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 آشنایی با دوره و پیش نیاز های برنامه نویسی اندروید -1

 آشنایی با دوره و مدرس آن 

  یاد بگیریم؟چرا برنامه نویسی اندروید 

 آشنایی با پروژه جامع پیاده سازی شده در این دوره 

 اهمیت اندروید و برنامه نویسی آن 

 پیشنیاز های دوره 

 تاریخچه اندروید 

 نکات جالب و شنیدنی در مورد اندروید 

 معماری و ساختار الیه ای سیستم عامل اندروید 

 معرفی کلی سرفصل های این دوره 

  افزارهای مورد نیاز این دورهمعرفی ابزار ها و نرم 
 

 آموزش مفاهیم شی گرایی -2

  ( معرفی مفهوم کالسClass ) 

  معرفی مفهوم شیء) Object ) 

 معرفی مفهوم صفت  (Attribute ) 

 معرفی مفهوم رفتار  (Behavior ) 

 اجزای تشکیل دهنده ی یک کالس چه هستند؟ 

  معرفی انواع متغیر (Variables ) 

 ( متد سازندهConstructorچیست؟ ) 

  ( ارث بریInheritance چیست؟ ) 

  آموزش مفهومOverriding  

  قوانین مهمOverriding 

  آموزش مفهومOverloading 
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  ( آموزش مفهوم کپسوله سازیEncapsulation ) 

  ( انتزاع یا تجریدAbstraction چیست؟ ) 

  چطور ازAbstract class نمونه سازی کنیم؟ 

  آموزش مفهومInterface 

  ( آموزش مفهوم چند ریختیPolymorphism ) 

 آشنایی با زبان جاوا -3

 آموزش ایجاد کالس در جاوا 

 آموزش انواع متغیر ها در جاوا 

 آموزش نحوه ی نمونه سازی کالس در جاوا 

  چطورConstructor ایجاد کنیم؟ 

 استفاده از مفهوم ارث بری از جاوا 

  استفاده از مفهومOverriding در جاوا 

  استفاده از مفهومOverloading در جاوا 

 چطور  Abstract Class بسازیم 

  ایجادInterface در جاوا 

  نمایش کاربردPolymorphism  در جاوا 

 نصب اندروید استودیو و نرم افزار های مورد نیاز -4

 معرفی اندروید استودیو 

 آموزش نحوه ی دانلود نسخه مناسب اندروید استودیو از گوگل 

 SDK چیست؟ 

 API چیست؟ 

 Emulator چیست؟ 

 آموزش گام به گام نصب اندروید استودیو 

 ایجاد اولین پروژه اندروید در اندروید استودیو 

  آشنایی باEditor  وProject Explorer اندروید استودیو 
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  آشنایی با فایلmanifest 

  معرفی ماژولapp 

o  معرفی پوشهjava 

o پوشه معرفی res  

o  معرفی پوشه یlayout و کاربرد آن 

o  معرفی پوشهdrawable و کاربرد آن 

o  معرفی پوشه یmipmap و کاربرد آن 

o  معرفی پوشه یvalues و کاربرد آن 

  آموزش ایجاد شبیه ساز اندروید درAndroid studio 

 Hello World!!! 

  استفاده از قابلیتdebug  

  معرفی نرم افزارGenymotion  

o  آموزش نصبGenymotion 

o  اضافه کردن شبیه ساز درGenymotion 

 آموزش تست اپ روی دستگاه واقعی 

o Adb چیست؟ 

o  دانلود و نصبAdb Driver 

o  فعال کردن قابلیتDeveloper options 

o  تست کردن اپ روی دستگاه واقعی باUsb 

 آشنایی با مفاهیم پایه اندروید -5

 Activity چیست؟ 

  آموزش اضافه کردنActivity 

  آشنایی باLifecycle اکتیویتی 

o onCreate 

o onStart 

o onResume 

o onPause 
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o onStop 

o onDestroy 

 View چیست؟ 

  اضافه کردنView  بهActivity 

 Intent چیست؟ 

  معرفیImplicit intent 

  معرفیExplicit Intent 

  استفاده ازIntent  برای رفتن بهActivity دیگر 

  ارسالData  بهActivity  دیگر باIntent 

  آشنایی باXML یو کاربرد آن در طراحی رابط کاربری برنامه اندروید 

  آموزش ساختار فایلXML 

 الیه بندی های مختلف رابط کاربری 

o Linear Layout  وattribute های آن 

o Relative Layout  وattribute های آن 

o Frame Layout  وattribute های آن 

  ساختن رابط کاربری باXML و تشریح اجزای مختلف رابط کاربری 

o Edit texts 

 EditTextبرای  xmlهای  attributeآشنایی با  .1

 EditTextبه  TextWatcherاضافه کردن  .2

o Buttons 

 Buttonبرای  xmlهای  attributeآشنایی با  .1

 های کاربردی آن Eventکار با  .2

o Checkbox 

  Checkboxبرای  xmlهای  attributeآشنایی با  .1

 های کاربردی آن Eventکار با  .2

o Radio Buttons 

 Radio buttonبرای  xmlهای  attributeآشنایی با  .1
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 های کاربردی آن Eventکار با  .2

o Image Views 

 Image Viewبرای  xmlهای  attributeآشنایی با  .1

 های کاربردی آن Eventکار با  .2

o Image Buttons 

 Image Buttonبرای  xmlهای  attributeآشنایی با  .1

 های کاربردی آن Eventبا  کار .2

o Progress bars 

 Progressbarبرای  xmlهای  attributeآشنایی با  .1

 های کاربردی آن Eventکار با  .2

o Switch Button 

 Switch buttonبرای  xmlهای  attributeآشنایی با  .1

 های کاربردی آن Eventکار با  .2

o  نمایش پیغام به کاربر باToastMessage 

o Toast چیست؟ 

o  ایجاد و نمایشToast به کاربر 

o  ویژگی های مختلفToast 

 معرفی انواع مقیاس های اندازه گیری در اندروید 

o Dp (density independent pixel)  

o Sp (scale independent pixel) 

o In (Inches) 

o Mm (millimeter) 

o Px (pixel) 

 آموزش اضافه کردن فونت به پروژه و آشنایی با کالسTypeface  

o روی مختلف های فونت کردن اعمال View های Textview, Button, EditText و ... 

 Recycler View چیست؟ 

 List View چیست؟ 
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 های تفاوت ListView و Recycler View 

 با لیست سازی پیاده Recycler View 

o مفهوم با آشنایی Recycling 

o با کار آموزش Adapter 

o با کار آموزش ViewHolder 

o معرفی LayoutManger 

o با ستونه تک لیست سازی پیاده Linear Layout Manager 

o با ستونه چند های لیست سازی پیاده Grid Layout Manger  

o افقی لیست سازی پیاده 

o ریخته هم در های لیست سازی پیاده Staggered Layout Manager 

o معرفی ItemViewType 

o تابع معرفی getItemViewType 

o باالی به بنر کردن اضافه RecyclerView 

o چندین ساختن ViewHolder برای RecyclerView.Adapter 

 از استفاده و معرفی ScrollView 

  معرفیSeekBar 

o  اینترفیسonSeekBarChangeListener 

o  پارامترfromUser 

o  پارامترprogress 

o  متدSetProgress 

o  متدSetSecondaryProgress 

 

 ViewPagersها و  Fragmentکار با  -6

 Fragment چیست؟ 

o  تفاوت هایFragment  وActivity 

o  چطورFragment بسازیم؟ 
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o  آموزش اضافه کردنFragment  بهActivity 

o  آموزش حذف و جایگزین کردنFragment 

 DialogFragment چیست؟ 

o  آموزش ایجادDialog Fragment 

o  ساختنDialog  باAlertDialog 

o  ساختنDialog های سفارشی شده 

 ViewPager چیست؟ 

o FragmentPagerAdapter چیست؟ 

o FragmentStatePagerAdapter چیست؟ 

o  ایجادAdapter  برایViewPager 

o  متصل کردنAdapter  بهViewPager 

 TabLayout چیست؟ 

o متصل نمودن Tablayout  بهViewPager 

o  نمایش متن درTablayout 

 دریافت اطالعات از سرورارسال و  –متصل شدن به سرور  -7

 

 JSON چیست؟ 

o Json Object 

1. Json key 

2. Json value 

 JsonObjectایجاد  .3

 JsonObjectدر  Valueقراردادن  .4

 JsonObjectاز  Valueگرفتن  .5

o Json Array   

 JsonObjctایجاد  .1

 JsonArrayدر  Valueقرارد دادن  .2

 JsonArrayدر  JsonObjectقرار دادن  .3
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 JsonArrayها از  JsonObjectگرفتن  .4

 JsonArrayاز  Valueگرفتن  .5

 با کتابخانه گوگل   دریافت اطالعات از وب سایت و سرور راه دور) Volley ) 

o Api چیست؟ 

  انواعHttp Requests 

o Http post request 

o Http get request 

 Volley چیست؟ 

o JsonObjectRequest 

o JsonArrayRequest 

o RequestQueue چیست؟ 

o آموزش اضافه کردن  Request  بهRequestQueue 

o RetryPolicy چیست؟ 

o  ست کردنRetryPolicy  رویRequest 

 آشنایی با تجهیزات ذخیره سازی اندروید -8

  در اندروید داده ذخیره سازی راه هایمعرفی انواع 

o Shared Preference 

o Sqlite 

o FileStorage 

o ContentProviders 

o CloudStorage 

 SharedPreference چیست؟ 

o  آشنایی با ساختارSharedPref 

o  درخواست ایجادSharedPref 

o  اضافه کردن مقدار بهSharedPref 

o  ذخیره مقادیر مختلف درSharedpref 

o  دریافت مقادیر ازSharedpref 
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 پایگاه داده چیست؟ 

 معرفی پایگاه داده رابطه ای 

  معرفی( پایگاه داده اندروید Sqlite Database) 

o  مزایا و معایبSqlite 

o ایجاد پایگاه داده 

o  حذف جدولایجاد و 

o و حذف سطر از جدول افزودن 

o به روز کردن سطری دلخواه در جدول 

 ExternalStorage 

o  چه زمانی ازExternalStorage استفاده کنیم؟ 

o  ذخیره فایل درExternalStorage 

o  خواندن فایل ازExternalStorage 

 

 

 (Asynchronous Processing)پردازش های غیر همزمان در اندروید  -9

 چیست؟ پردازش 

 یا نخ مفهوم Thread چیست؟ 

 اندروید در پردازش ایجاد ی نحوه 

 اولویت اساس بر اندروید در ها پردازش مختلف انواع معرفی 

 با آشنایی Worker Thread 

 سازی پیاده های روش انواع معرفی Worker Thread اندروید در همزمان غیر پردازش و 

a. معرفی Async Task 

b. معرفی HandlerThread 

c. معرفی IntentService 

d. معرفی ThreadPool 
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 معرفی AsyncTask 

o سازی پیاده AsyncTask 

o معرفی doInBackground 

o معرفی preExecute 

o معرفی onPostExecute 

o معرفی onProgressUpdate 

 کردن چک و دریافت با آشنایی permission بعد به مارشملو اندروید از ها 

o بودن موجود کردن چک permission  

o درخواست persmission کاربر از 

o تابع معرفی onRequestPermissionsResult 

  معرفی ProgressDialog   

o پارامترهای معرفی Constructor 

o در متن و عنوان سازی پیاده Progress Dialog 

o مفهوم معرفی indeterminate 

o استایل تغییر Progress Dialog 

o مقدار کردن آپدیت Progress 

  معرفیTimer برای اجرا کردن تکه کد در زمان های مشخص 

o  متدSchedule 

o  معرفی کالسTimerTask 

o  متدRun 

o  متدRunOnUiThread 

 

 پخش صدا ، موزیک و فیلم در اندروید -10

  معرفیMediaPlayer برای پخش موزیک و ویدیو 

o  متدMediaPlayer.create 

o  متدsetDataSource برای مشخص کردن محل موزیک 
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o  اینترفیسOnPrepareListener 

o متد prepareAsyncبرای آماده سازی موزیک 

o  متدprepare 

o  اینترفیسonCompletionListener 

o  متدgetCurrentPosition برای گرفتن ثانیه جاری موزیک 

o  متدgetDuration برای گرفتن طول موزیک 

o  متدSeekTo برای جابه جایی  زمان محل پخش موزیک 

  معرفیVideoView برای پخش ویدیو، کالسی 

o  متدsetVideoUri 

o  متدsetVideoPath 

o  متدgetDuration 

o  متدgetCurrentDuration 

o  متدgetBufferPercentage 

o  متدSeekTo 

o  اینترفیسOnPrepareListener 

  آموزش نمایش مقدر بافر شده یVideo  درSeekBar 

 ( آموزش تمام صفحه کردنFullScreenویدیو ) 

  کنترلر سفارشیآموزش ایجاد مدیا 

 

 

  ( در اندرویدنوتیفیکشنایجاد و مدیریت اعالن ها )  -11

  اعالن یاNotification چیست؟ 

  ایجاد نوتیفیکیشن باNotificationCompatBuilder 

o مهم معرفی توابع 

  ایجاد نوتیفیکیشن های دارای متن طوالنی باBigTextStyle 

  سازگار سازی آیکن نوتیفیکیشن با نسخهlollipop 

  معرفی کالسNotificationManagerCompat 
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  نمایش نوتیفیکیشن با تابعnotify  

 

 کار با کتابخانه ها در اندروید -12

  کتابخانه یاLibrary چیست؟ 

o Module چیست؟ 

o  مفهومDependency 

o Remote repository چیست؟ 

o معرفیjCenter  

o  معرفیmavenCentral 

o  تفاوت هایGradle  وMaven 

o  اضافه کردن کتابخانه ازremote repository 

o دانلود کتابخانه و اضافه کردن فایل ها به پروژه 

o  معرفی کتابخانه یApp Intro برای ساخت راهنمای شروع کار برای کاربر 

o  معرفی کتابخانهMaterial-ish ProgressBar  برای ساختProgressBar متریال 

o  معرفی کتابخانه PhotoView ش عکس با قابلیت برای نمایZoom 

o  معرفی کتابخانهCircleImageView برای عکس های دایره ای شکل 

 ایجاد کتابخانه ای شامل   آموزش ساخت کتابخانه اندرویدی (View)های دارای فونت فارسی 

o آموزش ایجاد ماژول در اندروید استودیو 

o  معرفی فایلattrs و ایجاد آن برای ساختن صفت های سفارشی 

o  ایجادAttribute های شخصی سازی شده برای کتابخانه 

 declare-styleableمعرفی تگ  .1

 attrsمعرفی تگ  .2

 enumمعرفی تگ  .3

 TypedArrayآشنایی با کالس  .4

 AttributeSetآشنایی با اینترفیس  .5

o  معرفی پارامتر های متد سازنده هایButton, TextView, EditText, RadioButton, 

CheckBox, SwitchCompat 
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o  ساختن فایلXml برای کتابخانه 

o  معرفی تابعisEditMode 

o اضافه کردن کتابخانه شخصی خودمان به پروژه 

o  معرفی متدrecycle   برای بازیافت کالسTypedArray 

o  معرفی متدinvalidate 

o  معرفی متدrequestLayout 

o  معرفی ساختارtry…finally 

 

 مفاهیم پیشرفته رابط کاربری در اندروید -13

 Style چیست؟ 

  معرفی فایلstyles.xml 

 Theme چیست؟ 

 مفهوم  Parent  درStyle 

  اضافه کردن استایل برایView های مختلف 

  ست کردن استایل برایView های مختلف 

 Style های مختلف برای ورژن های اندروید متفاوت 

  معرفی فایلcolors.xml 

 اضافه کردن رنگ های مختلف 

 ایجاد Shape با Xml 

o مستطیل شکل ایجاد 

o مستطیل کردن گرد دور 

o رنگ تغییر shape 

o کردن دار خط دور shape 

 Material Design چیست؟ 

  هدف از استفادهMaterial design چیست؟ 

  معرفیAndroid design support library 
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  استفاده ازAndroid design support library  برای پیاده سازی رابط کاربری بر اساسMaterial 

Design 

o  ایجاد منویMaterial  باNavigation View 

o ActionBar چیست؟ 

o Toolbar چیست؟ 

o  ساختToolbar بر اساس متریال دیزاین 

o  معرفیCoordinatorLayout 

 CoordinatorLayoutمزایای استفاده از  .1

o  معرفیAppbarLayout 

o  معرفیCollapsing Toolbar 

o  اضافه کردن انیمیشن بهToolbar  باAppbarlayout 

o  معرفیFloatActionButton 

 CoordinatorLayoutمتصل کردن آن به  .1

 معرفی SnackBar 

o عملکرد معرفی SnackBar 

o ایجاد آموزش SnackBar 

o کردن اضافه Action به SnackBar 

o کردن اضافه OnClickListener به Action به مربوط SnackBar 

o  معرفیCardView 

 CardViewاضافه کردن سایه به  .1

 CardViewدور گرد کردن  .2

 Navigation View معرفی  .3

a.  ایجادNavigationView 

b.  ایجادNavigationHeader 

c.  متصل کردن منو بهNavigationView 

 معرفی VectorCompatDrawable 

o عملکرد معرفی VectorCompatDrawable 

o فایل داخل تر قدیمی اندرویدهای با سازگاری قابلیت کردن اضافه آموزش Build.Gradle 
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o صفت معرفی SrcCompat 

 CollapsingToolbarLayout 

o معرفی CollapsingToolbarLayout 

o صفت با آشنایی contentScrim 

o مقدار با آشنایی exitUntilCollapsed 

o از عنوان حذف CollapsingToolbarLayout 

o صفت معرفی CollapseMode مقادیر و Parallax و Pin 

 با آشنایی NestedScrollView 

o زبانه چند اپ ایجاد آموزش 

o ایجاد strings.xml مختلف های زبان برای 

o ی پوشه ایجاد values مختلف های زبان برای 

o کارکرد ی نحوه با آشنایی locale اندروید در 

 انیمیشن کردن اضافه Ripple به View اندروید در مختلف های 

 ایجاد Selector با xml 
o کردن ست selector روی view مختلف های 

 

 استفاده از انیمیشن ها در اندروید -14

 معرفی اجمالی نحوه کارکرد انیمیشن ها در اندروید 

o ست کردن زمان برای انیمیشن ها 

o معرفی مفهوم RepeatMode 

  RESTART معرفی ثابت .1

  REVERSE معرفی ثابت .2

o معرفی مفهوم RepeatCount  
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  INFINITE معرفی ثابت .1

o معرفی مفهوم FillAfter  

o معرفی عمکلرد ثابت RELATIVE_TO_PARENT  

o معرفی عملکرد ثابت RELATIVE_TO_SELF  

 معرفی Alpha Animation برای پیاده سازی fade in و fade out کردن اشیاء 

o ایجاد AlphaAnimation جاوا با 

o ایجاد AlphaAnimation با Xml 

 معرفی Translate Animation  اشیاءبرای جا به جایی 

o معرفی پارامترهای fromXype, fromYType, toXType, toYType 

o ایجاد TranslateAnimation با جاوا 

o ایجاد TranslateAnimation با Xml 

 معرفی Scale Animation برای بزرگ یا کوچک کردن اشیاء 

o معرفی پارامتر های pivotX, pivotY, pivotXType, pivotYType 

o ایجاد ScaleAnimation با جاوا 

o ایجاد ScaleAnimation با xml 

 معرفی AnimationListener 

o معرفی عملکرد تابع onAnimationStart  

o معرفی عملکرد تابع onAnimationEnd  
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o معرفی عملکرد تابع onAnimationRestart  

 آشنایی با مفهومInterpolator  برای پیاده سازی انیمیشن های واقع گرایانه 

o معرفی BounceInterpolator  

o معرفی AccelerateInterpolator  

o معرفی AccelerateDeAccelerateInterpolator  

o معرفی DeAccelarateInterPolator  

  معرفی انیمیشنRotate برای چرخاندن اشیا با انیمیشن 

o  ایجادRotate انیمیشن با جاوا 

o  ایجادRotate  انیمیشن باXml 

o معرفی توابع سازنده 

o  معرفی پارامترهایfromDegree, toDegree, pivotX, pivotY 

  معرفیValueAnimator برای ایجاد انیمیشن ها با استفاده از مقادیر مختلف 

o  معرفی توابعofInt, ofFloat, ofObject 

o  معرفیAnimationUpdateListener 

o  ایجاد انیمیشن برای تغییر رنگ پس زمینه با استفاده ازValueAnimator 

  معرفیAnimationSet  برای ایجاد و ترکیب چندین انیمیشن 

o  آموزش ایجادAnimationSet با جاوا 

o  آموزش ایجادAnimationSet  باXml 



 

 www.7Learn.com                                         اندروید نویسی برنامه محور پروژه و جامعسرفصل های دوره 

  معرفی کتابخانهYoyo برای ایجاد انیمیشن های مختلف 

o آموزش اضافه کردن کتابخانه 

o  آموزش پیاده سازی انیمیشن های مختلف با استفاده ازYoyo 

 

  در اندروید ( Widgets)  ایجاد ابزارک ها -15

 ابزارک چیست؟ 

 RemoteView چیست؟ 

 ابزارک ها چگونه کار می کنند؟ 

  آموزش ایجاد سریعWidget  با اندروید استودیو 

 چطور ابزارک را آپدیت کنیم؟ 

 

 

  Broadcast Receiversکار با سرویس ها و   -16

 سرویس چیست و کاربرد های آن 

o چه زمانی از سرویس استفاده کنیم؟ 

o  انواع سرویسمعرفی 

1. Started 

2. Bound 

o  مقایسه سرویس هایStarted  وBound 

o چه زمانی سرویس های از بین می روند؟ 

o  ایجاد سرویس از نوعStarted 

o  ایجاد سرویس از نوعBound 

 Broadcast Receiver چیست؟ 

o  کاربردهایBroadcastReciver 
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o  ثبت کردنBroadCastReciever  برایActivity 

o  ارسالBroadCast 

o  دریافتBroadCast  و گرفتن داده ها ازIntent آن 

 

 

 

 آشنایی با کتابخانه های معروف گوگل -17

  2کار با گوگل مپ نسخه ی 

o با اندروید استودیو آموزش نصب کتابخانه 

o  دریافتApiKey  ازGoogle Developer Console 

o دریافت فایل  Configuration ) google-service.json ) 

o  اضافه کردن فایلConfiguration  به پروژه 

o  اضافه کردنGoogleMap   بهActivity 

o نشان کردن نقاط در نقشه 

o محاسبه کردن فاصله بین دو نقطه در نقشه 

 بررسی رفتار کاربرانمان با گوگل آناالتیکس 

  ( گوگل آنالیتیکیس چیست؟GoogleAnalytics ) 

o آشنایی با امکانات گوگل آنالیتیکس 

o آموزش نصب کتابخانه 

o  دریافتApi Key  وConfiguration File از گوگل 

o  راه اندازی و آزمایش 

o آشنایی با بخش های مهم پنل گوگل آناالتیکس 

 مشاهده کاربران آنالین در اپ .1

 مشاهده محل اقامت کاربران اپ و درصد توزیع آن ها .2

 تعداد کاربران فعال ماه .3

 تعداد بازدید های صفحات مختلف .4

o Event چیست؟ 
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o  ایجادEvent در اندروید 

o  ارسالEvent  بهGoogle Analytics 

o  معرفی قسمت های مختلفEvents  در پنل وب سایتGoogle Analytics 

 ورود به حساب کاربری با اکانت گوگل 

o  برای دریافت اطالعات از گوگل الزم آموزش نصب و تنظیمات 

o گرفتن مشخصات کاربر از گوگل 

 

 

 در مارکت های مختلف اپ انتشار و فروش -18

 )اقدامات الزم قبل از انتشار اپ )امن سازی و تست نرم افزاری 

 Proguard چیست؟ 

o  آشنایی باProguard 

o Obfuscate   کردن کدها باproguard 

o  بهینه سازی کدها و کم حجم کردن فایل نهایی باProguard 

o جدا سازی فایل های استفاده نشده از پروژه 

  ایجاد فایلApk  در حالتRelease mode 

o  ساختنkeystore  

o  ایجاد فایلapk آماده ی انتشار 

 انتشار  برنامه در مارکت های اندروید 

o انتشار در کافه بازار 

 ایجاد حساب کاربری در کافه بازار .1

 معرفی قسمت های مختلف پل توسعه دهنده .2

 اضافه کردن اپ به بازار .3

 معرفی قسمت اطالعات برنامه .4

 توضیح وضعیت های مختلف اپ .5

 شار برنامهدرخواست انت .6
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o  معرفی فروشگاه اپ های اندرویدMyket 

o  معرفیPlaystore و روش بارگذاری اپ در آن 

 

 

 جمع بندی، منابع و توصیه های مهم جهت موفقیت -19

 آموزش نحوه نسخه بندی کردن اپ 

  کتابخانه های اندروید مفید بعامعرفی من 

 دانستنی های مفید در مورد اندروید استودیو 

  معرفی ابزاری کاربردی برای تستapi ها 

 معرفی سایت های مفید در زمینه نمونه های طراحی متریال دیزاین 

 معرفی راهکارهای مفید برای موفقیت اپ در کافه بازار و مایکت 

 
 

 
 

 = برنامه اندرویدی app* اپ = 
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 پروژه جامع دوره اندروید
یک پروژه و برنامه اندرویدی بسیار کامل و جامع را کدنویسی و پیاده سازی خواهید کرد. شما با مدرس به  در طول این دوره به همراه مدرس:: 

مرور زمان چالش های موجود در برنامه نویسی اندروید را به صورت عملی و کاربردی در این پروژه خواهید دید و برای آن ها چاره اندیشی 
 حیط پروژه جامع این دوره را می بینید :در زیر برخی از تصاویر م خواهید کرد.
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