
 

 

 (IOS) اواسآیبرنامه نویسی عنوان دوره : 

 ساعت 90مدت زمان دوره : 

 پیشرفته مقدماتی تاسطح دوره : 

 

امروزه توسعه برنامه نویسی موبایل و نرم افزارهای مرتبط با گوشی های هوشمند از رونق فراوانی برخوردار هستند به طوری که 

اپلیکیشن موبایل نیز آورده اند. در بین سیستم های عامل مطرح در گوشی های اکثر دارندگان وب سایت های معتبر، روی به 

( از مقبولیت و محبوبیت باالیی برخوردار هستند و تمرکز اصلی برنامه نویسان حوزه موبایل بر IOSموبایل، اندروید و آی او اس )

های شرکت اپل و دیگر دستگاه (iPad) پادوآی  ( iPhone) سیستم عاملی برای آیفون (IOS) اواسآیاین دو بستر است. 

های مفید برای آیفون و آی پد توان به ایجاد و توسعه اپلیکیشنمی IOS SDK وی است. با استفاده ازپد و اپل تی مانند آی 

ند در این یکی از جذاب ترین دوره های آموزشی میباشد که مخاطبان دوره میتوان اواسآی دوره آموزشی برنامه نویسی .پرداخت

را طراحی و پیاده سازی نموده و شروع به کسب درآمد در حوزه اپلیکیشن های  اواسآی دوره اصول طراحی اپلیکیشن های تحت

موبایل نمایند.کاربران این دوره میتوانند با کسب مهارت های مطرح شده در سرفصلهای دوره گام بزرگ و سریعی جهت ورود به 

هم اینک ده ها هزار  برداشته و با انتشار برنامه های طراحی شده خود در فضای مجاری کسب درآمد کنند.بازار اپلیکیشن های اپل 

آور منبع  نرم افزار تحت موبایل در فضای اینترنتی منتشر شده که تعداد بی شماری از این نرم افزارها با دانلود های حیرت

 د.انبرای طراح خود بوده  درآمدهای چندین میلیون دالری

 شود : یم یساز ادهیدوره پ نیکه در ا ییژه هاپرو

 ردپرس در و یفراخوانIOS 

 ساعت  ساختStopWatch یگوش یبرا 

 یریتصو میتقو ساخت 

 در تلفن همراه لیفا تیریبرنامه مد ساخت 

 تلفن همراه یبرنامه حفاظت ساخت 

 عکس شگریرایو شنیکیاپل ساخت 

 ریپل  ویدیو و کیموز ساخت 

 یاجتماع یشبکه ها یاز کتابخانه ها استفاده Pinterest ،Instagram  وTwitter 

 یباز ساخت Civic Sense (یاستفاده م یگوش یاز انواع حسگرها ،یباز نیدر پروسه ساخت ا )شود 

 کی ساخت ( سوشال نت وورک سادهSimple facebook) 

 یرسان حرفه ا امیبرنامه پ ساخت 



 

 

 سرفصل دوره:

 یسینوبرنامه یابزارها یمعرف IOS شروع کار یها براو نحوه استفاده از آن  

 طیو مح فتیبا زبان سوئ ییآشنا Playground  

 و نصب کردن یمعرف Xcode  

 فتیها در زبان سوئها، حلقهعملگرها، شرط رها،یمتغ فیها، تعربا انواع داده ییآشنا  

 ها و مجموعه Tupleها  

 و تاپل یکشنرید ه،یآرا  

 یو شرط یمنطق ،یمحاسبات یعملگرها ریسا  

 فتیدر سوئ هاآپشنال  

 انیجر کنترل  

 و تابع لیفا  

 گرا،یش یسینوبرنامه مفهوم  

 میمفاه Class, Object, Method و Property  

 و نحوه ساخت کالس دلخواه گرایزبان ش کیبه عنوان  فتیبا سوئ ییآشنا  

 فتیسوئمتداول در  یهابا کالس کار  

 استاندارد یها پروتکل Swift  

 Overrideکردن و بسط دادن رکالسی، ز  

 یها داده Generic  

 یدسترس کنترل  

 میبا مفاه ییآشنا Inheritance ،Protocol ،Category و Extension  

 یرابط کاربر یطراح  

 یدر پروژه ها شنیکیقالب اپل یطراح آموزش Swift (User interface Layouts)  

 یبا کنترل ها ییآشنا Button,label,Text,View  

 فرض در شیاستاندارد و پ یها کونیاستفاده از آ آموزش Swift 3  

 شنیکینوار منو در اپل یساز ادهیپ آموزش Swift   

 یمعرف MVC رینظ اواسیآ یهاشنیکیدر توسعه اپل یادیبن میو مفاه Outlet ،Action ،Delegation و 

Completion Handler  
 Action  ها و Outlet یها شنیکیها در اپل Swift  

 سیتابید Sqlite  

 با ییآشنا Sqlite  

 و افزودن اطالعات در یریگ ستیل Sqlite  



 

 

 با کار Storyboard و View Controller شنیکیاپل یسازادهیو پ یطراح یبرا  

 مورکیکار با فر نحوه UIKit رینظ هیپا یهاو استفاده از کالس UIButton ،UILabel و UITextField  

 کیبا تکن ییآشنا Adaptive Layout ایپو یشنیکیاپل یطراح یو استفاده از آن برا  

 با مفهوم ییآشنا Delegation اواسیآ یسیآن در برنامه نو عیو کاربرد وس  

 از استفاده TableView و CollectionView اطالعات شینما یبرا  

 با یرابط کاربر یطراح Navigation Controller و TabBar Controller در Storyboard نیو حرکت ب 

  صفحات مختلف

 یو معرف ریبا تصاو کار Asset Catalog  

 حافظه دستگاه یخواندن و نوشتن اطالعات رو نحوه  

 یمعرف Delegation ،Notification و KVO شنیکیاپل طیجهت تبادل اطالعات در مح  

 اطالعات از افتیارتباط وب سرور جهت در یزیر طرح APIها به فرم JSON  

 تاچ کوکو  

 اوپن سورس به کمک کوکواپاد یاز پروژه ها استفاده   

 

 


