
 CSSو  HTML عاتموضو فهرست •

 مقدمه .1

 نحوه شروع اچ تی ام ال و سی اس اس .2

 HTML ایجاد پروژه سند .3

 html المنت ها و اتریبیوت های .4

 ایجاد عنوان و متن در اچ تی ام ال .5

 استفاده از جعبه ها در وب سایت ها .6

 HTML درون CSS چگونگی وارد کردن فایل های .7

 css و html چگونگی ایجاد کامنت )توضیحات کد( در .8

 توضیحات مقدماتی در ارتباط با کالس ها و آیدی ها در اچ تی ام ال .9

 شیوه متن سی اس اس .10

 CSS چگونگی وارد کردن یک فونت در .11

 ایجاد یک زیر صفحه در اچ تی ام ال .12

 ی ام الچگونگی ایجاد لینک در اچ ت .13

 HTML ایجاد یک فهرست در .14

 html دسته بندی )سایزبندی( اجزاء در .15

 چگونگی ایجاد عکس ها در وبسایت با استفاده از اچ تی ام ال و سی اس اس .16

 ایجاد ویدیوها در وب سایت و توضیحاتی درمورد ویدیو امبدد .17

 چگونگی ایجاد یک وب سایت منعطف .18

 css و html ده ازچگونگی ایجاد یک وب سایت منعطف با استفا .19

 CSS و HTML چگونگی ایجاد یک کیس در صفحه با استفاده از .20

 کدهای منسوخ شده اچ تی ام ال و سی اس اس .21

 css فلکس باکس .22

 CSS یک تمرین استفاده از فلکس باکس در .23

 css و html مسیر فایل ها در .24

 فورم ها در اچ تی ام ال و سی اس اس .25

 CSS و HTML جدول در .26

 تمام شد؟ css و html آیا بنظر شما .27

 از تگ های متا در اچ تی ام ال در کجا احتیاج به استفاده است؟ .28



 بنویسیم؟ CSS و HTML چگونه کدهای بهتری با .29

 چطور وب سایت خود را به آسانی آپلود کنیم؟ .30

 چگونه وب سایت خود را معتبر کنیم؟ .31

 یجاد کنیم؟چطور یک ایکس ام ال نقشه سایت ا .32

 بسازیم؟ HTML در 404 صفحه یک چگونه .33

 کنیم؟ پاک صفحه در را ها فایل پسوند چطور .34

 استفاده کنیم؟ css در ها المنت حرکت و مکان از چگونه .35

 کنیم؟ ایجاد اس اس سی در متغیر یک چطور .36

 شبه المنت و کالس ایجاد کنیم؟ CSS چگونه در .37

 استفاده از ترنزیشن در سی اس اس .38

 css ح بندی وب سایت به صورت گرید درچگونگی طر .39

 html چگونگی ایجاد یک فیو آیکن برای وب سایت در .40

 در اچ تی ام ال (Drop Down) دان چگونگی ایجاد یک فهرست دراپ .41

 همیشگی در پایین صفحه وب سایت (Footer) چگونگی نگه داشتن یک فوتر .42

 در یک وب سایت (Google Map) ایجاد نقشه گوگل مپ .43

 

 سکریپتجاواا موضوعات فهرست •

 روع جاوا اسکریپتش .1

 ابزار برای برنامه نویسی با جاوا اسکریپت .2

 اکستنشن برای توسعه جاوا اسکریپت .3

 وارد کردن جاوا اسکریپت در اچ تی ام ال .4

 استفاده از ابزار توسعه جاوا اسکریپت .5

 قوانین برای نوشتن کد نویسی جاوا اسکریپت .6

 ایجاد یک متغیر در جاوا اسکریپت .7

 نوع داده های متفاوت در جاوا اسکریپت .8

 انواع اپراتورهای متفاوت در جاوا اکسریپت .9

 توضیح اپراتور رشته در جاوا اسکریپت .10



 ایجاد یک شرط در جاوا اسکریپت .11

 ایجاد یک آرایه در جاوا اسکریپت .12

 ویژگی و روش ها در جاوا اسکریپت .13

 سکریپتایجاد تابع ها در جاوا ا .14

 تمرین .15

 محدوده ها در جاوا اسکریپت .16

 لت و متغیر ثابت ها در جاوا اسکریپت .17

 هاستنینگ در جاوا اسکریپت .18

 بخش اول |ایجاد یک منو که بتواند تغییر وضعیت دهد  .19

 بخش دوم |ایجاد یک منو که بتواند تغییر وضعیت دهد  .20

 آبجکت ها در جاوا اسکریپت .21

 آبجکت برای سازنده ایجاد یک .22

 بخش اول |ک بازی با استفاده از جاوا اسکریپت ی ایجاد .23

 دوم بخش | اسکریپت جاوا از استفاده با بازی یک ایجاد .24

 سوم بخش | اسکریپت جاوا از استفاده با بازی یک ایجاد .25

 ایجاد یک عدد تصادفی .26

27. DOM 

 انتخاب المنت اچ تی ام ال با استفاده از جاوا اسکریپت .28

 اده از جاوا اسکریپتتغییر المنت اچ تی ام ال را با استف .29

 ایجاد یک محتوا با استفاده از جاوا اسکریپت .30

 تغییر سی اس اس با استفاده از جاوا اسکریپت .31

 تمرین .32

 اتفاقات در جاوا اسکریپت .33

 جلوگیری از اتفاقاتی که به صورت پیش فرض در جاوا اسکریپت وجود دارند .34

 گوش دهنده به اتفاقات .35

 

 



 PHPموضوعات  فهرست •

 مقدمه .1

 PHP نصب یک سرور محلی برای .2

 PHP خروجی در مرورگر با استفاده از .3

 PHP ایجاد متغیر در .4

 PHP نوشتن کامنت در .5

 PHP تابع های داخلی در .6

 PHP انواع داده های مختلف .7

 PHP اپراتور های ریاضی در .8

 PHP بررسی اپراتور تخصیص در .9

 PHP بررسی اپراتور مقایسه در .10

 PHP اپراتور افزایش و کاهش در .11

 PHP رسی اپراتور های منطقی دربر .12

 PHP بررسی شرط های مختلف در .13

 PHP بررسی سویچ در .14

 (حساب ماشین یک ساخت) تمرین .15

 تمرین )برنامه ریزی پیام در برنامه( .16

 PHP در while بررسی حلقه .17

 while در حلقه do بررسی .18

 PHP ایجاد یک حلقه تکرار در .19

 PHP در foreach ایجاد یک حلقه .20

 ها در پی اچ پی و ذخیره سازی دادهاستفاده از آرایه  .21

 PHP ایجاد یک تابع در .22

 PHP وارد کردن یک سند .23

 PHP محدوده محلی و سراسری در .24

 PHP محدوده سراسری سوپر در .25

 در پی اچ پی GET و POST محدوده سراسری سوپر .26

 PHP نشست و کوکی ها در .27

 PHP شروع یک نشست در  .28



 mysql ایجاد یک دیتابیس .29

 در دیتابیس mysql ایجاد یک جدول .30

 mysql داخل کردن داده در دیتابیس .31

 mysql انتخاب داده برای دیتابیس .32

 mysql بروزرسانی اطالعات برای دیتابیس .33

 mysql پاک کردن اطالعات برای دیتابیس .34

 mysql قرار دادن اطالعات سفارش فورم در دیتابیس .35

 PHP روصل شدن به دیتابیس د .36

 mysqli نشان دادن اطالعات روی یک وب سایت با استفاده از .37

 mysqli داخل کردن اطالعات فورم یک وب سایت در یک دیتابیس با استفاده از .38

 mysqli با استفاده از sql محافظت از دیتابیس در مقابل تزریق .39

 تهیه یک بیانیه و استفاده از آن .40

 PHP مدیریت خطا .41

 PHP ده ازنمایش پیام خطا با استفا .42

 PHP مخلوط کردن و جدا سازی داده با استفاده از .43

 PHP ایجاد یک سیستم ورود در .44

 PHP استفاده از آرایه ها و استفاده اش در .45

 PHP داخل کردن اطالعات درون آرایه در .46

 PHP داخل کردن نتیجه دیتابیس درون آرایه .47

 PHP انواع آرایه مختلف در .48

 PHP تعریف وابستگی آرایه ها در .49

 PHP ف آرایه چند بعدی درتعری .50

 بارگزاری فایل ها و عکس ها در وب سایت .51

 PHP از استفاده با پروفایل عکس بارگذاری .52

 PHP پاک کردن پروفایل عکس با استفاده از .53

 پاک کردن فایل ها در پوشه .54

 پاک کردن بیشتر از یک فایل در عکس .55

 PHP جستجوی نام کامل فایل در .56

 mysqli ایجاد یک فیلد جستجو با پی اچ پی و .57

 PHP ایجاد یک فورم تماس در .58

 PHP استفاده از تابع عبارات با قاعده در .59



 PHP جستجوی الگو با استفاده از عبارات با قاعده در .60

 PHP ایجاد یک رشته واحد در .61

 URL پاک کردن پسوند یک فایل و متغیر فورم .62

 بخش اول |ز پی اچ پی ایجاد یک وب سایت گالری با استفاده ا .63

 بخش دوم |ایجاد یک وب سایت گالری با استفاده از پی اچ پی  .64

 بخش سوم |ایجاد یک وب سایت گاری با استفاده از پی اچ پی  .65

 

 mySQLموضوعات دیتابیس  فهرست •

 مقدمه .1

 آموزش کلیدهای اصلی در دیتابیس مای اس کیو ال .2

 mySQL انتخاب چیزی در دیتابیس .3

 mySQL یسمحدودیت نقطه شروع و مرتب سازی در دیتاب .4

 mySQL در دیتابیس where استفاده از کلمه کلیدی .5

 where در کلمه کلیدی or و and استفاده از .6

 wildcards جستجو در دیتابیس مای اس کیو ال و استفاده از .7

 where در کلمه کلیدی not استفاده از .8

 mySQL شمارش تعداد، جمع و میانگین در دیتابیس .9

 mySQL وارد کردن سطر جدید در دیتابیس .10

 mySQL بروز رسانی یک سطر در دیتابیس .11

 mySQL پاک کردن داده در دیتابیس .12

 mySQL ایجاد و حذف یک جدول در دیتابیس .13

 mySQL تغییر دادن جدول در دیتابیس .14

 mySQL پیوستن دو جدول در دیتابیس .15

 mySQL پیوستن چند جدول در دیتابیس .16

 mySQL آلیاس ها در دیتابیس .17

 در دیتابیس مای اس کیو ال foreign کلید .18
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