
 

 
 

 
 

 PHPنویسی  با فریمورک الراول و زبان برنامه  Back-endنویسی  برنامه

   خالصه :

. هدف نهایی این دوره،  هستنداین دوره برای کسانی طراحی شده که نیازمند ارتقاء دانش و مهارت خود متناسب با بازار کار ایران و خارج کشور 

 . باشدمیاند« دهنده بک روز و موردنیاز بازار جهت ورود به بازارکار رشته فناوری اطالعات با عنوان »توسعه سازی دانشجویان با محتوای به آماده 
 

 ساعت  ۴۰مدت دوره:  

 دوره طراحی وب   نیاز: پیش

   نویسیمندان به ورود به بازارکار برنامهالتحصیالن رشته کامپیوتر و تمامی عالقهدانشجویان و فارغ  مخاطب:

 اهداف دوره: 

 در انتهای این دوره دانشجویان قادر خواهند بود: 

 وب آشنا شوند.  افزارهای تحتی کارکرد نرمبا مفاهیم و نحوه -

 اند کنند. نویسی بکاندازی محیط توسعه، شروع به برنامهبا راه -

 نویسی روز دنیا، کدنویسی کنند. با استانداردهای کد -

 های مختلف کار کنند و کاربرد هرکدام را بدانند. با دیتابیس -

 های مختلف آنها را به کار گیرند. ند و در پروژههای مختلف آشنا شوپترن با دیزاین -

 سازی کنند. را از صفر پیاده  PHPنویسی اند را با فریمورک الراول و زبان برنامهافزار بکیک نرم -
 

 :دوره  سرفصل

 ها اپلیکیشنجلسه اول: مقدمات وب

 به زبان ساده  HTTPپروتکل  -

 سرور –مفاهیم وب اپلیکیشن: مدل کالینت  -

 سرورهاوب -

 اندازی محیط توسعه در ویندوزراه -

 اندازی محیط توسعه در لینوکسراه -

 MacOSاندازی محیط توسعه در راه -

 

 PHPنویسی با زبان  جلسه دوم: مقدمات برنامه

 ! Hello Worldشروع با یک   -

 /Reference Typeها )تفاوت متغیرها و دیتاتایپ -

Value Types ) 

 عملگرها   -

 کار با رشته و اعداد و تاریخ -

 ها آرایه  -

 ساختارهای کنترلی  -

 ها حلقه  -

 توابع  -

 سیستمفایل -

 

  



 
 

 گرا نویسی شیجلسه سوم: ایجاد کد تمیز با برنامه

 گرایی گانه شیئاصول پنج  -

 گرا طراحی شیئ -

 کالس و اشیاء  -

 Properties andخصوصیات و رفتارهای یک کالس ) -

methods visibility ) 

 Static Propertiesخصوصیات و متدهای استاتیک  )  -

and methods) 

- Namespaces 

- Autoloading classes and php standards 

- Inheritance 

-  Interfaces 

-  Traits 

  هاExceptionمدیریت خطاها با    -

 Anonymousتوابع   -

 Solidقوانین   -

 جلسه چهارم: دیتابیس 

 داده( و انواع آن دیتابیس )پایگاهای بر مقدمه -

 SQLآموزش مقدماتی   -

-  Schemas and tables 

-  Keys and constraints 

-  Inserting data 

-  Querying data 

-  Using PDO 

-  Joining tables 

-  Grouping queries 

-  Updating and deleting data 

-  Working with transactions 

-  Redis for Cache 

 ها پترنپنجم: دیزاینجلسه  

 ها پترن معرفی دیزاین -

 MVCپترن کار با دیزاین -

 مدیریت وابستگی  -

  هابرای مدیریت وابستگی Composerاستفاده از   -

  هاکار با درخواست   -

-  M for model 

-  V for view 

-  C for controller 

-  Dependency injection 

 نویسی برای کدها جلسه ششم: تست

 نویسیتست ضرورت  -

  PHPUnitکار با شروع به  -

 unit tests   نوشتن -

-  Testing with doubles 

-  Database testing 

-  Test-driven development  یاTDD 

 

 اندها و بکAPIجلسه هفتم: ورود به دنیای  

 ها APIمعرفی  -

 RESTful APIs معرفی  -

-  The foundations of REST APIs 

-  Using third-party APIs 

-  The toolkit of the REST API developer 

-  Best practices with REST APIs 

قسمت اول   – با الراول    APIجلسه هشتم: ایجاد اولین  

 )آموزش مقدماتی الراول( 

 )در حال تدوین بصورت عملی( 

قسمت دوم   –با فریمورک الراول    APIجلسه نهم: ایجاد اولین  

 سازی( )پیاده

 برروی سرور لینوکسی  API(  deployجلسه دهم: دپلوی )

 

 

 

 

 



 
 

 منبع درسی:

https://www.php.net/ 

https://www.php-fig.org/ 

https://www.docker.com / 

https://laravel.com/ 

https://symfony.com / 

https://martinfowler.com / 

Clean Code book by Robert C. Martin (Uncle Bob!) 
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