
 
 

 رت  جت استا  ـــرای همهنویسی بره آموزشی برنامهدو

 علیرضا ارومندمدرس: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ویسی برای همهنهمناآموزش بر
                         Jet Start              

 ساعت    6طول دوره:  

 علیرضـــا ارومند مدرس: 

 

 

 



 
 

 رت  جت استا  ـــرای همهنویسی بره آموزشی برنامهدو

 علیرضا ارومندمدرس: 

  Jet Startبــرای همه نویسی امهــــرن ی بوره آموزش د ای ــه رفصلـــس
 دمه دوره:  قم

 مقدمه دوره  •
 ها معرفی سرفصل •
 نویسی یاد بگیریم؟ چرا باید برنامه  •

 

 : تال یج ی د یهاستمیو س وتر یبا کامپ ییآشنا

 کامپیوتر چیست؟  •
 تاریخچه مختصر از کامپیوتر  •
 اجزای اصلی کامپیوتر  •
 افزارآشنایی با سخت  •
 آشنایی با نرم افزار  •
 و دو  10آشنایی با مبناهای  •

  

 

 

 : حل مسئله ی با گام ها ییآشنا

 معرفی الگوریتم  •
 معرفی فلوچارت  •
 آشنایی با گام های حل مسئله  •
 بی آشنایی با ساختارهای ترتی •
 معرفی ساختار شرط  •
 آشنایی با ساختارحلقه  •
 تابع چیست و چه کاربردی دارد؟ •
 آشنایی با عملگرها  •
 متغیر چیست؟   •

 



 
 

 رت  جت استا  ـــرای همهنویسی بره آموزشی برنامهدو

 علیرضا ارومندمدرس: 

 : هاو حلقه ه یبا آرا ییآشنا

 آشنایی با تعریف متغیر  •
 if بررسی ساختار •
 های با تکرار مشخص آشنایی با حلقه  •
 نامشخص های با تکرار آشنایی با حلقه  •
 های تو در تو بررسی حلقه  •
 آشنایی با نحوه استفاده از زیر توابع  •
 آشنایی با آرایه  •
 ها جستجوی خطی آرایه  •
 هاجستجوی دودویی در آرایه  •
 شود؟ سازی آرایه چگونه انجام می مرتب  •

 

 درس این دوره کیست؟ م
 افزار  مدرس ، معمار و مشاور ارشد نرم

  Technical Managerبـــه عنــــوا  علیرضـــا ارومنـــد 
ــوزه  رو ه ــاه  در حـ ــه فنـ ــته بـ ــیس هوابسـ ــرکت داتـ ــای شـ هـ

ــدرس و ــیس مـ ــتناو همچنـ ــال اسـ ــانکی فعـ  Technicalبـ
Manager هـــای نیــــم آمـــوز مــــی باشـــد از دیگــــر  رو ه

ــه  ــور  برنامـ ــد فریمـ ــه: تولیـ ــوا  بـ ــای او میتـ ــص هـ تخصـ
ــه ــاده حرفـ ــود العـ ــی فـ ــی  از نویسـ ــدیریت بـ ــا مـ  1ای بـ

ــراکن  در  ا ــو  تـ ــعه میلیـ ــیم توسـ ــا تـ ــاری بـ ــهم همکـ نیـ
شــرکت ارتبــاط فــردا هبانــم آینــده م مشــاور فنــی شــرکت 
ــزاری  ــی خبرگ ــدیر فن ــاه م م ــم رف ــردیک هبان ــاه   ــعه رف توس
نســیمم ســخنرا  تنمــا همــای  مــورد تااــد مایکروســافت 

ــوزه ــه در حــ ــی ASP.NET Coreدر خاورمیانــ ــدیر فنــ م مــ
ــی  یام  ــیس المللـ ــزاری بـ ــنواخبرگـ ــده جشـ ــیم هبرنـ ــاه نسـ ــایکوتـ ــدرس دوره هـ ــرا  م مـ  Dotره وب ایـ

Net  مASP.NET در نیم آموزم همکاری با تیم توسعه شرکت ارتباط فردا 



 
 

 رت  جت استا  ـــرای همهنویسی بره آموزشی برنامهدو

 علیرضا ارومندمدرس: 

 دوره در یک نگاه کلی:  
 یسی برای همه  نورنامهبموزش آ عنــوان دوره:  
 ندن  نماییسی  نوبرنامه   شروع به یادگیری ند خواهادی که می افر مخـــاطبین:  
 .ز نداردنیــــاش وره پی داین : نیـــازپیش   
 ساعت   6 طــول دوره:  
 صاصی در  لیر اختو ارائه  غیرحضوری نحــوه ارائه:    
 فرید طاهری مدیریت نیم آموز مدیریت دوره:   
 علیرضا ارومند  مــــدرس:   
 های آموزشی محافظت شده روش مشاهده دوره   

 

 مشاهده دوره چگونه است؟نحوه  
  ی راحتبه   ،,توانید در یک پلیر اختصاصی مشاهده فرمایید این دوره آموزشی را می 

  د، یمک، اندرو  ندوز،یعامل خود )و  ستمی افزار را مناسب با سنرم   نیا  د یتوانی م
افزار داخل نرم   سنسیال  د یکل  یوب( دانلود نصب کرده. و پس از کپ   ای و    نوکسیل

 .  د یشده را تماشا کن یدار یمحصول خر 

 

 

 صدور فاکتور رسمی چگونه است؟
فروش   واحد  با  از خرید خود  رسمیم  ی   فاکتور  دریافت  به  تمایل  در صورت 

امکان صدور  شایان ذکر است،    تماس حاصل نماادن۰۲۱  –  ۹۱  ۰۷  ۰۰  ۱۷مجموعه ه
فاکتور رسمی پس از خرید آنالین از سایت مجموعه به هیچ عنوان وجود نخواهد  

 داشت

 
 

 دفتر نیم آموز، ۲م زنگ ۲۹م  ال  33تمرا م یوسف آبادم میدا  فرهنگم خیابا  آدرس: 
  ۰۹۱ 4۰۰6 ۲۰6  موبایل فروش:|          ۰۲۱ – ۹۱ ۰۷ ۰۰ ۱۷  شماره تماس:
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