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 های آموزش مبانی طراحی و برنامه نویسی وب سرفصل 

 مروری بر مفاهیم اولیه  –فصل اول 

• HTML  چیست؟ 
• CSS  چیست؟ 
 NotPad++ معرفی دانلود و نصب •
 .و ایجاد اولین سند  HTML معرفی ساختار یک سند  •

 HTML هایآشنایی با تگ  –فصل دوم 

 h معرفی تگ های  •
 نحوه قرار دادن لینک در صفحات  •
 آشنایی با تصاویر  •
 HTML ها در  Attribute معرفی •
 br معرفی تگ •
 Pre حفظ ساختار محتوای کپی شده به کمک تگ •
 CSS آشنایی اولیه با •
• Comment نویسی در HTML 

 HTML در Div و  Table کار با  –فصل سوم 

 ی با جدول و کاربردها آنآشنای •
 HTML معرفی انواع لیست در •
 Div معرفی تگ •

 CSS کار با –فصل چهارم 

 CSS انواع روش های استفاده از •
 CSS انتخابگر ها در •
 CSS معرفی ساختار دستورات  •
 شکل دهی به متن  •
 شکل دهی به لینک ها  •
 CSS شکل دهی به لیست ها به کمک •
 CSS جداول و •

 CSS کار با مباحث پیشرفته در  –فصل پنجم 

 Box Model آشنایی با •
 انواع روش های ترکیب انتخاب کننده ها  •
 CSS تعیین اندازه در •
 شناور کردن عناصر  •
 طریق هی نمایش عناصر در صفحه  •
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 شبه کالس ها  •
 شبه عناصر  •

 انجام پروژه  – فصل ششم 

 .کرددر این فصل شما یک وب سایت بصورت زیر را طراحی خواهید  •

 

 … را ادامه خواهیم داد JQuery در این قسمت مباحث
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 JQuery آشنایی با کتابخانه  –فصل هفتم 

• jQuery  چیست؟ 
 ؟  jQuery چرا •
 jQuery دریافت و نصب •
 jQuery اولین مثال با •
 jQuery های معتبر برای CDN و معرفی  CDN شنایی باآ •
 jQuery آشنایی با مستندات •

 JQuery گرها درکار کردن با انتخاب  –فصل هشتم 

 گر چیست؟ انتخاب  •
 گر نام تگ انتخاب  •
 گر با شناسه انتخاب  •
 گر با نام کالس انتخاب  •
 هاانتخاب به کمک خصوصیت  •
 نکات تکمیلی  •

 JQuery کار کردن با مباحث پیشرفته در – فصل نهم 

• Dom  چیست؟ 
 محدود کردن انتخاب ها  •
 پیمایش عناصر  •
 پیدا کردن والدین  •
 پیدا کردن فرزندان  •
 نکات تکمیلی  •

 JQuery رویدادها در  –فصل دهم 

 رویداد چیست؟  •
 mouse رویدادهای  •
 Form رویدادهای  •
 رویدادهای صفحه کلید  •
 رویدادهای مربوط به صفحه  •
 ات تکمیلی نک •

 JQuery در AJAX کار با   –فصل یازدهم 

• Ajax  چیست؟ 
 load آشنایی با •
 Get استفاده از متد  •
 post استفاده از متد  •
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 ای دات نت علیرضا ارومند مدرس و متخصص حرفه 

از   بیش  که  است  دوره  این  مدرس  ارومند  حرفه   ۱۲علیرضا  کامال  بصورت  می سال  فعالیت  نت  دات  دنیای  در   .کند ای 
آینده(   )بانک  فردا  ارتباط  با تیم توسعه شرکت  عنوان مدیر فنی خبرگزاری نسیم و همکاری  به  اکنون  ارومند هم  علیرضا 

 .مشغول است

 ASP.NET Core MVC ت در خاورمیانه در حوزهسخنران تنها همایش مورد تایید مایکروساف  •
 کوتاه نسیم )برنده جشنواره وب ایران(مدیر فنی خبرگزاری بین المللی پیام  •
 در نیک آموز  Dot Net  ،ASP.NET مدرس دوره های •
 همکاری با تیم توسعه شرکت ارتباط فردا )وابسته به بانک آینده(  •
 دیا کارشناس ارشد و معمار نرم افزار شرکت هایپرم •
 کارشناس توسعه نرم افزارهای آنالین بورس شرکت تدبیرپرداز  •
معمار نرم افزار و توسعه دهنده سیستم های اداری مرکزتحقیقات   •

 ساختمان و مسکن وزارت مسکن 
معاون وزیر مسکن و شهرسازی در مرکزتحقیقات ساختمان  IT مشاور •

 و مسکن 
بر • افزار  نرم  معماری  و  شارپ  سی  آموزش  دوره  تیم  برگزاری  ای 

 نویسی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن برنامه 
برگزاری دوره آموزش برنامه نویسی وب برای تیم فنی خبرگزاری بین   •

 .المللی نسیم
 در شرکت هایپر مدیا  Entity Framework برگزاری دوره آموزش •
 برگزاری دوره های آموزشی برنامه نویسی در دانشگاه پیام نور  •
مشاور  • و  مدرس  پیشرفته   ASP.NET متخصص،  فوق  مباحث  و 

 برنامه نویسی وب و سی شارپ 

 
 


