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 ادخ مان هب
 

 راک ماجنا دادرارق
 سپ نیا زا هک ... سامت هرامش و ... هرامش ،... هچوک ،... نابایخ ،نارهت یناشن هب ... تکرش زا یگدنیامن هب ... مناخ /یاقآ نیب دادرارق نیا
 ... سامت هرامش و ... هرامش ،... نابایخ ،... نابایخ ،نارهت یناشن هب رادیپس هورگ زا یگدنیامن هب ... مناخ / یاقآ و دوش یم هدیمان امرفراک
 .دندرگیم نآ یاهدنب همه تیاعر هب فظوم و مزلم نیفرط و هدش دقعنم ریز طیارش اب دوش یم هدیمان یرجم سپ نیا زا هک
 
 :دادرارق عوضوم )کی هدام
 هنابز ود تروص هب هاوخلد یتنرتنیا یناشن هب امرفراک بو تیاس یزادناهار و یحارط زا تسا ترابع دادرارق عوضوم
 
  :ییارجا یدنبنامز و دادرارق تدم )ود هدام
 .دوب دهاوخ یراک زور ۴۰ تدم هب اضما خیرات زا دادرارق •
 .دوشیمن هبساحم دادرارق نیا یاهیدنبنامز رد و هدوب یراک ریغ یاهزور ،اههعمج و یمسر لیطعت یاهزور •
 هب امرفراک ریخات تروـص رد و تـسا هدـش صخـشم الماک تـسامرفراک هدهع رب هک یدراوم .دوب دهاوخ ریز حرـش هب راک ییارجا لحارم •

 .دوشیم هدوزفا دادرارق نامز
 مزال نامز تیلاعف حرش ناونع #

 تخانش  .۱
 اهزاین

 یاوتحم یزاسهدامآ و اهزاین یزاسدنتسم و تخانش
 امرفراک طسوت تیاس هیلوا

 تیاس یلصا هتسه ندش صخشم :زور ۲
 امرفراک طسوت هیلوا یاوتحم یزاسهدامآ :زور ۲

۲.   
 یکیفارگ مت یحارط

 رظن دروم یکیفارگ مت و اهامن و اهدامن یحارط
 یارب امرفراک هب هئارا و یرجم طسوت

 ناشیا رظن تفایرد

 شیامنشیپ و هیلوا یحارط :زور ۶
 امرفراک رظن مالعا و یسررب :زور ۲

 تارZغت ماجنا :زور ۲

 هیلوا یزاسهدایپ  .۳
 یشیامزآ بصن و

 و تیاس یاهتمسق یزاسهدایپ و یسیونهمانرب
 اوتحم تیریدم هناماس اب یکیفارگ مت طابترا

 تیاس هیلوا یزاساپرب و یسیونهمانرب :زور ۷

 ییاهن شیامزآ  .۴
 اه یتساک عفر و

 و یلامتحا یاهیتساک و اههناماس لماک یسررب
  اهنآ عفر و اهداریا شرازگ

 یلامتحا یاهداریا عفر و یسررب :زور ۴

 ییاهن هخسن یزاسهدایپ  .۵
 تادنتسم لیوحت و

 یناسرزورهب ،نابیتشپ هیهت ،ییاهن هخسن بصن
 لیوحت و یربراک و ینف تادنتسم

 نابیتشپ هیهت و ییاهن هخسن یناسرزورهب :زور ۳
 تادنتسم لیوحت و یناسرزورهب :زور ۱

 اههناماس یربراک و تیاس تیریدم هوحن شزومآ شزومآ  .۶
 امرفراک هب تعاس ۶ یط

 زور ۱

 زور ۲۴ یرجم طسوت هدش فرص نامز عمج 

 
 :تخادرپ هوحن و دادرارق غلبم )هس هدام
 و تیاــس ییاهن لیوحت زا سپ هدنام یقاب و دادرارق دقع ماگنه رد نآ لایر نویلیم ۴۰ هک دــشاب یم لایر نویلیم ۶۰ دادرارق غلبم •

 .دش دهاوخ تخادرپ یرجم هب امرفراک یوس زا یو هدنیامن ای امرفراک دmات
 .دوشیمن رسک یرجم زا و تسامرفراک هدهع رب )همیب و تایلام دننام( ینوناق تاروسک همه •
 :هژورپ ینف تاصخشم )راهچ هدام
 :دشاب ریز یاهشخب یاراد دیاب هدش یحارط بو هاگیاپ •
 سامت تاعالطا / اههماننmآ ،اهدرادناتسا ،اههمانیهاوگ ،تالاقم / تالوصحم و تامدخ / هعومجم هرابرد
 اههناسر و بلاطم همه تیریدم / تاحفص تیریدم / یلک نیوانع و اهونم تیریدم :لماش تیاس تیریدم شخب
 .دش دهاوخ یزاسهدایپ ،)یسیلگنا و یسراف( هنابز ۲ تروص هب تیاس •
 تیریدم هناماس و هدشهیهت JQuery و HTML5، CSS3، JS یاهیروآنف قبط و ارگشنکاو تروص هب تیاس یکیفارگ بلاق •

 .دوشیم طبترم یکیفارگ مت نیا اب وتیزاس / یزبو / سرپدرو / الموج / پاشاتسرپ / وتنجم / تراکنپوا / لاپورد یاوتحم
 SSL یهاوگ اب تیاس تینما و هدش اپرب MySQL ساسا رب نآ هداد هاگیاپ و PHP هناماس .7.4 هخسن ساسا رب تیاس یلصا هیاپ •

 .دوشیم نیمات فراعتم دح رد Let’sEncrypt زا
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 هنیزه و دشاب اهیناسرزورهب و یتینما یاههلصو نیرخآ هارمه هب PHP7.4 یاراد Linux لماع متسیس رب ینتبم دیاب نابزیم رورس •
 .تسا دادرارق نیا زا جراخ نآ

 .دشاب راگزاس Apple Safari 13 و Mozilla Firefox 75، Google Chrome 81 یاهرگرورم اب دیاب دادرارق نیا عوضوم تیاس •
 .دوش هداد شزومآ ناشیا هب هناماس اب راک هوحن تعاس ۶ یط و هتفرگ رارق امرفراک هدنیامن رایتخا رد دیاب ینف و یربراک تادنتسم •
 
 :یرجم تادهعت )جنپ هدام
 ،نـسحا وحن هب ار ،)تـسا هدـش هداد حرـش راهچ هدام رد هک( دادرارق عوـضوم بوچراهچ رد هلوحم روما همه هک تـسا دهعتم یرجم •

 رب ناـشیا اب باـسح هیوـست و ناراکمه رگید تیلووـسم هک تـسا یهیدب .دهد ماجنا رگید نیـصـصختم یریگراکهب اب ای و اـصخـش
 .دشابیم دادرارق هس هدام رد جردنم یاههنیزه تخادرپ هب دهعتم اهنت امرفراک و هدوب یرجم هدهع

 و هدرک مادقا تیاس یکیفارگ مت هئارا هب تبسن ،۲ هدام رد جردنم یدنبنامز یط ،هیلوا یاوتحم تفایرد زا سپ تسا دهعتم یرجم •
 رد جردنم یدنبنامز قبط ،ناـــشیا تارظن تفایرد زا سپ و دهد لیوحت یو هدنیامن ای امرفراک هب رظن مالعا و یـــسررب یارب ار نآ
 .دنک هدامآ ار یکیفارگ مت ییاهن هخسن و هداد ماجنا ار تار�غت ،۲ هدام

 یدنب نامز قبط ار طوبرم ینف روما ،ناـشیا هدنیامن ای امرفراک طـسوت تیاـس یکیفارگ مت ییاهن دmات زا سپ تـسا دهعتم یرجم •
 یور رب ار تیاـس یـشیامزآ هخـسن و هتخاـس طبترم ،یکیفارگ مت اب ار هدـش هیهت هناماـس و هداد ماجنا دادرارق نیا ۲ هدام رد جردنم
 .دنک یزاسهدایپ امرفراک بو نابزیم رورس

 یو هدنیامن ای امرفراک هب ار دادرارق عوـضوم هناماـس یارب بو ینابزیم هب طوبرم ینف یاهیدنمزاین و داهنـشیپ تـسا دهعتم یرجم •
 ،امرفراک یوس زا زاین مالعا تروص رد تـسا دهعتم یرجم نینچمه .دریگب ار یبـسانم میمـصت هنیمز نیا رد دناوتب ناـشیا ات دهد هئارا
 رب تامدخ نیا هنیزه .دهد هئارا امرفراک هب ار یبـسانم بو ینابزیم سیورـس ،رگید یقوقح ای یقیقح دارفا یریگراکهب اب ای اـصخـش
 .دوب دهاوخ دادرارق نیا زا جراخ و امرفراک هدهع

 ماجنا هناماس یور رب ار ییاهن یاهیسررب ،دادرارق نیا ۲ هدام رد جردنم یدنبنامز قبط ،یشیامزآ بصن زا سپ تسا دهعتم یرجم •
 هناماـس ییاهن هخـسن سپـس و هدرک عفر ار یو هدنیامن ای امرفراک یوـس زا هدـش شرازگ ای دوخ طـسوت هدـش هدهاـشم یاهداریا و هداد
 .دهد هئارا یو هدنیامن ای امرفراک هب ار مزال تادنتسم و هدناسرزورهب نابزیم رورس یور رب ار

 .دهد شزومآ ناشیا هدنیامن ای امرفراک هب ،تعاس ۶ یط ار دادرارق عوضوم تیاس اب راک هوحن دیاب یرجم •
 تیاـس ینابزیم رد رگید تالکـشم و میرحت ،قرب ناـسون ریظن یلیالد هب اههداد رد یبارخ هنوگره زورب تروـص رد و راک لیوحت زا سپ •

 .دوب دهاوخن یرجم هدهع رب یتیلووسم ،دشاب هتشادن دوجو اوتحم ندنادرگزاب و حالصا ناکما هک
 .دهد لیوحت یو هدنیامن ای امرفراک هب ،تیاس لیوحت ماگنه ار هدافتسا دروم یاهزمر و اههسانش همه دیاب یرجم •
 کی نازیم هب یراک زور ۳۰ ات ،یراک زور ره ریخات یازا هب هک تــسا زاجم امرفراک ،یرجم طــسوت تادهعت ماجنا رد ریخات تروــص رد •

 خــسف ار دادرارق تــسا زاجم امرفراک یراک زور ۳۰ زا شیب  ریخات تروــص رد .دنک رــسک همیرج ناونع هب ار دادرارق لک غلبم زا مرازه
 .دریگ سپ زاب یرجم زا ار هدش هداد تخادرپشیپ و هدرک

 راک لک هک یاهنوگ هب ،دراذگب دادرارق عوضوم یرازفامرن هتـسب زا یتمـسق رد حارط ناونع هب ار دوخ ناـشن و مان هک تـسا زاجم یرجم •
 .ددرگ ظفح اهشخب ریاس اب یناوخمه و هدادن رارق عاعشلاتحت ار

 جراخ ،تیاـس لیوحت زا سپ اهلیاف و تاعالطا زا نابیتـشپ یاههخـسن هیهت و هناماـس هب نآ دورو و یدنبهقبط ،تاعالطا یروآعمج •
 لیوحت نامز زا یدیـشروخ لاـس کی تدم هب یـسیونهمانرب یاهاطخ زا یـشان یلامتحا ینف یاهلاکـشا عفر اما تـسا یرجم دهعت زا
 ،کینورتکلاتــسپ ناربراک فیرعت لماــش یرگید دراوم ینابیتــشپ دادرارق دقع تروــص رد هک دــشابیم یرجم هدهع رب تیاــس
 .دوشیم هدوزفا نآ هب هناهام نابیتشپ هیهت و اوتحم تیریدم هناماس هتسه یناسرزورهب

 
 :امرفراک تادهعت )شش هدام
 .دنک تخادرپ یرجم هب ،هدش نیعم یاهنامز رد ار )دادرارق غلبم( هس هدام رد جردنم غلابم تسا دهعتم امرفراک •
 رارق یرجم رایتخا رد دادرارق نیا ۲ هدام رد جردنم یدنبنامز قبط ار راک عورــش یارب مزال ییاوتحم تاعالطا تــسا دهعتم امرفراک •

 .دش دهاوخ ن�عت یرجم یوس زا تیاس رد جرد یارب امرفراک رظندم ریواصت و وگول دننام یکیفارگ دراوم یارب مزال درادناتسا .دهد
  .تسا دادرارق نیا زا جراخ و امرفراک هدهع رب نآ هنایلاس دیدمت و تبث یاههنیزه تخادرپ و یتنرتنیا هنماد یارب مان ن�عت •
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 هدامآ ییاهن هخـسن ات دنک مالعا ناـشیا هب ار دوخ رظن ،یرجم یوـس زا یکیفارگ مت هیلوا هخـسن هدهاـشم زا سپ تـسا دهعتم امرفراک •
 و غلبم هب هدـش فرـص هنیزه و نامز ،یـسیونهمانرب ای کیفارگ رد هراب دنچ تار�غت هب زاین تروـص رد .دـسرب ناـشیا دmات هب و هدـش
 .دش دهاوخ هدوزفا دادرارق رد جردنم یاهنامز

 شرازگ یرجم هب ار یلامتحا یاهداریا و هدرک مادقا نآ یسررب هب تبسن ،هناماس یشیامزآ هخـسن بـصن زا سپ تـسا دهعتم امرفراک •
 .دنک مادقا نآ عفر هب تبسن ناشیا ات دهد

 یارب یرجم داهنشیپ لوبق ای در رد امرفراک .دنک مهارف یرجم یوس زا هدشمالعا یجنسزاین قبط ار یبسانم بو ینابزیم دیاب امرفراک •
 و ادج تروـص هب نآ هنالاـس و هیلوا هنیزه تخادرپ ،بو ینابزیم یارب یرجم داهنـشیپ لوبق تروـص رد .تـسا راتخم بو ینابزیم
 .تفرگ دهاوخ تروص یرجم هب امرفراک یوس زا ،دادرارق نیا زا جراخ

 یرجم یوــس زا هدنیامن نیا یارب مزال یــشناد زاینشیپ .دنک یفرعم یرجم هب هتعاــس ۶ شزومآ یارب ار دوخ هدنیامن دیاب امرفراک •
  .دش دهاوخ ن�عت

 تروـص نیا ریغ رد تـسا یهیدب .دنک مادقا یرجم هدافتـسا دروم یاهزمر ر�غت هب تبـسن ،دادرارق نایاپ زا سپ تـسا فظوم امرفراک •
 .دشابیم امرفراک هدهع هب تاعالطا نتفر نیب زا نوچ مه یقافتا ره تیلووسم

 ای تاعالطا نتفر نیب زا ثعاب هک ،راک لیوحت و یرجم طـسوت شزومآ هئارا زا سپ یو هدنیامن ای امرفراک یلامتحا هابتـشا تیلووـسم •
 .درادن نآ هب تبسن یدهعت چیه یرجم و هدوب امرفراک هدهع رب ددرگ لاکشا زورب

 .دشابیم امرفراک هدهع رب نآ جرد و ییاوتحم روما همه تیلووسم و )موزل تروص رد( هدافتسا دروم یاوتحم یارب زوجم ذخا •
 
 :یونعم تیکلام قح )تفه هدام
 هرهب و راتخاـس رد ر�غت ای راـشتنا قح امرفراک و تـسا یرجم هب قلعتم دادرارق عوـضوم یرازفامرن هتـسب یونعم و یدام قوقح همه •

 یکیفارگ حرط و همانرب یاهدک رد یرجم ناشن و مان ندادرارق نینچمه .دنکیم بلس دوخ زا ار ییزج ای یلک تروص هب نآ زا هرابود
 مزلتـسم یرجم یبتک تیاـضر نودب امرفراک طـسوت هدـش هئارا حرط ای اهدک یریگراکهب ای اهنآ فذح و تـسا یرجم قوقح وزج
 .دوب دهاوخ یرجم هب تراسخ تخادرپ

 
 :فالتخا لح )تشه هدام
 هک نیفرطلایضرم رواد رفن کی و نیفرط ناگدنیامن روضح رد بتارم ،دادرارق نیا یاهدنب زا کی ره یارجا رد لکشم زورب تروص رد •

 لباق رادتیحالص ینوناق عجارم زا بتارم ،فالتخا همادا تروص رد .دوش یم لصف و لح ،دوب دهاوخ ارجالامزال و یعطق یو مکح
 .تسا یریگیپ

 
 :یرهق ثداوح )هن هدام
 یارجا عنام هک روژام سروف لماوع رگید و یناگمه هنیطنرق ،گنج ،هلزلز ،لیـس ،قرب تاناـسون ،هقعاـص ریظن یثداوح زورب تروـص رد •

 .دنک مادقا یرجم اب باسح هیوست هب تبسن ،هدش ماجنا راک نازیم ساسا رب دیاب امرفراک و هدش خسف دادرارق ،دوش دادرارق دافم
 
 :دراوم ریاس )هد هدام
 .دوشیم ن�عت دادرارق نیا عوضوم یارجا رد تراظن یارب امرفراک هدنیامن ناونع هب ... مناخ / یاقآ •
 .دنشوکب نآ ظفح رد و هدرک یقلت هنامرحم ار دادرارق نیا هب میقتسم ریغ ای و میقتسم روط هب طوبرم تاعالطا همه ،دندهعتم نیفرط •
 .تسا ربتعم دادرارق نیا اهنت لاح ره رد و هدش نآ دننام و نیشیپ یهافش یاهقفاوت همه نیزگیاج دادرارق نیا •
 .دنشابیم رگید فرط تابتاکم هب یبتک خساپ هئارا هب دهعتم نیفرط •
 دوخ دیدج یناشن زا ابتک ،یراک زور ۳ ات ار دادرارق رگید فرط تسا فظوم هدنهدر�غت ،نیفرط زا کی ره یناشن ر�غت تروص رد •

 .دوشیم یقلت هدشغالبا ،دادرارق نیا رد جردنم یناشن هب یشرافس تسپ اب یلاسرا هبتاکم ره تروص نیا ریغ رد .دنک هاگآ
 یاضما هب ،لماک یهاگآ اب .../.../... خیرات رد و میظنت دنراد ار دحاو مکح هک هخسن ۳ یط و هحفص ۴ رد هدام هد لماش دادرارق نیا •

 .دشابیم ارجا لباق خیرات نیمه زا و تسا هدیسر نیفرط
 امرفراک اضما امرفراک هدنیامن و رظان یاضما یرجم اضما

 


