
رونیکتمهندسی فناوری تجارت الکترم بندی پیشنهادی     

 توضیحات-پیش نیاز
تعداد  تعداد  ساعت

 واحد

 نام درس

 نظری عملی جمع

 کاربینی 1 - 32 32 حتما باید ترم اول اخذ گردد

 اندیشه اسالمی 2 32 - 32 متمرکز*

 ریاضیات مهندسی 2 32 - 32 

 طراحی الگوریتم ها 2 16 48 64 هم نیاز: بانک اطالعات کاربردی

 برنامه سازی شی گرا 2 16 48 64 

 بانک اطالعات کاربردی 2 16 48 64 هم نیاز: طراحی الگوریتم ها

 تجارت الکترونیکی 2 32 - 32 

 ریاضیات گسسته 2 32 - 32 

 بانکداری الکترونیکی 3 32 32 64 

 پایگاه داده ها 2 32  32 جبرانی برای کاردانی غیر مرتبط

 

رونیکتترم بندی پیشنهادی  مهندسی فناوری تجارت الک   

 توضیحات-پیش نیاز
ساعت تعداد  تعداد  

 واحد
 نام درس

 نظری عملی جمع

 اسالمی بانقال 2 32 - 32 متمرکز*

 اصول و فنون مذاکره 2 32 - 32 متمرکز*

 امنیت در تجارت الکترونیک 3 32 32 64 

 برنامه سازی تحت وب 3 32 32 64 برنامه سازی شی گرا

 مهندسی نرم افزار 3 32 32 64 طراحی الگوریتم ها

 مدیریت فناوری اطالعات 2 32 - 32 الکترونیکیتجارت 

 سیستم های مدیریت محتوا 2 16 48 64 تجارت الکترونیکی

مبانی قوانین حقوقی در تجارت  2 32 - 32 تجارت الکترونیکی

 الکترونیک

 

  

ت
ـرم اول 

 

 

ت
ـرم دوم

 

 



رونیکتترم بندی پیشنهادی  مهندسی فناوری تجارت الک   

 توضیحات-پیش نیاز
 تعداد تعداد  ساعت

 واحد
 نام درس

 نظری عملی جمع

اخذ شود یا تابستان اولترم  این حتما باید (1کارورزی ) 2 - 240 240   

 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 2 32 - 32 متمرکز*

 مهارتهای مسئله یابی وتصمیم گیری 2 32 - 32 متمرکز*

 برنامه سازی تحت وب

 بانک اطالعات کاربردی

 سیستم های پرداخت الکترونیکی 2 16 32 48

مدیریت استرتژیک در تجارت  3 32 32 64 مدیریت فناوری اطالعات

 الکترونیکی

1ورزش  1 - 32 32   

برنامه سازی تحت  -تجارت الکترونیکی

بانک اطالعات کاربردی -وب  

 سیستم ارتباط با مشتری 2 16 32 48

  رونیکتترم بندی پیشنهادی  مهندسی فناوری تجارت الک

 توضیحات-پیش نیاز
تعداد  تعداد  ساعت

 واحد
 نام درس

 نظری عملی جمع

 تفسیر موضوعی قرآن 2 32 - 32 متمرکز*

 کنترل پروژه 2 32 - 32 متمرکز*

 تجارت الکترونیکی

 سیستم های پرداخت الکترونیکی

 طراحی سایتهای تجارت الکترونیک 3 32 48 80

 سیستم ارتباط با مشتری

 سیستم های پرداخت الکترونیکی

 بازاریابی الکترونیکی 3 32 48 80

 -بانکداری الکترونیکی -با مشتری سیستم ارتباط

 امنیت در تجارت الکترونیک

 دولت الکترونیک 2 32 - 32

سیستم های  -طراحی سایتهای تجارت الکترونیک

 سیستم ارتباط با مشتری -پرداخت الکترونیکی

 طراحی کسب و کار الکترونیکی 2 32 - 32

 پروزه تجارت الکترونیک 3 - 144 144 

رونیکتترم بندی پیشنهادی  مهندسی فناوری تجارت الک   

 توضیحات-پیش نیاز
تعداد  تعداد  ساعت

 واحد
 نام درس

 نظری عملی جمع

2کارورزی  2 - 240 240 حتما باید ترم اخر یا تابستان آخر اخذ شود  

 

ت
ـرم  سوم

 

 

ت
ـرم  چهارم
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 تـرم تابستا

 


