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 مقدمه

JAVA  یک زبان برنامه نویسی شی گرا است که
معرفی شد  sun سال پیش از جانب شرکت 20حدود 

و بر طبق آمار رسمی هم اکنون به عنوان محبوب 
ترین زبان برنامه نویس ها شناخته شده است .این 

به  c++ زبان ساختار کلی کدنویسی خود را از زبان
 ارث برده است .اما تفاوت های زیر منجر به پیشی

 :استگرفتن این زبان از رقیب ها شده 

 خاصیت :عدم وابستگی به پلتفرم Platform 

Independency  منحصر به زبان جاوا می باشد
. در واقع در این زبان شما تنها یک برنامه 
مینویسید و این برنامه قابل اجرا روی تمام 
پردازنده ها و سیستم عامل هایی است که 

آنها نصب باشد .  ماشین مجازی جاوا بر روی
بنابرین در صورتی که بخواهید برنامه ای را 
برای دو سیستم عامل مک و ویندوز بنویسید 

 . الزم نیست دوبار این کار را انجام دهید

 این ویژگی را  :ا:کدهای مطمئن و بدون خط
افرادی که قبال با دیگر زبان های برنامه نویسی 

ه راحتی کار کرده اند ، به محض ورود به جاوا ب
درک خواهند کرد . کامپایلر زبان جاوا روی کدها 
بسیار سخت گیرانه عمل خواهد کرد .بنابرین 
شما در همان مقطع کد زنی بسیاری از خطاهایی 
که چه بسا در زبان های دیگر دردسر ساز میشد 

 . را رفع خواهید کرد

 

 

 حتی اگر بخواهید یه برنامه  : صددرصد شی گرا
م بنویسید باید حداقل یک ه hello world ی

کالس داشته باشید .کالس ها پایه ی شی گرایی 
 .اند

  حمایت مالک سیستم عامل اندروید  :اندروید
یعنی گوگل ، کارایی این زبان را چندین برابر 

 . کرده است

 اگر قسمتی از حافظه را : اداره ی خودکار حافظه
به صورت موقت الزم دارید نگران پاکسازی آن 

 (garbage collector) . زباله جمع کن نباشید

در زبان جاوا به صورت اتوماتیک این کار را 
انجام خواهد داد .اگر شما خواستید یک قسمت 
خاص را زودتر تمیزکاری کند میتوانید صدایش 
بزنید ، اما اگر سرش شلوغ باشد خیلی حرف 

 . گوش کن نخواهد بود

 اهداف دوره

 میی تبدیل جاوا نویس برنامه یک به را شما دوره این
 گذرانییدن از پییس بییود خواهییید قییادر ای بگونییه کنیید
 تولیید و جیاوا نویسیی برنامه زبان اولیه مبانی با دوره

در واقع در ایین . شوید آشنا جاوا تحت برنامه نوع هر
 Javaدوره با مفاهیم مقدماتی برنامه نویسی جیاوا ییا 

Standard Edition  آشیینا خواهییید شیید. گذرانییدن



 

  

 
 
 
 
 

  IT HOUSE درباره ی 
پس از  راهکار نوآوران فرتاکاطالعات  یمؤسسه فناور

کانیادا  NIS CERTسال همکاری موفق و مستمر شیرکت  7
بیه عنیوان  یمییالد 2011با سازمان هیای ایرانیی، در سیال 

 نییی( اSBU) کیکسییب و کییار اسییتراتژ یاز واحییدها یکییی
ظهییور  یپییا بییه عرصییه  NISICTبییا نییام تجییاری شییرکت، 
سییال پییس از همکییاری  8اییین مجموعییه در طییی  گذاشییت.

سیازمان بیر تیر ایرانیی، از ابتیدای  200موفق  بیا بییش از 
میالدی با توجه به راه اندازی مراکز تخصصیی  2019سال 

پیشرفته با همکاری شبکه ی گسترده ای از شرکای معتبیر 
ف وسیییعی از بهییروش هییا و داخلییی و بییین المللییی در طییی

استاندارد های بین المللی با هدف ارائه راهکار های جامع 
مدیریتی در حوزه ی فناوری اطالعات، ماهییت تجیاری خیود 

در  IT HOUSE)برنیید( را تیییییر داده  و از نشییان تجییاری 
 حوزه ی محصوالت و خیدمات خیود اسیتفاده خواهید نمیود.

 IT HOUSE  از جملییه  یاتمؤسسیی یانحصییار یا همکییاربیی
Quint  ،)هلند(NTT (، یرلند)اPOWER ACT  )مراکش(

انجمییین جهیییانی همچیییون  یتحیییت اعتبیییار مراجیییع جهیییان
tmforum  ،آمریکاPCI Council  ،آمریکاISACA  ،آمریکا

AXELOS  انگلسیییتان قیییادر بیییه ارائیییه خیییدمات در تیییزار
 اسییتاندارد هییای بییین المللییی  بییه سییازمان هییای ایرانییی 

 می باشد
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اییین دوره شییما را آمییاده ی ورود بییه دوره ی جییاوای 
 میکند.  J2EEپیشرفته یا 

 مزایا:
 برنامه نویسی به زبان جاوا 
 مفاهیم شی گرایی 
  آشنایی با نحوه ی تفکر سیستمی و تحلیل نرم

 افزار
  تولید نرم افزارهای با کیفیت دستکتاپ به

 جاوازبان 

 مخاطبان دوره

. افراد ذیل جیذاب میی باشیداین 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.

 مدت زمان دوره

 ساعت( 40روز ) 5

 دورهسرفصل های 

 Introduction to Java 

 Introduction to Objects 

 Everything Is an Object 

 Operators 

 Strings 

 Controlling Execution 

 Initialization & Cleanup 

 Access Control 

 Reusing Classes 

 Polymorphism 

 Interfaces 

 Inner Classes 

 Error Handling with Exceptions 

 Type Information 

 Generics 

 Arrays and collection 

 Containers in Depth 

 I/O 

 Enumerated Types 

 Annotations 

 Concurrency and Multithreading 

 Graphical User Interfaces, Swing 
and JavaFX 

 Deploying application 

 Refection API 

 پیش نیازهای دوره

 پیش نیازی ندارد

 تعداد شرکت کنندگان

 نفر 20الی  6

 درباره ی مدرک

 یگواه یآموزش ی دوره نیا در کنندگان شرکت به
اعطیا خواهید    IT HOUSE  شیرکت یسیو از حضیور

  شد.

 درباره ی آزمون

 ندارد

 زبان

 بیه دوره ،یالمللی نیب دیاسات از استفاده صورت در
 از اسیتفاده امکیان کیه گیردد یمی ارائه یسیانگل زبان

 درخواسیییت صیییورت در همزمیییان ترجمیییه سیییتمیس
 کیه یآموزش یها دوره در. باشد یم مقدور انیمتقاض
 گرددزبیان یم ارائه موسسه نیا یرانیا دیاسات توسط

 .باشد یم یپارس امبن

 محتوای آموزشی

 ی دوره نیییییییا در اسییییییتفاده مییییییورد یمحتییییییوا
منطبییییق بییییا سییییر فصییییل هییییای مراجییییع  یآموزشیییی

 بیییییییییییییین المللیییییییییییییی میییییییییییییی باشییییییییییییید. 

 


