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 1صفحه: 

 ینرم افزار صندوق قرض الحسنه خانوادگ یساز  ادهیو پ یطراح موزشیآمحصول سرفصل 

 ینرم افزار صندوق قرض الحسنه خانوادگ یساز  ادهیو پ یطراحآموزشی غیرحضوری  محصولسرفصل 
 

درخواست وام  توانندیم ستمیشده در س فیتعر  طیبر اساس شرا کنندیپرداخت م تیکه حق عضو یافراد :فیتعر 
 .باشندیم زیبدهند و پس از آن ملزم به پرداخت قسط ن

 EntityFramework Code First / EF Coreو  C#.NET استفاده از :یتکنولوژ 
 Visual Studio 2019 / SQL Server / LocalDb  :ابزار

 آشنا هستند. ی# به خوبCدر  ییگرا یکه با مباحث دوره ش یافراد :مخاطب
 

 یهاو در پروژه دیشویآن آشنا م یکل یهاو شما با روش میکنینرم افزار م جادیاقدام به ا یاصول یدوره با روش نیا در
 .دیاز آن بهره ببر  دیتوانیخود م

 

 موزشیآمحصول  نیا یهاسرفصل
 

 اول بخش
که مستقل از موضوع پروژه هستند و کاربرد  Library کیدر قالب  یمتنوع و کاربرد یهاExtension Method نوشتن

 .میاستفاده کن میتوانیخود م یهادارند و از آنها در پروژه یعموم
 

 :عبارتند از شودیبخش به آن اشاره م نیکه در ا یفن مباحث
 

 Class Library 
 Static Class 
 Static Method 
 Extension Method 
 Generic Extension Method 

 
 دوم بخش
 دلخواه یهاکامپوننت نوشتن

 . میپرداز یدلخواه م یهاکامپوننت جادیو موضوع پروژه به نحوه ا سیتابیمستقل از د زیبخش ن نیا در
خود  یآت یهادر تمام پروژه نطوریپروژه و هم کی یهاها در تمام فرمکامپوننت نیاز ا دیتوانیشکل شما م نیا به

 .دیاستفاده کن
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 2صفحه: 

 ینرم افزار صندوق قرض الحسنه خانوادگ یساز  ادهیو پ یطراح موزشیآمحصول سرفصل 

 :عبارتند از شودیبخش به آن اشاره م نیکه در ا یفن مباحث
 

 Class Library 
 Inheritance 
 Override virtual Methods 
 Generic Class 
 Generic Method 

 
 سوم بخش

 میکنیم انیآن را ب یاصل یهایازمندیو ن میکنیم فیبخش پروژه مورد نظر خود را تعر  نیا در
 .میکنیآنها را مشخص م نیروابط بها و تیپروژه موجود فیاساس تعر  بر
 ی# بررسC یهاو هم در قالب کالس SQL Server طیها هم در محتیدرک بهتر کسب و کار پروژه، موجود یبرا
 شوندیم

 (EFCF)  باشدیم Code Firstو روش  EF یدوره تمرکز ما بر رو نیا در
 

 چهارم بخش
 کرد. میخواه یساز ادهیپ هیچند ال ینرم افزار را بر اساس معمار  نیما ا و ساختار پروژه، یکردن معمار  مشخص

 
 افزودن Library  شده به پروژه جادیا 
 به پروژه ازیمورد ن یکامپوننت ها افزودن 
 یکالس ها افزودن Model بخش سوم لیبر اساس تحل 
 پروژه  افزودنDAL  
 افزودن EF 
 یحرفه ا ماتیتنظ EF  
 به روش  سیتابید جادیاCode First 

 
 پنجم بخش
 ازیمورد ن یها Serviceو  Repositoryبخش  یبرا یحرفه ا یها سینترفیکالس ها و ا  افزودن

 
 ششم بخش
 Windows Forms Applicationدر قالب  UIبخش  یطراح

 
 
 



  

 

www.nikamooz.com 
 

 3صفحه: 

 ینرم افزار صندوق قرض الحسنه خانوادگ یساز  ادهیو پ یطراح موزشیآمحصول سرفصل 

 هفتم بخش
 به نرم افزار یر یگزارش گ تیقابل افزودن

 ساخت میخواه یو حرفه ا یکاربرد یبخش گزارش ها نیا در
 

 هشتم بخش
 نصب و آماده به کار شود  یستمیهر س یبتوان رو ینرم افزار که به راحت یبرا Setup لیفا ساختن

 
 آخر صحبت

 نیشارپ . در ا یدر س ییگرا یشارپ به زبان ساده و دوره ش ی. دوره سباشدیم یدو دوره قبل یدوره جمع بند نیا
نرم افزار محک  کینوشتن  یدانش خود را برا دیتوانیو االن م دیارو کسب کرده یسیها شما دانش برنامه نودوره

 .سانیبرنامه نو یایوارد شدن شما به دن یراباشد ب یشروع تواندیم یدوره آموزش نیا قتی. در حقدیبزن
 

 
 مدرس دوره: سید سروش سید صدر کیست؟

کار  SQL Serverو  C#.NETبا  یاسال است که بصورت حرفه 10از  شیدوره است، ب نیمدرس ا دصدریسروش س
 .کندیم
 

 آموز کیدر ن شارپیس یهادوره مدرس 
 سینو برنامه Desktop Application  باOracle شارپ در  یو س

 تهران یاطالعات و ارتباطات شهردار  یسازمان فن آور 
 وب  سینو برنامهASP.Net  وSQL Server هاست رانیدر شرکت ا 
 سینو برنامه Desktop Application # وC  وSQL Server  در

 سیاطالعات پارم یشرکت فناور 
 وب  سینو برنامهASP.Net  وSQL Server نرم  فیدر شرکت ط

 انیافزاران پارس
 یو ادرا یمال یهاستمیس یو طراح لیبه تحل مسلط 
 یسیبه مباحث برنامه نو مسلط ASP.NET MVC 
 به مباحث  مسلطSQL Server 
 و شارپ  یمباحث س مدرسSQL Server  تاکنون ۸۸از سال 
 دات نت و  یسیبرنامه نو یدوره ها مدرسSQL Server :در موسسات 

o خندان دیس یندگینما -تهران  یمجتمع فن 
o یروز یپ یندگینما -تهران  یمجتمع فن 
o اطالعات یفناور  یفرهنگسرا 


