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 ساعت 011مدت زمان دوره : 

 سطح دوره : مقدماتی تا پیشرفته

 

 ٍ بزًاهِ ّای سِ بؼذی ، سیستوی ّای بزًاهِ طزاحی در قذرتوٌذ ٍ گزا شی ًَیسی بزًاهِ سباى یک ++Cسباى بزًاهِ ًَیسی 

 بِ قادر سباى ایي با شوا. باشذ هی دًیا ًَیسی بزًاهِ ّای سباى پزطزفذارتزیي اس یکیایي سباى  . باشذ هی هَبایل ّای اپلیکیشي

 ایي دٍرُ آهَسشی در دٍ سطح تٌظین شذُ است.  .ّستیذ ػاهل سیستن ّز در قذرتوٌذ ّای افشار ًزم تواهی طزاحی

 : دٍرُ هقذهاتی ٍ هتَسط

 پلی بزی، ارث دٍست، کالس دٍست، تابغ کالس، هاًٌذ هفاّیوی. است شذُ دادُ آهَسش C++ در گزایی شی هفاّین در ایي فظل

 ػولی بِ طَرت کاهال ٍ رٍش تزیي سادُ با شیءگزایی هطالب تذریس آهَسش، ایي قَت ًقاط اس. قالب بارگذاری، سز هَرفیسن،

 .هتٌَع هی باشذ ّای هثال با ّوزاُ

 دٍرُ پیشزفتِ :

بِ طَرت کاهال ػولی آهَسش دادُ هی شَد. ایي دٍرُ ٍ باسی ّا در هحیط سِ بؼذی  اهِ ّاطزاحی ٍ ساخت بزً ،در ایي دٍرُ

دٍرُ آهَسش  ایيدر داًشجَیاى بِ  هطالبی کِ آهَسشی اس لحاظ ًَع ٍ تٌَع هطالب آهَسشی در ًَع خَد بی ًظیز است بِ طَری کِ

 است. ++Cدادُ هی شَد بزابز با شزکت در سِ دٍرُ آهَسشی هختلف سباى 

 

 سرفصل های این دوره آموزشی

 مقدماتی و متوسط

   ++Cسباى بزًاهِ ًَیسی هؼزفی 

 پزٍصُ ّایی کِ در ایي دٍرُ اًجام خَاّیذ داد :

 
 Tic Tac Toeباسی  .1

 ٍ هزتب ساسی اسٌاد باًک اسٌاد با قابلیت جستجَ .2

سیستن هذریت فایل )حذف، ایحاد، کپی، جابجایی ٍ  .3

 غیزُ(

 ساخت دیکشٌزی .4

 Visual Studioهحیط  باآشٌایی ًظب ٍ 

 ++C درهتغیزّا 

 اٍلیِ ریاضی  ػولگزّای

  ++C در اتٍػبار هؼزفی سایز ػولگزّا

 Cٍ تکزار در ++ شزطیساختارّای کٌتزلی 

 آرایِ ٍ لیست پیًَذی

 اشارُ گز
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 هَسیک ٍ ٍیذیَ  پلیز .5 آرایِ پَیا

 ػولگزّای خاص  سیستن رسرٍاسیَى ّتل .6

struct   تابغ ٍ 

 یًَیَى استزاکچز، ًَع شوارشی،

 ّا رشتِ ٍ باسگشتی تَابغ

  ّا فایل

 گزا شی ًَیسی بزًاهِ با آشٌایی

 (class) کالس

 ّا کالس بیي رٍابط تشخیض ٍ طزاحی

 STL کتابخاًِ با آشٌایی ٍ ّا کالس ریختی چٌذ ٍ ٍراثت

 ++Cهؼزفی پایگاُ دادُ در 

 

 پیشرفته

  هقذهِ ای بز بزًاهِ ًَیسی سِ بؼذی 

 پزٍصُ ّایی کِ در ایي دٍرُ اًجام خَاّیذ داد :

 

 SDLباسی تاًک با استفادُ اس  .1

 SDLبا استفادُ اس  باسی ّلیکَپتز .2

 ساخت پزٍسُ ًْایی یک باسی سِ بؼذی پیشزفتِ .3

 OpenGLدر   کَتاُ

 ++Cتشزیح بزًاهِ ًَیسی باسی در 

 پَستِ

 ساخت الواًْای رابط گزافیکی کاربز

Textures 
 هذل ساسی طحٌِ، ًاحیِ ٍ سزسهیي

 MilkShapeهذل ساسی با 

 هذل ساسی شخظیت ّا در باسی

 هذل ساسی اشیای هتذاٍل در ّز باسی )اتَهبیل، سالح ٍ غیزُ(

 هؼزفی ٍ طزاحی افکت ّای طَتی هْن ٍ پزکاربزد در ّز باسی

 طذا ٍ هَسیک هتي باسی

 هؼزفی ٍ طزاحی هزاحل ػولیاتی در ّز باسی

 ساخت ًْایی پزٍصُ باسی

 باسیابشار تَسؼِ 
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