر به انجام بسته بندی قابل بازیافت هستید؛ این گزینه را براي فروشگاه خود فعال کنید.

اول  نتیجه  ده  کنید.  متفاوت جست وجو  موتور جست وجوي  سه  حداقل  در  را  خود  موردنظر  عبارت 
این موتور هاي جست وجو را با یکدیگر مقایسه کنید. آیا ترتیب نمایش نتایج در همه این موتور هاي 
جست وجو یکسان است؟ آیا تارنمایي وجود دارد که در حداقل سه موتور جست وجو در ردیف اول قرار 

بگیرد؟ بررسي کنید آیا این تارنما بهترین پاسخ براي عبارت مورد نظر شما بوده است.

فعاليت 
كارگاهي

فعاليت 
كارگاهي

ورود به بازار کار و کسب الکترونیکي
ماهر و مبینا پس از فعال سازی فروشگاه خود، با جست وجوي کلمه »فروش میوه خشک« انتظار دارند که در نتایج 
جست وجوي یک موتور جست وجو، تارنمای فروشگاهي خود را سریعاً به عنوان اولین پاسخ  ها ببینند. اما نتیجه 
برایشان قابل تأمل است! علت را از استاد فرهمند جویا مي شوند. پاسخ استاد فرهمند این است که کاربران در بیشتر 
مواقع از موتور هاي جست وجو مانند گوگل، یاهو و ... براي رسیدن به مطلب یا محصول موردنظر خود استفاده 
مي کنند. بسیاری از کاربران فقط به صفحه اول نتایج جست وجو نگاه مي کنند. تارنما هایي که داراي باالترین مکان 
و بیشترین تکرار در صفحه نتایج موتور هاي جست وجو باشند، بازدیدکننده بیشتري از طریق موتور هاي جست وجو 
به دست مي آورند. از طرف دیگر هر تارنمایي که به کار و کسب خاصي می  پردازد درصدد جلب مشتریان بیشتر است 

و براي این هدف باید صفحات وب خود را براي موتور هاي جست وجو بهینه سازی کند.
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راهکارهای افزایش سئو
دو راهکار افزایش سئو عبارت اند از:

1ـ اطمینان از نمایش صحیح تارنما در دستگاه های مختلف
2ـ ثبت تارنما در گوگل

بسیاري از کاربران از تلفن همراه و یا تبلت براي جست وجو در اینترنت و خرید الکترونیکي استفاده مي کنند. این 
مسئله براي موتور هاي جست وجو مهم است. تارنمای شما در تمامي این دستگاه  ها باید به شکل مناسب، واکنش گرا 
)Responsive( و کاربرپسندی نمایش داده شود. اگر کاربر با تلفن همراه وارد تارنمای شما شود و به راحتی بتواند 
به مطالب شما دسترسي پیدا کند، احتمال اینکه دوباره به تارنمای شما سر بزند، خریدي انجام دهد و مشتري ثابت 

شما شود، بیشتر می  شود. همین حضور هاي مداوم باعث افزایش سئوي تارنمای شما خواهد شد.

)SEO(بهینه سازی تارنما براي موتور هاي جست وجو
موتور هاي  براي  تارنما  بهینه سازی  معني  به   )Search Engine Optimization( یا   SEO سئو  عبارت 
جست وجو است. منظور از بهینه سازی، مجموعه فعالیت هایی است که در تارنما و بیرون از تارنما مانند ایجاد 
پیوند های برگشتی )Back Link( و تولید محتوا انجام می شود. هدف این فعالیت ها کسب جایگاه بهتر در 
نتایج جست وجوی مخاطبان در موتور هاي جست وجو و جذب بازدیدکننده بیشتر براي بازدید از تارنما است. 
در مباحث مرتبط با سئو، ما در مورد روش  های فني مانند عنوان مناسب صفحه، تگ  ها و متا تگ  ها، کلمات 
کلیدي، عبارات کلیدي و توضیحات مناسب تارنما و به طورکلی محتوایي که موتور هاي جست وجو دوست دارند، 
 )Crawler( مطالعه، اقدام و عمل می  کنیم. موتور هاي جست وجو صفحات وب را به وسیله نرم افزار خزندگي
کاوش، فهرست بندي )Indexing( و رتبه بندي )Ranking( کرده، نتایج را در پایگاه داده خود ذخیره می  کنند 

)شکل 61(.

شکل61ـ عملکرد موتور جست وجو

پژوهش
در مورد عملکرد موتور هاي جست وجو تحقیق کنید.

پایگاه داده موتور جست وجو
ذخیره اطالعات 

در پایگاه داده

موتور جست وجو

ش نتایج از 
نمای

پایگاه داده

تارنماها

خزنده
)Crawler(

کپی کردن 
اطالعات در تارنما

خزش )جست وجو(
در تارنما

)Web Spider( عنکبوت های وب
)Automatic Indexrs(فهرست سازان خودکار

)Web Robots(ربات های نرم افزاری خودکار
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ـ در مورد واکنش گرا بودن چهار تارنمای فروشگاهي که می  شناسید، تحقیق کنید و جدول زیر را کامل 
کنید. براي استفاده از ابزار هاي گوگل باید با حساب کاربري گوگل وارد شوید. 

فعاليت 
كارگاهي

نشانی تارنمای 
فروشگاهي

ابزار بررسي 
نتیجه بررسيتوضیحاتواکنش گرا بودن

 Google Mobile
Test

بررسي تجربه کاربري در تلفن 
همراه بر اساس استاندارد هاي 

گوگل 

Responsinator

اندازه  های  در  تارنما  نمایش 
انواع  در  نمایش  ـ  مختلف  
یا   همراه  تلفن  گوشی هاي 

تبلت با برند هاي مختلف

Xrespond
استاندارد  اندازه  های  نمایش 
صفحات و نحوه نمایش تارنما 

در آنها 

 Am I
Responsive

نحوه نمایش تارنما در چهار 
تبلت،  همراه،  تلفن  اندازه 
رایانه قابل حمل و دسکتاپ 
مناسب براي ایجاد اسکرین 
یا  ارائه  براي  تارنما  از  شات 

تبلیغ براي مشتري

 Chrome Inspect Element  کارگاه 25      کار با ابزار

این ابزار که به وسیله مرورگر گوگل ارائه  شده است برای بررسی نمایش تارنما در دستگاه های مختلف به کار می رود.
1 صفحه وب را در مرورگر گوگل کروم بازکنید.

2 روي صفحه راست کلیک کرده، گزینه Inspect را انتخاب کنید.
3 نحوه نمایش تارنما در تلفن همراه و تبلت را بررسی کنید.

در پنجر ه اي که نمایش داده مي شود نماد تلفن همراه را انتخاب کنید )شکل 62(.

شکل62ـ انتخاب نمایش تارنما در تلفن همراه

ـ به وسیله یکي از ابزار هاي رایگان، واکنش گرا بودن تارنمای خود را بررسي کنید.
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4 در صورت نیاز اندازه صفحه تارنما را تغییر دهید.
اندازه را به صورت دستي انتخاب کنید.

5 جهت نمایش را از افقي به عمودي و برعکس تغییر دهید و نتیجه را بررسی کنید.

کارگاه 26    ثبت نشانی دامنه در گوگل
یکي از مهم ترین اقدامات پس از  فعال سازی فروشگاه اینترنتي و تنظیمات آن برای افزایش سئو، معرفي و ثبت تارنما 
در گوگل است. براي جذب بازدیدکننده از طریق گوگل قبل از هر چیز باید صفحات شما در گوگل ایندکس شوند. 
براي ثبت تارنما در گوگل می توانید نشانی تارنمای خود را بدون هیچ اطالعات اضافه دیگری در صفحه ای 
که گوگل برای این منظور درنظر گرفته معرفي کرده، درخواست ارسال ربات هاي خزنده و ایندکس آن را به 

گوگل بدهید. این روش سریع ترین روش ثبت تارنما است.
1 به نشانی https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url  بروید.

2 با حساب کاربری گوگل وارد شوید.
3 در قسمت  URL نشانی تارنمای خود را وارد کنید.

4 ربات نبودن خود را تأیید کنید.
در قسمت I’m  not a robot تیک بزنید.

شکل 63ـ ثبت تارنما در گوگل

 این روش ثبت تارنما در گوگل معموالً براي تارنما ها و فروشگاه  هاي الکترونیکي تازه تأسیس پیشنهاد می  شود 
و به تنهایی نمي تواند تأثیری بر سئو تارنما داشته باشد.

5  درخواست خود را ثبت کنید.
روي دکمه Submit Request کلیک کنید. پیام زیر را به عنوان موفقیت ارسال درخواست خواهید دید.
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از امکان Auto Complete گوگل در مورد واژگان کلیدي کار و کسب خود کمک بگیرید. مردم چه واژگان کلیدي 
دیگري را جست وجو می کنند که هنوز به فکر شما نرسیده است؟ در پایین صفحه نتایج جست وجو هم مي توانید 
پیشنهاد هاي گوگل را براي واژگان کلیدي مرتبط دیگر مشاهده کنید. این پیشنهاد ها را یادداشت کنید.

فعاليت 
كارگاهي

واژگان کلیدي و تأثیر آن در سئو
استاد فرهمند به ماهر و مبینا تأکید مي کند شما به عنوان مدیران یک کار و کسب داراي تارنما، باید به نحوي فعالیت 
کنید که تارنمای شما هم براي موتور هاي جست وجو و هم براي کاربران جذاب باشد تا امکان جذب بازدیدکننده و 
افزایش فروش محصوالت یا معرفي خدمات به کاربران فراهم شود. در تارنمای خود درباره محصوالت و کار و کسب تان 
توضیحاتي داد ه اید، ولي ممکن است افرادي که خوا هان این محصوالت هستند، در موتور هاي جست وجو با  واژگان 
دیگري جهت رسیدن به این محصوالت جست وجو کنند، بنابراین انتخاب واژگان کلیدي مناسب براي ظاهر شدن 
تارنما در صفحه نتایج موتور هاي جست وجو هنگام جست وجوي مشتریان تأثیر زیادي دارد. یکي از ساده ترین 

روش  های حدس زدن واژه کلیدي مناسب برای کار و کسب شما جست وجو در گوگل است )شکل64(.  

استاد فرهمند به مبینا و ماهر توصیه مي کند به مزایاي تحقیق واژگان کلیدي دقت کنند )شکل 65(.

شکل65  ـ مزایای تحقیق در مورد واژگان کلیدی

مزایای
 تحقیق واژگان 

خواهید فهمید کدام عبارات و واژگان کلیدی
کلیدی وضعیت سئوی شما را بهبود 

می دهند.

جامعه مشتریان خود را بهتر خواهید 
شناخت.

واکنش مناسب به تغییرات بازار تقاضا

پیش بینی تغییرات در تقاضای بازار

..........................................

جذب بازدیدکنندگانی که به دنبال 
محصول یا محتوای شما هستند.

تولید محصول یا کاالیی که مردم به 
دنبالشان می گردند.

شکل64ـ جست وجو در گوگل برای تحقیق واژگان کلیدی

جا هاي خالي نمودار را در شکل 65 تکمیل کنید. فعاليت 
كارگاهي
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از  یکي   KWFinder دارد.  وجود  می  کنند  جست وجو  مردم  که  واژه هایی  تعیین  برای  مختلفی  ابزار های 
واژه کلیدي مورد جست وجو، برخی اطالعات دیگر  با  واژه های کلیدي مرتبط  بر  ابزار هایي است که عالوه 
 KWFinder ابزار  کلیدي »میوه خشک« را جست وجو  کنید،  واژه  اگر  مثال  برای  می دهد.  نمایش  نیز  را 
 KWFinder واژه کلیدي »خشکبار« و »آجیل« را نیز به عنوان جست وجو هاي مرتبط نمایش مي دهد. ابزار
رایگان نیست، اما به شما اجازه مي دهد که در یک روز چند واژه کلیدي را به صورت رایگان در آن بررسي کنید.

1 نشانی تارنمای kwfinder  را در صفحه مرورگر وارد کنید.
2 واژه کلیدي خود را در کادر suggestions تایپ کنید.

زبان را از Any Language به Persian تغییر دهید و واژه کلیدي موردنظر خود را وارد کنید )شکل66(.

KWFinder کارگاه 27      تحقیق واژه های کلیدي با ابزار

شکل66ـ واردکردن واژه کلیدی به زبان دلخواه

3 واژه های کلیدی مرتبط را جست وجو کنید.
روي گزینه Find keywords کلیک کنید. ابزار KWFinder تمام اطالعاتي که براي واژه های کلیدي به آن 

نیاز دارید را در اختیارتان قرار مي دهد )شکل67(.

 شکل67ـ اطالعات مرتبط با واژه کلیدی مورد جست وجو

هر چه عدد میزان سختی در رتبه گیری بیشتر باشد، رقابت سئو سخت تر خواهد بود.

واژه

واژه
واژه
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 با استفاده از ابزار هایي که تاکنون آموخته اید پس از طي مراحل زیر، واژگان کلیدي براي کار و کسب 
الکترونیکي خودتان انتخاب کنید.

فعاليت 
كارگاهي

  Trend شدن به معنای فراگیر و پربازدید شدن یک موضوع است، بنابراین میزان Trend شدن یک واژه، سطح 
مرتبطي از تمایل و گرایش افراد برای جست وجوي یک واژه کلیدي یا عبارت در یک دوره خاص را نشان مي دهد. 

استاد فرهمند به ماهر و مبینا خاطرنشان مي کند که در نظر داشته باشید که عملیات و ابزار هاي بهینه سازی 
موتور جست وجو و بهینه سازی تجربه کاربري از جست وجو  و فرایند هاي آن بسیار متنوع و گسترده است. 

همچنین این عملیات، فرایندي مداوم و مشاهده نتیجه آن اغلب نیازمند زمان است.

تحلیل ترافیک و رفتار کاربر در فروشگاه
ماهر و مبینا از استاد فرهمند مي پرسند که چطور بررسي کنیم فروشگاه مورد استقبال کاربران قرارگرفته 
ترافیک و تحلیل رفتار کاربران  ابزار هاي تحلیل  از  یا خیر؟ استاد فرهمند پاسخ مي دهد که استفاده  است 
نقش مهمي در موفقیت کار و کسب شما خواهد داشت. این ابزار ها به بسیاري از سؤاالت شما پاسخ مي دهند 

و براساس این پاسخ ها مي توانید برنامه ریزی الزم را براي آینده کار و کسب خود داشته باشید.
 Hotjar ابزار بررسي رفتار مشتري

 Hotjar یک ابزار قدرتمند براي تحلیل رفتار مشتري است و به شما امکان مشاهده رفتار کاربر در تارنما را 
مي دهد. این ابزار از رفتار هر بازدیدکننده در تارنما فیلم تهیه مي کند و شما با کمک فیلم ها مي توانید رفتار 
کاربر را از لحظه ورود به تارنما تا زمان خروج بررسي کنید. یکي دیگر از امکانات این ابزار امکان مشاهده 

نقشه حرارتي )Heatmap( است.

فهرستی از موضوعات مهم و مرتبط با آنچه از کار و کسب تان می دانید، تهیه کنید.

مطمئن شوید که فهرست شما، ترکیبی از واژگان کلیدی اصلی و واژگان کلیدی طوالنی است.

این موضوعات کلی را با واژگان کلیدی مناسب تغذیه کنید. 

درباره عبارات جست وجوی مرتبط تحقیق کنید.

کار رقبایی را که از واژگان کلیدی شما استفاده می کنند، زیرنظر بگیرید. 

ابزارهای کاربردی دیگری برای رسیدن به واژگان کلیدی بهتر استفاده کنید.
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فيلم
 Hotjar فیلم شماره 12216: استفاده از ابزار

در  را  ماوس  پیمایش  و  کلیک  حرکت،  یعني  کاربر  تعامل  میزان  که  است  تصویر گرافیکي  نقشه حرارتي 
قسمت هاي مختلف صفحه تارنما نمایش مي دهد. تعامل کاربر به وسیلة نقاطي در طیف رنگي آبي تا قرمز 
نمایش داده مي شود. قسمت هایي از صفحه تارنما که بیشتر موردتوجه کاربران بوده به رنگ قرمز نمایش داده 

)شکل68(. مي شود 

شکل68  ـ نقشه حرارتی

برخي از پرسش هایي که پاسخ آنها را در  هات جار به دست می آوریم
چه بخش هایي از تارنمای من بیشتر مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار مي گیرد؟

تبلیغات مهم را در کدام قسمت از صفحه فروشگاه بگذارم تا بازدید بیشتري داشته باشد؟
ویدئو حرکت کاربر در تارنمای من به چه صورت است؟

چه صفحاتي بازدید بیشتري دارند و در کدام صفحات بازدیدکنندگان خود را از دست مي دهم؟
هر کاربر با چه دستگاه، سیستم عامل و مرورگري به تارنمای من دسترسي پیدا کرده است؟

هر کاربر چه مدت در تارنما بوده، از چه تعداد صفحه بازدید کرده است؟

این ابزار ها داده ها و نمودار هاي موردنیاز براي تحلیل را در اختیار شما قرار مي دهند. برای مثال در یادداشت
ابزار  هات جار از طریق مشخص شدن نقاط داغ صفحه، شما تصمیم مي گیرید تبلیغات مهم را در کدام 

قسمت از صفحه فروشگاه بگذارید.

پس از مشاهده فیلم ابزار  هات جار را روي تارنمای خود فعال کنید. فعاليت 
كارگاهي
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بازاریابی دیجیتال
ماهر از استاد فرهمند می  پرسد، حال که ما تا اینجا تارنمای فروشگاهی مان را تنظیم و فعال کردیم و براي 
کردند،  خرید  ما  از  هم  مشتری  هایی  و  دادیم  انجام  تالش  هایی  موتور جست وجو  در  آن  رتبه  بهینه سازی 
نوع  نوبت  اکنون  پاسخ می  دهد که  فرهمند  استاد  است؟  و سوددهي رسیده  ثابت  به مرحله  ما  کار و کسب 
 )Marketing( بازاریابي  وسیع  دانش  با  مرتبط  که  بازار گردانی  و  بازار  مدیریت  است.  فعالیت  ها  از  دیگري 
است. برخي از صاحب نظران، بازاریابي را تبادل ارزش و ایجاد ارتباط بین مشتري و محصول و نیز بازارداری 
را به معناي حفظ سهم بازار یا حفظ مشتري می دانند. استاد در پاسخ به سؤال مبینا که می پرسد با توجه 
به این که فروشگاه ما الکترونیکي است، در بازار پر از رقباي قدرتمند چگونه ماندگار و پیروز شویم؟ در مورد 
مفهوم بازاریابي دیجیتال یعني دستیابي به اهداف بازاریابي با استفاده از روش  ها و ابزار دنیاي فناوري دیجیتال 

می  دهد. توضیح 

 از ابزار هاي دیگر دنیاي فناوري مانند کانال  ها و گروه  ها، مجامع و صفحاتي که در شبکه  های مجازي و 
اجتماعي وجود دارد، براي معرفي کار و کسب خود استفاده کنید. مشخصات و نشانی این صفحات را در 

قسمت »تماس با ما« و »درباره ما« در دسترس کاربران و مشتریان قرار دهید.

فعاليت 
كارگاهي

شکل 69  ـ ابزارهای بازاریابی دیجیتال

ابزارهای
 بازاریابی دیجیتال

بهینه سازی موتورهای 
جست وجو

بازاریابی محتوایی        

بازاریابی رسانه های 
اجتماعی کالن داده

 اینترنت اشیا   

جوامع )بازارهای 
متمرکز(

تبلیغات کلیکی

 بازاریابی
تلفن همراه

 بازاریابی مشارکتی 
)همکاری و مشارکت(

نمایش )بنر در مطبوعات، 
تبلیغات در رسانه های 

اجتماعی(

بهبود تجربه 
کاربران از تارنما

بازاریابی رایانه ای
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استاد فرهمند ضمن آرزوي موفقیت براي مبینا و ماهر در کار و کسبشان بیان می  کند که در این مدت تالش 
کردم شمارا باکار و کسب الکترونیکی آشنا کنم. اما تأکید می کنم که تمام مواردی که بیان شد، فقط مقدمه ای 
بر کار و کسب در فضای برخط )online( بود. واقعیت این است که در عمل، همیشه مشکالت بسیاری وجود 
دارند که در کتاب ها و دوره های آموزشی و کالس ها، یا فرصت مطرح کردن آنها وجود ندارد و یا پرداختن به 
آنها به دلیل محدودیت  های مختلف امکان پذیر نیست. آنچه در این مدت آموختید، تنها بخشی از چیزی است 

که در دنیای واقعی با آن روبرو خواهید شد. 
نکته دیگر این است که تنها چیزی که در دنیا تغییر نمی  کند، اصل تغییر است. به عبارتی همه چیز تغییر 
راه  پیش فرض  ها  با  را  خود  کار و کسب  شما  فهمید.  خواهید  کار و کسب  فضای  در  را  موضوع  این  می  کند. 
این  در  پا  و  می  کنید  تدوین  را  کار و کسب خود  اولیه  نظرسنجی  ها، طرح  مطالعه،  تحقیقات،  با  می  اندازید. 
حوزه می  گذارید. اما باید بدانید آنچه اهمیت دارد، بازخورد مخاطب است. در فضای برخط، قدم اول را شما 
برمی  دارید و برای برداشتن قدم  های بعدی منتظر بازخورد های مخاطب می  مانید. سپس براساس بازخورد هایی 
که از مخاطبان دریافت می  کنید، تغییر می  کنید. این تغییر ممکن است در حوزه محصول یا در حوزه رویه  های 
اجرایی باشد. حتی ممکن است در حوزه زیر ساختی باشد که برای ارتباط با مشتریان انتخاب کرد ه اید. به این 

تغییرات »چرخش« )Pivot( گفته می  شود. 
همچنین باید بدانید که موفقیت در کار و کسب، فقط به انجام درست کار ها به وسیله شما بستگی ندارد. شما 
در یک محیط رقابتی فعالیت می  کنید. بنابراین عملکرد رقبا هم در موفقیت شما تأثیرگذار است. چه بسیار 
بسیار  چه  و  شد ه اند  موفق  رقیب جدی  وجود  عدم  دلیل  به  بسیار،  اشکاالت  وجود  با  که  کار و کسب  هایی 
کار و کسب هایی که با وجود در نظر گرفتن و رعایت اصول علمی  و اجرایی باز هم در عمل به دلیل عملکرد بهتر 
رقبا موفق نبود ه اند. فراموش نکنید که موفقیت یا عدم موفقیت شما، عالوه بر تالش و جدیت شما بستگی به 
پارامتر های بسیاری دارد که برخی از آنها مانند حوزه رقبا یا قوانین در کنترل شما نیستند. آنچه باید به آن 
متعهد باشید این است که عدم موفقیت خودتان را تبدیل به پله ای برای موفقیت  های بعدی کنید و نام آن 

را »تجربه« بگذارید.
اکنون وظیفه شما تحقیق، مطالعه بیشتر و آشنایي با فنون بازارداری و بازاریابي و به کارگیری مداوم آنها و 

کسب تجربه است.
مبینا و ماهر با چالش جدیدي مواجه مي شوند. پدر برای آبیاري باغ  های میوه دچار مشکل شده است. میزان 
آب ذخیره شده در پشت سد نزدیک روستا و درنتیجه آب ورودي به روستا هاي منطقه براي آبیاري بسیار 
کاهش یافته است. پدر مي گوید شاید میزان کشت و محصول برداشتي از باغ میوه به یک سوم سال گذشته 

کاهش پیدا کند.

راهبرد مبینا و ماهر در کار و کسبشان در مواجهه با این چالش چیست؟ راه حل  های پیشنهادی خود را 
ارائه دهید. دالیل انتخاب این راه حل چیست؟ برای نحوه اجرای آن، چه راهبردی را پیش بینی می کنید. 

فعاليت 
كارگاهي
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ارزشیابی مرحله 4

مراحل کار
 شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

نتایج 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(ممکن

مدیریت بازار 
کاروکسب 

الکترونیکی و 
بازارگردانی

 مکان: کارگاه استاندارد 
رایانه

تجهیزات: رایانه مجهز 
به نرم افزار فروشگاه ساز، 
دامنه،  میزبان، دسترسی 

به کنترل پنل میزبان
زمان: 30 دقیقه

باالتر از حد 
انتظار

ایجاد کد تخفیف برای مشتریان ـ 
تغییر وضعیت سفارشات ـ تنظیمات 

سفارش ـ پیشنهاد کادوپیچی ـ 
بررسی واکنش گرا بودن تارنما ـ ثبت 

آدرس دامنه در گوگل ـ انتخاب 
کلمه کلیدی ـ معرفی کار و کسب در 
شبکه های اجتماعی ـ تحلیل رفتار 

کاربر

3

در حد انتظار

ایجاد کد تخفیف برای مشتریان ـ 
تغییر وضعیت سفارشات ـ تنظیمات 

سفارش ـ پیشنهاد کادوپیچی ـ 
بررسی واکنش گرا بودن تارنما ـ ثبت 
آدرس دامنه در گوگل ـ انتخاب کلمه 

کلیدی

2

پایین تراز

حدانتظار

ایجاد کد تخفیف برای مشتریان ـ 
تغییر وضعیت سفارشات ـ تنظیمات 

سفارش ـ پیشنهاد کادوپیچی
1

 معیار شایستگی انجام کار:
کسب حداقل نمره 2 از مراحل راه اندازی فروشگاه و سفارشی سازی کار و کسب الکترونیکی

 کسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش 
کسب حداقل میانگین 2 از مراحل کار
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 جدول ارزشیابی پایانی 

شرح کار:
 1ـ راه اندازی فروشگاه 

2ـ سفارشی سازی کار و کسب الکترونیکی
3ـ آماده سازی برای ارائه کار و کسب 

4ـ مدیریت بازار کار و کسب الکترونیکی و بازارگردانی

استاندارد عملکرد: 
پیاده سازی کار و کسب الکترونیکی از طریق کانال های ارتباطی، توسعه و بهبود آن

شاخص ها:

شاخص های مرحله کارشماره مرحله کار

 دریافت و نصب فروشگاه ساز روی رایانه محلی و میزبان ـ مدیریت کارمندان1

تنظیمات فروشگاه با اطالعات و نیازهای شخصیـ  شخصی سازی ظاهر فروشگاهـ  ایجاد حامل هاـ  مدیریت کاتالوگـ  مدیریت محصول2

پیکربندی روش های پرداخت ـ افزودن امکان فیلتر محصوالت ـ ویرایش ترجمه ها ـ پشتیبان گیری کامل از فروشگاه و بازیابی آن ـ 3
ارتقای فروشگاه ساز

پردازش سفارش ـ بسته بندی و ارسال سفارش ـ ایجاد کد تخفیف ـ بهبود سئو ـ بازاریابی4

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان: کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستان ها

تجهیزات:  رایانه ای که نرم افزار فروشگاه ساز روی آن نصب باشد، دامنه،  میزبان، دسترسی به اینترنت و کنترل پنل میزبان
زمان: 90 دقیقه )راه اندازی فروشگاه 20دقیقه ـ سفارشی سازی کار و کسب الکترونیکی 20 دقیقه ـ آماده سازی برای ارائه کار و کسب الکترونیکی 20 دقیقه ـ 

مدیریت بازار کار و کسب الکترونیکی و بازارگردانی 30 دقیقه(

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف
2راه اندازی فروشگاه 1
2سفارشی سازی کار و کسب الکترونیکی2
1آماده سازی برای ارائه کار و کسب الکترونیکی 3
1مدیریت بازار کار و کسب الکترونیکی و بازارگردانی4

شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
سازمان دهی اطالعات، انتخاب طبقه بندی های مناسب اطالعاتیـ  تنظیم و اصالح عملکردهای سیستم، تجزیه و تحلیل 

فعالیت های سیستم ـ زبان فنی
استفاده از گذرواژه استاندارد و قوی برای دسترسی به کنترل پنل میزبان، پنل های ثبت دامنه، مدیریت فروشگاه، درگاه 

پرداخت ـ انتخاب نام غیرقابل حدس برای پوشه ادمین، بانک اطالعاتی و نام کاربری اتصال به بانک
کاهش سفرهای درون و برون شهری و کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا از طریق ایجاد کار و کسب الکترونیکی ـ 

استفاده از بسته بندی قابل بازیافت در تهیه سفارشات
دقت در انتخاب نام مناسب برای دامنه و واژه کلیدی ـ انتخاب مناسب عنوان و توضیحات متا

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.




