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 مقدمه

با توجه به رشد روزافزون استفاده از گوشی ها و 
 شرکتتبلت های مبتنی بر سیستم عامل اندروید، 

NISICT-IT HOUSE برنامه های دوره ی ارائه با 
. است پیوسته تکنولوژی موج این به اندروید نویسی

 طراحی و نویسی برنامه اصول با دوره این گذراندن با
پیدا می  کامل آشنایی اندروید تحت های اپلیکیشین

بخش مقدماتی و  ۲کنید.کالس آموزش اندروید به 
 پیشرفته تقسیم می شود.

اندروید یک نرم افزار، سیستم عامل است که 
توسط شرکت گوگل ساخته شده و در دوره های زمانی 
نسخه های جدید آن با پیشرفت های چشمگیری 

شود؛ در ابتدا سیستم عامل اندروید تنها عرضه می
شد، ولی روی تلفن های هوشمند اندرویدی پیدا میب

هم اکنون ساعت ها، تلوزیون ها و.. بسیاری دیگر از 
دستگاه های هوشمند از این سیستم عامل بهره 

ن گیرند و این سیستم عامل به پرهوادار تریمی
اندروید ت. سیستم عامل موجود تبدیل شده اس

ل میالدی بدست شرکت گوگ ۲۰۰۵کمابیش از سال 
وارد بازار شد اما شرکت گوگل اندروید را اختراع 

سیستم عامل اندروید بر پایه کرنل . نکرده است
سیستم عامل لینوکس ساخته شده که اگر درباره 

اطالعاتی داشته باشید منظور از  IT فناوری اطالعات یا
به عنوان وظیفه، .شویدکرنل لینوکس را متوجه می

 بین شما و دستگاه  باید گفت اندروید نوعی مترجم

 

 

شماست که باید درخواست های شما را به سخت 
افزار بفهماند تا سخت افزار درخواست شما را اجرا 

 .کند

 اهداف دوره

حرفننه ای  نننویس برنامننه یننک بننه را شننما دوره ایننن
 کنند منی تبندیل موبایل روی سیستم عامنل اندرویند

 دوره گذراننندن از پننس بننود خواهینند قننادر ای بگونننه
تننوان تولینند برنامننه هننای کنناربردی پی یننده ی تحننت 

 . موبایل را داشته باشید
 مزایا:

  برنامه نویسی پیشرفته موبایل 
 مفاهیم شی گرایی 
 ی تفکر سیستمی و تحلیل آشنایی با نحوه

 نرم افزار
 تولید نرم افزارهای با کیفیت موبایل 

 مخاطبان دوره

. افراد ذیل جنذا  منی باشنداین دوره برای تمامی 
 این افراد شامل موارد ذیل هستند:

 دانشجویان و فارغ التحصیالن رشته ی نرم افزار 
 متخصصان نرم افزار 
  تمامی افرادی که به برنامه نویسی حرفه ای

 عالقه مند هستند.



 

  

 
 
 
 
 

 NISICT-IT HOUSEدرباره ی 
پس از  راهکار نوآوران فرتاکاطالعات  یمؤسسه فناور

کاننادا  NIS CERTسال همکاری موفق و مستمر شنرکت  7
بنه عننوان  یمنیالد 2011با سازمان هنای ایراننی، در سنال 

 نینن( اSBU) کیکسننو و کننار اسننترات  یاز واحنندها یکننی
ظهننور  یپننا بننه عرصننه  NISICTبننا نننام تجنناری شننرکت، 
سننال پننس از همکنناری  8ایننن مجموعننه در طننی  گذاشننت.

سنازمان بنر تنر ایراننی، از ابتندای  200موفق  بنا بنیش از 
میالدی با توجه به راه اندازی مراکز تخصصنی  2019سال 

پیشرفته با همکاری شبکه ی گسترده ای از شرکای معتبنر 
داخلننی و بننین المللننی در طیننا وسننیعی از بهننروش هننا و 
استاندارد های بین المللی با هدف ارائه راهکار های جامع 

اطالعات، ماهینت تجناری خنود مدیریتی در حوزه ی فناوری 
در  IT HOUSE)برننند( را تیییننر داده  و از نشننان تجنناری 

 حوزه ی محصوالت و خندمات خنود اسنتفاده خواهند نمنود.
 IT HOUSE  از جملننه  یمؤسسننات یانحصننار یا همکنناربنن

Quint  ،)هلند(NTT (، یرلند)اPOWER ACT  )مراکش(
انجمنننن جهنننانی هم نننون  یتحنننت اعتبنننار مراجنننع جهنننان

tmforum  ،آمریکاPCI Council  ،آمریکاISACA  ،آمریکا
AXELOS  انگلسنننتان قنننادر بنننه ارائنننه خننندمات در تنننزار

 اسننتاندارد هننای بننین المللننی  بننه سننازمان هننای ایرانننی 

 می باشد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   IT HOUSEبا تماس 
 

 آدرس:
 7واحد  6تهران، سهروردی شمالی،کوچه تهمتن، پالک 

 + 98( 0) 21 88731466                               تلفن:
 + 98( 0) 21 86031447                            فکس:

 www.it-house.me                    وبسایت:

 info@it-house.me                    ایمیل:

 
 
 
 

 مدت زمان دوره

 ساعت( 40روز ) 5

 سرفصل های دوره

  اندرویدگرافیک در 

 آشنایی با Drawable و Shape 

 استاندارد تصاویر 

 طراحی واسط کاربری برای سایز های مختلا 

 ساخت View های سفارشی 

 Theme های اندروید Style ها 

 دیالوگ ها 

 دیالوگ های سفارشی 

 اکتیویتی دیالوگ ها 

 ساخت انمیشن 

 XML انیمیشن 

 آشنایی با AnimationUtils 

 آشنایی با AnimationListener 

 پیاده سازی انیمیشن های: fade in ،Fade 

out،Blink،Zoom in،Zoom out،Rotate ،
Moveمنوها 

 معرفی سیستم منوها 

 منو ها در ورژن های مختلا 

 OptionMenu 

 Context Menu 

 رسانه در برنامه  Android 

 پخش فایل هاص صوتی و تصویری 

 آشنایی با ویجت های پخش رسانه 

 Videoview 

 MediaPlayer 

 کار با دوربین و ضبط کننده ی صدا 

 REST API در برنامه   Android 

  تعریاREST و و  سرویس 

  چگونگی اتصال به و  سرویسREST 

  کار با نوع داده یJSON 

 ابزارها و روش ها 

 Sms شبکه ها ،بلوتوث،، wifiویبره، 

 ارسال SMS 

 دریافت پیامک 

 روشن کردن بلوتوث 

  کردنروشن Wifi 

 Detect کردن wifi 

 کنترل کردن ویبره دستگاه 

 Notification 

 آشنایی با Pending Intent 

 آشنایی با Notification 

 سفارشی سازی Notification 

 پیش نیازهای دوره

 پیش نیازی ندارد

 تعداد شرکت کنندگان

 نفر 20الی  6

 درباره ی مدرک

 یگواه یآموزش ی دوره نیا در کنندگان شرکت به
  اعطا خواهد شد. IT HOUSE شرکت یسو از حضور

 درباره ی آزمون

 ندارد

 زبان

 بنه دوره ،یالمللن نیب دیاسات از استفاده صورت در
 از اسنتفاده امکنان کنه گنردد یمن ارائه یسیانگل زبان
 درخواسنننت صنننورت در همزمنننان ترجمنننه سنننتمیس

 کنه یآموزش یها دوره در. باشد یم مقدور انیمتقاض
 گرددزبنان یم ارائه موسسه نیا یرانیا دیاسات توسط
 .باشد یم یپارس امبن

 محتوای آموزشی

 ی دوره نیننننننا در اسننننننتفاده مننننننورد یمحتننننننوا
منطبننننق بننننا سننننر فصننننل هننننای مراجننننع  یآموزشنننن

 بنننننننننننننین المللنننننننننننننی منننننننننننننی باشننننننننننننند. 
 


