
 

 

 FB+  UiUxآموزشی پکیج 

)end-end Back-Front/+  Experience Interface/User User( FB+  UiUx 

 

ی در حال امروزه با پیشرفت تکنولوژی های نرم افزاری، شاهد ظهور نسل جدیدی از برنامه های کاربردی هستیم. این نسل جدید که به تازگی در کشورها

این است که  توسعه از جمله ایران معرفی شده است به سرعت در حال پیشرفت می باشد. تفاوت مهم نسل جدید برنامه های کاربردی با نسل های پیشین در

یزی با یکدیگر در این برنامه ها بر پایه یک زبان برنامه نویسی مشخص بنا نشده اند و بلکه متشکل از چندین زبان برنامه نویسی هستند که به طرز شگفت انگ

ی از طراحی صفحات وب رسپانسیو، جهت ساخت یک اپلیکیشن خاص همگام شده اند. برای مثال برنامه اینستاگرام را در نظر بگیرید. این برنامه تلفیق

UI/UX نامه نویسی اندروید یا و برIOS  میباشد که به گونه ای با هم همگام شده اند که کاربر نمی تواند مرز مشخصی بین این سه عضو را تشخیص و

های  ترسیم نماید. کلید طراحی و توسعه ی این نسل جدید از اپلیکیشن  ها، نسل سوم طراحی صفحات وب و همگام سازی با پلتفرم های مادر در گجت

سیاری از شرکت های برنامه نویسی در ایران اقدام به جذب نیروی متخصص در این زمینه نموده اند، موسسه نت کالج برتر به از آنجا که اخیرا ب .مرسوم است

. نموده استکاربردی و تخصیصی کامال به صورت در استان البرز   UiUx + FB  عنوان آموزشگاه پیشرو در این زمینه اقدام به برگزاری اولین دوره آموزشی

مطرح برنامه نویسی در  شرکت هایدر شاخص های جذب نیرو در نکته بسیار مهم درباره این دوره آموزشی این است که در آن، تمامی سرفصل های مهم که 

ر و اینستاگرام  همانند شبکه های اجتماعی توییت IOSو در پایان یک وب سایت رسپانسیو همگام شده با اندروید و  خواهد شدایران وجود دارد آموزش داده 

 طراحی می شود تا ضمن آموزش بتواند به عنوان یک نمونه کاری بسیار مهم در جذب برنامه نویسان به آنها ارایه شود. 

کاربری و . طراح رابط به سه شخص )یا تیم( توسعه دهنده نیاز داریم برای راه اندازی یک وب سایت ایده آل  اگر بخواهیم خیلی ساده و روان توضیح دهیم

 .بک اندو توسعه دهنده  فرانت اندتوسعه دهنده تجربه کاربری وبسایت , 

راحتی کاربر و ، خاص یاصولدر نظر گرفتن طراحی ظاهر وبسایت با  با: شخص و یا اشخاصی که  (UI/UX Designer)طراح رابط کاربری و تجربه کاربری

 گویند .  کاربری و تجربه کاربری میکنند را طراح رابط  تعامل با وبسایت را آسان تر می

فرانت اند قسمت کاربری یا همان کالینت را در دست توسعه دهندگان : به تعریف خیلی ساده  (front-end developer)فرانت اند توسعه دهنده 

فرانت اند است و هرچیزی را که نمیبینید )کد ها و  دهتوسعه دهن بینید حاصل زحمات طراح و مییک صفحه وبسایت از چیزی که شما آن  دارند و هر

 . شود( کار بک اند کار است پیکربندی و کار هایی که برای سرور انجام می

کنند و اغلب  دست گرفته و آن را راه اندازی میدر بک اند سمت سرور سایت را توسعه دهندگان : (back-end developer)بک اند توسعه دهنده 

 .کنند کار می php , asp.net , python , Ruby , Node.js  نظیر ییبا زبان ها



 

 

 شنا شده واین دوره آموزشی به گونه ای تدوین شده است که دانشجویان در آن با بروزترین و پیشرفته ترین تکنولوژی های طراحی صفحات وب رسپانسیو آ

 سرفصل های این دوره به شرح زیر می باشد.  در پایان قادر به طراحی وب سایت های عملیاتی فوق پیشرفته خواهند بود.

از ابتدا تا انتهای این دوره، دانشجویان مشغول به طراحی و توسعه یک وب  (ساعت 90دوره مقدماتی، متوسط و پیشرفته )

سایت فروشگاهی رسپانسیو نظیر دی جی کاال و همگام سازی و تعامل آن با 

خواهند بود به طوری که در پایان  IOS و Androidسیستم عامل های 

ا نیز آن ر IOSدوره، عالوه بر وب سایت فروشگاه مورد نظر، اپ اندروید و 

   نمود.خواهند ایجاد  IOSتنها با یک آموزش ابتدایی در محیط اندروید و 

 

 webpackنصب و راه اندازی 

    webpack شروع کار با

  AngularJSنصب و راه اندازی 

   TypeScript و AngularJS شروع به کار با

  AngularJS دموی سالم دنیا درساخت 

  AngularJS در EventReg معرفی اپلیکیشن

  و ابزارهای مورد نیاز AngularJS نسخه های

AngularJS Seed  

Controller و Markup  

  Controllers ساخت دمو برای

  ساخت دمو برای نمایش اطالعات تکرار شونده

  ها Event ساخت دمو برای رسیدگی به

Directives های داخلی  

Event Directives ها  

  فیلترها

  نوشتن فیلترهای سفارشی

  اتصال دو طرفه

  اعتبار سنجی

  AngularJS مقدمه ای بر سرویس های داخلی

  به صورت همزمان qs و https استفاده از سرویس های

  به صورت همزمان qs و resources استفاده از سرویس های

  اپلیکیشن های تک صفحه ای

  اضافه کردن اولین مسیریاب

https://www.dotnettips.info/post/2479


 

 

  دسترسی به پارامترها از طریق مسیریاب

   routes استفاده از سرویس

  HTML5 فعال سازی مسیریابی

  دموی قالب و حل و فصل خواص

Testing  

  ES6معرفی 

  ES6نصب و پیکربندی 

  ES6کار با 

  ES6ساخت اولین پروژه با 

  ReactJs معرفی

  react نصب و شروع کار با

  JSXآشنایی با 

  ها Component کار با

  propsکار با 

  ها Event Handler کار با

  React-Router کار با

  propTypes کار با

  ها Cookie کار با

  ساخت سبد خرید

  کار با فرم ها

  چرخه زندگی کامپوننت ها

  Ajax درخواست های

  Router پارامتر ها در

  reduxمعرفی 

  استفاده کرد reduxچرا و چه مواقعی باید از 

  reactدر  reduxنصب و پیکربندی 

  Storeو  Actions , Reducersبررسی 

  Gulpمعرفی 

  Gulpنصب و پیکربندی 

  DevToolsنحوه الگ گرفتن با ابزار 

   شروع کار با گالپ



 

 

  JSCS و JSHint باتجزیه و تحلیل کد 

  CSS تالیف

  HTML تزریق

  برای آنگوالر HTML قالب ذخیره ساز

  تزریق وابستگی آنگوالر

   بازنگری دارایی استاتیک و تداوم نسخه

  تست یکپارچگی 

  4مهاجرت به گالپ 

  Gitمعرفی 

  Gitنصب و پیکربندی 

  workflow management استفاده از

  gulp-coffee اجرای وظایف باپردازش و 

    Browserify خانه های جاوا اسکرپیت باکتاب اضافه کردن

   Compassو Sass  استفاده از

  مشاهده تغییرات در فایل ها

   HTMLفشرده سازی فایل های

  فشرده سازی تصاویر

  Restfulمعرفی  

  Restfulنصب و راه اندازی 

  مدیریت پیام ها

  Restfulآدرسینگ در 

Security  

  Entity Frameworkمعرفی 

  Entity Framework ایجاد بانک و اتصال به روش

  Insert انجام عملیات ثبت

  Update انجام عملیات ویرایش

  Select انجام عملیات

  انجام عملیات حذف

  Searchانجام عملیات جست و جو 
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