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 1صفحه: 

 سرفصلهای این مسیر آموزشی

 وب هستم  سینوبرنامه کی| من   نار یوب لمیگام اول: دانلود ف
  دئویو  نی. در اد یوب شو سی برنامه نو  کی به  لیگرفت که چگونه تبد  د یخواه ادی دئویو نیشما در ا  محصول:  حاتیتوض

 . د یشوی وب آشنا م  یوب و طراح  یهای است شما با انواع تکنولوژ  گانی که کامال را
 ارومند  رضای |  مدرس: عل  یدانلود  : افتیدر  نحوه

 وب شوند.  س ی نوبرنامه  کی به  لیتبد  خواهند ی که م ی: افراد مخاطب
 آموزش خالص  قهیدق ۹۰:  زمان مدت

 گان ی کامال را  :متیق
 

 (HTML5 / CSS3 / JQueryوب ) یآموزش طراح یدوم: مبان گام
  ۱۰۰را از صفر تا   تی وب سا کی  HTML5 / CSS3 / JQueryمحصول با استفاده از   نیشما در ا  محصول:  حاتیتوض

 داده شده است.  حیتوض ی استفاده بصورت کامال فارس دستورات مورد  ی آموزش تمام نیدر ا نی کرد همچن د یخواه یطراح 
 ارومند  رضای |  مدرس: عل  یدانلود  : افتیدر  نحوه

 وب را شروع کنند.  ی سی و برنامه نو یطراح  خواهند ی که م  ی افراد :مخاطب
 ساعت  ۱۰ زمان: مدت

 هزار تومان  ۵۶ :متیق
 

 شارپ یس  یسوم: آموزش مبان گام
محصول    نیکه در ا یشد. مباحث د ی آشنا خواه شارپی زبان قدرتمند س  یمحصول با مبان  نیشما در ا  محصول:  حاتیتوض

 .دهد ی را آموزش م   یس ینوساده و از ابتدا به شما اصول برنامه  اریگفته شده است بصورت بس
 ی |  مدرس: احمد غفار   یدانلود  : افتیدر  نحوه

 . رند ی بگ  ادیرا   ارپشی س یمبان  خواهند ی که م  ی افراد :مخاطب
 ساعت  ۴ زمان: مدت

 هزار تومان  ۲۱ :متیق
 

 به زبان ساده  شارپیچهارم: آموزش س گام
  ی را کامال کاربرد شارپی شد و زبان س میخواه Windows Applicationدوره از ابتدا وارد  نیشما در ا  محصول:  حاتیتوض

 گرفت.   د یفرا خواه یو عمل 
 صدر   د یسروش س د ی |  مدرس: س  د یدانلود بالفاصله بعد از خر  : افتیدر  نحوه

 شارپ را از ابتدا شروع کنند. یس  یس یبرنامه نو خواهند ی که م  ی افراد :مخاطب
 ی به صورت دانلود  یرنگ  PDF+ جزوات  یی دئو یساعت آموزش و  ۳۳| شامل  یآموزش  یدئو یساعت و ۳۳  زمان: مدت

 هزار تومان  ۴۱۴ :متیق
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 2صفحه: 

 (C#.NET) شارپیدر س ییگرا : آموزش شئپنجم  گام
 شد. د یآشنا خواه OOPبا مباحث   یو اصول  یادوره از ابتدا به صبورت حرفه  نیشما در ا  محصول:  حاتیتوض
 صدر   د یسروش س د ی |  مدرس: س  د یدانلود بالفاصله بعد از خر  : افتیدر  نحوه

 . رند یبگ اد ی یارا بصورت حرفه  OOP خواهند ی که م  یو افراد سانیبرنامه نو   :نیمخاطب
به صورت   ی رنگ  PDF+ جزوات   یی دئویساعت آموزش و  ۴۵ساعت | شامل  ۴۵جلسه سه ساعته جمعا  ۱۵ زمان: مدت

 ی دانلود
 هزار تومان  ۷۴۷  :متیق
 

 ی ا رابطه یهاسی تابیششم: افسانه د  گام
  یمحصول ما مبان  نی! در استین  شی ب یاافسانه  د یر یگی م  ادی که شما در دانشگاه  یز یچ  محصول:  حاتیتوض

ساده و روان  اریآموزش بس نیداد. ا می خواه ادیبه شما   ی را بصورت کامال اصول  SQL Serverو   یارابطه   یهاس ی تابید
 داده است.  حی موارد را توض نیا

 ی بر شه یش ی|  مدرس: مهد   یدانلود  : افتیدر  نحوه
 . رند ی بگ ادیرا   SQL Serverو  یارابطه   یهاس ی تابید یمبان  خواهند ی که م  ی افراد :مخاطب

 ساعت  ۴ زمان: مدت
 هزار تومان  ۲۱ :متیق
 

 Full Stack .NET Developersهفتم: دوره  گام
و  یدوره کامال جامع در مورد طراح کی Full Stack .NET Developer یدوره کامال کاربرد محصول: حاتیتوض

،  HTML  ،CSSشارپ، بوت استراپ،  یاعم از س یاست که مباحث مختلف ASP.NET Core MVC یس یبرنامه نو
JQuery ،EF ،ASP.NET MVC  دهدی م آموزش یخبر  تیسا کی یس یو برنامه نو یو… را در قالب طراح. 

 ارومند رضا ی |   مدرس: عل  دیدانلود بالفاصله بعد از خر  :افتیدر  نحوه 
 بشوند.  Full Stack Developer کیبه  لیتبد خواهندیکه م یافراد: مخاطب

 PDF+ جزوات  ییدئوی(  |  شامل آموزش و قهیدق ٣٠ساعت و  ۵١جلسه پنج ساعته )در مجموع  ۱۴ زمان: مدت
 ی به صورت دانلود یرنگ

 تومان ونیلیم کی :متیق
 

 ی نترنتیفروشگاه ا یساز ادهیو پ یهشتم: طراح گام
  یطراح  ASP.NET Core MVCبا استفاده از   ینترنت یفروشگاه ا ک ی کارگاه دو روزه شما از ابتدا  نیدر ا محصول:  حاتیتوض

 شده است.  یس یو… کدنو  انیمحصوالت، مشتر  ن،یاعم از پرداخت آنال  ی دوره امکانات نیکرد. در ا د یخواه ی سیو کدنو 
 ارومند  رضای |   مدرس: عل  یدانلود  : افتیدر  نحوه

 کنند.  یس یو کدنو یطراح  ینترنت یفروشگاه ا کی خواهند ی که م  ی افراد :مخاطب
 ساعت  ۱۶ زمان: مدت
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 3صفحه: 

 هزار تومان   ۳۳۰  :متیق
 

 SQL Serverدر  یسینو  ی نهم: دوره کوئر  گام
جذاب  اریشما را از ابتدا تا مباحث بس  SQL Serverدر  یسینو یکوئر  یدوره کامال کاربرد محصول: حاتیتوض
 است.  ی متنوع و کاربرد اریبس  یهانیها و تمر مثال   یدوره دارا نی. اکندیآشنا م SQL Server یایدر دن
 ی بر شهیش ی|  مدرس: مهد دیدانلود بالفاصله بعد از خر  :افتیدر  نحوه 

 آشنا شوند.  یبه خوب یس ینو یبا کوئر  خواهندیکه م یافراد :مخاطب
به   یرنگ  PDF+ جزوات   ییدئوی( | شامل  آموزش وقه یدق  ٣٧ساعت و  ٣۴جلسه سه ساعته )  ۱۵ زمان: مدت

 ی صورت دانلود
 تومان ونیلیم کی  :متیق
 

 PRO .NET 6 ecosystem یدهم: دوره آموزش گام
 PRO .NET 6 ecosystem یدوره آموزش  محصول:  حاتیتوض
 ارومند  رضای|   مدرس: عل   د یخر دانلود بالفاصله بعد از  : افتیدر  نحوه

 .کار کنند. NETبا مباحث   شرفتهی و پ یابصورت حرفه  خواهند ی که م یافراد  :مخاطب
 ی رنگ  PDF+ جزوات  یفلش ممور  یبر رو یی دئو یساعت آموزش و  ۱۰۷شامل جدود  زمان: مدت

   ۳.۷۰۰.۰۰۰  :متیق
 

 س یکروسرویم یمعمار  ی: دوره آموزشازدهمی گام
 شد.  دیآشنا خواه سی کروسرویدوره شمابا م نیدر ا محصول:  حاتیتوض
 ارومند  رضای|   مدرس: عل  گانیرا شتازیپست پ ای گانی را  یموتور  کیپ :افتیدر  نحوه

 آشنا شوند. سی کروسرویم یبا معمار  یو کاربرد یادارند به صورت حرفه لی که تما یو عالقه مندان سانیبرنامه نو :مخاطب
 یرنگ PDF+ جزوات  یفلش ممور  کی  یبر رو یی دئویساعت آموزش و  ۴۰ع در مجمو زمان: مدت

 و هشتصد هزار تومان ونیلیسه م  :متیق

 
 React نیو آنل  یرحضور یغ یدوازدهم: دوره آموزش  گام
 شد. د یآشنا خواه ی و کاربرد  یابه صورت حرفه  Reactورک  می دوره شمابا فر   نیدر ا محصول:  حاتیتوض
 |   مدرس: محسن درم بخت   گانی را شتاز ی پست پ  ای گان یرا  یموتور  کی پ : افتیدر  نحوه

 آشنا شوند. Reactورک  میبا فر   یو کاربرد یادارند به صورت حرفه  لیکه تما یو عالقه مندان  سانیبرنامه نو   :مخاطب
  کی  یبر رو  ی عملکارگاه   ۵+  ییدئویساعت آموزش و ۴۵ساعت( | شامل  ۴۵ساعته )در مجموع  ۳جلسه   ۱۵ زمان: مدت

 ی رنگ  PDF+ جزوات   یفلش ممور 
 و چهارصد و نود هزار تومان  ونیل یم ک ی  :متیق

 



 

 
 

 ASP.NET Coreآموزش وب و  ریکل مس سرفصل 

www.nikamooz.com 
 

 4صفحه: 

 مدرسین این مسیر آموزشی چه کسانی هستند؟ 

 
 [ SQL Server]مدرس و مشاور  یبر شهیش یمهد
سال است که بصورت   10از  شی دوره است که ب ن یمدرس ا  یبر شه یش یمهد 

 .کند ی کار م SQL Serverبا   یاحرفه 
 

 آموز  کی در ن SQL Server  یدوره ها مدرس
 ی دولت   یهادر سازمان   سی سال سابقه تدر  10 یدارا

 ی دولت  یدر سازمانها SQLServerمختلف   یکننده دوره ها برگزار
 ی دولت  یدر سازمانها SQLServer مشاور

 س یتابید  شرفتهی و مباحث فوق پ SQL Serverمدرس و مشاور   متخصص،
 
 
 

 [ مدرس و متخصص سی شارپ]سید سروش سیدصدر 
کار   SQL Server ای با سی شارپ وسال است که بصورت حرفه  10سروش سیدصدر مدرس این دوره است که بیش از 

 .کند می 
 شارپ در نیک آموز مدرس دوره های سی 

 در سازمان فن آوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران C# و  Oracle با Desktop Application برنامه نویس
 در شرکت ایران هاست  SQL Server و ASP.Net برنامه نویس وب

در شرکت   SQL Server و  C# و Desktop Application برنامه نویس
 فناوری اطالعات پارمیس 

در شرکت طیف نرم افزاران   SQL Server و ASP.Net برنامه نویس وب
 پارسیان 

 های مالی و ادرای مسلط به تحلیل و طراحی سیستم 
 ASP.NET MVC مسلط به مباحث برنامه نویسی

 SQL Server مسلط به مباحث
 تاکنون ۸۸از سال   SQL Server مدرس مباحث سی شارپ و

 در موسسات  SQL Server مدرس دوره های برنامه نویسی دات نت و 
 نمایندگی سید خندان –ی تهران مجتمع فن  •
 نمایندگی پیروزی  –مجتمع فنی تهران  •
 فرهنگسرای فناوری اطالعات  •
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 5صفحه: 

 محسن درم بخت ]مشاوره، مدرس و مدیر پروژه های نرم افزاری تحت وب و موبایل[ 
 1387  ب و موبایل که از سالمشاوره، مدرس و مدیر پروژه های نرم افزاری تحت و 

استفاده از  وارد دنیای برنامه نویسی شدم و همچنان در حال یادگیری مطالب جدید و
برنامه   آنها در پیاده سازی پروژه های جدید می باشم. عاشق آموزش و تدریس 
نویسی می    نویسی هستم و در هفته بعد از کار روزانه، عصرها درگیر آموزش برنامه

 .باشم
 پروژه شرکت درسا سافت مدیر   •
 مدیر پروژه شرکت سپیدآریا  •
 مشاور نرم افزار دانشگاه آزاد  •

 

 
 [ Technical Managerمدرس و د ]علیرضا ارومن

 .های بانکی فعال استشرکت داتین )وابسته به فناپ( در حوزه پروژه  Technical Manager علیرضا ارومند به عنوان

 های نیک آموز پروژه  Technical Manager مدرس و
 میلیون تراکنش در ثانیه  1ای با مدیریت بیش از تولید فریمورک برنامه نویسی فوق العاده حرفه 

 رکت ارتباط فردا )بانک آینده( همکاری با تیم توسعه ش 
 مشاور فنی شرکت توسعه رفاه پردیس )بانک رفاه(

 مدیر فنی خبرگزاری نسیم 
 سخنران تنها همایش مورد تایید مایکروسافت در خاورمیانه در حوزه

ASP.NET Core 
 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( 

 کارشناس ارشد و معمار نرم افزار شرکت هایپرمدیا 
 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 و مسکن  IT مشاور
برگزاری دوره آموزش برنامه نویسی وب برای تیم فنی خبرگزاری بین المللی  

 .نسیم
 برگزاری دوره های آموزشی برنامه نویسی در دانشگاه پیام نور 

 


