
 

 

 Zتا A دوره جامع 
 
 

  

 :    به صورت کامال عملی دوره آموزشی برنامه نویسی اندرویدسرفصلهای 

  
  

  فصل اول(آشنایی با جاوا
 معرفی مفهوم برنامه نویسی و اهداف آن

 معرفی ویژگی های زبان جاوا و تفاوتهای آن با سایر زبانها

 مفهوم انتزاعمعرفی 

 توزیع های جاوا

 JDK آشنایی با

  

 

 فصل دوم( نصب و راه اندازی نرم افزارها
 JDK 1.8 نصب

 Eclipse آشنایی با محیط برنامه نویسی

 intellj Idea آشنایی با محیط برنامه نویسی

 Android studio آشنایی با محیط برنامه نویسی

 ایجاد پروژه جاوا

 

 ها فصل سوم( متغیر ها ، شرط
 تعریف متغیر در زبان جاوا

 کلمات رزرو شده در جاوا

 آشنایی با عملگر ها

 ترتیب عملگرها

 if شرط ها

 if-else if شرط های تو در تو

Switch case 

 if else  بررسی شرط های رشته ای در

 type casting تبدیل نوع

  

 

 آرایه -فصل چهارم( حلقه های 
 اشنایی با مفهوم حلقه ها

 for حلقه
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 whil حلقه

 do while حلقه

 for each حلقه

 ایجاد کردن آرایه

 آرایه های دوبعدی و چند بعدی

  

  

 

 فصل پنجم( کار با توابع تاریخ و زمان
 آشنای با مفاهمیم تاریخ و زمان در جاوا

 Date امکانات جاوا برای

 Date آشنایی با کالس

 بدست آوردن تاریخ و زمان جاری

 تبدیالت تاریخ در جاوا

 بدست آوردن تاریخ شمسی در جاوا

  

 

 فصل ششم( اشنایی با شی گرایی در جاوا
 آشنایی با مفهوم برنامه نویسی شی گرایی

 object اشنایی با مفهوم ابجکت

 ایجاد کردن کالس

 ایجاد کردن یک شی از نوع کالس ها

 آشنایی با کپسوله سازی کالس ها

 ارث بری کالس ها

 Abstract class آشنایی با

interface class 

Enum class 

 آشنایی با پکیج در جاوا

  

  

 اندروید استودیو فصل هفتم(فریمورک اندروید و راه اندازی
 آشنایی با اندروید

 الیه های نرم افزاری اندروید

 کتابخانه های اندروید

 Oreoورژن های مختلف اندروید از ابتدا تا 

 نصب و راه اندای اندروید استودیو

 نیازمندی مورد نیاز برای اندروید استودیو

 آشنایی با اندروید استودیو

 AVD ماشین مجازی اندروید

http://android-learn.ir/


 

 

 genymotion ماشین مجازی

 آشنایی با دیباگ پروژه در اندروید استودیو

 در اندروید استودیو Kotlin آشنایی با

  

  

 

 و اکتیویتی اندروید ( SDKفصل هشتم
 ساختار پروژه های اندروید

 آشنایی با فایل مانیفست

 ساختار فایل مانیفست

 اندروید SDK آشنایی با

 آشنایی با اکتیوتی و مفهوم اکتویتی در اپلیکیشن های اندروید

 Life Cycle چرخه حیات اکتیوتی

  

 

 ListView ها و  Viewفصل نهم( فرگمنت،
 آشنایی با فرگمنت

View ها در اندروید 

 آشنایی با ویجت های اندروید

 سایر استاندارد تصاویر در اندروید

  

 

 Intent filters ها و Intent(فصل دهم
 Intent آشنایی با

 Intent انتقال اطالعات توسط

 Intent ارتباط بین اکتیویتی ها با

  

 

 های سفارشی View های اندروید و Layout (فصل یازدهم
 Layout آشنایی با مفاهیم

 طراحی واسط کاربری برای سایز های مختلف 

Layout های چند زبانه 

 های سفارشی View ساخت

 پیاده سازی اپلیکیشن های چند زبانه در اندروید

  

 

 و متریال دیزاین Themeفصل دوازدهم( منابع اندروید،
 معرفی 

 منابع اندروید
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Theme دهای اندروی Style ها 

 در طراحی اپلیکیشن Material Design بکار گیری

  

 

 WebView دیالوگ ها،منوها و-اندروید Ui(فصل سیزدهم
 دیالوگ ها

AlertDialog 

 اکتیویتی دیالوگ ها

 منوها

OptionMenu 

  

 

 فصل چهاردهم(ذخیره سازی اطالعات
 روش های ذخیره سازی اطالعات در اندروید

SharedPrefrences 

 باط با اینترنتارت

  

 

 Sqlite فصل پانزدهم(ذخیره سازی اطالعات با دیتابیس
 معرفی دیتابیس در اندروید

 در اندروید Sqlite پیاده سازی دیتابیس

 افزودن اطالعات به دیتابیس

 ویرایش اطالعات در دیتابیس

 حذف اطالعات در دیتابیس

 نمایش اطالعات در دیتابیس

  

  

 

 در اندروید Notification(فصل شانزدهم
 در اندروید Notification پیاده سازی

Notification های سفارشی 

 Notification طراحی واسط کاربری برای

 Pending Intent آشنایی با 

Notification  8در اندروید 

  

  

 

 ،ویبرهwifi،شبکه ها ،بلوتوث ، Sms(فصل نوزدهم
 SMS ارسال



 

 

 دریافت پیامک

 بلوتوثروشن کردن 

 Wifi روشن کردن

Detect کردن wifi 

 کنترل کردن ویبره دستگاه

  

 

 فصل بیستم( خروجی نهایی

 Sign برایKeyایجاد

 Apk ایجاد خروجی نهایی

 
 
 
 


