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 1: صفحه

 سرفصلهای این مسیر آموزشی

 کارگاه مسیر یادگیری جاوا 
شما در این ویدئو یاد خواهید گرفت که مسیر یادگیری زبان برنامه نویسی جاوا به چه صورت است.   :توضیحات محصول

 .در این گارگاه با تاریخچه جاوا و انواع فریم ورک جاوا آشنا خواهید شد 
 احمد رضا صدیقی  :مدرس | دانلودی :نحوه دریافت

 .ند خواهند برنامه نویسی جاوا را یاد بگیرافرادی که می  :مخاطب
 دقیقه آموزش خالص  ۹۰ :مدت زمان

 کامال رایگان :قیمت
 

 دوره آموزشی جاوا استاندارد
 .ای با زبان برنامه نویسی جاوا آشنا خواهید شد در این دوره شما به صورت کامال حرفه :توضیحات محصول

 احمد رضا صدیقی  :مدرس | دانلودی :نحوه دریافت
 .سی جاوا را یاد بگیرند خواهند برنامه نویافرادی که می  :مخاطب

 دقیقه + تمرین اضافی کالسی   ۳۶ساعت و  ۴۹ :مدت زمان
 یک میلیون و صد و پنجاه هزار تومان  :قیمت

 
 آموزش برنامه نویسی وب با جاوا 

 .این دوره مخصوص افرادی است که میخواهند با اصول برنامه نویسی جاوا در وب آشنا شوند  :توضیحات محصول
 احمد رضا صدیقی  :مدرس | ودیدانل :نحوه دریافت

 .خواهند برنامه نویسی جاوا را یاد بگیرند افرادی که می  :مخاطب
 دقیقه + تمرین اضافی کالسی  ۶ساعت و   ۴۶ :مدت زمان

 یک میلیون و چهار صد و نود هزار تومان  :قیمت
 

 Spring Framework & Spring Bootدوره آموزش
ای با فریم  نویسان جاوا که تمایل دارند به صورت حرفه مندان و برنامه این دوره مخصوص عالقه  :توضیحات محصول

 آشنا شوند  Spring ورک 
 احمد رضا صدیقی  :مدرس | دانلودی :نحوه دریافت

 و زبان جاوا  Spring عالقه مندان به فریم ورک :مخاطب
 ساعت  ۲۸ :مدت زمان

 دو میلیون و هشتصد و هفتاد هزار تومان  :قیمت
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 2: صفحه

 مسیر آموزشی کیست؟ مدرس این

 احمدرضا صدیقی ]متخصص و معمار ارشد جاوا[ 

 معمار ارشد در حوزه جاوا مربوط به پروژه دانشگاه علوم پزشکی
 معمار ارشد در حوزه جاوا مربوط به پروژه شرکت خبره پردا 

 معمار ارشد در حوزه جاوا مربوط به پروژه شرکت کیاتک بنیا
 معمار ارشد در حوزه جاوا مربوط به پروژه دانشگاه مالک اشتر

 ملی طرح جامع مالیاتی  مشاور پروژه
 ملی وزارت بهداش مشاور پروژه
 بانک ملت  مشاور پروژه

 های جاوا )فارسی و انگلیسی(مولف مجموعه کتاب
 ابقه تدریس جاواسال س ۱۲بیش از 

 ورک تخصصی جاوا )اطلس(ارائه فریم

 


