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 طراحی سایت
(HTML, CSS, Dreamweaver, Bootstrap, JavaScript, jQuery) 

 

 ساعت 90دوره:  مدت

 ICDL نیاز: پیش

با گذراندن این دوره می توانند طراحی ، ایجاد و راه اندازي وب  دارندطراحی و برنامه نویسی تحت وب  بهمایل تافرادي که  مخاطب:

جهت برنامه   PHPو یا Net.سایت هاي استاتیک بر روي وب را انجام داده و در صورت تمایل پس از این دوره در کالس هاي 

 نویسی وب شرکت نمایند.
 

 : در انتهاي این دوره دانشجویان قادر خواهند بوداهداف دوره: 

 با مبانی طراحی وب آشنا شوند. .1

 گرافیک هاي طراحی شده را به وب سایت استاتیک تبدیل نمایند. .2

 اسالیدرها را طراحی و ایجاد نمایند. .3

 ات را مدرن و تعاملی سازند.حصف jQueryبا استفاده از جاوا اسکریپت و  .4

 سایت هاي ریسپانسیو طراحی نمایند bootstrapبا طراحی ریسپانسیو آشنا شده و با استفاده از  .5

 وب سایت طراحی شده را بر روي اینترنت بازکذاري نمایند. .6

 آشنا شوند. jQueryو نحوه کاربرد آن در  Ajaxبا مفهوم  .7
 
 

 

 دوره: سرفصل

HTML5 – CSS3 

 ها تیوب سا ي،استقرار و نگهدار جادیا يالزم برا يو سخت افزار ينرم افزار يرساختهایوب و ز خچهیبا مفهوم و تار ییآشنا •
 Domain،Host،Web Server،DNS Serverمرتبط با وب مانند  يشبکه ا میمفاه یمعرف •
 CSSو  HTMLوب مانند  یمرتبط با طراح ينرم افزار میمفاه یمعرف •
 Markup Languageمفهوم  یبررس •
 Cascading Style Sheetمفهوم  یبررس •
 ها Web Browserنحوه عملکرد  حیتشر •
 Search Engineمفهوم  یبررس •
 SEOمفهوم  یبررس •
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 )ي(واسط کاربر UIمفهوم  یبررس •
 UXمفهوم  یبررس •
 (واکنش گرا) Responsiveمفهوم  یبررس •
 استاندارد HTMLسند  کیو ساختار  Tagمفهوم  یبررس •
 DOCTYPEیمعرف •
 مربوطه يوب و نرم افزار ها یبستر طراح يروش آماده ساز آموزش •
 …و  Block Level،Listو  Text Levelتگ ها مانند  يطبقه بند ارائه •
 ها Listنکات مربوط به  یبررس •
 شده يطبقه بند يتگ ها هیو کل spanپاراگراف ها ، یبررس •
 Attributeمفهوم  یمعرف •
 ده از آنو دالئل استفا Commentمفهوم  یمعرف •
 مربوط به هر طبقه يو ارائه مثال از تگ ها یمعرف •
 المانها ينامگذار ياستاندارد ها یبررس •
 HTMLدر اسناد  Validationمفهوم  یبررس •
 CSSیمعرف •
 تگ ها شیدر آرا CSSنقش  یبررس •
 Inline،Internal،Externalتگها مانند  يرو Styleمختلف اعمال  يروشها یبررس •
 CSSها در  Selectorانواع  یمعرف •
 HTMLدر سند  رینحوه استفاده از تصاو یبررس •
 File Pathانواع  یبررس •
 Image Mapیبررس •
 Backgroundدر  رینحوه استفاده از تصاو یبررس •
 …و  Repeatمانند  Backgroundدر  رینکات مربوط به استفاده از تصاو یبررس •
 Backgroundدر  رینحوه استفاده از صدا و تصو یبررس •
 و روش استفاده از آن IFrameیمعرف •
 مربوطه يو ابزار ها ریبا تصاو شنیمیان جادیا •
 نحوه استفاده از رنگ یبررس •
 نحوه استفاده از فونت یبررس •
 …و  Weightو  Sizeنکات مربوط به فونت مانند  یبررس •
 مربوطه يانواع فونت ها و پسوندها یمعرف •
 HTMLخاص در سند  يروش استفاده از کاراکترها یبررس •
 Navigationو نکات مربوط به  Hyper Linkمفهوم  یمعرف •
 Hashو  Anchorبا مفهوم  ییآشنا •
 منو و انواع آن جادیروش ا یبررس •
 Externalو  Internalمثال  نکهایل یمختلف آدرس ده يروشها یبررس •
 و اجزاء مختلف آن Tableتگ  یبررس •
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 Tableيایو مزا بیمعا یبررس •
 دمانیچ يبرا Tableنحوه استفاده از  یبررس •
 نحوه اختصاص اندازه به المانها یبررس •
 Tableدر  Formattingنکات مربوط به  یبررس •
 در جداول HTML5دینکات جد یبررس •
 Table Lessيها Layoutمفهوم  یبررس •
 Positioningطهیو نکات مربوطه در ح DIVیبررس •
 صفحه يبند میتقس يروش ها یبررس •
 Paddingو  Marginمیمفاه یبررس •
 و نکات مربوطه Borderیررسب •
 …و  Direction ،Decoration،Alignمانند  Textنکات مربوط به  یبررس •
 CSS3در  Positioningنکات مربوط به  یبررس •
 Transition Bottom of Formو  Animationمانند  CSS3تر در  ينکات حرفه ا یبررس •
 CSS3ها در  Effectانواع  یبررس •
 CSS3در  Transformنکات مربوط به  یبررس •
 ها Layoutانواع  یبررس •
 …و  Absoluteو  Floatمفهوم  یمعرف •
 Boxingمرتبط با  میمفاه یمعرف •
 ها Inputو انواع  Formیبررس •
  HTML5یمفهوم يتگ ها یمعرف •
 و نحوه استفاده از آن Canvasیبررس •
 و نحوه استفاده از آن SVGیبررس •
 Font Faceبررسی و نحوه استفاده از وب فونتها  •
 Media Queryمعرفی  •
 Responsive Layoutمعرفی و پیاده سازي  •
 

  Adobe Dreamweaver  
 Dreamweaverآشنایی با رابط کاربري  •
 ابزار مدیریت سایت •
 شخصی سازي محیط برنامه •
 طراحی و ایجاد صفحات پایه •
 ایجاد جداول •
 فرمهاي تعاملی •
 ایجاد انواع لیست ها •
 ها Framesetو  Framesاستفاده از  •
 فه کردن عناصر مالی مدیااضا •
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 براي صفحات وب Style Sheetایجاد  •
 APو  Divکارکردن با عناصر  •
 Dreamweaverایجاد و استفاده از قالب براي  •
 

JavaScript & jQuery 

 نتیسمت کال یسیکد و لزوم وجود امکان برنامه نو Client Sideمفهوم  یبررس •
 HTMLسند  کیفاده از آن در و روش است Java Scriptیسیزبان برنامه نو یمعرف •
 و محل نوشتن دستورات Scriptنکات مربوط به تگ  یبررس •
 Java Scriptها در  ریو ارائه نکات مربوط به متغ ریمفهوم متغ یمعرف •
 Globalو  Localيها ریمتغ یبررس •
 Java Scriptآن در  تیو روش رعا Notationمفهوم  یبررس •
 نهاو روش استفاده از آ JSيها لیفا یبررس •
 انواع عملگرها یبررس •
 شرط یبررس يمفهوم شرط و ساختارها یمعرف •
 switchدستور  یبررس •
 تکرار يبه حلقه ها ازیمفهوم حلقه و موارد ن یبررس •
 تکرار يانواع حلقه ها یبررس •
 …و  forو  whileيحلقه ها یبررس •
 تابع و نکات مربوطه فیروش تعر یبررس •
 و روش اداره آن دادیمفهوم رو یبررس •
 المانها يها دادیتنوع رو یررسب •
 به آنها یو اجزاء آن و روش دسترس DOMیمعرف •
 …و  idبر اساس  یبه المانها مانند دسترس یدسترس يانواع روشها یبررس •
 ها Nodeالمانها و  شیرایحذف و و روش درج، یبررس •
 یمتنوع دسترس يپدر و فرزند و حالتها يها Nodeبه  یروش دسترس یبررس •
 innerHTMLو  innerTextیمعرف •
 Java Scripيها Frameworkو مفهوم آن و انواع  Frameworkیمعرف •
 استفاده از آن يایو مزا jQueryیمعرف •
 HTMLسند  کیدر  jQueryروش استفاده از  یبررس •
 Java Scriptو  jQueryبه مشخصه ها در  یتوابع،مقدارده یداد،فراخوانیمختلف مانند اداره رو اتیعمل سهیو مقا یبررس •
 و نکات مربوطه jQueryيها Selectorیمعرف •
 و نحوه نصب و شیوه کار با آن jQueryبا  یآشنای •
 jQueryدر  يقواعد نوشتار آموزش •
 jQueryدر  htmlيبه المان ها یدسترس آموزش •
• Select To Every Things به تمام المان ها یآموزش دسترس 
• ID Selector به وسیله شناسه یآموزش دسترس 
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• Tag Name Selector نام تگ يبه وسیله  یآموزش دسترس 
• Class Selector کالس يبه وسیله  یآموزش دسترس 
• Attribute Selector يبه وسیله  یآموزش دسترسAttribute 
• Selecting Visibility توسط نمایش و عدم نمایش یآموزش دسترس 
• Selecting Parents and Children توسط فرزند و پدر یآموزش دسترس 
 jQueryها در  Effectیمعرفو رویداد ها  آموزش •
 و مزایاي آن jQueryو  Java Scriptآن در  يساز ادهیروش پ یو بررس AJAXمفهوم  یمعرف •

 
Bootstrap 

 CSS Frameworkمفهوم  یمعرف •
 Bootstrapخچهیتار یو بررس یمعرف •
 HTMLسند  کیدر  Bootstrapروش استفاده از  یبررس •
 Grid Systemیمعرف •
 کاربر Resolutionصیمرتبط و روش تشخ يو کالسها زهایانواع سا یمعرف •
 Bootstrapدر  Responsive Layoutیمعرف •
 Bootstrapبا  Typographyیبررس •
 مرتبط يفرم و کالسها جادیروش ا یبررس •
 از سند ییبخش ها يروش پنهان ساز یبررس •
 مرتبط با جدول ينکات و کالسها یبررس •
 ریبط با تصاومرت ينکات و کالسها یبررس •
 ها Iconروش استفاده از  یبررس •
 ها Helperروش استفاده از  یبررس •
 مرتبط با دکمه ينکات . کالسها یبررس •
 : ریارائه مثال از موارد ز یبررس •

o Button groups 
o Button dropdowns 
o Input groups 
o Nav 
o Navbar 
o Breadcrumbs 
o Pagination 
o Labels 
o Badges 
o Jumbotron 
o Page header 
o Thumbnails 
o Alerts 
o Progress bars 
o Media object 
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o List group 
o Panels 
o Wells 
o Modal Form 
o Affix 
o Scrollspy 
o Carousel 

 

 


