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 Blazor یــشزومآ هرود یاــهلصفرـــس

 
  :Blazor اب راک عورش
 پراــش یــس لــثم ییاــهنابز اــب هــک ییاهسیونهــمانرب یاــهسوباک زا یــکی هــک تــفگ ناوــتیم تارــج هــب

 نیرــتهب زا یــکی تپیرکــسا اواــج اــعطق .تــسا تپیرکــساواج اــب ندرــک راــک ،دــنا هداد ماــجنا هعــسوت راــک

 راـــک نآ زا حیحـــص هدافتـــسا و قـــیمع یریگداـــی اـــما .تـــسا یاهدـــنهد هعـــسوت رـــه یارـــب اـــهباختنا

 رــگید تــنیالک تمــس یوــق یاههــمانرب نتــشاد یارــب دــعب هــب نــیا زا هــکنیا بوــخ رــبخ .تــسین یاهداــس
 ار دوــخ رورــس تمــس یاهدــک مــه C# اــب دــعب هــب نــیا زا .میتــسین دودــحم تپیرکــسااواج هــب طــقف

 .درک میهاوخ دیلوت هتفرشیپ و یوق رایسب UI مه و میهدیم هعسوت

• Blazor ؟تسیچ 

 ؟مینکیم باختنا ار Blazor ارچ •
 اهComponent اب ییانشآ •

 اهComponent یایازم یسررب •

 اهComponent راتخاس اب ییانشآ •

 Blazor رازفامرن کی راتخاس اب ییانشآ •
• Hosting Model ؟تسیچ 

 UI یناسرزورهب هوحن •

 Blazor Server اب ییانشآ •

 Blazor WebAssembly یفرعم •
 Blazor اب همانرب نیلوا هعسوت •

 لاثم یزاسهدایپ •
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 Blazor component Model:  اب ییانشآ

 
 اهComponent راتخاس اب ییانشآ •

 ؟لیاف دنچ ای لیاف کی رد اهدک ندادرارق •
 ؟تسیچ Component تایح هخرچ •

 تایح هخرچ یاهدادخر اب ییانشآ •

 اهComponent نیب طابترا دنیارف اب ییانشآ •

 دنزرف هب دلاو زا تاعالطا لاسرا •
 دلاو هب دنزرف زا تاعالطا لاسرا •

  اهComponent رد رهاظ دوبهب •

• Global Style 

• Scoped Style 
 

 

 :یبایریسم اب ییانشآ

 
 تنیالک تمس یبای ریسم اب ییانشآ •

 Blazor Route  ییانشآ •

Page componez 

 دک اب تاحفص نیب لاقتنا •
 یبای ریسم اب تاحفص نیب تاعالطا لاسرا •

 ریسم نیدنچ تیریدم •

 Blazor  رد گنیرتسا یرئوک اب راک •

 NavigationManager  اب ییانشآ •

 

 :تاعالطا دورو یاهمرف اب راک

 
 لدم اب ییانشآ •
 One Way Binding  اب ییانشآ •

 Tow Way Binding  اب ییانشآ •

 هداس تاعالطا دورو مرف کی داجیا •
 مرف زا اههداد تفایرد •

 API هژورپ یزادـناهار •

• Blazor Forms 
 Add هحفص یزاسهدایپ •

• . Validate اهیدورو ندرک 

 Fluent Validation زا هدافتسا •
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 رورس یارب تاعالطا لاسرا •

 Validation زا دعب اهمرف رهاظ دوبهب •

 InputBase<T> اب ییانشآ •

 اهلیاف اب راک •
 Blazor رد گرزب یاهلیاف یراذگراب •

 

  :هتفرشیپ ثحابم
 Template  کی داجیا •

 هعسوت یارب اهکیرنج زا هدافتسا •

 اهتننوپماک کارتشا و هعسوت •
 RCL  اب ییانشآ •

 تینما یرارقرب •

 Razor Class Library  زا هدافتسا •

 Blazor  رد تپیرکسا اواج اب راک •
 Blazor  رد یسرتسد یزاس هدایپ •

• State Management  رد   Blazor 

 Dynamic component اب ییانشآ •
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 ؟تسیک هرود نیا سردم
 

 تکرـــش Technical Manager   ناوـــنع هـــب دـــنمورا اـــضریلع

 لاــعف یکناــب یاــههژورپ هزوــح رد )پاــنف هــب هتــسباو( نیــتاد

 Technical Managerو سردــــــم نیــــــنچمه وا.تــــــسا

 وا یاــه صــصخت رــگید زا دــشاب یــم زوــمآ کــین یاــههژورپ

 هداـــعلا قوـــف یـــسیون هـــمانرب کروـــمیرف دـــیلوت :هـــب ناوـــتیم

 ،هـــیناث رد شنکارـــت نوـــیلیم 1 زا شیـــب تیریدـــم اـــب یاهـــفرح

 ،)هدــنیآ کــناب( ادرــف طاــبترا تکرــش هعــسوت میــت اــب یراــکمه

 ،)هاـــفر کـــناب( سیدرـــپ هاـــفر هعـــسوت تکرـــش یـــنف رواـــشم

 دروــم شیاــمه اــهنت نارنخــس ،میــسن یرازــگربخ یــنف ریدــم

SP.NET Aهزوــــح رد هــــنایمرواخ رد تفاــــسورکیام دــــaات

Core، نارـــیا بو هراونـــشج هدـــنرب( میـــسن هاـــتوکمایپ یـــللملا نیـــب یرازـــگربخ یـــنف ریدـــم(، 

 تکرـــش هعـــسوت میـــت اـــب یراـــکمه ،زوـــمآ کـــین رد Dot Net ، ASP.NETیاـــه هرود سردـــم

 ادرف طابترا

 

 

  :یلک هاگن کی رد هرود
  Blazor کرو میرف شزومآ  :هرود ناوــنع  

 .دننک راک NET. ثحابم اب هتفرشیپ و یاهفرح تروصب دنهاوخیم هک یدارفا :نیبطاـــخم  

 NET. و پراشیس ثحابم اب ییانشآ زاـــینشیپ  

  تعاس 10 :هرود لوــط  

  یروضحریغ :هئارا هوــحن  

 زومآ کین تیریدم یرهاط دیرف :هرود تیریدم  

 دنمورا اضریلع  :سردــــم  
 هدش تظفاحم یشزومآ یاههرود هدهاشم شور  
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 ؟تسا هنوگچ هرود هدهاشم هوحن
 ،د<امرف هدهاشم یصاصتخا ریلپ کی رد دیناوتیم ار یشزومآ هرود نیا

 ،زودنیو( دوخ لماع متسیس اب بسانم ار رازفامرن نیا دیناوتیم یتحارهب

 دیلک یپک زا سپ و .هدرک بصن دولناد )بو ای و سکونیل ،دیوردنا ،کم

  .دینک اشامت ار هدش یرادیرخ لوصحم رازفامرن لخاد سنسیال

 

 

 

 

 ؟تسا هنوگچ یمسر روتکاف رودص
 دحاو اب دوخ دیرخ زا شیپ ،یمسر روتکاف تفایرد هب لیامت تروص رد

 رکذ نایاش.دaامن لصاح سامت )۰۲۱ – ۹۱ ۰۷ ۰۰ ۱۷( هعومجم شورف

 هعومجم تیاس زا نیالنآ دیرخ زا سپ یمسر روتکاف رودص ناکما ،تسا

 .تشاد دهاوخن دوجو ناونع چیه هب
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