
 

 

 

 

 

 ios یسیبرنامه نو

دوره اصول  نیدر ا توانندیکه مخاطبان دوره م باشدیم یآموزش یدوره ها نیاز جذاب تر یکی،  ios یسیبرنامه نو یآموزش دوره

 لیموبا یها شنیکینموده و شروع به کسب درآمد در حوزه اپل یساز ادهیو پ یرا طراح  ios تحت یها شنیکیاپل یطراح

جهت ورود به بازار  یعیدوره گام بزرگ و سر یمطرح شده در سرفصلها یبا کسب مهارت ها توانندیدوره م نی.کاربران اندینما

ده ها هزار نرم  نکیکسب درآمد کنند.هم ا یمجار یشده خود در فضا یطراح یاپل برداشته و با انتشار برنامه ها یها شنیکیاپل

 یآور منبع درآمدها رتیح یافزارها با دانلود ها رمن نیاز ا یشمار یمنتشر شده که تعداد ب ینترنتیا یدر فضا لیافزار تحت موبا

برنامه  یدر دروه آموزش نکیهم ا دیدار لیموبا یطراح خود بوده اند.اگر قصد ورود به بازار نرم افزارها یبرا یونیلیم نیچند

 دیشرکت کن ios  یسینو

 دوره: نیا یکل اهداف

 

 iosعامل  ستمیس آموزش

 iosدر  یرابط کاربر یبا اصول طراح ییآشنا

 Xcode طیکامل با مح ییآشنا

 Swift یسیبا زبان برنامه نو ییآشنا

 iOSوب در  یها سیبه وب سرو تسلط

 iPhone یدستگاه ها یبرنامه برا یطراح

 اپل شنیکیاپل یورود به بازار کار طراح ییتوانا

 مشخصات دوره :

  یسیبرنامه نو میفاهبا م یی: آشناازیشنیپ

 ساعت 40)در مجموع  یتحت پروژه(  به صورت کارگاه یجلسه  ) کارگاه کامال عمل 10زمان دوره:   مدت

و کامال  نترنتیو متصل به ا NetSupportروز به صورت شبکه تحت  یها ستمی: آموزش در البراتوار مجهز به س یژگیو

 انجام خواهد گرفت.  یتحت پروژه عمل وینتراکتیا



 

 

 :    یبه صورت کامال عمل ios یسیبرنامه نو یدوره آموزش یسرفصلها

  

  

 

 ios یسیبرنامه نو ینرم افزارها یاول(و راه انداز فصل

 iOSبا  ییآشنا

 iOS ینرم افزار یها هیال

 از ابتدا  iosمختلف  یها ورژن

 xcodeیو راه اندا نصب

 xcodeیبرا ازیمورد ن یازمندین

 xCode طیبا مح ییآشنا

 Similator یانداز راه

 StoryBoardبا  ییآشنا 

  

 

 swift یسیدوم( آموزش زبان برنامه نو فصل

 ؟ ستیچ swift زبان

 swiftزبان  خچهیتار

 swiftها در  ریمتغ فیتعر

 swift یدستورات شرط 

 swiftتکرار  یها حلقه

 swiftدر  هیآرا



 

 

 swiftدر   function فیتعر

type casting  درswift 

 swiftبا رشته ها در  ییآشنا

 : swiftدر  Object oreinted آموزش

 یسیدر برنامه نو ییگرا یش مفوم

 swiftکالس در  جادیا

 swiftدر  Capsolation یبا کالس ها ییآشنا

 swiftدر  وراثت

init  در کالسswift 

 swiftدر  Enumکالس  فیتعر

 swiftدر  Singletonکالس ها  جادیا

 Generic یکالس ها جادیا

 Swiftها در  Closureو کار با  آموزش

 Playgroundسوم(  فصل 

 Playgroundبا  ییآشنا

 PlayGroundدر  swiftدستورات  یاجرا

 swiftدر  نگیباگید

  

 یرابط کاربر یچهارم( طراح فصل

 Swift (User interface Layouts) یدر پروژه ها شنیکیظاهر اپل یقالب و طرح کل یطراح آموزش

 Button,label,Text,View یبا کنترل ها ییآشنا

 Swift 3فرض در  شیاستاندارد و پ یها کونیاستفاده از آ آموزش



 

 

 Swift (Side menu bars) شنیکیدر اپل side menu bar ایصفحه  ینوار منو در کناره  یساز ادهیپ آموزش

  

 پنجم( اکشن ها  فصل

 Swift یها شنیکیها در اپل Outletا و ه Actionکار با  آموزش

  Sqlite سیتابیپنجم( د فصل 

 Sqliteبا  ییآشنا

 Sqlبا دستوران استاندارد  ییآشنا

 Sqliteدر  یریگ ستیل 

 Sqliteاطالعات در  افزودن

  

  

 

  

  

  

  

 


