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سرفصل ّبی آهَزضی طراحی سبیت طجق استبًدارد جْبًی SEO
ایي دٍرُ ثِ طَر کلی  120سبعت آهَزضی را ضبهل هی ضَد ،کِ
آهَزش ّبی هقدهبتی

 70سبعت اٍّل

 HTML, CSS, JavaScript, Jquery, PHPرا پَضص

هی دّدً ٍ ،تیجِ آى تَاًوٌد ضدى کبرآهَز ثِ دٍ هْبرت زیر هی ثبضد:
 .1طرحی کبهل ظبّر ٍ قبلت یک سبیت .
 .2اعوبل عولکرد هٌطقی رٍی سبیت ثِ طَریکِ سبیت طراحی ضدُ ثِ طَر
پَیب ثب کبرثر در تعبهل ثبضد .
 50سبعت دٍم ،آهَزش ّبی پیطرفتِ ی

HTML, CSS, JavaScript, Jquery,

ً ٍ PHPین ًگبّی ثِ ًرم افسارّبی تَلید هحتَا ٍ اصَل استبًدارد سئَ را ضبهل
هی ضَد ،کِ در پبیبى  50سبعت دٍم کبر آهَز قبدر ثِ اعوبل تٌظیوبت پیطرفتِ
رٍی طراحی ّبی خَد در هرحلِ هقدهبتی هی ثبضد.

سرفصل ّبی :Part1
HTML
 هفبّین ٍ هقدهبت HTML
 هعرفی ٍ هقبیسِ اًَاع ٍیرایطگرّبیHTML
 هفَْم ٍ SEOاّویت آى














هفبّین Tag, Attribute, Variable, Entity
Doc type tag
html, head, body tags
Comment tag
Meta tag
Paragraph tag
Heading tag
Style tag
Quotations tag
Text Formatting tags
List tag
Div tag
Link Building tag







Image tag
Table tag
Form tag
Media tag
Color tag

CSS
استبیل عٌبصر:

 استایل پس زمیىٍ َا


استایل مته َا

 استایل فًوت َا
 استایل لیىک َا
 استایل لیست َا
 استایل جذايل

سبختبر ٍ الیِ ثٌدی ثبکس ّب:
 حاضیٍ )(Border

 خطًط بیريوی )(Outline
 فاصلٍ از لبٍ بیريوی باکس )(Margin

 فاصلٍ از لبٍ داخلی باکس )(Padding

Javascript
آمًزش مقذماتیJavascript

PHP
آمًزش مقذماتیPHP

سرفصل ّبی :Part 2
آهَزش HTML 5
آهَزش HTML Graphics
 CSSپیطرفتِ:
 گريَبىذی ي عىاصر تًدرتً)(Grouping/Nesting
 ابعاد عىاصر)(Dimension

 وحًٌ ومایص عىاصر)(Display
 مًقعیت دَی بٍ عىاصر)(Positioning

(Floating) چیذمان عىاصر ضىاير
(Align) راست چیه ي يسط چیىی عىاصر، چپ چیه
(Pseudo-class) ضبٍ کالس َا

(Pseudo-element) ضبٍ عىاصر
(Navigation Bar) وًار مىً افقی
(Image Gallery ) گالری تصايیر
(Image Opacity) ضفافیت تصايیر

(Image Sprites) تکىیک ومایص تصايیر َمجًار
(Media Types) اوًاع رساوٍ َا

(Attribute Selectors) اوتخاب عىاصر تًسط صفت
Javascript  اضیا در
DOM  آمًزش مذل
BOM  آمًزش مذل
Javascript  کتابخاوٍ َای
Javascript مثال َای



PHPٍ آمًزش پیطرفت

ٌ آمًزش پایگاٌ داد

PHP  درXML  آمًزش
PHP  درAjax  آمًزش

Thanks in advance,
Center Specialized Courses,
A.Alijani

 آمًزش ضی گرایی

