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 های این کارگاه آموزشی سرفصل
 معماری سه الیه 

 .سازی خواهید کردشما این فروشگاه اینترنتی را بر اساس معماری سه الیه پیاده 
 شرح معماری مورد استفاده در فروشگاه  •
 آشنایی به نحوه پیاده سازی معماری سه الیه  •
 ها با یکدیگر آموزش ایجاد ارتباط الیه  •
 های کامال مستقل بنویسیم!؟ چگونه الیه  •

 
 مدیریت محصوالت )کاالها( 

محصوالتی است که در آن وجود دارد، شما در   زمانی که در یک فروشگاه اینترنتی هستید، مهمترین پارامتر آن فروشگاه 
 .محصوالت آشنا خواهید شد و موارد ذیل را پیاده سازی خواهید کرد  روزه با مدیریت   ۲این کارگاه 

 لیست محصوالت فروشگاه اینترنتی  •
 افزودن محصول  •
 ویرایش محصول •
 حذف محصول  •
 جستجوی محصول  •
 ترین( ترین، گرانترین، ارزان فیلتر محصول )پرفروش  •

 
 سبد خرید 

ای که باعث افزایش مواجه خواهید بود، سبد خرید چند مرحلهای شما در این کارگاه با یک سبد خرید حرفه
 .گردد فروش فروشگاه می 

 ایسبد خرید چند مرحله  •
 امکان حفظ محصوالت خریداری شده در سبد خرید  •
 دارای کوپن تخفیف در سبد خرید  •
 حذف محصول در سبد خرید  •
 امکان پرداخت آنالین •
 ای لههای چند مرح امکان مشخص نمودن آدرس و … در مدل •

 

 تکمیل پرداخت )آنالین( 
های  یکی از درگاه ۱۰۰بصورت صفر تا  شما در این کارگاه با مدل پرداخت اینترنتی آشنا خواهید شد و همچنین

 .کرد  اینترنتی را به این فروشگاه متصل خواهیم
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 Pay.ir استفاده از درگاه پرداخت اینترنتی •
 های درگاه در سورس فروشگاه اینترنتی API استفاده از •
 نحوه کار با خطاهای درگاه و ارائه پشنهادات  •

 پروفایل کاربران 
توانند هر کدام همچنین کاربران می توانید کاربران فروشگاه اینترنتی را مدیریت کنید،در این قسمت شما می

 .ر اطالعات وجود داشته باشندخرید و سای باشند که در آن سوابق یک پروفایل داشته
 مشاهده سوابق خرید  •
 فاکتورهای کاربران  •
 لیست کاربران برای مدیریت  •
 ویرایش پروفایل کاربری  •

 

 های مورد استفاده در این کارگاه تکنولوژی
 هایهمچنین تکنولوژی و C#.NET برنامه نویسی این فروشگاه بر اساس استانداردهای وب و با زبان

ASP.NET Core MVC ساید با در سمت سرور ساید و در سمت کالینت Bootstrap جاوا اسکریپت و… پیاده ،
 .سازی خواهد شد

 (سی شارپ) C#.NET استفاده از زبان برنامه نویسی •
 فروشگاه  Responsive طراحی •
 Bootstrap استفاده از •
 JQuery استفاده از •
 JavaScript , HTML5 , CSS3 استفاده از •
 SQL Server استفاده از •
 ASP.NET Core MVC استفاده از •
 Entity Framework استفاده از •
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 دات نت یاارومند مدرس و متخصص حرفه رضایعل
 

 .کند ی م  ت یدات نت فعال یا یدر دن یاسال بصورت کامال حرفه  ۱۲از  ش ی دوره است که ب نیارومند مدرس ا رضایعل •
توسعه شرکت ارتباط فردا )بانک    میبا ت  یو همکار  می نس  یخبرگزار  یفن ر یارومند هم اکنون به عنوان مد  رضایعل •

 ( مشغول است. نده یآ
 

 ASP.NET Core MVCدر حوزه  انهیدر خاورم کروسافتیما  د ییمورد تا   شی سخنران تنها هما •
 (رانی)برنده جشنواره وب ا م ینس  کوتاهام یپ یالملل  ن یب یخبرگزار  یفن  ریمد  •
 آموز  ک یدر ن Dot Net  ،ASP.NET یمدرس دوره ها •
 ( نده یتوسعه شرکت ارتباط فردا )وابسته به بانک آ م یبا ت ی همکار  •
 ا ی پرمد یکارشناس ارشد و معمار نرم افزار شرکت ها •
 رپرداز یبورس شرکت تدب  نیآنال  یکارشناس توسعه نرم افزارها  •
  یادار  ی ها  ستمینرم افزار و توسعه دهنده س معمار •

 ساختمان و مسکن وزارت مسکن  قاتیمرکزتحق
در   یمسکن و شهرساز  ر یمعاون وز   ITمشاور  •

 ساختمان و مسکن  قاتیمرکزتحق
نرم افزار    یشارپ و معمار  یدوره آموزش س  ی برگزار  •

ساختمان و   قاتیمرکز تحق ی سینو برنامه  م یت  یبرا
 مسکن 

  م یت  یوب برا یس یدوره آموزش برنامه نو ی برگزار  •
 .مینس   یالملل  نیب  یخبرگزار  یفن

در   Entity Frameworkدوره آموزش  ی برگزار  •
 ا یمد   پریشرکت ها

در    یسی برنامه نو ی آموزش یدوره ها ی برگزار  •
 نور  ام ی دانشگاه پ

و مباحث   ASP.NETمتخصص، مدرس و مشاور   •
 شارپ  یوب و س   یس یبرنامه نو   شرفتهیق پفو

 


