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 (معرفی دوره جامع شناسایی هوشمند و کاربردهای آن)  فصل اول
 jd.comدر انبار شرکت  شنیکاربرد اتوم شیمان •
 ؟شوند یم یدوره معرف ن یدر ا ییها یچه تکنولوژ  •
 ست؟یچ شنیاتوم یعمل   یکاربردها •
 ALIENدر انبار شرکت   شنیمراحل اتوم شینما •
 ( Label) بلی نمونه ل کیو  دریدو نمونه بارکدر یمقدمات یمعرف •
 در حمل و نقل شنیاتوم یکاربرد تکنولوژ  یمعرف •
 اب یغ-در حضور شنیاتوم یکاربرد تکنولوژ  یمعرف •
 در مدارس شنیکاربرد اتوم شینما •
 مارستان ی و ب ی در مراکز درمان یابیو رد ییکاربرد شناسا یمعرف •
 مارستان یدر ب ونیو اتوماس یابیرد  ضرورت استفاده از حیتشر  •
 ی در دامدار  یابیو رد ییکاربرد شناسا یمعرف •
 ی دیدر تولهوشمند  ییکاربرد شناسا یمعرف •
 در موزه شناسایی هوشمندکاربرد  یمعرف •
 نگیدر کنترل تردد و پارک شناسایی هوشمندکاربرد  یمعرف •
 در شرکت و دانشگاه شناسایی هوشمندکاربرد  یمعرف •
 ی سنج تیدر هو شناسایی هوشمندرد کارب یمعرف •
 و ... یابی تیموقع ،یبانک ،یدانشگاه یحوزه ها ر یدر حوزه پرداخت و سا شناسایی هوشمنداربرد ک  یمعرف •
 RFIDچند نمونه تگ   یمعرف •
 چند نمونه بارکد  یمعرف •
 به کار رفته در اسکن اثر انگشت یتکنولوژ  یمعرف •
 سقف  ریز یابیر یخودکار در مس شناساییکاربرد  یمعرف •
 ی ا رهیفروشگاه زنج کی شنیکیخودکار در اپل شناساییکاربرد  شینما •
 چهره صیتشخ قی در پرداخت از طر  شناسایی هوشمندکاربرد  شینما •
 هوشمند  چهره  ص  یتشخ ی  تکنولوژ  یمعرف •
 RFID  فر یفرض ما ش ینرم افزار پ ه یاول یمعرف •
 PDA (Personal Digital Assistant)دستگاه  ه یاول یمعرف •
 PDAدستگاه  یایمزا یرفعم •
 درینوع دستگاه بارکدر کی یمعرف •

 



 

 

 ( (Data Baseطراحی پایگاه داده )وم ) فصل د
 ست؟ی( چData Baseداده ) گاهیاپ •
 ست؟ یداده چ گاهیپا تیر یمد ستمیمفهوم س •
 داده گاهیپا تیر یمد ستمیس مدل  14 یمعرف •
 Relation database management systemهمان  ای( RDBMS) تیاهم  ان یب •
 SQL Server 2017 حی مراحل نصب صح  حیتشر  •
 SQL server Management Studioکاربرد و نقش  یمعرف •
 در نرم افزار  دیجد سی تابید کیروش ساخت  •
 در نرم افزار  Tableساخت  •
 در نرم افزار  columnساخت  •
 در نرم افزار  Primary Keyساخت  •
 افزار رم ( در نcolumnبه ستون )  Primary Key کیاختصاص دادن  •
 و ...  char, varchar, text یها  Data Type ی انواعمعرف •
 ( یعدد یها Databaseبه حفظ تعداد کاراکتر  ازی)جهت عدم ن کروسافتیمرجع ما  تیوب سا یمعرف •
 در نرم افزار  nullمفهوم  یمعرف •
 کرد؟ دیاچه ب مشکل نیحل ا یدهد و برا  یرا نم Database ر یمقاد ی ساز   رهینرم افزار اجازه ذخ یچه زمان •
 ( Tableجدول )  کی Editو  Design طیتفاوت مح  •
 Databaseمثال از نحوه ورود اطالعات مربوط به مدرسه در  کیارائه  •
 نرم افزار  یها table نی ب Relationships جادیا •
 و اشاره به کاربرد آن  SQL( در نرم افزار Relationshipsروابط ) اگرامیمشاهده د قهیطر  •
 در نرم افزار  indexوم مفه حیتشر  •
 در نرم افزار  دیجد  index کی جادیا قهیطر  •
 ست؟یچ  CRUDو  QUERYمفهوم  •
 ست؟یچ SQLدر نرم افزار   VIEWمفهوم  •
 ست؟ یچ  SQLدر نرم افزار  Stored Procedureمفهوم  •
 ست؟یچ SQL( در Transactionمفهوم تراکنش ) •
 ست؟یچ SQLدر  Triggerمفهوم  •
 ی س یدر برنامه نو فاده از آنو روش است Selectابزار  یمعرف •
 ی س یو روش استفاده از آن در برنامه نو Distinctابزار  یمعرف •
 ی س یو روش استفاده از آن در برنامه نو Topابزار   یمعرف •



 

 

 ی س یو روش استفاده از آن در برنامه نو Whereابزار  یمعرف •
 is, or, and, likeمانند  یگر ید یدرک شرط ها ی مثال برا کیارائه  •
 Descو  Asc  ی به همراه معرف  یس یو روش استفاده از آن در برنامه نو Order Byابزار   یمعرف •
 count, sum, Avg, min, maxبه همراه   یس یو روش استفاده از آن در برنامه نو Group Byابزار   یمعرف •
 ی س یو روش استفاده از آن در برنامه نو Havingابزار  یمعرف •
 ی س یو روش استفاده از آن در برنامه نو outer joinو  Inner joinابزار   یمعرف •
 جدول ها  نی( بRelationارتباط )  جادیروش دوم ا یمعرف •
 SQLدر نرم افزار  Onionدستور  ایابزار  حیتشر  •
 ها  idشماره  کیاتومات  جادیا یبرا  identityاستفاده از  حیتشر  •
 انجام شود؟  یچه عمل دیجدول ها با نیزایدر د راتییتغ یاثرگذار  ی برا •
 insert( با استفاده از ابزار یدست  یگذار یروش جا ی)به جا یسیکدنو قیاز طر  سی تابید جادیروش ا حیتشر  •
 SQLدر نرم افزار  Updateابزار  یمعرف •
 sub query جاد یاز ا یبا مثال in ،not inبه همراه   SQLدر نرم افزار  Deleteابزار  یمعرف •
 و کاربرد آن در نرم افزار  viewمفهوم  حیتشر  •
 ها ندکسی روش چک کردن ا حیتشر  •
 SQL در نرم افزار include Actual Execution Planدکمه( ) و کاربرد ابزار   یمعرف •

 

  



 

 

 ((#C) برنامه نویسی سی شارپفصل سوم )
 ست؟ یشارپ چ یدات نت و س  س،یوب، سرو ندوز،یکنسول، و فهومم •
 (...و  char, string, intشارپ ) ی مورد استفاده در س یها Datatypes یمعرف •
 visual studioدر  دیجد Project کی جادیا •
 شارپ یدر نرم افزار س  writelineدستور  یاجرا  •
 شوند؟ یداخل دابل کت )"داخل دابل کت"( نوشته م یچه کلمات  •
 ست؟ یکالن چ یسم •
 شارپ چگونه است؟  یخط دستور در س کی یفرمت کل  •
 ست؟یشارپ چ یدر س ر یمفهوم متغ •
 شارپ ی( در سintوع  )از ن ر یمتغ کی ف یتعر  •
 درک بهتر عملکرد برنامه در کنسول یشارپ برا یچند برنامه ساده در س یاجرا  •
 ؟یستشارپ چ ینرم افزار س  یدر اجرا  warningو  errorتفاوت  •
 ؟ استچگونه  گر یکدیها به  Datatype لیروش تبد •
 به کامنت چگونه است؟ یدستور  یکدها لیشارپ، روش تبد یدر س •
 شارپ یدر س Writelineو  Readline یدستورها  یمعرف •
 شارپ یدر س int.parseکاربرد دستور  یمعرف •
 رها یمتغ یدسته ا ف یدر تعر  یبعد کی Arrayکاربرد  •
 شارپ یدر س clearکاربرد دستور   یمعرف •
 رها یمتغ یدسته ا  فیدر تعر  یدو بعد Arrayکاربرد  یمعرف •
 مثال کیدر قالب  boolکاربرد دستور  یمعرف •
 ست؟یشارپ چ  ی. در سtostringکاربرد  •
 شارپ  یدر س Datetime ی ر یکارگبهمثال از   کیارائه  •
 شارپ یدر س یچندبعد Array کارگیری بهمثال از   کیارائه  •
 ؟ میکن یاستفاده م Listاز دستور   Arrayاستفاده از  ی مواقع به جا ی چرا بعض •
 شارپ  یدر س Listدستور  کارگیری بهمثال از   کیارائه  •
 listمثال در دستور  کیدر قالب  clearو  RemoveAtکاربرد  یمعرف •
 مثال   کیشارپ با ارائه  یآنها در س حیو ساختار صح if ،else if  ،elseدستور  یمعرف •
 مثال  کیشارپ با ارائه  یآن در س حی)حلقه( و ساختار صح  FORدستور  یمعرف •
 مثال کیشارپ با ارائه   یآن در س  ح یو ساختار صح  WHILEدستور  یمعرف •
 ست؟یشارپ چ ی( در سExceptionهمان ) ، استثنا خطا ف یتعر  •



 

 

 در قالب دو مثال  یس یبرنامه نو یخطاها  کارگیریبه ایدر کشف و  finallyو   catchو   tryکاربرد دستور  یمعرف •
 ست؟ی شارپ چ یدر س objectو  classمفهوم  •
 ست؟یشارپ چ یس classدر  methodو  property مفهوم •
 ساختار قالب آن  یشارپ و معرف یدر س class کی جادیروش ا حیتشر  •
 از نوع کالس چگونه است؟  ر یمتغ کی فینحوه تعر  •
 ها class ی برا methodو  property جادیروش ا یمعرف •
 در قالب مثال   Mathاز کالس  گر ید یاضی)توان( و چند تابع ر pow، )قدرمطلق( abs یمعرف •
 convertتابع   ایکالس  یمعرف •
 ست؟یصفحه برنامه مشخص شده اند چ ی که باال ییها using system کاربرد •
 در قالب چند مثال ساده   Fileتابع  ایکالس  یمعرف •
 در قالب چند مثال  Directoryتابع  ایکالس  یمعرف •
 ToStringتابع   یمعرف •
 مثال  کیدر قالب  String.joinتابع  یمعرف •
 مثال  کیدر قالب  Replaceتابع   یمعرف •
 مثال  کیدر قالب  indexofتابع   یمعرف •
 مثال  کیدر قالب  Substringتابع  یمعرف •
 مثال  کیدر قالب  Trimتابع   یمعرف •

  



 

 

 (استفاده از دیتابیس در سی شارپ فصل چهارم )
 کرد؟  دیدر برنامه چه با سیتابید شینما ی راب •
 شود؟ یچگونه انجام م سی تاب یکردن اطالعات د  لتر یف •
 شارپ  یدر س Distinctدستور  یمعرف •
 شارپ یدر س  takeدستور   یمعرف •
 شارپ  یدر س OrderByدستور  یمعرف •
 مثال کی ارائهشارپ با   یدر س  سیتاب یواردکردن د ی برا insertدستور  یمعرف •
 مثال   کی ارائهشارپ با   یس سی تابیدر د راتیی تغ جادیا یبرا  Updateدستور  یمعرف •
 مثال کی ارائهها با    سیتاب ید یحذف بعض یبرا  Deleteدستور  یمعرف •
 ست؟یچ Var کاربرد دستور  •
 شده   یاز دستورات معرف یدرک بهتر برخ  یساده برا   یمثال از برنامه انباردار  کیارائه  •
 ست؟ ی( چwhileدر حلقه ) returnکاربرد دستور  •

 

  



 

 

 ((Windows Application)  ویندوز اپلیکیشنفصل پنجم )
 ست؟یچ  شنیکیاپل ندوزیفهوم وم •
 Windows Form طی مح  یو معرف ورود •
 ست؟ یچ Windows Form ط یر مح مفهوم کنترل د •
 شوند؟ یم یشامل چه موارد inputنوع   یکنترل ها •
 ها را داخل نرم افزار انتخاب کرد؟  input دیچگونه با •
 text boxنوع  input یمعرف •
 Check boxنوع  input یمعرف •
 Radio buttonنوع  input یمعرف •
 Masked text boxنوع  input یمعرف •
 Numeric Up Downنوع  input یمعرف •
 combo boxنوع  input یمعرف •
 شود؟ یها چگونه انجام م input  یبرا property جادیا •
 ست؟ یچ Maskاز نوع  propertyکاربرد  •
 شود؟ یچگونه انجام م input کی  property ر ییتغ قهیطر  •
 Numeric Up Downنوع  inputپرکاربرد  یها propertyچند عدد از  یمعرف •
 combo boxنوع  inputپرکاربرد  یها propertyچند عدد از  یمعرف •
 List boxنوع  input یمعرف •
 buttonنوع  input یمعرف •
 م؟ییمختلف را مشاهده نما یها inputکد  م یتوان یچگونه م •
 و ارائه چند مثال از کاربرد آن Message boxکد  یمعرف •
 labelنوع  outbox یمعرف •
 progress barنوع  outbox یمعرف •
 Picture box نوع outbox یمعرف •
 Web Browserنوع  outbox یمعرف •
 text boxپرکاربرد  یها events  چند عدد از یمعرف •
 Folder Browser Dialogو  Open File Dialog ،Save File Dialog یابزارها  یمعرف •
 چگونه است؟ فرض شیپ  Formدر داخل  Windows Form کی جادیروش ا •
 با ارائه چند مثال  Timerابزار   یمعرف •
 و روش کار با آنها چگونه است؟ ستیچ Tab controlو  Group Boxنوع  helperربرد اک  •



 

 

 هاو کاربرد آن Process ،Serial Port هایابزار یمعرف •

 

 
 

  



 

 

 ( (Web Application)  وب اپلیکیشنل ششم )فص
 کند؟  یو چگونه کار م ستیچ نترنتیا •
 ست؟ی چ TCPو  UDP یپروتکل هامفهوم  •
 ؟ ستیچ  PORTو  IPمفهوم  •
 DNSجهت درک مفهوم  پیکل کیپخش  •
 IPو  DNSجهت درک مفهوم  ندوزیو CMD.exe طی استفاده از مح  •
 چیست؟  شنیکیمفهوم وب اپل •
 نت یکال و سرور، وب سرور میمفاه حیتوض •
 ست؟یچ java scriptو  html یمعنا •
 url ی مفهوم و اجزا حیتوض •
 تکمان تیمثال در وب سا کیبا ارائه  نگیاستر  یمفهوم کوئر  حیتوض •
 Httpجواب  یکدها  یمعرف •
 درک بهتر یمثال در مرورگر برا کیبه همراه ارائه   APIمفهوم  حیتوض •
 JavaScriptو  Html, css سه مفهوم سه یو مقا ی بررس •
 پتیجاوا اسکر  Frame Workمفهوم  ی بررس •
 آن cssو   پتی، جاوا اسکر html ین دادن کدهانماتک و نشا ت یورود به سورس وب سا •
 visual studioافزار  نرم ASP.NET طیورود به مح •

  



 

 

 (HTMLبرنامه نویسی فصل هفتم )
 Html یبا ساختار کل ییشناآ •
 htmlمربوط به  classو  tag ،Attributes میمفاه یمعرف •
 htmlمربوط به  Bodyو  Head میمفاه یمعرف •
 notepadدر نرم افزار ++ htmlمثال از   کیارائه  •
 مثال کیائه ار  با htmlمربوط به   Divتگ  یمعرف •
 مثال  کیبا ارائه   htmlمربوط به  Spanتگ  یمعرف •
 مثال کیبا ارائه  htmlمربوط به  Aتگ   یمعرف •
 مثال  کیبا ارائه  htmlمربوط به   Brتگ  یمعرف •
 ست؟ یچ Brو  Div تفاوت تگ •
 با ارائه سه مثال htmlمربوط به  imgتگ  یمعرف •
 html ی مناسب به کدها css لیروش اختصاص دادن استا  •
 مثال کیبا ارائه  html( مربوط به tableساختن  ی)برا  trتگ  یمعرف •
 مثال  کیبا ارائه  htmlمربوط به   Liو  ULتگ  یمعرف •
 HTML Formمربوط به  text areaو   inputتگ  یمعرف •
 HTML Formمربوط به  buttonتگ  یمعرف •
 HTML Formمربوط به  optionو  selectتگ  یمعرف •
 htmlمربوط به  headدر  titleو  meta ی کاربرد کدها یمعرف •
 و ...  HTML ،java scriptآموزش  یمرجع برا تیسا کی یمعرف •
 ست؟ یچ cssکاربرد  •
 html یدر خط ها  css  یکدها جادیا ی برا styleکاربرد کد  •
 چگونه است؟  htmlدر کد  دی( جدclassکالس ) کی ف یتعر  •
 کند؟ یم دا یاجرا پ تیواول ک یکدام  htmlکد   کی یبرا cssدو کالس  ف یدر تعر  •
 در مرورگر )جهت تست( چگونه است؟ css یکدها نینگارش آنال •
  paddingو  display, width,height, position, font, border, color, margin (یپارامترها )کد  یمعرف •

 در مرورگر یعمل ی مثال ها ارائه با  cssبه   ربوطم
 د؟ دار یی ایچه مزا htmlو  css ی ها لیفا ی جداساز  •
 ی مثال عمل کیبا ارائه  htmlو  css ی ها لیفا ی جداساز  •
 آموزش داده شده  ی از مباحث و کدها یدوره بعض یبرا htmlو  css لیفا کینمونه فرم به کمک  کیساخت  •
 ست؟یچ  htmlدر مرورگرها و زبان   h6  یال h1مفهوم و کاربرد  •



 

 

-font( و انتخاب فونتشان )text-alignدرست آنها ) نشی( متن ها، چdirectionجهت ) ر ییتغ قهیطر  •
family شود؟  یانجام م ی چه کد ق ی( چگونه و از طر 

 ست؟یچ css  یس یدر برنامه نو idو  classتفاوت  •
 hrکد   یمعرف •
 مربوطه  یکدها  افتیمورد عالقه و در gradientساخت   یبرا تیسا کی یمعرف •
 باشد؟  ی چگونه م html یدر کدها character mapورود عالئم موجود در  قهیطر  •
 ی س یبرنامه نو یزبان ها ر یبا سا JavaScript تیمحبوب  زانیم سهیمقا •
 چگونه است؟ پتیکد جاوا اسکر  کی یشکل کل •
 پت یمربوط به جاوا اسکر  Varبا استفاده از کد  datatype ف یتعر  •
 مرورگر  inspect elementابزار  consoleدر تب  پتیجاوا اسکر  یها errorمشاهده  •
 ؟ استچگونه  (آن یاجراروش و ) پتی( مربوط به جاوا اسکر functionتابع )  کی ف یتعر  •
 ساده در مرورگر پتی نمونه برنامه جاوا اسکر  کی ی و اجرا دیتول •
 پتیمربوط به جاوا اسکر  ,onclick, document, get Element By Id یکدها  یمعرف •
 دارد؟ ی ربردو چه کا ست یمرورگر چ consoleدر   پتیجاوا اسکر  ینگارش کدها تیمز •
 ست؟ی چ jqueryکاربرد  •
 jqueryمراحل دانلود  یمعرف •
 چگونه است؟ html)آن در  یراخوانف( jquery لیاستفاده از فا قهیطر  •
 رد؟ی صفحه قرار گ  یدر باال ستیبا  یم jqueryچرا  •
 پتیمربوط به جاوا اسکر  varکد   یمرورگر جهت معرف consoleساده در قسمت   jqueryچند نمونه  یاجرا  •
 پتیمربوط به جاوا اسکر  htmlو   text یکدها  یعرفم •
 پت یمربوط به جاوا اسکر  attrکد  یمعرف •
 پتیمربوط به جاوا اسکر  slideو  hide ،show یکدها  یمعرف •
 پتیجاوا اسکر   یکاربردها درک بهتر  یساده برا  ی از مثال ها گر یارائه چند نمونه د •
 پت یبا استفاده از جاوا اسکر  دیفرم جد کی جادیا •
 ست؟یچ Ajaxد مت •
 چگونه است؟ گر ید تیسا کیورود اطالعات از  یبرا ajaxروش استفاده از کد  •
 پت یدر جاوا اسکر  ifدرک بهتر کاربرد دستور  یمثال، برا  کیارائه  •
 ست؟ یچ Bootstrapکاربرد  •
 ست؟ی چ htmlبودن صفحه  وی سپانس یر یمعنا •
 و کاربرد آن  github تیسا یمعرف •
 م؟یخودمان استفاده کن htmlدر صفحه   bootstrapآماده  یها  لیاز فا م یتوان یچگونه م •



 

 

 ( MVCمعرفی ساختار هشتم ) فصل 
 Web APIو  MVCو  ASP.NET یزبان ها  یعرفم •
 ,Fundamentals, Entity Framework, Validation, Client-Side Development میمفاه ه یاول یمعرف •

Authentication, Authorization, Performance Optimization, Deployment 
 MVCساختار  یمعرف •
 ست؟یچ MVCکالس "کنترلر" مربوط به   •
 ست؟ یچ MVC" مربوط به و یکالس "و •
 ست؟یچ MVCکالس "مدل" مربوط به  •
 ست؟ یچ MVC" مربوط به یاب یر یکالس "مس •
 MVCنمونه کنترلر   کیساخت  •
 MVC و ینمونه و کیساخت  •
 MVCنمونه مدل  کیساخت  •
 به پروژه Entity Frameworkروش اضافه کردن   حیتشر  •

  



 

 

 ((Form)  فرم ءساخت و ارتقافصل نهم ) 
 فرم چگونه است؟ کی یوش ساخت دستر •
 Form یبرا دی( جدcontrollerکنترلر ) کیساخت  •
 Form یبرا دی( جدview) ویو کیساخت  •
 Form ی برا دی( جدmodelمدل ) کیساخت  •
 به مدل propertyروش اضافه کردن  •
 html.beginformدستور   یمعرف •
 html.labelformدستور   یمعرف •
 html.textboxforدستور   یمعرف •
 م؟یانجام ده   دیبا ییسرور، چه کارها کی قیاز طر  یاطالعات فرم ورود افتیدر ی برا •
 مثال  کی ی با اجرا break pointکاربرد  یمعرف •
 ست؟ی نرم افزار چ Step Overکاربرد دکمه  •
 ست؟ یچ validationکاربرد  •
 ست؟ ی شود و روش حل آن چ ی م جادیا یچه زمان Entity Validation Errorارور  •
 ی مثال عمل کیدر قالب  Validation Message Forکاربرد  شینما •
 ست؟ یچ html.validationsummaryکاربرد کد   •
 ست؟یچ Regular Expressionکاربرد  •
 مرورگر انجام داد؟ را توسط Validationتوان  یچگونه م •
 روش استفاده از آن حیو تشر  نرم افزار پستمن یمعرف •
 روش چگونه است؟ ن یو راه مقابله با هک شدن به ا ستیچ csrfمفهوم  •

 

  



 

 

 (APIشریح مفهوم و کاربرد تفصل دهم )
 ست؟ یچ APIکاربرد  •
 ست؟یچ RESTful Web Serviceمعنا و مفهوم  •
 visual studioنرم افزار  web API طیدر مح  APIنمونه   کیساخت  •
 سیتاب ید یبرا APIت ساخ یچگونگ حیتشر  •
 APIبه  controllerروش اضافه کردن   حیتشر  •
 رود؟  یبکار م یچه زمان lazy loading کیتکن •
 باشد؟  یو کاربرد آن چه م ست یچ انگر یب client-side developmentعبارت  •
 ست؟ یچ Authorizationو  Authentication یمعنا •
 ؟شود یدر پروژه چگونه انجام م Authentication ر ییتغ •
 مدنظر قرار داد؟  Authentication ف یدر تعر  ستیبا  یرا م یچه نکات •
 ها را اعمال نمود؟  تیمحدود Authentication  فیتوان در تعر  یچگونه م •
 شود؟ یچگونه انجام م تیمختلف سا یقسمت ها یبرا Authorization ف یتعر  •
 شود؟ یچگونه انجام م تیکاربران خاص وب سا ی برا یدسترس  جادیا •
 Performance Optimization تی وب سا ییکارا یساز  نهیجهت به  ییروش ها یمعرف •
 تیوب سا  ییجهت مشاهده کارا Performance Profilerابزار  ایروش  یمعرف •
 تیوب سا ییکارا یساز  نهیجهت به Output Cacheروش  یمعرف •
 تیوب سا ییکارا ی ساز   نهیجهت به Memory Cacheروش  یمعرف •
 ست؟ یچ Minificationمعنا و مفهوم  •
 شود؟ یم  ی و شامل چه مراحل ستی چ Deployment یمعنا •
 ( چگونه است؟Publishبرنامه )  یروش ساخت خروج •
 م؟یر ی( بگscript) یساخته شده خروج  Databaseاز  دیچگونه با •
 شود؟ یم یروش نصب وب سرور چگونه است و شامل چه مراحل  •
 رد؟ یدر نصب وب سرور مدنظر قرار بگ دیبا یچه نکات •
 شود؟ یچگونه انجام م تیدامنه وب سا میتنظ •
 ست؟ی تفاوت سرور و هاست چ •

 

  



 

 

 (گام اصلی پروژه  10شریح ت)فصل یازدهم 
 انجام شود؟  دیبا یو صورت مساله" نام دارد، چه اقدامات ازهاین دن یدر گام اول پروژه که "د •
 انجام شود؟ دیبا ی نام دارد، چه اقدامات" یکیزیبستر ف  یدر گام دوم پروژه که "طراح  •
 انجام شود؟  دیبا ی" نام دارد، چه اقداماتسیتابید یدر گام سوم پروژه که "طراح •
 انجام شود؟  دیبا  ی" نام دارد، چه اقداماترساخت یز  یدر گام چهارم پروژه که "راه انداز  •
 انجام شود؟ د یبا ی اقداماتدر گام پنجم پروژه که "توسعه وب با توجه به اهداف" نام دارد، چه   •
 انجام شود؟  دیبا یو راه حل" نام دارد، چه اقدامات  یمشکالت احتمال دنی گام ششم پروژه که "ددر  •
 انجام شود؟  دیبا ی" نام دارد، چه اقداماتهاگزارشنمودار و  یدر گام هفتم پروژه که "طراح •
 انجام شود؟ دیبا ی چه اقدامات" نام دارد، یو تجربه کاربر  ستمی در گام هشتم پروژه که "تست س •
 انجام شود؟  دیبا یها" نام دارد، چه اقدامات ستمی س ریدر گام نهم پروژه که "ارتباط با سا •
 انجام شود؟ دیبا ی" نام دارد، چه اقداماتیینها لیدر گام دهم پروژه که "تحو  •

 

  



 

 

 ((Inventory) روژه انبارداریپ) زدهم فصل دوا
 انبار  کی ی ازهاین شیپ یمعرف •
 انبار  یقفسه ها  یده از نحوه کد ینمونه ا شینما •
 وتری جهت ثبت کدها در کامپ  بارکد خوان  کیاستفاده از  •
 انبار  یکاالها یاز نحوه کدده ینمونه ا شینما •
 visual studioدر نرم افزار  دیفرم جد کیساخت  •
 بارکد و روش استفاده از آن  دیتول یبرا Zxing جیپک ا یابزار  یمعرف •
 باشد؟   یحروف م چرا استفاده از اعداد در درج بارکد بهتر از •
 لوگو در بارکد استفاده کرد؟  کیتوان از  یچگونه م •
 چگونه است؟  نتر یپر  ماتیتنظ ر ییروش تغ •
 چاپ کرد؟  ی صورت گروهه قفسه ها را ب  بلیتوان ل یچگونه م •
 دیها( چه با بلیاز اسراف کاغذ چاپ در مرحله تست ل یر ی)جهت جلوگ  PDFدر  یچاپ ی ها بلیتست ل  ی برا •

 کرد؟
 بوت استرپ دلخواه در پروژه   یساز  ادهینحوه پ •
 جهت انجام پروژه از یمورد ن سیتابیمراحل ساخت د حیتشر  •
 انجام شود؟ دیبا ی به پروژه چه مراحل  سیتابیاتصال د ی برا •
 شود؟  یسپر  د یاب ی چه مراحل )بسته( جیپک لیساخت و تکم ی برا •
 شود؟ یها )مثال دکمه ها و ...( چگونه انجام م تمیکالس کل آ ر ییتغ •
 توان به کار برد؟ ی( میبه شمس  یالد یها )از م خیتار کیاتومات رییتغ یرا برا  یروش چه •
 سی تاب یدر د دیثبت محصوالت جد ی برا یروش یمعرف •
 بارکد خوان در اسکن محصوالت به کمک  یاز اضافه شدن حروف فارس یر یجلوگ  ی برا یروش یمعرف •
 جهت سهولت اسکن به کمک بارکد خوان   ییترفندها یمعرف •
 هر بسته در قفسه ها  تیکشف موقع  یفرم برا کیروش ساخت  حیتشر  •
 پر بودن( قفسه ها  ای ی)خال تی ظرف شیجهت نما ییروش ساخت فرم ها حیتشر  •
 گرفت؟ یانبار خروج  یتوان از موجود  یچگونه م •
 کرد؟ دیانبار چه با  ی( موجودsort) یمرتب ساز  ی برا •
 م؟ی انبار اضافه کن یموجود جدول  اتیچند ستون، به جزئ  ای کی م یتوان یچگونه م •
 از مشخصات کاال( یکاال در انبار )با واردکردن بخش کیسهولت سرچ  یبرا  یروش حیتشر  •
 م؟یکن  جادیا  یکاال در انبار، افکت صوت کیسرچ  یبرا م یتوان یچگونه م •
 م؟ی کن  یاستفاده م الیخود از درج سر  یچرا در پروژه ها •



 

 

 به وجود آورد؟ سی تابیر دد ستیبا یم یراتیی چه تغ ال،یدرج سر  ی برا •
 انجام داد؟  ستیبا یم یگر ی( چه اقدامات دسیتاب یدر د راتیی)پس از انجام تغ ال،یدرج سر  ی برا •
 کرد؟ یر یداده وجود ندارد جلوگ گاهیکه در پا یشدن محصول  نتیتوان از پر  یچگونه م •
 کرد؟ دیچه با سیتابیها در د الیثبت سر  ی برا •
 به برنامه اضافه کرد؟  دیرا با یی وج زدن از انبار( چه کدهاکاال )در صورت خر  کیحذف  ی برا •
 انبار  یآنها در جدول موجود شیاز ورود چند مدل کاال به قفسه ها و نما  یارائه مثال عمل •
 از خروج چند مدل کاال از قفسه ها   یارائه مثال عمل •
 م؟ یبکار ببر  دیرا با یندانبار نشود چه ترف ی موجود ر یی باعث تغ ،ی قیحق  ر یکاال غ  کیخروج  نکهیا ی برا •
 وارد کرد، بارکد ثبت نشود و ارور الزم داده شود؟ صورت اشتباه ه  را ب یتا اگر اپراتور، بارکد میچه کن •
 انجام داد؟ دیبا یچه اقدامات ابیمحصول  یاضافه کردن بارکد به منو ی برا •
 لبا ارائه مثا  تیمختلف سا یکاربران به قسمت ها  یدسترس محدود کردن روش  حیتشر  •

 

  



 

 

 (پروژه در خط تولید اه اندازی رفصل سیزدهم ) 
 ست؟یچ  یدیپروژه تول نیو "شناسه محصول" در ا " رو ی، "شناسه نمفهوم "شناسه کارها"  •
 ه یپروژه با توجه به جداول اول ازیمورد ن یها  سیتابید جادیا •
 محصوالت  ال یسر  جادیا •
 جهت انجام پروژه  ازیفرم مورد ن جادیا •
 ده با استفاده از چاپگر فرم ساخته ش یتست عمل •
 اپراتور یاحتمال یجهت اصالح خطاها یسیبرنامه نو •
 آنها بلیمحصوالت و چاپ ل سیتابیساخت د •
  ینیب   شیاتاق پ ا یها در اتاق، سوله  بلی شناسه کار و چسباندن ل یها بلیجهت چاپ ل ازیمورد ن ینگارش کدها •

 شده 
 آنها به پرسنل لیو تحو ور یشناسه ن یها بلیجهت چاپ ل ازیمورد ن ینگارش کدها •
 محصوالت  بلیجهت چاپ ل ازیمورد ن ینگارش کدها •
 Note Padمراحل ثبت کاالها توسط پرسنل و در سوله مخصوص در  یاز اجرا یمثال •
 پ دلخواه در پروژهبوت استر   یکپ •
 د یفرم جهت ورود اطالعات مربوط به کاال، شخص و مرحله تول  ایصفحه   کی جادیمراحل ا حیتشر  •
 افزار تحت وب مجدد مراحل ثبت کاال توسط پرسنل و در سوله مخصوص در فرم ساخته شده در نرم یاجرا  •
 روش برطرف کردن آن  حیتشر باگ و  کیکشف  •
 پروژه  یبرا  Viewمراحل ساخت  حیتشر  •
 همان چارت( به پروژه  ایاضافه کردن گراف )نمودار   •
 م؟یدار ازین یجهت اضافه کردن گراف به پروژه به چه ابزار  •
 ست؟ی چ  leaflet  یر بریکاربرد ال •
 Charts.js یبر یدانلود و نصب ال ،ی ر یادگیروش  یمعرف •
 به پروژه Charts.js یبر یمراحل اضافه نمودن ال حیتشر  •
 Charts.js یبر یال  یدر کدها راتییتغ جادیا •
 Charts.js یبر یال یها sample یمعرف •
 ت یورود کاربران به سا مات یدر تنظ راتییتغ جادیا •
 ( کاربران ست ی )ل تیر یه مدصفح جادیا •
 کاربران   تیر یصفحه مد مات یدر تنظ راتییتغ جادیا •
 از کاربران  یکیروش بالک کردن  •
 تیها در صفحه ورود سا Role تیریو مد جادیروش ا حیتشر  •



 

 

 (RFIDه اندازی اولین پروژه رام )فصل چهارده 
 SQL Serverپروژه در  یها  سیتابید جادیا •
 پروژه  یها س یتابید نیارتباط ب  جادیا •
 جهت انجام پروژه NETفرم در .  ندوزیو کی جادیا •
 ست؟یشده توسط ما( چ  جادیفرم )ا ندوزیو فهیوظ •
 فرم پروژه  ندوزیمراحل ساخت و حیتشر  •
 پروژه ل یجهت تکم ASP.NETدر  شنیکیوب اپل کی جادیا •
 پروژه شنیکیمراحل ساخت وب اپل حیتشر  •
 ی ا استفاده از کوئر که ورود کرده اند( ب ی)کسان نیصفحه حاضر  جادیا •
 مربوط به پروژه  تیدر وب سا ییاصالحات نها جادیا •
 شخص کیصفحه اطالعات ورود و خروج  جادیا •
 خواهد کرد؟  جادیرا ا یت یچه مشکالت امن RFIDفرض(  شی)پ IDاستفاده از  •
 کند؟ یم دا یپ تیاهم RFIDتگ   تیامن یچه زمان •
 (RFID HUBن )در نرم افزار مخصوص آ RFIDتگ  کیاطالعات  یمعرف •
 مرسوم تر است؟ رانیدر ا فر یما یاز کارت ها کیاستفاده از کدام •
 پسورد کارت ها  ر یی جهت تغ NETفرم در .  ندوزیو کی جادیا •
 یپروژه و رفع مشکالت احتمال ی س یمراحل کدنو حیتشر  •
 RFIDاعتبار در کارت  جادی الزم جهت ا ی ها سیتابیمراحل ساخت د حیتشر  •
 در برنامه جهت کاهش اعتبار کارت، اجازه ورود و ...  ات ر یی و اعمال تغ یس یکدنو •
 یو رفع مشکالت احتمال ی س یاصالح کدنو •
 ست؟ی( چسیتاب ی)بدون ارتباط با د نیآفال یها  تیکاربرد گ  •
 نیبه صورت آفال RFID ی جهت به کاربردن تگ ها  ی س یمراحل کدنو حیتشر  •

 

  



 

 

 (RFIDاه اندازی دومین پروژه رفصل پانزدهم ) 
 ست؟ینسبت به بارکد چ RFID تیمز •
 و صورت مسئله( ازهاین حی اهداف پروژه )تشر  یمعرف •
 پروژه ی ها سیتابیمراحل ساخت د حیتشر  •
 جهت انجام پروژه ازیموردن یساخت ها ر یز حیتشر  •
 فرم پروژه  ندوزیساخت و •
 ی سیبرنامه نو  یجهت کامنت کردن چند خط از کدها یروش یمعرف •
 کننده(  دیان تولفرد )به عنو  کی  یبرا RFIDتگ   ف یتعر  •
 بارکد(   قیکاالها )از طر   ف یتعر  یبرا  دیفرم جد ک یمراحل ساخت  حیتشر  •
 پروژه ل یجهت تکم ASP.NETدر  شنیکیوب اپل کی جادیا •
 ی در پروژه جار  یدلخواه پروژه قبل یها  سترپا  بوت  یکپ •
 بوتستراپ  ی در کدها  ازیانجام اصالحات مورد ن •
 اصالح آنهاپروژه و   ازیموردن ی ها Tableاضافه کردن  •
 ( پروژهی)کالس ها یساز  یجهت فارس  یروش حیتشر  •
 کاال در خط تولید ی ابیصفحه رد  ازیمورد ن یساخت کوئر  •
 کاال در خط تولید ی ابیصفحه رد ازین مورد Viewساخت  •
 یاب یصفحه رد  یساز  یفارس •
 هر کاال  یصفحه موجود  یساخت کوئر  •
 کار در هر مرحله  یروی ن ییساخت صفحه شناسا •
 روی کارکرد هر ن زان یم رؤیتصفحه   یساخت کوئر  •
 Primary Key یرفع خطا •
 هر کاال  یساخت صفحه موجود •
 رو ی کارکرد هر ن  زانیساخت صفحه م •
 رو یکارکرد هر ن زان یصفحه م  یساز  یفارس •
 ها گزارشمخصوص صفحه  یساخت منو •
 م؟ یانجام ده ستی با یم ی پروژه، چه اقدامات یینها لیتحو ی برا •
 پروژهکردن  Publishروش  حیتشر  •
 شود؟  یچگونه انجام م وتریدر کامپ iisفعال کردن   •
 وتریپروژه در مرورگر کامپ شیآزما •

 



 

 

 ( وژه تشخیص هوشمند چهره پرفصل شانزدهم )
 ست؟یچ Luxandکاربرد  •
 Luxandنحوه عملکرد نرم افزار  شیمان •
 ست؟یچ Luxandنرم افزار  بیع  •
 هستند.چهره  صیرار دارند و شامل برنامه تشخدر بسته جامع ق  شده که  یس یو ارائه دو پوشه کدنو یمعرف •
 چهره  صی( تشخیکدها) مهم برنامه  یقسمت ها  یمعرف •
 چهره  صیتشخ ستمیس  ی از کاربردها یکی یمعرف •
 چهره آنها(  صیاز افراد )جهت تشخ سیتابید کیساخت  •
 چهره، نگارش اسم فرد و مقدار اعتبار او در صفحه نرم افزار  صی اصالح برنامه، جهت تشخ •
 لبخند کاربر نیآخر  شی الح برنامه، جهت نمااص  •
 ی طوالن لبخند زدنبه کاربر در صورت  امیپ کی شی اصالح برنامه، جهت نما •
 خرید کردن اصالح برنامه، جهت کسر اعتبار کاربر در صورت   •
 اعتبار کاربر شیجهت افزا یدکمه ا  جادیا •
 در پنجره نرم افزار  picture box کیاضافه کردن  •

  



 

 

 (و هاست  ده سازی پروژه در بستر دامنه یاپ فصل هفدهم ) 
 ست؟ یچ ی هاست اشتراک  •
 کرد؟ دی( چه با Example.irآر ) یثبت دامنه با پسوند آ ی برا •
 جهت ثبت دامنه  کیرنی ا ندگان یاز نما یکی یمعرف •
 هاست  دیمراحل ثبت دامنه و خر  حیتشر  •
 نمودن پروژه شیمراحل پابل حیتشر  •
 تیهاست وب سا تیر یورود به پنل مد •
 روش استفاده از آن  حیو تشر  FileZillaکاربرد نرم افزار  یمعرف •
 شده   ی دار یپروژه به هاست خر  لیمراحل انتقال فا حیتشر  •
 در هاست  Web.config لیاصالح فا •

 

 


