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 React یشزومآ هرود لصفرس

 ) Javascript.HTML. Css( بو یحارط ینابم رب یبسن طلست :هرود نیا زاین شیپ

  

 زاین دروم یاهیدنمزاین و React اب راک عورش .1

 SPA یاهشور هسیاقم و فیرعت •

 React هچخیرات •

 React اب هدش یزاس هدایپ قفوم یاههژورپ هنومن •

 Nodejs بصن •

 VS Code بصن •

 React یارب دربراکرپ و مهم یاهExtension یفرعم •

 

 هژورپ راتخاس یسررب و هژورپ نیلوا داجیا .2
 CRA قیرط زا هژورپ داجیا •

 یتسد تروص هب هژورپ داجیا هوحن •

 React هژورپ کی مهم یاه شخب یفرعم •

 هدش داجیا یجورخ یسررب و هژورپ ارجا •

 

 ES6 و تپیرکسا اواج رب یرورم .3

 اهریغتم فیرعت •

 عباوت زا هدافتسا و فیرعت •

 هیارآ یور مهم عباوت و اههیارآ فیرعت هوحن •

 نآ اب راک و object کی داجیا •

 

 اهتننوپماک زا هدافتسا و فیرعت .4

 اهنآ عاونا و تننوپماک لماک فیرعت •

 اه Class Component یاه یگژیو و هچخیرات •

 نآ یاه تیزم و Function Component یفرعم •

 رگید تننوپماک رد اه تننوپماک زا هدافتسا هوحن •

 تننوپماک کی تایح هخرچ یسررب •
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 اهتننوپماک یجورخ بلاق تخاس هوحن .5

 تکیر رد jsx یفرعم •

 HTML یاهدک فیرعت هوحن و لحم •

 تکیر رد CSS یاهدک نتشون هوحن •

 JSX رد مهم یاهدرادناتسا •

 اهتننوپماک یجورخ رد Fragment گت یفرعم •

 HTML شخب لخاد زا عباوت و اهریغتم هب یسرتسد هوحن •

 

 React رد State دربراک .6

 State موهفم اب ییانشآ •

 Class Component رد State زا هدافتسا و فیرعت هوحن •

 اه Function Component رد State زا هدافتسا و فیرعت •

 اه State رfغت رد مهم تاکن •

 

 Props اب اهتننوپماک لماعت هوحن .7

 رگیدکی اب اهتننوپماک لماعت رد Props شقن •

 Child هب Parent زا هداد لاسرا شور •

 Parent هب Child زا Event لاسرا شور •

 یدورو یاهProp ندرک کچ و لرتنک هوحن •

 اهProp ردقم ندوب یرارکت لرتنک هوحن •

 

 دربراکرپ یاهHook یفرعم .8

 ؟دوشیم داجیا یفده هچ اب و تسیچ کوه •

 دربراکرپ و فورعم یاهکوه یفرعم •

 نآ زا هدافتسا و یشرافس کوه نتشون هوحن •

 

 React هب Bootstrap ندوزفا .9

 تاحفص یحارط رد نآ ریثات و یفرعم •

 تکا یر هب Bootstrap ندوزفا یاهشور •

 Bootstrap اب Layout کی داجیا •
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 Reactstrap زا هدافتسا و یفرعم •

 

 React رد Material اب راک .10

 Material یفرعم •

 React هژورپ هب Material ندوزفا •

 Material اب تاحفص یزاس هدایپ و Layout داجیا •

 

 هاوخلد یاهسردآ هب اهتننوپماک لاصتا شور .11

 React رد نآ دربراک و Routing یفرعم •

 تکا یر رد نآ گیفناک و React-Router-Dom بصن •

 هدش فیرعت یاهسردآ هب اهComponent ندرک لصو و اه سردآ فیرعت هوحن •

 هاوخلد تاحفص هب تکرح و اهLink فیرعت •

 اهنآ قیرط زا هداد لاسرا و URL Query String و URL Params فیرعت هوحن •

 وتردوت Routing فیرعت هوحن •

 

 تاعالطا تفایرد یاهمرف داجیا یاهشور .12

 Change Event قیرط زا هداد تفایرد و مرف فیرعت •

 REF قیرط زا هداد تفایرد و اهمرف فیرعت •

 ندرک Submit قیرط زا مرف کی یاههداد هب یسرتسد •

 React-Hook-Form هناخباتک زا هدافتسا •

 تکیر رد اهمرف تاعالطا یجنس تحص هوحن •

 

 نآ زا هدافتسا و ردولپآ لیاف داجیا .13
 رورس هب نآ لاسرا و لیاف تفایرد هوحن •

 لیاف دولپآ زاجم مجح و رظن دروم یاهتمرف یسررب •

 لیاف دولپآ یارب Progress نتشون •

 اهلیاف شیامن و دولناد هوحن •
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 تکیر رد اهاطخ تیریدم هوحن .14

 Try-Catch، اب اهاطخ لرتنک •

 تکا یر رد Error Boundary فیرعت هوحن •

 اهاطخ تیریدم و Error Boundary زا هدافتسا •

 تکا یر رد جیار یاهاطخ یسررب •

 

 هداد لاسرا و تفایرد و React رد API یناوخارف .15

 درادناتسا API کی اهیگژیو و API یفرعم •

 اهAPI یناوخارف یاهشور •

 Fetch شور زا هدافتسا و یفرعم •

 axio زا هدافتسا و بصن •

 

 هژورپ هب Redux ندوزفا .16

 فورعم یاهشور یفرعم و State Management فیرعت •

 Redux دربراک و یفرعم •

 Redux یزادنا هار و بصن •

 Store و Action ، Reducer فیرعت •

 نآ اب لماعت هوحن و اهتننوپماک رد Redux یناوخارف •

 نآ دربراک و Redux Logger یفرعم •

 Redux Persist زا هدافتسا و بصن •

 Redux Thunk زا هدافتسا •

 Redux Saga دربراک •

 

 تکا یر رد نآ زا هدافتسا هوحن و Context دربراک .17

 Context یفرعم •

 رت نvاپ یاههیال هب هداد لاسرا و فیرعت هوحن •

 Context رfغت هوحن •

 Refresh Token و Token Authentication زا هدافتسا .18

 تکیر رد نآ یزاس هدایپ هوحن و تیوه زارحا فیرعت •

 ربراک ندوب Login لرتنک هوحن •

 Refresh Token زا هدافتسا •
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 تکا یر رد اهیسرتسد لرتنک هوحن •

 

 تکیر اب Server Side Rendering App نتشون هوحن .19

 CSR اب نآ یاهتوافت و SSR یفرعم •

 SSR یزاس هدایپ یاهشور یفرعم •

 SSR هژورپ کی راتخاس •

 SSR رد اهapi یناوخارف هوحن •

 SSR رد Routing درکراک هوحن •

 SSR Website کی یزاس هدایپ •

 

 نآ اب CRUD تایلمع ماجنا و GraphQL زا هدافتسا و بصن .20

 GraphQL هئارا زا فده و یفرعم •

 )Mutation و GraphQL )Query رد تاروتسد عاونا •

 server تمس هب لاسرا و query فیرعت هوحن •

 رورس تمس هب هداد لاسرا هوحن •

 

 تکیر رد نآ یارجا و Test نتشون هوحن .21

 تکیر رد Unit Test نتشون هوحن •

 Shallow Rendering Unit Test نتشون و یفرعم •

 Full Rendering Unit Test نتشون و یفرعم •

 state , props , events یور تست نتشون •

 

 Web Server و Docker یور هژورپ یارجا .22

 هژورپ build هوحن •

 نآ یاه تیزم و Docker یفرعم •

 رکاد هب تکیر یجورخ ندوزفا یارب DockerFile داجیا •

 اهرورس بو یور یراذگراب هوحن •

 تکیر هرود یدنب عمج .23
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؟تسیک تخب مرد نسحم هرود سردم  

]لیابوم و بو تحت یرازفا مرن یاههژورپ ریدم و سردم ،هرواشم[ تخب مرد نسحم  

 یسیون همانرب یایند دراو 1387 لاس زا هک لیابوم و بو تحت یرازفا مرن یاه هژورپ ریدم و سردم ،هرواشم

 .مشاب یم دیدج یاه هژورپ یزاس هدایپ رد اهنآ زا هدافتسا و دیدج بلاطم یریگدای لاح رد نانچمه و مدش

 یسیون همانرب شزومآ ریگرد اهرصع ،هنازور راک زا دعب هتفه رد و متسه یسیون همانرب سیردت و شزومآ قشاع

 .مشاب یم

 

 تفاس اسرد تکرش هژورپ ریدم •

 ایرآدیپس تکرش هژورپ ریدم •

  دازآ هاگشناد رازفا مرن رواشم •

 

 

 

 

  :یلک هاگن کی رد هرود
 React یروضحریغ یشزومآ هرود :هرود ناوــنع  
 React کرو میرف هب نادنمهقالع و ناسیون همانرب :نیبطاـــخم  

 HTML5 | CSS3 | JQuery بو یحارط و یسیون همانرب ینابم شزومآ :هرود زاـــینشیپ  

 تعاس 45 عومجم رد هسلج 18 :هرود لوــط  

 تسا یصاصتخا یمارگلت هورگ یاراد :یناـــبیتشپ  

 یروضحریغ :هئارا هوــحن  

 تسپ ای کیپ اب لاسرا :لاسرا هوــحن  

 زومآ کین تیریدم یرهاط دیرف :هرود تیریدم  

 تخـــبمرد نسحم :سردــــم  

  ناموت رازه دون و دصراهچ و نویلیم کی :هرود غلـــبم  
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 ؟تسا هنوگچ یلاسرا یاههرود تفایرد هوحن
 

 لاسرا تهج مزال یگنهامه ،شرافس تبث زا سپ یراک تعاس ۲۴ یط :نارهت هب لاسرا
 .دش دهاوخ ماجنا امش اب ینابیتشپ میت طسوت کیپ اب هتسب

 اب یلاسرا هتسب ،شرافس تبث زا سپ یراک تعاس ۲۴ یط :نارهت زا جراخ هب لاسرا

 و لاسرا نامز .دوشیم هداد لیوحت تسپ هرادا هب ،یربراک لنپ رد هدش تبث سردآ

 ریغتم یراک زور ۵ یلا ۲ زا و هدوب تسپ هرادا یدنبنامز هب طونم ،امش هب هتسب لیوحت
 .دوب دهاوخ
 

 

 ؟تسا هنوگچ یمسر روتکاف رودص

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

 یمسر روتکاف رودص ناکما ،تسا رکذ نایاش.دvامن لصاح سامت )۰۲۱ – ۹۱ ۰۷ ۰۰ ۱۷(

 .تشاد دهاوخن دوجو ناونع چیه هب هعومجم تیاس زا نیالنآ دیرخ زا سپ

 

 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

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

 قیرط زا ای و دmامرف لصاح سامت تکرش یاههرامش اب دیناوتیم یماهبا و

 .دmامن حرطم ار دوخ تالاوس ،تیاس ینابیتشپ تچ شخب

 

 زومآ کین رتفد ،2 گنز ،29 کالپ ،33 نابایخ ،گنهرف نادیم ،دابآ فسوی ،نارهت :سردآ

 091 4006 206  :شورف لیابوم     |     ۰۲۱ – 91 07 00 17  :سامت هرامش

 


