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 مقدمه
Model-View-Controller یا MVC  الگویی است

که یک برنامه کاربردی را به سه بخش اصلی زیر 
 : تفکیک می کند

 Model 

 View 

 Controller 

 ASP.NET یک جایگزین ASP.NET MVC چهار چوب

Web Form  ها برای ساخت برنامه های تحت وب
سبک بوده و  ASP.NET MVC است. چهار چوب

از قابلیت تست پذیری باالیی دارد و همچنین یکسری 
 master را مانند  ASP.NET Form ویژگی های

page  .ها ، سیستم های احراز هویت داراست
 System.Web.Mvcدر اسمبلی  MVCفریمورک 

 تعریف شده است و کنترل کاملی برروی

JavaScript،HTML و CSS  دارد. همچنین استفاده
از آن برای ساخت برنامه های با مقیاس بزرگ که تیم 

برروی آن کار می کنند پیشنهاد می های مختلفی 
 .شود

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف دوره
 الگوی طراحی MVC  را درک کنند و بدانند

 .به کار برده می شود MVC چگونه در

 نقاط قوت و ضعف MVC چه مواردی هستند.. 

 انتخاب معماری نرم افزار و  تصمیم درست در
 .فناوری دسترسی داده صحیح اتخاذ کنند

 نظام مسیریابی صحیح MVC  برای رسیدن به
 .را استفاده کنند Rest-Style معماری

 یک رابط کاربردی HTML  قابل نگهداری و
 Razor View الزام آوری ایجاد کند که از

engine  و Client- Side JavaScript 

 .استفاده کند

 چارچوب جدید Web API  برای ساده سازی
 .را استقاده کنند HTTP سرویس های

 با استفاده از adaptive rendering, 

Mobile- specific views  تنوع زیادی از
 .دستگاه های موبایل را پشتیبانی کنند

 با خلق component ها و template  های
 .را توسعه و تغییر دهند  MVC سفارشی



 

 

 
 
 
 

  IT HOUSE  درباره ی
پس از  راهکار نوآوران فرتاکاطالعات  یمؤسسه فناور

کانرادا  NIS CERTسال همکاری موفق و مستمر شررکت  7
بره عنروان  یمریالد 2011با سازمان هرای ایرانری، در سرال 

 نیرر( اSBU) کیکسررو و کررار اسررتراتژ یاز واحرردها یکرری
ظهررور  یپررا برره عرصرره  NISICTبررا نررام تجرراری شرررکت، 
سررال پررس از همکرراری  8ایررن مجموعرره در طرری  گذاشررت.

سرازمان برر ترر ایرانری، از ابتردای  200موفق  برا بریش از 
میالدی با توجه به راه اندازی مراکز تخصصری  2019سال 

پیشرفته با همکاری شبکه ی گسترده ای از شرکای معتبرر 
ف وسرریعی از بهرررو  هررا و داخلرری و بررین المللرری در طیرر

استاندارد های بین المللی با هدف ارائه راهکار های جامع 
مدیریتی در حوزه ی فناوری اطالعات، ماهیرت تجراری خرود 

در  IT HOUSE)برنررد( را تغییررر داده  و از نشرران تجرراری 
 حوزه ی محصوالت و خردمات خرود اسرتفاده خواهرد نمرود.

 IT HOUSE  از جملرره  یاتمؤسسرر یانحصررار یا همکرراربرر
Quint  ،)هلند(NTT (، یرلند)اPOWER ACT  )مراکش(

انجمرررن جهرررانی همچرررون  یتحرررت اعتبرررار مراجرررع جهررران
tmforum  ،آمریکاPCI Council  ،آمریکاISACA  ،آمریکا

AXELOS  انگلسرررتان قرررادر بررره ارائررره خررردمات در ترررزار
مری  استاندارد های بین المللری  بره سرازمان هرای ایرانری 

 باشد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدت زمان دوره
 ساعت( 84روز ) 14

 رفصل های دورهس
  مفاهیم مقدماتیبخش اول: 

  خدمت  –مقدمه ای بر وب و ساختار مشتری
 ( Client-Serverگزار )

 صفحه ایستا و پویا 

  پروتکلHTTP و دستورات ان 

  مقدمه ای برHTML 

  مقدمه ای برCSS 

  مقدمه ای بر برنامه نویسی سمت مشتری با
 جاوا اسکریپت

  مقدمه ای بر درخواست های غیر همزمان و
AJAX 

  معرفیNet Framework  و تشکیل دهنده
 آن 

  ای بر شی گرایی و معرفی زبان شی مقدمه
  #Cگرای 

 #Cاهیم اولیه برنامه نویسی در بخش دوم: مف

  محیط توسعهمعرفی Visual Studio  و
 قابلیت های آن

  اولین برنامه به زباننوشتن C# 
  انواع داده درC# 

  دستورهای تصمیم درC# 

  دستورهای تکراری درC# 

  توابع درC# 

 و  های ارسال داده به توابع در انواع رC# 

 ها در  آرایهC# 

  تعریف کالس درC# 

 سطوح دسترسی در کالس ها 

  متغیرهای ایستا درC# 

  رسیدگی به خطاها و استثنائات درC# 

 Assembly  وNamespace  ها 

 ASP.NETشروع برنامه نویسی با : سومبخش 

MVC5  

  و آماده سازی محیط توسعهمعرفی Visual 

Studio 

  الگوی معماریتوضیح MVC 

 مقایسهASP.NET Web Forms و 

ASP.NET MVC 

  مختصری در مورد مفهوم آزمون توضیح
 و تزریق وابستگی (Testability) پذیری

(Dependency Injection) 

  پروژه هایساختار ASP.NET MVC  و
 معرفی ساختار فولدرها

 Controller  ها درMVC 

 Action  های یکController  

 View  درMVC 

 اطالعات از ارسال Controller به View  با
 Viewbag استفاده از

 Model  درMVC 

 ارسالModel  به View در Controller و 
View های Strongly Type 

  اولیهمفاهیم Routing در MVC 

  نحو (Syntax) موتور Razor 

 Html Helper ها 

  مقید سازیModel (Model Binding) 

  یک فرم ثبت نام کامل با استفاده از ایجاد
 مفاهیم این فصل

مباحث پیشرفته برنامه نویسی تحت : چهارمبخش 
  ASP.NET MVC5 وب

  توضیحLayout و نحوه استفاده از آن 

 Partical View  ها و نحوه استفاده از آن ها 

  تفاوتViewbag و ViewData و 

TempData 

 Filter  ها 

 Action Filter  ها 

  مفهومArea 

 Authentication و اعتبار سنجی کاربران 

 Authorization  و سطوح دسترسی
 کاربران

  فایلمعرفی Web.Config  و قسمت های
 مختلف آن

  ASP.NET MVC5 کار با داده: پنجمبخش 

  مدیریت پایگاه دادهبرنامه SQL Server  و
 نحوه ایجاد یک پایگاه داده در آن

  دستورهایSQL 

  معرفیADO.NET  نحوه اتصال به پایگاه  و
 داده

  معرفیEntity Framework 

  مدلمعرفی Database First در Entity 

Framework 
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  معرفیCode First در Entity 

Framework 

  معرفیLINQ   و دستورهای آن جهت تعامل
 با پایگاه داده

   WebAPIکار با : ششمبخش 

  معرفیWebAPI و کاربردهای آن 

  پروژه هایساختار WebAPI 

  پیکره بندیWeb API 

  پارامترهامقید سازی (Parameter 

Binding) 
  یک پروژهساخت WebAPI  جهت انجام

 CRUD عملیات

 استفاده ازWebAPI GET method در 

MVC 

  استفاده ازWebAPI POST method در 

MVC 

  استفاده ازWebAPI PUT method در 

MVC 

  استفاده ازWebAPI DELETE method 

 MVC در

 WebAPI Hosting 

 برنامه نویسی سمت مشتری : هفتمبخش 

 معرفیNuget   و نحوه نصو و حذف بسته
 های مختلف در آن

  جی کوئری و نحوه اضافه کردن آن به معرفی
 پروژه

  کلی دستورهای جی کوئریساختار 

 Selector های جی کوئری 

  ایجادHTML  به صورت پویا توسط جی
 کوئری

  ئریکو جی گرافیکیقابلیت های 

 AJAX در جی کوئری 

با  Responsiveطراحی صفحات : هشتمبخش 
  Bootstrapکتابخانه 

  کار باCSS 

  کتابخانهمعرفی Bootstrap 

  اضافه کردننحوه Bootstrap به پروژه 

  معرفی ساختارGrid در Bootstrap 

  معرفی کالس ها و المان های موجود در
Bootstrap 

  مثال پیشرفته از کار باچند Bootstrap 

  مباحث پیشرفته : نهمبخش 

  ،نحوه ایجاد و انواع آن دروب سرویس 

ASP.NET 

  نخیچند (MultiThreading) 

 رمزنگاری اطالعات 

  کالسهای پیشرفته.Net Framework  

 Reflection  

  الگوهای طراحی 

  نرم افزار و تزریق وابستگیآزمون  

(Dependency Injection) 

  چارچوبمعرفی NUnit آزمون نرم افزار برای 

  چارچوبمعرفی Ninject  برای تزریق
 وابستگی

ایجاد یک پروژه کامل با سطوح : دهمبخش 
   دسترسی مختلف کاربران

  و نیازمندی های پروژهتوضیحات 

  نیازمندی ها و ایجاد مدل داده ایتحلیل 

 ایجاد پایگاه داده 

  طراحیlayout 

 طراحی ساختار صفحات سایت 

  ایجاد صفحات سایت 

  ایجاد مکانیزم سطوح دسترسی 

 درباره مدرک

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

 


