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 Php برنامه نویسی زبانوب سایت با متخصص ارشد طراحی 

 

 .وب سایت که بتواند در این حوزه کسب درآمد کندطراح پرورش متخصص  :هدف دوره       

 

 )مقدماتی( سرفصل دوره            

 یرها و عملگرهای ریاضی متغ •

 ها  رایهآ •

 و عملگرهای منطقی، مقایسه ای  else و if ستور شرطید •

 Foreach و While ، For های، حلقهSwitch دستور •

 (Functions) توابع •

 PHP توابع از پیش ساخته شده •

 PHP فرم ها در •

  CRUD و عملیات MySQL پایگاه داده •

 SQL Injection رمزگذاری پسوردها و مقابله با حمالت :PHP امنیت در •

 PHP ها در Session ها و Cookie و کار با GET متد •

  (OOP) برنامه نویسی شیء گرایی •

 راه اندازی قالب مدیریت و وبالگ به همراه پایگاه داده پروژه عملی :  •

              

            

 

 

طول  ساعت دوره

 دوره)ماه( 
 شهریه کل دوره  برنامه زمانی کالس پیشنیاز 

 کل عملی نظری

 آشنایی با ویندوز  2 50 50 0
  3روز در هفته هر جلسه  2

 ساعت آموزش 
 ریال  000/700/12
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 ( پیشرفته)سرفصل دوره       

 One to Many در روابط Eloquent با CRUD ملیاتع •

 Many to Many در روابط Eloquent با CRUD عملیات •

 Polymorphic در روابط Eloquent با CRUD عملیات •

 روی آنها  CRUD فرم ها و انجام عملیات •

 با آن  CRUD و انجام عملیات Laravel Collective کار با •

 فرم ها مقدماتی تا پیشرفته  (Validation) آموزش اعتبارسنجی •

 ها  Mutator ها و Accessor کار با •

 آپلود فایل  •

 Storage محافظت از فایل ها با استفاده از •

 و ورود و عضویت کاربران  (Authentication) احزار هویت •

 (Middleware) میان افزارها -امنیت  •

 Policy و Gate با (ACL) کنترل سطح دسترسی -امنیت  •

 ها  Session کار با -امنیت  •

 Queue ها به همراه Listener ها و Event کار با •

 Laravel-mix با css و js فشرده سازی فایل های •

 Localization چند زبانه کردن سایت های الراولی با •

 در الراول  PHPUnit تست کردن برنامه با استفاده از •

 Laravel در Vuejs راه اندازی •

 Vuejsژه عملی : ساخت فروشگاه با الراول و پرو •

 

طول  ساعت دوره

 دوره)ماه( 
 شهریه کل دوره  برنامه زمانی کالس پیشنیاز 

 کل عملی نظری

0 50 50 2 Php دماتی مق 
  3روز در هفته هر جلسه  2

 ساعت آموزش 
 ریال  000/700/14


