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  پراشیس شزومآ هرود یاهلصفرس

 .تسا هداس نابز هب پراشیس شزومآ :هرود نیا زاین شیپ

 

 پراشیس رد ییارگیش ثحابم

 نیا .داد دیهاوخ همادا ار هرود هژورپ کی اب و دیوشیم انشآ یبوخ هب ییارگیش و ینابم اب امش هرود نیا رد

 .تسا روحم هژورپ الماک هرود

  OOP  ارگیش یسیونهمانرب فیرعت •

 Entity تیدوجوم فیرعت •

 Class سالک فیرعت •

 Property و Field فیرعت •

 Properties with Backing Field یفرعم •

 Automatically Implemented Properties یفرعم •

 Read – Only Properties یفرعم •

 Constructor یفرعم •

 const – readonly – private set اب راک هوحن •

• Overload ندرک Constructor اه 

 this یدیلک هملک یفرعم •

 نآ دربراک و Partial یاهسالک یفرعم •

 هدش هداد شزومآ میهافم اب Model هژورپ داجیا •

 اهCollectio عاونا یفرعم •

•  Stack و Queue  

• Dictionaryو List Dictionary 

• List و Sorted List 

• Hashtable  و HashSet 

 

 نآ مهم تاروتسد و دربراک ، LINQ یفرعم •

 Model هژورپ اب راک یارب LINQ زا هدافتسا •

 اهExtension Method فیرعت •

 Model هژورپ اب راک یارب Extension Method زا هدافتسا •

 نآ زا هدافتسا لیالد و یربثرا فیرعت •
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 Base هملک یفرعم •

 ردپ سالک یاههدنزاس یناوخارف •

 Sealed دربراک و یفرعم •

 Polymorphism موهفم •

 یربثرا اب Polymorphism یزاسهدایپ •

 Abstract یاهسالک یفرعم •

 Abstract یاهسالک اب Polymorphism یزاسهدایپ •

 اهInterface یفرعم •

  SOLID لوصا یسررب و یفرعم •

 Delegate و Event دربراک و یفرعم •

 اهAnonymous Method فیرعت •

 Func و Action یفرعم •

 اهیروتکریاد و اهلیاف اب راک •

 هژورپ لوادج و سیباتید داجیا •

 زاین دروم یاهStored Procedure داجیا •

 )زودنیو تحت یهاگشورف هژورپ کی یزاسهدایپ ( یاهفرح و یدربراک الماک هژورپ کی داجیا •

 هژورپ هب سیباتید لاصتا یاهشور •

 ADO.NET زا هدافتسا •

 Entity Framework زا هدافتسا •

 هژورپ رد هدش هداد شزومآ بلاطم یریگراک هب •

 هژورپ ماجنا نیح رد زاین دروم یلیمکت ثحابم •

 تاشرازگ شخب یارب یریگشرازگ رازبا زا هدافتسا و یفرعم •
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 ؟تسیک ردصدیس شورس هرود سردم

 دنکیم راک SQL Server و C#.NET اب یاهفرح تروصب هک تسا لاس 10 زا شیب ،تسا هرود نیا سردم ردصدیس شورس

  زومآ کین رد پراشیس یاه هرود سردم
 نارهت یرادرهش تاطابترا و تاعالطا یروآ نف نامزاس رد پراش یس و Oracle اب Desktop Application سیون همانرب
 تساه ناریا تکرش رد SQL Server و ASP.Net بو سیون همانرب

 رد SQL Server و C# و Desktop Application سیون همانرب

 سیمراپ تاعالطا یروانف تکرش

 مرن فیط تکرش رد SQL Server و ASP.Net بو سیون همانرب

 نایسراپ نارازفا

 یاردا و یلام یاهمتسیس یحارط و لیلحت هب طلسم

 ASP.NET MVC یسیون همانرب ثحابم هب طلسم

 SQL Server ثحابم هب طلسم

 نونکات ۸۸ لاس زا SQL Server و پراش یس ثحابم سردم

 رد SQL Server و تن تاد یسیون همانرب یاه هرود سردم

 ینف عمتجم نادنخ دیس یگدنیامن - نارهت ینف عمتجم :تاسسوم

 تاعالطا یروانف یارسگنهرف یزوریپ یگدنیامن - نارهت

 

  :یلک هاگن کی رد هرود
 پراش یس رد ییارــــگیش شزومآ هرود :هرود ناوــنع  

 هداس نابز هب پراش یس شزومآ هرود :هرود زاینشیپ  

 .دننک عورش ادتبا زا ار پراش یس یسیون همانرب دنهاوخیم هک یدارفا  نیبطاـــخم  

 تعاس 37 :هرود لوــط  

 تسا یصاصتخا یمارگلت هورگ یاراد :یناـــبیتشپ  

 یدولناد و یروضحریغ :هئارا هوــحن  

  یربراک لنپ قیرط زا دولناد :دولناد هوــحن  

 زومآ کین تیریدم یرهاط دیرف :هرود تیریدم  

 ردــــص شورــــس  :سردــــم  

 ناموت رازه تفه و لهچ و دصتفه  :هرود غلـــبم  
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  ؟تسا هنوگچ یدولناد یاههرود تفایرد هوحن
 

 رد و هدش دراو زومآکین تیاس رد دوخ یربراک باسح هب ،شرافس تبث زا سپ
 .دینک هدش یرادیرخ هرود تاسلج دولناد هب مادقا »اهدولناد« شخب

 

 

 ؟تسا هنوگچ یمسر روتکاف رودص

 شورف دحاو اب دوخ دیرخ زا شیپ ،یمسر روتکاف تفایرد هب لیامت تروص رد

 رودص ناکما ،تسا رکذ نایاش.دlامن لصاح سامت )۰۲۱ – ۹۱ ۰۷ ۰۰ ۱۷( هعومجم

 دهاوخن دوجو ناونع چیه هب هعومجم تیاس زا نیالنآ دیرخ زا سپ یمسر روتکاف

 .تشاد

 

 ریظنیب ینابیتشپ

 زومآ کین یاههرود مامت نالا ،تسا ینعمیب الماک ینابیتشپ نودب شزومآ

  .تسا مارگلت و تیاس قیرط زا ینابیتشپ یاراد

 یط ینابیتشپ میت ،زومآکین تیاس رد امش شرافس ندش ییاهن و تبث سپ

 امش ندش وضع دنیارف ات تفرگ دنهاوخ سامت امش اب یراک تعاس ۷۲ ات ۲۴

 هنوگ ره دوجو تروص رد.دوش ماجنا هرود ره یمارگلت ینابیتشپ هورگ رد

 زا ای و دwامرف لصاح سامت تکرش یاههرامش اب دیناوتیم یماهبا و لاوس

 .دwامن حرطم ار دوخ تالاوس ،تیاس ینابیتشپ تچ شخب قیرط
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