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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

این دوره شمما را بمه یمک برناممه نمویس موبایمل روی 
سیستم عامل اندروید تبدیل می کند بگونه ای قمادر 

برنامه خواهید بود پس از گذراندن دوره توان تولید 
های کماربردی سماده و اولیمه تحمت موبایمل را داشمته 

 باشید. 
 مزایا:

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

 نرم افزار
 تولید نرم افزارهای اولیه در موبایل 

 مخاطبان دوره

. افراد ذیل جمذا  ممی باشمداین دوره برای تمامی 
 افراد شامل موارد ذیل هستند:این 
 دانشجویان و فارغ التحصیالن رشته ی نرم افزار 
 متخصصان نرم افزار 
  تمامی افرادی که به برنامه نویسی حرفه ای

 عالقه مند هستند.



 

  

 
 
 
 
 

  IT HOUSE  درباره ی
پس از  راهکار نوآوران فرتاکاطالعات  یمؤسسه فناور

کانمادا  NIS CERTسال همکاری موفق و مستمر شمرکت  7
بمه عنموان  یممیالد 2011با سازمان همای ایرانمی، در سمال 

 نیمم( اSBU) کیکسممو و کممار اسممترات  یاز واحممدها یکممی
ظهممور  یپمما بممه عرصممه  NISICTبمما نممام تجمماری شممرکت، 
سممال پممس از همکمماری  8ایممن مجموعممه در طممی  گذاشممت.

سمازمان بمر تمر ایرانمی، از ابتمدای  200موفق  بما بمیش از 
میالدی با توجه به راه اندازی مراکز تخصصمی  2019سال 

پیشرفته با همکاری شبکه ی گسترده ای از شرکای معتبمر 
روش همما و داخلممی و بممین المللممی در طیمما وسممیعی از بهمم

استاندارد های بین المللی با هدف ارائه راهکار های جامع 
مدیریتی در حوزه ی فناوری اطالعات، ماهیمت تجماری خمود 

در  IT HOUSE)برنممد( را تیییممر داده  و از نشممان تجمماری 
 حوزه ی محصوالت و خمدمات خمود اسمتفاده خواهمد نممود.

 IT HOUSE  از جملممه  یمؤسسممات یانحصممار یا همکمماربمم
Quint  ،)هلند(NTT (، یرلند)اPOWER ACT  )مراکش(

انجممممن جهمممانی همچمممون  یتحمممت اعتبمممار مراجمممع جهمممان
tmforum  ،آمریکاPCI Council  ،آمریکاISACA  ،آمریکا

AXELOS  انگلسمممتان قمممادر بمممه ارائمممه خمممدمات در تمممزار
ممی  استاندارد های بین المللمی  بمه سمازمان همای ایرانمی 

 باشد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   IT HOUSE تماس با
 

 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

  سیستم عامل اندروید وآشنایی با SDK گوگل 
 نحوه استفاده از Eclipse  یاAndroid 

Studio  اعمال تنظیمات الزم و 
 آشنایی با AVD و نحوه تنظیم و راه اندازی آن 
  آشنایی عمومی با ایجاد و اجرای برنامه های

 AVD و روی Eclipse اندروید توسط
 معرفی Activity ها و Layoutها 
 آشنایی با فایل Manifest 
 نحوه تنظیم Launcher 
 اعمال دسترسی های خاص در Manifest 
 کالس معرفی R 
 معرفی Widget ها و نحوه دسترسی به آنها 
 نحوه debug  کردن پروژه های اندروید با

 Logcat استفاده از
 آشنایی با Toast و نمایش پیام 
  بررسی نحوه مدیریت رویدادها با

 و با کد جاوا XML فایل
 معرفی Intent و نحوه استفاده از آن 
 بررسی انتقال اطالعات بین Activity  ها با

 Extra استفاده از
 بررسی ساختمان داده ها و Array 

Adapter ها و استفاده از آنها برای List 

View و Spinner 
 انتقال تصاویر به Resource  و استفاده از

 آنها
 استفاده از Action Bar  و نحوه تنظیم اعضای

 و مدیریت رویدادهای منو XML در فایلآن 
 ذخیره سازی اطالعات با استفاده از Shared 

Preferences 
 ذخیره سازی و بازیابی اطالعات در Internal 

Storage 
 ذخیره سازی و بازیابی اطالعات در External 

Storage 
 معرفی پایگاه داده SQLite 
 نحوه ایجاد پایگاه و جداول و Upgrade  کردن

 هپایگا
 بررسی دستورات INSERT ، UP 

DATE، DELETE و SELECT در SQLite 

 معرفی متدهای raw Query() و execs() 
 معرفی Cursor و روش استفاده از آن 
 آشنایی با A sync Task و Multi 

Threading در اندروید 
 استفاده از و  سرویس های XML 
 استفاده از و  سرویس های JSON 

  سرویس ها و مفهومBroadcast 
 نحوه Encrypt کردن پروژه 
 نحوه توزیع پروژه 

 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

 بمه دوره ،یالمللم نیب دیاسات از استفاده صورت در
 از اسمتفاده امکمان کمه گمردد یمم ارائه یسیانگل زبان
 درخواسمممت صمممورت در همزممممان ترجممممه سمممتمیس

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

 محتوای آموزشی

 ی دوره نیمممممما در اسممممممتفاده مممممممورد یمحتمممممموا
منطبممممق بمممما سممممر فصممممل هممممای مراجممممع  یآموزشمممم

 بمممممممممممممین المللمممممممممممممی ممممممممممممممی باشمممممممممممممد. 

 


