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 مهندس وحید صالحیمدرس : 

 وب بر مبتنی مباحث آموزش زمینه درسال سابقه  6سون لرن با مدرس و نویسنده ارشد 
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 پیشنیاز ها و آماده سازی محیط کار, معرفی بوت استرپ   –اول  فصل

 ( طراحی واکنش گراResponsiveچیست؟ به چه نحوه کار می کند ) 

 معرفی فریم ورک های موجود برای طراحی واکنش گرا 

 تاریخچه بوت استرپ 

 بوت استرپ چیست؟ 

  دالیل استفاده از بوت استرپ؟مزیت ها و 

 از کجا شروع کنیم؟ 

 فیمعرIDE  برای کار با بوت استرپ های مناسب 

  دانلود بوت استرپ 

  بوت استرپ معرفیRTL 

 بررسی محتویات فایل بوت استرپ 

  راستچین کردن(RTL)  فایل بوت استرپLTR 

 معرفی CDN های بوت استرپ 

 استفاده از و معایب  مزایایCDN   استرپهای بوت 

  در موبایل ها و نمایش صحیح قالب متا تگ مورد نیاز برای پشتیبانیبررسی  

  بررسی متا تگ های مورد نیاز برای پشتیبانی صحیح در مرورگرIE 

 اتصال فایل های بوت استرپ و جاوااسکریپت به سند 

 و کلی چارچوب بر مروری - (Grid Systemسیستم شبکه بندی )  - دوم فصل
 استرپ بوت ورک فریم تحت ریسپانسو طراحی اساس

 شبکه بندی چیست و چه کاربردی دارد 

 توسط مثال های کاربردی در بوت استرپ و مفاهیم آن آشنایی با سیستم شبکه بندی 

 مدیا کوئری چیست و چه کاربردی دارد 

 معرفی کالس های شبکه بندی 

 بررسی ساختار اولیه سیستم شبکه بندی 

 ( بررسی سیستم طرح ثابتFixed Layout) 
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 ( بررسی سیستم طرح سیالFluid Layout) 

  بررسی سیستم طرح( واکنش گراResponsive Layout) 

  بررسی شبکه بندی با فرمتStacked To Horizontal 

  بررسی شبکه بندیSmall 

  بررسی شبکه بندیMedium 

 بررسی شبکه بندی Large  

  بررسی شبکه بندیSmall 

  شبکه بندی با ستون های برابربررسی 

  شبکه بندی با ستون های نابرابربررسی 

  شبکه بندی تو بررسی( درتوNest) 

  بررسی( شبکه بندی ادغامیMix)   برای استفاده از قالب در موبایل ها تبلت ها و دسکتاپ بصورت

 همزمان

  بررسیClear Floats  و کالسclearfix 

  شبکه بندی بررسیOffset  

 شبکه بندی  بررسیOrdering کالس های   وPush And Pull 

 

 توسط طراحی و توسعه - استرپ بوت در گرا واکنش عناصر ایجاد  -وم سفصل 
 استرپ بوت های کامپونت و هاابزار ، اجزا

  کار با عناصر متنی و فن چاپ(Typography) 

  جداول بررسی 

  فرم هابررسی  

 دکمه ها بررسی  

  واکنش گرا تصاویر 

 کالس های کمکی  

  بررسیdropdown  منوها 
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  بررسیdropdown-button   ها 

   بررسیbutton-group  ها 

  بررسی فرم ها و فیلدها 

  آیکون ها 

  بررسیnav  ها 

   بررسیnavbar  ها 

   بررسیbreadcrumb  ها 

  بررسیpagination  

  بررسیlabel  ها 

  بررسیbadget ها 

   بررسیjumbotron   

  بررسیpage header  ها 

   بررسیthumbnail  ها 

   بررسیalert box  ها 

  بررسیprogressbar   ها  

  بررسیmediaobject   ها 

  بررسی list group  ها 

  بررسیpanel   ها 

  بررسیmediaembed   )ها )نحوه نماش مدیا و ویدئوها 

 اسکریپت و بوت استرپ تعامل جاوا  -م چهارفصل 

  بررسیtransition   

  بررسیmodal  ها 

  بررسیDropdown  ها 

  بررسیscrollspy  )ها )لنگرها 

  بررسیtab  ها  

  بررسیtooltip ها 
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  بررسیpopover ها 

  بررسیalartbox   ها 

  بررسیbutton   ها 

  بررسیcollapse   ها 

  بررسیcarousel  ( ی بوت استرپ)اسالیدر واکنشگرا 

  بررسی کالس هایaffix    

 

 CSS و جاوااسکریپت توسط استرپ بوت سازی( شخصی) سفارشی  -فصل پنچم 

 Easingکار با پالگین 

 کنترل کالس های بوت استرپ توسط جاوا  اسکریپت

  CSSکار با خاصیت انیمیشن ها در 

 و ...  Progressbarمعرفی و استفاده از چندین پالگین کاربری جی کوئری مانند پالگین 

 تغییر استایل های پیشفرض عناصر بوت استرپ و شخصی سازی و تغییر استایل آنها به حالت دلخواه

 

 و کاربردی کامال پروژهای قالب در ایم آموخته آنچه سازی پیاده  -م ششفصل 
 مدرن های قالب طراحی

 واکنشگرای مدرن سبک   کد نویسی  صفر تا صد قالبHero Header   و فلت  مناسب وب سایت

   Portfolio –های نمونه کار 

  کدنویسی صفرتا صد قالب واکنشگرای مدرن سبک فلت مناسب وب سایت های شخصی

 آموزشی و ...,خبری,

  توسط مثال  قالب واکنش گرای داینامیک توسط بوت استرپشده استاتیک به طراحی تبدیل قالب

 سایت های داینامیک بر اساس کاربردی برای درک بهتر نحوه طراحی در ساده و ییها
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 تکمیلی و مهم های توصیه و منابع معرفی بندی، جمع  -فصل هفتم 

 بوت استرپ و مطالعه در مورد معرفی منابع برای توسعه 

  بوت استرپ به نسخه های پیشین 3بررسی تغییرات نسخه 

  های پیشیننسبت به نسخه  3بررسی و معرفی کالس های تغییر یافته در بوت استرپ 

 معرفی کالس های عمومی بوت استرپ 

 تبدیل قالب های از پیش طراحی شده و غیر واکنش گرا به واکنش گرا و نکاتی در مورد اصول 

 

 

 

 


