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Front End Developer 

 

 می باشد. React JSو  Web Designاین دوره ترکیبی از دوره های خالصه دوره: 

 ساعت 031مدت دوره: 

 ICDL نياز: پيش

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

  PHPو یا Net.استاتیک بر روی وب را انجام داده و در صورت تمایل پس از این دوره در کالس های اندازی وب سایت های 

 جهت برنامه نویسی وب شرکت نمایند.

را  Reactjsاند و قصد یادگیری کار کرده Angularjsو  Vuejs، افرادی که با  Front End مندان به برنامه نویسیعالقه

 های خود دارند.برنامه UIای سریع برای دانند و قصد یادگیری و استفاده از کتابخانهمی Fullstackدارند، افرادی که خود را 

 

 

 : در انتهای این دوره دانشجویان قادر خواهند بوداهداف دوره: 

 با مبانی طراحی وب آشنا شوند. .0

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

 ی و ایجاد نمایند.اسالیدرها را طراح .3

 ات را مدرن و تعاملی سازند.حصف jQueryبا استفاده از جاوا اسکریپت و  .0

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

 وب سایت طراحی شده را بر روی اینترنت بازکذاری نمایند. .6

 آشنا شوند. jQuery و نحوه کاربرد آن در Ajaxبا مفهوم  .7

 Webو جذاب برای وب سایت یا  سریع( User Interfaceاین دوره شما را در ساخت یک رابط کاربری ) .8

Application رساند. استفاده از یاری میReact در طراحی( های سمت کاربرFronEndبدلیل بهره ) وری بسیار

ها، نسل بعدی رابط کاربری تا جایی که برخی از شرکتها قرار گرفته باال اخیراً مورد توجه بسیاری از شرکت

محصول  Reactنویسند. ( میJavaScript Libraryافزارهای خود را بر پایه این کتابخانه جاوااسکریپت )نرم
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 ,Netflix, Slack, Yahooهای بزرگی در دنیا )نظیر است و در حال حاضر شرکت facebookشرکت 

Udemy, Pinterest کنند.آن استفاده می و ...( از 

 
 

 
 

 سرفصل دوره:

HTML5 – CSS3 

 وب  ی،استقرار و نگهدار جادیا یالزم برا یو سخت افزار ینرم افزار یرساختهایوب و ز خچهیبا مفهوم و تار ییآشنا

 ها تیسا

 مرتبط با وب مانند  یشبکه ا میمفاه یمعرفDomain،Host،Web Server،DNS Server 

 وب مانند  یمرتبط با طراح یرنرم افزا میمفاه یمعرفHTML  وCSS 

 مفهوم  یبررسMarkup Language 

 مفهوم  یبررسCascading Style Sheet 

 نحوه عملکرد  حیتشرWeb Browser ها 

 مفهوم  یبررسSearch Engine 

 مفهوم  یبررسSEO 

 مفهوم  یبررسUI (ی)واسط کاربر 

 مفهوم  یبررسUX 

 مفهوم  یبررسResponsive )واکنش گرا( 

 مفهوم  یرسبرTag  سند  کیو ساختارHTML استاندارد 

 یمعرفDOCTYPE 

 مربوطه یوب و نرم افزار ها یبستر طراح یروش آماده ساز آموزش 

 تگ ها مانند  یطبقه بند ارائهText Level  وBlock Level،List  و… 

 نکات مربوط به  یبررسList ها 

 پاراگراف ها ، یبررسspan هشد یطبقه بند یتگ ها هیو کل 

 مفهوم  یمعرفAttribute 

 مفهوم  یمعرفComment و دالئل استفاده از آن 

 مربوط به هر طبقه یو ارائه مثال از تگ ها یمعرف 

 المانها ینامگذار یاستاندارد ها یبررس 

 مفهوم  یبررسValidation  در اسنادHTML 
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 یمعرفCSS 

 نقش  یبررسCSS تگ ها شیدر آرا 

 مختلف اعمال  یروشها یبررسStyle تگها مانند  یورInline،Internal،External 

 انواع  یمعرفSelector  ها درCSS 

 در سند  رینحوه استفاده از تصاو یبررسHTML 

 انواع  یبررسFile Path 

 یبررسImage Map 

 در  رینحوه استفاده از تصاو یبررسBackground 

 در  رینکات مربوط به استفاده از تصاو یبررسBackground  مانندRepeat  و… 

 در  رینحوه استفاده از صدا و تصو یبررسBackground 

 یمعرفIFrame و روش استفاده از آن 

 مربوطه یو ابزار ها ریبا تصاو شنیمیان جادیا 

 نحوه استفاده از رنگ یبررس 

 نحوه استفاده از فونت یبررس 

 نکات مربوط به فونت مانند  یبررسSize  وWeight  و… 

 مربوطه یهاانواع فونت ها و پسوند یمعرف 

 خاص در سند  یروش استفاده از کاراکترها یبررسHTML 

 مفهوم  یمعرفHyper Link  و نکات مربوط بهNavigation 

 با مفهوم  ییآشناAnchor  وHash 

 منو و انواع آن جادیروش ا یبررس 

 مثال  نکهایل یمختلف آدرس ده یروشها یبررسInternal  وExternal 

 تگ  یبررسTable لف آنو اجزاء مخت 

 یایو مزا بیمعا یبررسTable 

 نحوه استفاده از  یبررسTable دمانیچ یبرا 

 نحوه اختصاص اندازه به المانها یبررس 

 نکات مربوط به  یبررسFormatting  درTable 

 دینکات جد یبررسHTML5 در جداول 

 مفهوم  یبررسLayout یهاTable Less 

 یبررسDIV طهیو نکات مربوطه در حPositioning 

 صفحه یبند میتقس یروش ها یسبرر 

 میمفاه یبررسMargin  وPadding 
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 یبررسBorder و نکات مربوطه 

 نکات مربوط به  یبررسText  مانندDirection ،Decoration،Align  و… 

 نکات مربوط به  یبررسPositioning  درCSS3 

 تر در  ینکات حرفه ا یبررسCSS3  مانندAnimation  وTransition Bottom of Form 

 انواع  یبررسEffect  ها درCSS3 

 نکات مربوط به  یبررسTransform  درCSS3 

 انواع  یبررسLayout ها 

 مفهوم  یمعرفFloat  وAbsolute  و… 

 مرتبط با  میمفاه یمعرفBoxing 

 یبررسForm  و انواعInput ها 

 یمفهوم یتگ ها یمعرفHTML5  

 یبررسCanvas و نحوه استفاده از آن 

 یبررسSVG استفاده از آن و نحوه 

  بررسی و نحوه استفاده از وب فونتهاFont Face 

  معرفیMedia Query 

  معرفی و پیاده سازیResponsive Layout 

 

  Adobe Dreamweaver  

  آشنایی با رابط کاربریDreamweaver 

 ابزار مدیریت سایت 

 شخصی سازی محیط برنامه 

 طراحی و ایجاد صفحات پایه 

 ایجاد جداول 

 مهای تعاملیفر 

 ایجاد انواع لیست ها 

  استفاده ازFrames  وFrameset ها 

 اضافه کردن عناصر مالی مدیا 

  ایجادStyle Sheet برای صفحات وب 

  کارکردن با عناصرDiv  وAP 

  ایجاد و استفاده از قالب برایDreamweaver 
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JavaScript & jQuery 

 مفهوم  یبررسClient Side  نتیسمت کال یسیبرنامه نوکد و لزوم وجود امکان 

 یسیزبان برنامه نو یمعرفJava Script  سند  کیو روش استفاده از آن درHTML 

 نکات مربوط به تگ  یبررسScript و محل نوشتن دستورات 

 ها در  ریو ارائه نکات مربوط به متغ ریمفهوم متغ یمعرفJava Script 

 یها ریمتغ یبررسLocal  وGlobal 

 مفهوم  یبررسNotation آن در  تیو روش رعاJava Script 

 یها لیفا یبررسJS و روش استفاده از آنها 

 انواع عملگرها یبررس 

 شرط یبررس یمفهوم شرط و ساختارها یمعرف 

 دستور  یبررسswitch 

 تکرار یبه حلقه ها ازیمفهوم حلقه و موارد ن یبررس 

 تکرار یانواع حلقه ها یبررس 

 یحلقه ها یبررسwhile  وfor  و… 

 تابع و نکات مربوطه فیروش تعر یرسبر 

 و روش اداره آن دادیمفهوم رو یبررس 

 المانها یها دادیتنوع رو یبررس 

 یمعرفDOM به آنها یو اجزاء آن و روش دسترس 

 بر اساس  یبه المانها مانند دسترس یدسترس یانواع روشها یبررسid  و… 

 المانها و  شیرایحذف و و روش درج، یبررسNode ها 

 به  یوش دسترسر یبررسNode یمتنوع دسترس یپدر و فرزند و حالتها یها 

 یمعرفinnerText  وinnerHTML 

 یمعرفFramework  و مفهوم آن و انواعFramework یهاJava Scrip 

 یمعرفjQuery استفاده از آن یایو مزا 

 روش استفاده از  یبررسjQuery  سند  کیدرHTML 

 به مشخصه ها در  یتوابع،مقدارده یداد،فراخوانیاره رومختلف مانند اد اتیعمل سهیو مقا یبررسjQuery  وJava 

Script 

 یمعرفSelector یهاjQuery و نکات مربوطه 

 با  یآشنایjQuery و نحوه نصب و شیوه کار با آن 

 در  یقواعد نوشتار آموزشjQuery 

 یبه المان ها یدسترس آموزشhtml  درjQuery 
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 Select To Every Things به تمام المان ها یرسآموزش دست 

 ID Selector به وسیله شناسه یآموزش دسترس 

 Tag Name Selector نام تگ یبه وسیله  یآموزش دسترس 

 Class Selector کالس یبه وسیله  یآموزش دسترس 

 Attribute Selector یبه وسیله  یآموزش دسترسAttribute 

 Selecting Visibility نمایش توسط نمایش و عدم یآموزش دسترس 

 Selecting Parents and Children توسط فرزند و پدر یآموزش دسترس 

 یمعرفو رویداد ها  آموزشEffect  ها درjQuery 

 مفهوم  یمعرفAJAX آن در  یساز ادهیروش پ یو بررسJava Script  وjQuery و مزایای آن 

 

Bootstrap 

 مفهوم  یمعرفCSS Framework 

 خچهیتار یو بررس یمعرفBootstrap 

 روش استفاده از  یبررسBootstrap  سند  کیدرHTML 

 یمعرفGrid System 

 صیمرتبط و روش تشخ یو کالسها زهایانواع سا یمعرفResolution کاربر 

 یمعرفResponsive Layout  درBootstrap 

 یبررسTypography  باBootstrap 

 مرتبط یفرم و کالسها جادیروش ا یبررس 

 از سند ییبخش ها یروش پنهان ساز یبررس 

 مرتبط با جدول ینکات و کالسها یبررس 

 ریمرتبط با تصاو ینکات و کالسها یبررس 

 روش استفاده از  یبررسIcon ها 

 روش استفاده از  یبررسHelper ها 

 مرتبط با دکمه ینکات . کالسها یبررس 

 ریارائه مثال از موارد ز یبررس : 

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

 

 REACT JSسرفصل دوره 

Introduction 

1- What’s react 

2- Understanding single page applications 

3- React alternatives 

4- Javascript and ecma script  

5- Javascript fast review 

6- Project settings: 

a. Npm 

b. Package.json 

c. Babel 

7- Writing first react code 

Next Generation JavaScript 

1- Module (Export import) 

2- Let const 

3- Arrow functions 

4- Classes 

5- Spread & rest operators 

6- Destructuring 

 

 

7- Reference and primitive types 



 
 

 0011تاریخ به روزرسانی تیر 

 

8- Array functions 

React Basic features part 1 

1- Build workflow 

2- Create react app and folder structure 

3- Jsx 

4- Working with components 

5- Props 

React Basic features part 2 

1- State 

2- Events and methods 

3- defaultProps 

4- props.children 

5- Render content conditionally 

6- Single source of truth 

User interface in react 

1- Add style sheet 

2- Inline style 

3- Set style dynamically 

4- Media queries 

5- Css modules 

6- Dynamic content 

7- Update state immutably 

8- Flexible list 

React Basic features part 3 

1- Component LifeCycle 

2- Forms 

3- Lifting state up in forms 

4- Split an app to components 

5- Component lifecycle in action 

6- Pure function 

7- How react update the app & component tree (Reconciliation) 

8- HOC 

 

Create a Real application 

1- Planning an app in react  

2- Setup project 

3- Add style modules 

4- Some components such as core, layout and … 

5- Add prop types 



 
 

 0011تاریخ به روزرسانی تیر 

 

6- Implementing Build controls, order, modal, backdrop, logo 

Finalize the real application 

1- Implementing ajax calls, orders 

2- Ajax calls 

3- Asynchronous programming 

4- Promise & Deferred 

5- API Json  

6- Form validations 

7- React router 

More needed info 

1- State management summary (redux flow) 

2- Hooks and functional components summary 

3- Error Boundaries 

4- Debug react app 

5- Deploy the app to the web 

 


