تعوِ تعالي

هؼاًٍت آهَصؽ
دفتش طشح ٍ تشًاهِّاي دسػي

اػتاًذاسد آهَصؽ ؿغل

عٌَاى آهَزغ ؼغل
ترًاهِ ًَیط
)C# (Web Application
گرٍُ ؼغلي
فٌاٍری اطالعات
وذ هلي آهَزغ ؼغل
2153/15

تاریخ تذٍیي اظتاًذارد1390/4/1:
هذت اعتثار اظتاًذارد :از تاریخ 1390/5/1

تا تاریخ 1393/5/1

ًظارت تر تذٍیي هحتَا ٍ تصَیة :دفتر طرح ٍ ترًاهِّای درظي
وذ هلي ؼٌاظایي آهَزغ ؼغل3512/51 :
اعضاء وويعيَى تخصصي ترًاهِریسی درظي رؼتِ فٌاٍری اطالعات:
هذیر گرٍُ ترًاهِریسی درظي فٌاٍری اطالعات :ؼْرام ؼىَفياى

حَزُ ّای حرفِای ٍ تخصصي ّوىار ترای تذٍیي اظتاًذارد آهَزغ ؼغل:
 دفتر طرح ٍ ترًاهِ ّای درظي-

فرآیٌذ اصالح ٍ تازًگری:
هحتَای علويهطاتك تا تازار رٍز-تجْيسات

آدرض دفتر طرح ٍ ترًاهِّای درظي
تْراى – خياتاى آزادی ،خياتاى خَغ ؼواليً ،ثػ خياتاى ًصرت ،ظاختواى ؼوارُ  ،2ظازهاى آهَزغ فٌي ٍ حرفِای وؽَر ،پالن 259
دٍرًگار 66944117

تلفي 66569900 – 9

آدرض الىترًٍيىيBarnamehdarci @ yahoo.com :

1

تْيِ وٌٌذگاى اظتاًذارد آهَزغ ؼغل  ؼایعتگي 
ًام ٍ ًام خاًَادگي

آخریي هذرن تحصيلي

ردیف

1

راهيي هَالًاپَر

وارؼٌاظي ارؼذ

2

هْراى ورهي

وارؼٌاظي ارؼذ

3

لمواى هحوذزادُ

وارؼٌاظي

ؼغل ٍ

رؼتِ تحصيلي

ظوت

ظاتمِ وار هرتثط

آدرض ،تلفي ٍ ایويل

تلفي ثاتت:
تلفي ّوشاُ09357171713 :
ايويلr713us@yahoo.com :
آدسع:

هٌْذظي
فٌاٍری
اطالعات
هٌْذظي

تلفي ثاتت:
تلفي ّوشاُ09166613696 :
ايويلللللللللللللللللللللللللللللللللللل:
mehran_k75@yahoo.com
آدسع:

هٌْذظي

تلفي ثاتت:
تلفي ّوشاُ09124358320 :
ايويلللللللللللللللللللللللللللللللللللل:
kakloghman@yahoo.com
آدسع:

صٌایع

واهپيَتر
ًرمافسار
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تلفي ثاتت:
تلفي ّوشاُ:
ايويل:
آدسع:

5

تلفي ثاتت:
تلفي ّوشاُ:
ايويل:
آدسع:

6

تلفي ثاتت:
تلفي ّوشاُ:
ايويل:
آدسع:

7

تلفي ثاتت:
تلفي ّوشاُ:
ايويل:
آدسع:

2

تعاریف:
اظتاًذارد ؼغل:
هـخلات ؿايؼتگيّا ٍ تَاًوٌذي ّاي هَسد ًياص تشاي ػولكشد هلثثش دس هيليك رلاس سا نَيٌلذ دس تؼزلي اص هلَاسد اػلتاًذاسد شفلِاي ًيلض نفتلِ
هي ؿَد.
اظتاًذارد آهَزغ:
ًمـِي يادنيشي تشاي سػيذى تِ ؿايؼتگيّاي هَجَد دس اػتاًذاسد ؿغل.
ًام یه ؼغل:
تِ هجوَػِاي اص ٍظايف ٍ تَاًوٌذيّاي خاف رِ اص يك ؿخق دس ػطح هَسد ًظش اًتظاس هيسٍد اطالق هيؿَد.
ؼرح ؼغل:
تياًيِاي ؿاهل هْن تشيي ػٌاكش يك ؿغل اص لثيل جايگاُ يا ػٌَاى ؿغل ،راسّا استثاط ؿغل تا هـاغل ديگلش دس يلك لَصُ ؿلغلي ،هؼل َ يتّلا،
ؿشايك راسي ٍ اػتاًذاسد ػولكشد هَسد ًياص ؿغل.
طَل دٍرُ آهَزغ:
ذالل صهاى ٍ جلؼات هَسد ًياص تشاي سػيذى تِ يك اػتاًذاسد آهَصؿي.
ٍیصگي وارآهَز ٍرٍدی:
ذالل ؿايؼتگيّا ٍ تَاًاييّايي رِ اص يك راسآهَص دس ٌّگام ٍسٍد تِ دٍسُ آهَصؽ اًتظاس هيسٍد.
وارٍرزی:
راسٍسصي كشفاً دس هـاغلي اػت رِ تؼذ اص آهَصؽ ًظشي يا ّوگام تا آى آهَصؽ ػولي تِ كَست هيذٍد يا تا هارت كَست هلي نيلشد ٍ ولشٍست
داسد رِ دس آى هـاغل خاف هييك ٍالؼي تشاي هذتي تؼشيف ؿذُ تجشتِ ؿَد (هاًٌذ آهَصؽ يك ؿايؼتگي رِ فشد دس هيلل آهلَصؽ تلِ كلَست
ت َسيك تا اػتفادُ اص ػكغ هي آهَصد ٍ وشٍست داسد هذتي دس يك هكاى ٍالؼي آهَصؽ ػولي تثيٌذ ٍ ؿاهل تؼياسي اص هـاغل ًوي نشدد).
ارزؼياتي:
فشآيٌذ جوغ آٍسي ؿَاّذ ٍ لزاٍت دس هَسد آًكِ يك ؿايؼتگي تذػت آهذُ اػت يا خيش ،رِ ؿاهل ػِ تخؾ ػولي ،رتثي ػولي ٍ اخالق شفلِاي
خَاّذ تَد.
صالحيت حرفِای هرتياى:
ذالل تَاًوٌذيّاي آهَصؿي ٍ شفِاي رِ اص هشتياى دٍسُ آهَصؽ اػتاًذاسد اًتظاس هيسٍد.
ؼایعتگي:
تَاًايي اًجام راس دس هييكّا ٍ ؿشايك نًَانَى تِ طَس هثثش ٍ راسا تشاتش اػتاًذاسد.
داًػ:
ذالل هجوَػِاي اص هؼلَهات ًظشي ٍ تَاًوٌذيّاي رٌّي الصم تشاي سػيذى تِ يك ؿايؼتگي يا تَاًايي رِ هيتَاًذ ؿاهل ػللَم اايلِ (سياولي،
فيضيك ،ؿيوي ،صيؼتؿٌاػي) ،تكٌَ َطي ٍ صتاى فٌي تاؿذ.
هْارت:
ذالل ّواٌّگي تيي رّي ٍ جؼن تشاي سػيذى تِ يك تَاًوٌذي يا ؿايؼتگي .هؼوَالً تِ هْاستّاي ػولي اسجاع هيؿَد.
ًگرغ:
هجوَػِاي اص سفتاسّاي ػاطفي رِ تشاي ؿايؼتگي دس يك راس هَسد ًياص اػت ٍ ؿاهل هْاستّاي غيش فٌي ٍ اخالق شفِاي هيتاؿذ.
ایوٌي:
هَاسدي اػت رِ ػذم يا اًجام ًذادى كييح آى هَجة تشٍص َادث ٍ خطشات دس هييك راس هيؿَد.
تَجْات زیعت هحيطي:
هال ظاتي اػت رِ دس ّش ؿغل تايذ سػايت ٍ ػول ؿَد رِ روتشيي آػية تِ هييك صيؼت ٍاسد نشدد.
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ًام اظتاًذارد آهَزغ ؼغل:
تشًاهِ ًَيغ)C#(Web Application

ؼرح اظتاًذارد آهَزغ ؼغل:
تشًاهِ ًَيغ) C#(Web Applicationدس َصُ فٌاٍسي اطالػات هيثاؿذ .اص تَاًوٌذي ّاي تشًاهِ ًَيغ) C#(Web Applicationهيتَاى
تشسػي  ، Visual Studio ٍ .NET Frameworkتكاسنيشي اكَل ٍ هثاًي فشم ٍب  ،راس تا رٌتشلّاي ٍب  ،هذيشيت خطا ،ثثت ٍلايغ ٍ
سدياتي  ،هذيشيت ا ت ،تأييذ اػتثاس ،راس تا رٌتشلّا  ،تكاس نيشي ؿيَُّا ،تنّا ٍ كفيات اكلي  ،ايوايؾ ٍب ػايت  ،تكاسنيشي اكَل ٍ
هثاًي  ، ADO.NETراس تا اًمياد دادُ راس تا فايلّا ٍ اػتشينّا  ،راس تا  ، XMLتكاسنيشي اكَل ٍ هثاًي اهٌيت ٍ راس تا ػزَيت ٍ
اشٍفايلّا سا تياى رشد .تشًاهِ ًَيغ C#تا هـاغل ديگشي هاًٌذ تشًاهِ ًَيؼاى ٍيٌذٍص ٍ ٍب تا صتاًْاي ديگش طشا اى ٍ ػاصًذناى اايگاُ
دادُ تا اًَاع ًشم افضاسّا ٍ تجضيِ ٍ تيليل نشاى ػيؼتن ٍ هذيشاى ػيؼتن ٍ هذيشاى اشٍطُ تشلشاس اػت .
ٍیصگيّای وارآهَز ٍرٍدی:
حذالل هيساى تحصيالت :ديپلن
حذالل تَاًایي جعوي ٍ رٌّي :تَاًايي راس تا راهپيَتش
هْارتّای پيػًياز :تشًاهِ ًَيغ)C#(Windows Application

:طَل دٍرُ آهَزغ
طَل دٍرُ آهَزغ

:

 100ظاعت

ـ زهاى آهَزغ ًظری

:

30

ظاعت

ـ زهاى آهَزغ عولي

:

70

ظاعت

ـ زهاى وارٍرزی

:

ظاعت

ـ زهاى پرٍشُ

:

ظاعت

تَدجِتٌذی ارزؼياتي (تِ درصذ)
 وتثي%25 : عولي%65 : اخالق حرفِای%10::صالحيتّای حرفِای هرتياى
راسؿٌاع راهپيَتش تا نشايؾ هٌْذػي ًشمافضاس تا ذالل  3ػال ػاتمِ راس
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٭ تعریف دليك اظتاًذارد (اصطالحي):
ایي اظتاًذارد ترای وارآهَزاًي وِ هيخَاٌّذ در خصَؾ طراحي ٍ پيادُ ظازی ًرم افسار ّا ٍ ترًاهِ ّای وارتردی
تا  C#تحت ٍب فعاليت داؼتِ تاؼٌذ ،هٌاظة اظت.

٭ اصطالح اًگليعي اظتاًذارد (ٍ اصطالحات هؽاتِ جْاًي):
C# Programmer Web Application
C# Programming Web Application

٭ هْنتریي اظتاًذاردّا ٍ رؼتِّای هرتثط تا ایي اظتاًذارد:
ترًاهِ ًَیط )C#(Windows Application
ترًاهِ ًَیط Visual C++
ترًاهِ ًَیط SQL
وليِ اظتاًذاردّای هرتثط تا ترًاهِ ًَیعي ٍ تجسیِ ٍ تحليل ظيعتن ّا

٭ جایگاُ اظتاًذارد ؼغلي از جْت آظيةؼٌاظي ٍ ظطح ظختي وار:

الف :جسٍ هؽاغل عادی ٍ ون آظية 
ب :جسٍ هؽاغل ًعثتاً ظخت 
ج :جسٍ هؽاغل ظخت ٍ زیاىآٍر 

طثك ظٌذ ٍ هرجع هعتٌذات ٍزارت وار

طثك ظٌذ ٍ هرجع ......................................
طثك ظٌذ ٍ هرجع ........................................

دً :ياز تِ اظتعالم از ٍزارت وار 
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اػتاًذاسد آهَصؽ ؿغل
 ؿايؼتگيّاػٌاٍيي

سديف

1

تشسػي Visual Studio ٍ .NET Framework

2

تكاسنيشي اكَل ٍ هثاًي فشم ٍب

3

راس تا رٌتشلّاي ٍب

4

هذيشيت خطا ،ثثت ٍلايغ ٍ سدياتي

5

هذيشيت ا ت

6

تأييذ اػتثاس

7

راس تا رٌتشلّا

8

تكاس نيشي ؿيَُّا ،تنّا ٍ كفيات اكلي

9

ايوايؾ ٍب ػايت

10

تكاسنيشي اكَل ٍ هثاًي ADO.NET

11

راس تا اًمياد دادُ

12

راس تا فايلّا ٍ اػتشينّا

13

راس تا XML

14

تكاسنيشي اكَل ٍ هثاًي اهٌيت

15

راس تا ػزَيت ٍ اشٍفايلّا

16
17
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اػتاًذاسد آهَصؽ
 تشنِي تيليل آهَصؽعٌَاى:

صهاى آهَصؽ

تشسػي Visual Studio ٍ .NET Framework
ًظشي

ػولي

جوغ

2

4

6

داًػ ،هْارتً ،گرغ ،ایوٌي

تجْيسات ،اتسار ،هَاد

تَجْات زیعت هحيطي هرتثط

هصرفي ٍ هٌاتع آهَزؼي
2

داًؾ:

ساياًِ
ٍايت تشد

تكاهل تَػؼِ ٍب

هاطيك ٍايت تشد

ّذف Visual Studio

ديتا اشٍطرتَس

آًاتَهي فشم ٍب

راغز
اشدُ ديتا اشٍطرتَس

رذًَيؼي

 DVDخام
خَدراس
4

هْاست:
ايجاد ٍبػايتّا

Cool disk
هيض ساياًِ
كٌذ ي نشداى

طشا ي كفيِ ٍب

تجْيضات اتلال تِ ايٌتشًت

اؿكالصدايي Visual Studio

 DVDآهَصؿي ًشم افضاس
هشتَطِ
 DVDديكـٌشي اًگليؼي تِ

ًگشؽ :

فاسػي

-

رتاب آهَصؿي
راتل ػياس اٌج ساِّ
چااگش يضسي

ايوٌي ٍ تْذاؿت:
 سػايت اسنًََهي دس ٌّگام راس تا راهپيَتشتَجْات صيؼت هييطي:
-
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اػتاًذاسد آهَصؽ
 تشنِي تيليل آهَصؽعٌَاى:

صهاى آهَصؽ

تكاسنيشي اكَل ٍ هثاًي فشم ٍب
ًظشي

ػولي

جوغ

2

4

6

داًػ ،هْارتً ،گرغ ،ایوٌي

تجْيسات ،اتسار ،هَاد

تَجْات زیعت هحيطي هرتثط

هصرفي ٍ هٌاتع آهَزؼي
2

داًؾ:

ساياًِ
ٍايت تشد

آًاتَهي تشًاهِ ASP.NET

هاطيك ٍايت تشد

هؼشفي رٌتشلّاي ػشٍس

ديتا اشٍطرتَس

تْثَد هثذل اَل سايج

راغز
اشدُ ديتا اشٍطرتَس

ًگاّي ػويكتش تِ رالعّاي رٌتشل HTML

 DVDخام

رالع Page

خَدراس

سٍيذادّاي تشًاهِ

Cool disk
هيض ساياًِ

ايكشتٌذي ASP.NET

كٌذ ي نشداى
تجْيضات اتلال تِ ايٌتشًت
4

هْاست:

 DVDآهَصؿي ًشم افضاس
هشتَطِ

تكاس نيشي رالع Page

 DVDديكـٌشي اًگليؼي تِ

تكاس نيشي سٍيذادّاي تشًاهِ

فاسػي

ايكشتٌذي ASP.NET

رتاب آهَصؿي
راتل ػياس اٌج ساِّ
چااگش يضسي

ًگشؽ:
ايوٌي ٍ تْذاؿت:
 سػايت اسنًََهي دس ٌّگام راس تا راهپيَتشتَجْات صيؼت هييطي:
-
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اػتاًذاسد آهَصؽ
 -تشنِي تيليل آهَصؽ

عٌَاى:

صهاى آهَصؽ

راس تا رٌتشلّاي ٍب
ًظشي

ػولي

جوغ

2

4

6

داًػ ،هْارتً ،گرغ ،ایوٌي

تجْيسات ،اتسار ،هَاد

تَجْات زیعت هحيطي هرتثط

هصرفي ٍ هٌاتع آهَزؼي

2

داًؾ:

ساياًِ
ٍايت تشد

رالعّاي رٌتشل ٍب

هاطيك ٍايت تشد

رٌتشلّاي يؼت

ديتا اشٍطرتَس

رٌتشلّاي جذٍل

راغز

سٍيذادّاي رٌتشل ٍب ٍ AutoPostBack

اشدُ ديتا اشٍطرتَس
 DVDخام
4

هْاست:

خَدراس
Cool disk

راس تا رٌتشلّاي يؼت

هيض ساياًِ

راس تا رٌتشلّاي جذٍل

كٌذ ي نشداى

راس تا سٍيذادّاي رٌتشل ٍب ٍ AutoPostBack

تجْيضات اتلال تِ ايٌتشًت
 DVDآهَصؿي ًشم افضاس

ايجاد يك كفيِ ٍب ػادُ

هشتَطِ
 DVDديكـٌشي اًگليؼي تِ

ًگشؽ:

فاسػي

-

رتاب آهَصؿي
راتل ػياس اٌج ساِّ

-

چااگش يضسي

ايوٌي ٍ تْذاؿت:
سػايت اسنًََهي دس ٌّگام راس تا راهپيَتشتَجْات صيؼت هييطي:
-
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اػتاًذاسد آهَصؽ
 تشنِي تيليل آهَصؽعٌَاى:

صهاى آهَصؽ

هذيشيت خطا ،ثثت ٍلايغ ٍ سدياتي
ًظشي

ػولي

جوغ

2

4

6

داًػ ،هْارتً ،گرغ ،ایوٌي

تجْيسات ،اتسار ،هَاد

تَجْات زیعت هحيطي هرتثط

هصرفي ٍ هٌاتع آهَزؼي
2

داًؾ:

ساياًِ
ٍايت تشد

خطاّاي هؼوَ ي

هاطيك ٍايت تشد

هذيشيت اػتثٌا

ديتا اشٍطرتَس

ثثت اػتثٌاّا

راغز
اشدُ ديتا اشٍطرتَس

سدياتي كفيِ

 DVDخام
خَدراس

4

هْاست:

Cool disk
هيض ساياًِ
كٌذ ي نشداى

راس تا خطاّاي هؼوَ ي

تجْيضات اتلال تِ ايٌتشًت

هذيشيت اػتثٌا

 DVDآهَصؿي ًشم افضاس
هشتَطِ

ثثت اػتثٌاّا

 DVDديكـٌشي اًگليؼي تِ

سدياتي كفيِ

فاسػي

تِ ٍجَد آٍسدى اػتثٌاّاي خاف خَد

رتاب آهَصؿي

ًگشؽ:

راتل ػياس اٌج ساِّ
چااگش يضسي

ايوٌي ٍ تْذاؿت:
سػايت اسنًََهي دس ٌّگام راس تا راهپيَتشتَجْات صيؼت هييطي:
-

11

اػتاًذاسد آهَصؽ
 -تشنِي تيليل آهَصؽ

عٌَاى:

صهاى آهَصؽ

هذيشيت ا ت
ًظشي

ػولي

جوغ

2

4

6

داًػ ،هْارتً ،گرغ ،ایوٌي

تجْيسات ،اتسار ،هَاد

تَجْات زیعت هحيطي هرتثط

هصرفي ٍ هٌاتع آهَزؼي

2

داًؾ:

ساياًِ
ٍايت تشد

هؼأ ِ ا ت

هاطيك ٍايت تشد

هـاّذُ ا ت

ديتا اشٍطرتَس

رَريّا

راغز

ا ت جلؼِ

اشدُ ديتا اشٍطرتَس

ا ت تشًاهِ راستشدي

 DVDخام
خَدراس

هشٍسي تش نضيٌِّاي هذيشيت ا ت

Cool disk

4

هْاست:

هيض ساياًِ
كٌذ ي نشداى

اًتمال اطالػات تيي كفيات

تجْيضات اتلال تِ ايٌتشًت

ايكشتٌذي ا ت جلؼِ

 DVDآهَصؿي ًشم افضاس

ًگشؽ:

هشتَطِ

-

 DVDديكـٌشي اًگليؼي تِ

-

فاسػي
رتاب آهَصؿي

ايوٌي ٍ تْذاؿت:

راتل ػياس اٌج ساِّ

-سػايت اسنًََهي دس ٌّگام راس تا راهپيَتش

چااگش يضسي

تَجْات صيؼت هييطي:
-

11

اػتاًذاسد آهَصؽ
 -تشنِي تيليل آهَصؽ

عٌَاى:

صهاى آهَصؽ

تأييذ اػتثاس
ًظشي

ػولي

جوغ

2

4

6

داًػ ،هْارتً ،گرغ ،ایوٌي

تجْيسات ،اتسار ،هَاد

تَجْات زیعت هحيطي هرتثط

هصرفي ٍ هٌاتع آهَزؼي

2

داًؾ:

ساياًِ
ٍايت تشد

ؿٌاخت تأييذ اػتثاس

هاطيك ٍايت تشد

رٌتشلّاي تأييذ اػتثاس

ديتا اشٍطرتَس
راغز
اشدُ ديتا اشٍطرتَس
4

هْاست:

 DVDخام
خَدراس

راس تا تأييذ اػتثاس

Cool disk

راس تا رٌتشلّاي تأييذ اػتثاس

هيض ساياًِ
كٌذ ي نشداى
تجْيضات اتلال تِ ايٌتشًت
 DVDآهَصؿي ًشم افضاس

ًگشؽ:

هشتَطِ

-

 DVDديكـٌشي اًگليؼي تِ

-

فاسػي
رتاب آهَصؿي

ايوٌي ٍ تْذاؿت:

راتل ػياس اٌج ساِّ

-سػايت اسنًََهي دس ٌّگام راس تا راهپيَتش

چااگش يضسي

تَجْات صيؼت هييطي:
-
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اػتاًذاسد آهَصؽ
 -تشنِي تيليل آهَصؽ

عٌَاى:

صهاى آهَصؽ

راس تا رٌتشلّا
ًظشي

ػولي

جوغ

2

4

6

داًػ ،هْارتً ،گرغ ،ایوٌي

تجْيسات ،اتسار ،هَاد

تَجْات زیعت هحيطي هرتثط

هصرفي ٍ هٌاتع آهَزؼي

2

داًؾ:

ساياًِ
ٍايت تشد

تمَين

هاطيك ٍايت تشد

AdRotator

ديتا اشٍطرتَس

كفيات تا چٌذيي ًوا

راغز

رٌتشلّاي راستش

اشدُ ديتا اشٍطرتَس

نشافيك اَيا

 DVDخام

GridView

خَدراس
Cool disk

FormView ٍ DetailsView

هيض ساياًِ
4

هْاست:

كٌذ ي نشداى
تجْيضات اتلال تِ ايٌتشًت

فشهتتٌذي GridView

 DVDآهَصؿي ًشم افضاس

اًتخاب سديف GridView

هشتَطِ

ٍيشايؾ دس GridView

 DVDديكـٌشي اًگليؼي تِ

هشتةػاصي ٍ كفيِتٌذي GridView

فاسػي

ًگشؽ:

رتاب آهَصؿي
راتل ػياس اٌج ساِّ

-

چااگش يضسي

ايوٌي ٍ تْذاؿت:
سػايت اسنًََهي دس ٌّگام راس تا راهپيَتشتَجْات صيؼت هييطي:
-
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اػتاًذاسد آهَصؽ
 -تشنِي تيليل آهَصؽ

عٌَاى:

صهاى آهَصؽ

تكاسنيشي ؿيَُّا ،تنّا ٍ كفيات اكلي
ًظشي

ػولي

جوغ

2

4

6
تجْيسات ،اتسار ،هَاد

داًػ ،هْارتً ،گرغ ،ایوٌي

هصرفي ٍ هٌاتع

تَجْات زیعت هحيطي هرتثط

آهَزؼي
2

داًؾ:
ؿيَُّا
تنّا
اكَل كفيات اكلي
كفيات اكلي ايـشفتِ

4

هْاست:
راس تا ؿيَُّا
راس تا تنّا
راس تا كفيات اكلي
راس تا كفيات اكلي ايـشفتِ
ًگشؽ:
ايوٌي ٍ تْذاؿت:
سػايت اسنًََهي دس ٌّگام راس تا راهپيَتشتَجْات صيؼت هييطي:
-
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ساياًِ
ٍايت تشد
هاطيك ٍايت تشد
ديتا اشٍطرتَس
راغز
اشدُ ديتا اشٍطرتَس
 DVDخام
خَدراس
Cool disk
هيض ساياًِ
كٌذ ي نشداى
تجْيضات اتلال تِ ايٌتشًت
 DVDآهَصؿي ًشم افضاس
هشتَطِ
 DVDديكـٌشي اًگليؼي
تِ فاسػي
رتاب آهَصؿي
راتل ػياس اٌج ساِّ
چااگش يضسي

اػتاًذاسد آهَصؽ
 -تشنِي تيليل آهَصؽ

عٌَاى:

صهاى آهَصؽ

ايوايؾ ٍبػايت
ًظشي

ػولي

جوغ

2

4

6

داًػ ،هْارتً ،گرغ ،ایوٌي

تجْيسات ،اتسار ،هَاد هصرفي

تَجْات زیعت هحيطي هرتثط

ٍ هٌاتع آهَزؼي

2

داًؾ:

ساياًِ
ٍايت تشد

ًمـِّاي ػايت

هاطيك ٍايت تشد

ًگاؿت ٍ هؼيشياتي URL

ديتا اشٍطرتَس

رٌتشل SiteMapPath

راغز
اشدُ ديتا اشٍطرتَس

رٌتشل TreeView

 DVDخام

رٌتشل Menu

خَدراس
Cool disk

4

هْاست:

هيض ساياًِ
كٌذ ي نشداى

اػتفادُ اص ًمـِّاي ػايت

تجْيضات اتلال تِ ايٌتشًت

اػتفادُ اص ًگاؿت ٍ هؼيشياتي URL

 DVDآهَصؿي ًشم افضاس هشتَطِ
 DVDديكـٌشي اًگليؼي تِ

اػتفادُ اص رٌتشل SiteMapPath

فاسػي

اػتفادُ اص رٌتشل TreeView

رتاب آهَصؿي

اػتفادُ اص رٌتشل Menu

راتل ػياس اٌج ساِّ
چااگش يضسي

ًگشؽ:
ايوٌي ٍ تْذاؿت:
سػايت اسنًََهي دس ٌّگام راس تا راهپيَتشتَجْات صيؼت هييطي:
-
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اػتاًذاسد آهَصؽ
 -تشنِي تيليل آهَصؽ

عٌَاى:

صهاى آهَصؽ

تكاسنيشي اكَل ٍ هثاًي ADO.NET
ًظشي

ػولي

جوغ

2

4

6

داًػ ،هْارتً ،گرغ ،ایوٌي

تجْيسات ،اتسار ،هَاد

تَجْات زیعت هحيطي هرتثط

هصرفي ٍ هٌاتع آهَزؼي

2

داًؾ:

ساياًِ
ٍايت تشد

ؿٌاخت اايگاُ دادُ

هاطيك ٍايت تشد

همذهات SQL

ديتا اشٍطرتَس

هذل تأهيي رٌٌذُ دادُ

راغز
اشدُ ديتا اشٍطرتَس
 DVDخام
خَدراس
4

هْاست:

Cool disk

هيض ساياًِ

ايكشتٌذي اايگاُ دادُ

كٌذ ي نشداى

دػتياتي هؼتمين تِ دادُّا

تجْيضات اتلال تِ ايٌتشًت

دػتياتي دادُ غيشهتلل

 DVDآهَصؿي ًشم افضاس
هشتَطِ

ًگشؽ:

 DVDديكـٌشي اًگليؼي تِ

-

فاسػي

ايوٌي ٍ تْذاؿت:

رتاب آهَصؿي
راتل ػياس اٌج ساِّ
چااگش يضسي

سػايت اسنًََهي دس ٌّگام راس تا راهپيَتشتَجْات صيؼت هييطي:
-
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اػتاًذاسد آهَصؽ
 -تشنِي تيليل آهَصؽ

عٌَاى:

صهاى آهَصؽ

راس تا اًمياد دادُ
ًظشي

ػولي

جوغ

2

4

6
تجْيسات ،اتسار ،هَاد
هصرفي ٍ هٌاتع آهَزؼي

2

داًؾ:

ساياًِ
ٍايت تشد

هؼشفي اًمياد دادُ

هاطيك ٍايت تشد

اًمياد دادُ يك همذاسي

ديتا اشٍطرتَس

اًمياد دادُ تا همذاس تكشاسي

راغز

رٌتشلّاي هٌثغ دادُ

اشدُ ديتا اشٍطرتَس
 DVDخام
خَدراس
Cool disk

4

هْاست:

هيض ساياًِ

تكاسنيشي اًمياد دادُ

كٌذ ي نشداى

تكاسنيشي اًمياد دادُ يك همذاسي

تجْيضات اتلال تِ ايٌتشًت
 DVDآهَصؿي ًشم افضاس

تكاسنيشي اًمياد دادُ تا همذاس تكشاسي

هشتَطِ

تكاسنيشي رٌتشلّاي هٌثغ دادُ

 DVDديكـٌشي اًگليؼي تِ
فاسػي

ًگشؽ:

رتاب آهَصؿي

-

راتل ػياس اٌج ساِّ
چااگش يضسي

ايوٌي ٍ تْذاؿت:
سػايت اسنًََهي دس ٌّگام راس تا راهپيَتشتَجْات صيؼت هييطي:
-
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اػتاًذاسد آهَصؽ
 تشنِي تيليل آهَصؽعٌَاى:

صهاى آهَصؽ

راس تا فايلّا ٍ اػتشينّا
ًظشي

ػولي

جوغ

2

4

6

داًػ ،هْارتً ،گرغ ،ایوٌي

تجْيسات ،اتسار ،هَاد

تَجْات زیعت هحيطي هرتثط

هصرفي ٍ هٌاتع آهَزؼي
2

داًؾ:

ساياًِ
ٍايت تشد

فايلّاي ٍب
تشًاهِّاي راستشدي ٍب

ديتا اشٍطرتَس

اطالػات ػيؼتن فايل

راغز

هاطيك ٍايت تشد

اشدُ ديتا اشٍطرتَس
 DVDخام
4

هْاست:
خَاًذى ٍ ًَؿتي دس اػتشينّا
هجاص ػاختي  uploadفايلّا

خَدراس
Cool disk
هيض ساياًِ
كٌذ ي نشداى
تجْيضات اتلال تِ ايٌتشًت
 DVDآهَصؿي ًشم افضاس
هشتَطِ
 DVDديكـٌشي اًگليؼي تِ
فاسػي
رتاب آهَصؿي
راتل ػياس اٌج ساِّ

ًگشؽ:

چااگش يضسي

ايوٌي ٍ تْذاؿت:
سػايت اسنًََهي دس ٌّگام راس تا راهپيَتشتَجْات صيؼت هييطي:
18

اػتاًذاسد آهَصؽ
 -تشنِي تيليل آهَصؽ

عٌَاى:

صهاى آهَصؽ

راس تا XML
ًظشي

ػولي

جوغ

2

4

6

داًػ ،هْارتً ،گرغ ،ایوٌي

تجْيسات ،اتسار ،هَاد

تَجْات زیعت هحيطي هرتثط

هصرفي ٍ هٌاتع آهَزؼي

2

داًؾ:

ساياًِ
ٍايت تشد

همذهات XML

هاطيك ٍايت تشد

رالعّاي XML

ديتا اشٍطرتَس

تأييذ اػتثاس XML

راغز
اشدُ ديتا اشٍطرتَس
 DVDخام
4

هْاست:

خَدراس
Cool disk

ًوايؾ  XMLتثذيل XML

هيض ساياًِ

تثذيل XML

كٌذ ي نشداى
تجْيضات اتلال تِ ايٌتشًت
 DVDآهَصؿي ًشم افضاس

ًگشؽ:

هشتَطِ

-

 DVDديكـٌشي اًگليؼي تِ

ايوٌي ٍ تْذاؿت:

فاسػي

-سػايت اسنًََهي دس ٌّگام راس تا راهپيَتش

رتاب آهَصؿي
راتل ػياس اٌج ساِّ
چااگش يضسي

تَجْات صيؼت هييطي:
-
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اػتاًذاسد آهَصؽ
 -تشنِي تيليل آهَصؽ

عٌَاى:

صهاى آهَصؽ

تكاسنيشي اكَل ٍ هثاًي اهٌيت
ًظشي

ػولي

جوغ

2

9

11

داًػ ،هْارتً ،گرغ ،ایوٌي

تجْيسات ،اتسار ،هَاد

تَجْات زیعت هحيطي هرتثط

هصرفي ٍ هٌاتع آهَزؼي

2

داًؾ:

ساياًِ
ٍايت تشد

ؿٌاخت اهٌيت

هاطيك ٍايت تشد

ا شاص َّيت ٍ تؼييي ك دػتشػي

ديتا اشٍطرتَس

ا شاص َّيت Forms

راغز

ا شاص َّيت Windows

اشدُ ديتا اشٍطرتَس
 DVDخام
9

هْاست:

خَدراس
Cool disk

تكاسنيشي اهٌيت

هيض ساياًِ

راس تا ا شاص َّيت ٍ تؼييي ك دػتشػي

كٌذ ي نشداى

راس تا ا شاص َّيت Forms

تجْيضات اتلال تِ ايٌتشًت
 DVDآهَصؿي ًشم افضاس

راس تا ا شاص َّيت Windows

هشتَطِ
 DVDديكـٌشي اًگليؼي تِ
فاسػي
رتاب آهَصؿي

ًگشؽ:

راتل ػياس اٌج ساِّ

ايوٌي ٍ تْذاؿت:

چااگش يضسي

سػايت اسنًََهي دس ٌّگام راس تا راهپيَتشتَجْات صيؼت هييطي:
-
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اػتاًذاسد آهَصؽ
 -تشنِي تيليل آهَصؽ

عٌَاى:

صهاى آهَصؽ

راس تا ػزَيت ٍ اشٍفايلّا
ًظشي

ػولي

جوغ

2

9

11

داًػ ،هْارتً ،گرغ ،ایوٌي

تجْيسات ،اتسار ،هَاد

تَجْات زیعت هحيطي هرتثط

هصرفي ٍ هٌاتع آهَزؼي

2

داًؾ:

ساياًِ
ٍايت تشد

هخضى دادُ ػزَيت

هاطيك ٍايت تشد

رٌتشلّاي اهٌيتي

ديتا اشٍطرتَس

اهٌيت هثتٌي تش ًمؾ

راغز

ؿٌاخت اشٍفايلّا

اشدُ ديتا اشٍطرتَس
 DVDخام
9

هْاست:

خَدراس
Cool disk

راس تا هخضى دادُ ػزَيت

هيض ساياًِ

راس تا رٌتشلّاي اهٌيتي

كٌذ ي نشداى

راس تا اهٌيت هثتٌي تش ًمؾ

تجْيضات اتلال تِ ايٌتشًت
 DVDآهَصؿي ًشم افضاس

راس تا ؿٌاخت اشٍفايلّا

هشتَطِ

اػتفادُ اص SqlProfileProvider

 DVDديكـٌشي اًگليؼي تِ
فاسػي

ًگشؽ:

رتاب آهَصؿي

-

راتل ػياس اٌج ساِّ
چااگش يضسي

ايوٌي ٍ تْذاؿت:
سػايت اسنًََهي دس ٌّگام راس تا راهپيَتشتَجْات صيؼت هييطي:
-
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 تشنِ اػتاًذاسد تجْيضاتتعذاد

تَضيحات

ًام

ردیف

هؽخصات فٌي ٍ دليك

1

ساياًِ

اٌتيَم 5ياتاالتش

1

ترای دٍ ًفر

2

ديتا اشٍطرتَس

ٍيظُ راسناُ

1

ترای وارگاُ

3

اشدُ ديتا اشٍطرتَس

ٍيظُ راسناُ

1

ترای وارگاُ

4

هيض ساياًِ

دٍ ًفشُ آهَصؿي

1

ترای دٍ ًفر

5

كٌذ ي نشداى

آهَصؿي

1

ترای ّر ًفر

6

چااگش يضسي

ػياُ ٍ ػفيذ ياسًگي

1

ترای وارگاُ

7

تجْيضات اتلال تِ ايٌتشًت

خطَط هٌاػة اتلال

1

ترای وارگاُ

8

ٍايت تشد

هؼوَ ي

1

ترای وارگاُ

تَجِ:
 -تجْيسات ترای یه وارگاُ تِ ظرفيت ً 15فر در ًظر گرفتِ ؼَد .
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 -تشنِ اػتاًذاسد هَاد

ردیف

ًام

هؽخصات فٌي ٍ دليك

تعذاد

تَضيحات

1

هاطيك ٍايت تشد

هؼوَ ي

5عذد

ترای وارگاُ

2

راغز

هؼوَ ي

100تري

ترای دًٍفر

3

 DVDخام

هؼوَ ي

4عذد

ترای دًٍفر

4

خَدراس

هؼوَ ي

2عذد

ترای دًٍفر

5

راتل ػياس اٌج ساِّ

داساي اتلال صهيي

1عذد

ترای ّرظيعتن

تَجِ:
 -هَاد تِ ازاء یه ًفر ٍ یه وارگاُ تِ ظرفيت ً 15فر هحاظثِ ؼَد .
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 تشنِ اػتاًذاسد اتضاستعذاد

تَضيحات

ًام

ردیف

هؽخصات فٌي ٍ دليك

1

Cool disk

4نيگاتايت ياتاالتش

1

ترای دًٍفر

2

 DVDآهَصؿي ًشم افضاس هشتَطِ

ًؼخِّاي 2010

1

ترای دًٍفر

3

 DVDديكـٌشي اًگليؼي تِ

تشٍص ٍ جذيذ

1

ترای دًٍفر

فاسػي

تَجِ:
 -اتسار تِ ازاء ّر ظِ ًفر هحاظثِ ؼَد .
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 هٌاتغ ٍ ًشم افضاسّاي آهَصؿي (اكلي هَسد اػتفادُ دس تذٍيي ٍ آهَصؽ اػتاًذاسد)سديف

ػٌَاى هٌثغ يا ًشم افضاس

هَ ف

هتشجن

ػال

هيل

ًاؿش يا تَ يذ

ًـش

ًـش

رٌٌذُ

1

Apress.Beginning.ASP.NET.4.in.CSharp.2010.Aug.2010

Matthew
MacDonald

2010

Apress

2

Microsoft ASP.NET 4 Step by Step

Matthew

2010

Microsoft

3

Programming Microsoft ASP.NET 4

MacDonald
Dino Esposito

2011

Press
Microsoft
Press

 ػايش هٌاتغ ٍ هيتَاّاي آهَصؿي (ايـٌْادي نشٍُ تذٍيي اػتاًذاسد) ػالٍُ تش هٌاتغ اكليسديف

ًام رتاب يا جضٍُ

ػال ًـش

هَ ف  /هَ فيي

1

Visual C#2010

John
Sharp

-

هتشجن/

هيل ًـش

ًاؿش

هتشجويي

2010
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Microsoft Microsoft

تَوييات

فْشػت ػايتّاي لاتل اػتفادُ دس آهَصؽ اػتاًذاسد
سديف

ػٌَاى

ػايت هارشٍػافت

1

ػايتّاي ديگش آهَصؽ C#

2
3
4
5
6
7
8
9
10

26

