
 

 

Front End Developer 
 

 :  Front End اندفرانت   ی س ی نو خالصه دوره برنامه  

را    د یمند هستعالقه   اگر توسعه وب  فناور   د یریبگ   اد یکه  در صنعت  نو  د،یکن  دایپ  یشغل  ، یو  برنامه    ی س یدوره 

وب را از    یهای که طراح  د یریگیم  ادیساعت، شما    130دوره    نی! در اد یندهرا ازدست Front End اند فرانت

  یی و ابزارها  هامورک یکار با فر  نی. همچن د یکن  یسازاده یپ JavaScript و HTML  ،CSS:   مانند   ییهازبان   قیطر

 .د ی آموزی را م  jQuery ،Bootstrap  ،React JS  ،Adobe Dreamweaver :مانند 

 ؟ React چرا

مورد توجه    را  یباال اخ  اریبس  ی وربهره   ل یبدل (Front End) سمت کاربر  یهایدر طراح React استفاده از  رایز

خود   یافزارهانرم  ی رابط کاربر  یها، نسل بعد از آن  یکه برخ  ییاست تا جابزرگ قرارگرفته  یهااز شرکت  یاریبس

پا بر  اسکر  نیا  ه یرا  جاوا  حاضر  facebook شرکت  محصول  React .سند ینوی م  پتیکتابخانه  درحال  و  است 

. کنند ی از آن استفاده م  ... و Netflix, Slack, Yahoo, Udemy, Pinterest ری نظ ایدر دن  یبزرگ   یهاشرکت

کاربر  ک یساخت    ی برا  نیبنابرا برا   عی سر (User Interface) یرابط  جذاب  سا  یو   Web ای  تیوب 

Application خود به React دکرد یهخوا دایپ ازین. 

باشد. در  مناسب  اریبس  انیمبتد   یاست که براشده  یطراح  ی به نحو Front End اند فرانت   ی سیبرنامه نو  دوره

دوره، وب    نیا  انی. در پامیسازی صفحه وب ساده م  کی و    میشوی آشنا م HTML هی دوره با اصول اول  ن یشروع ا

 Front اند فرانت   ی سیدر طول دوره برنامه نو  نی! همچنمیکنی داده و منتشر مخود را توسعه  شدهیطراح  تیسا

End و    ی طوالن  یهانت یو وقت شما با مرور پاورپو  کرد میتمرکز خواه  ی سیکدنو  یهاو پروژه   هان یتمر  ی ما بررو

بالقوه    ان یدادن به کارفرمانشان  ی برا  ی نمونه کار قو  کی دوره، شما    نینخواهدشد. پس از اتمام ا  تلف   ی رضروریغ

 !دداشتیخواه

 :  Front End اندفرانت   ی س ینو دوره برنامه    اهداف 

 :دانشجویان قادر خواهندبود که Front End فرانت اند   ی سیدوره برنامه نو  یانتها در



 
 .دهند ح یوب را توض  یطراح یمبان .1

 .ند ینما  لیتبد   کیاستات تیرا به وب سا شدهی طراح یهاک یگراف .2
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 .ند ینما یطراح ویسپانسیر یهاتیسا bootstrap آشناشده و با استفاده از ویسپانسیر یبا طراح .5

 .ند ینما ی بارگذار نترنت یا یرا بررو  شدهی طراح تیوب سا .6

 .دهند  ح یرا توض jQuery و نحوه کاربرد آن در Ajax مفهوم .7

 

 :  Front End اندفرانت   ی س ی نو دوره برنامه    مدت 

 ساعت  130

 :  Front End اند فرانت   ی س ی نو ه برنامه  دور   نیاز پیش 

ICDL  معادل آن   ایو 

 :  Front End اند فرانت   ی س ی نو دوره برنامه    مخاطب 

 .مند هستند عالقه  Front End یسی که به برنامه نو یافراد •    

 .را دارند  React js یر یادگیاند و قصد کار کرده  Angular js و Vue js که با یافراد •    

 یبرا  عیسر  یهاو استفاده از کتابخانه   ی ریادگ یو قصد    دانند ی م Full stack سیکه خود را برنامه نو  یافراد •    

UI  خود را دارند  یهابرنامه. 

 

 :  Front End اند فرانت   ی س ی نو دوره برنامه    سرفصل 

 

HTML5 – CSS3 

 



 
  ی،استقرار و نگهدار  جادیا  ی الزم برا  یو سخت افزار   ینرم افزار  یرساختهایوب و ز  خچهی با مفهوم و تار  ییآشنا •    

 ها تیوب سا

 Domain ،Host ،Web Server ،DNS Server مرتبط با وب مانند  یشبکه ا  م یمفاه یمعرف •    

 CSS و HTML وب مانند  ی مرتبط با طراح ینرم افزار  م یمفاه یمعرف •    

 Markup Language مفهوم یبررس  •    

 Cascading Style Sheet مفهوم یبررس  •    

 ها Web Browser نحوه عملکرد حیتشر •    

 Search Engine مفهوم یبررس  •    

 SEO مفهوم یبررس  •    

 ( یواسط کاربر)  UI مفهوم یبررس  •    

   UX  مفهوم یبررس  •    

 ( واکنش گرا) Responsive مفهوم یبررس  •    

 استاندارد HTML سند  کیو ساختار  Tag مفهوم یبررس  •    

 DOCTYPEیمعرف •    

 مربوطه  یوب و نرم افزار ها  یبستر طراح یآموزش روش آماده ساز •    

 … و Block Level،List و Text Level تگ ها مانند   یارائه طبقه بند  •    

 ها List نکات مربوط به یبررس  •    

 شده  یطبقه بند  ی تگ ها هی و کل spanپاراگراف ها ، یبررس  •    

 Attribute مفهوم یمعرف •    

 و دالئل استفاده از آن  Comment مفهوم یمعرف •    

 مربوط به هر طبقه   یو ارائه مثال از تگ ها یمعرف •    



 
 المانها ینامگذار یاستاندارد ها یبررس  •    

 HTML در اسناد Validation مفهوم یبررس  •    

 CSSیمعرف •    

 تگ ها  شیدر آرا CSS نقش یبررس  •    

 Inline،Internal،External تگها مانند   یرو Style مختلف اعمال یروشها یبررس  •    

 CSS ها در Selector انواع یمعرف •    

 HTML د در سن  رینحوه استفاده از تصاو یبررس  •    

 File Path انواع یبررس  •    

 Image Mapیبررس  •    

 Background در  رینحوه استفاده از تصاو یبررس  •    

 … و Repeat مانند  Background در  رینکات مربوط به استفاده از تصاو یبررس  •    

 Background در  رینحوه استفاده از صدا و تصو یبررس  •    

 و روش استفاده از آن    IFrameیمعرف •    

 مربوطه  ی و ابزار ها ری با تصاو شنیمیان جادیا •    

 نحوه استفاده از رنگ یبررس  •    

 نحوه استفاده از فونت  یبررس  •    

 … و Weight و Size نکات مربوط به فونت مانند  یبررس  •    

 مربوطه  یانواع فونت ها و پسوندها یمعرف •    

 HTML خاص در سند  ی استفاده از کاراکترهاروش  یبررس  •    

 Navigation و نکات مربوط به Hyper Link مفهوم یمعرف •    

 Hash و Anchor با مفهوم ییآشنا •    



 
 منو و انواع آن   جادیروش ا یبررس  •    

 External و Internal مثال نکهایل ی مختلف آدرس ده یروشها یبررس  •    

 اجزاء مختلف آن و  Table تگ یبررس  •    

 Tableی ایو مزا بیمعا یبررس  •    

 دمان یچ ی برا Table نحوه استفاده از یبررس  •    

 نحوه اختصاص اندازه به المانها یبررس  •    

 Table در Formatting نکات مربوط به یبررس  •    

 در جداول  HTML5د ینکات جد  یبررس  •    

 Table Lessیها Layout مفهوم یبررس  •    

 Positioningطهی و نکات مربوطه در ح DIVیبررس  •    

 صفحه  ی بند  می تقس  یروش ها یبررس  •    

 Padding و Marginمیمفاه یبررس  •    

 و نکات مربوطه  Borderیبررس  •    

 … و Direction ،Decoration ،Align مانند  Text نکات مربوط به یبررس  •    

 CSS3 در Positioning نکات مربوط به یبررس  •    

 Transition Bottom of Form و Animation مانند  CSS3 تر در ینکات حرفه ا  یبررس  •    

 CSS3 ها در Effect انواع یبررس  •    

 CSS3 در Transform نکات مربوط به یبررس  •    

 ها Layout انواع یبررس  •    

 … و Absolute و Float مفهوم یمعرف •    

 Boxing مرتبط با  م یمفاه یمعرف •    



 
 ها Input و انواع Formیبررس  •    

 HTML5یمفهوم  یتگ ها یمعرف •    

 و نحوه استفاده از آن  Canvasیبررس  •    

 و نحوه استفاده از آن  SVGیبررس  •    

 Font Face و نحوه استفاده از وب فونتها یررس ب •    

 Media Query یمعرف •    

 Responsive Layout یساز اده یو پ یمعرف •    

 

Adobe Dreamweaver 

 

 Dreamweaver یبا رابط کاربر ییآشنا •    

 تیسا تیریابزار مد  •    

 برنامه  ط یمح یساز یشخص •    

 ه یصفحات پا جادیو ا یطراح •    

 جداول جادیا •    

 ی تعامل یفرمها •    

 ها ست یانواع ل جادیا •    

 ها Frameset و Frames استفاده از •    

 ایمد  یاضافه کردن عناصر مال  •    

 صفحات وب  یبرا Style Sheet جادیا •    

 AP و Div کارکردن با عناصر •    



 
 Dreamweaver یو استفاده از قالب برا جادیا •    

 

JavaScript & jQuery 

 

 نتی سمت کال ی سیکد و لزوم وجود امکان برنامه نو Client Side مفهوم یبررس  •    

 HTML سند  کیو روش استفاده از آن در  Java Scriptیس یزبان برنامه نو یمعرف •    

 دستورات  و محل نوشتن Script نکات مربوط به تگ یبررس  •    

 Java Script ها در ر یو ارائه نکات مربوط به متغ  ریمفهوم متغ یمعرف •    

 Global و Localیها ریمتغ یبررس  •    

 Java Script آن در تیو روش رعا Notation مفهوم یبررس  •    

 و روش استفاده از آنها JSیها لیفا یبررس  •    

 انواع عملگرها یبررس  •    

 شرط  یبررس  یفهوم شرط و ساختارهام یمعرف •    

 switch دستور یبررس  •    

 تکرار  ی به حلقه ها از یمفهوم حلقه و موارد ن یبررس  •    

 تکرار  یانواع حلقه ها  یبررس  •    

 … و for و whileی حلقه ها یبررس  •    

 تابع و نکات مربوطه  ف یروش تعر یبررس  •    

 و روش اداره آن  داد یمفهوم رو یبررس  •    

 المانها یها داد یتنوع رو یبررس  •    

 به آنها ی و اجزاء آن و روش دسترس  DOMیمعرف •    



 
 … و id بر اساس  یبه المانها مانند دسترس  یدسترس   یانواع روشها یبررس  •    

 ها  Node المانها و شیرای روش درج، حذف و و یبررس  •    

 ی متنوع دسترس  یپدر و فرزند و حالتها یها Node به ی روش دسترس  یبررس  •    

 innerHTML و innerTextیمعرف •    

 Java Scripیها Framework و مفهوم آن و انواع Frameworkیمعرف •    

 استفاده از آن  یایو مزا jQueryیمعرف •    

 HTML سند  کیدر   jQuery روش استفاده از یبررس  •    

 و jQuery به مشخصه ها در ی توابع،مقدارده  یداد،فراخوانیمختلف مانند اداره رو اتیعمل سه یو مقا یبررس  •    

Java Script 

 و نکات مربوطه  jQueryیها Selectorیمعرف •    

 کار با آن   وهیو نحوه نصب و ش  jQuery با یآشنای •    

 jQuery در  یآموزش قواعد نوشتار •    

 jQuery در htmlی به المان ها یآموزش دسترس  •    

• Select To Every Things  به تمام المان ها  یآموزش دسترس 

• ID Selector  به وسیله شناسه  یآموزش دسترس 

• Tag Name Selector  نام تگ  ی به وسیله   ی آموزش دسترس 

• Attribute Selector  ی وسیله   به  ی آموزش دسترسAttribute 

• Selecting Visibility  توسط نمایش و عدم نمایش ی آموزش دسترس 

• Selecting Parents and Children  توسط فرزند و پدر  یآموزش دسترس 

• Class Selector  کالس  ی به وسیله  یآموزش دسترس 

 jQuery ها در Effectیآموزش رویداد ها و معرف •    



 
 آن  ی ایو مزا jQuery و Java Script آن در یساز اده یروش پ یو بررس  AJAX مفهوم یمعرف •    

 

Bootstrap 

 

 CSS Framework مفهوم یمعرف •    

 Bootstrapخچهیتار  یو بررس  یمعرف •    

 HTML سند  کیدر  Bootstrap روش استفاده از یبررس  •    

 Grid Systemیمعرف •    

 کاربر  Resolutionصی مرتبط و روش تشخ یو کالسها زهایانواع سا یمعرف •    

 Bootstrap در Responsive Layoutیمعرف •    

 Bootstrap با Typographyیبررس  •    

 مرتبط  یفرم و کالسها  جادیروش ا یبررس  •    

 از سند  ییبخش ها یروش پنهان ساز یبررس  •    

 مرتبط با جدول  ینکات و کالسها یبررس  •    

 ر یمرتبط با تصاو ینکات و کالسها یرس بر •    

 ها  Icon روش استفاده از یبررس  •    

 ها  Helper روش استفاده از یبررس  •    

 مرتبط با دکمه  یکالسها نکات 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 

    o List group 

    o Panels 

    o Wells 

    o Modal Form 

    o Affix 

    o Scrollspy 

    o Carousel 

 

React JS 

 



 
    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 

    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 

    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 


