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 4و بررسی تغییرات آن در ورژن  فصل اول : سیستم گرید

  بوت استرپ 4معرفی سیستم گرید در ورژن 
 بررسی کالس های سیستم گرید و تغییرات آن 
 بررسی انواع حالت های پیاده سازی سیستم گرید 

 

 

 4و بررسی تغییرات آن در ورژن  فصل دوم : کار با محتوا

 ( کار با متونTypography) 
 ( کار با کدهاCode) 
  کار با تصاویر(Images) 
 کار با جداول (Tables) 
  تگ معرفیFigures برای ارتباط بین تصاویر و متون مرتبط به یکدیگر 
 ...و 

 

 

 4و بررسی تغییرات آن در ورژن  ها Componentفصل سوم : 

  ساختار و کالس های جدید آنکار با منوها و 
 کار با انواع فرم ها 
 کار با باکس های نمایش پیام به کاربران 
 ( منو های کشویی و افتادنیDropdown menu)  و بررسی انواع آن 
 کار با دکمه های مستقل و گروهی 
  کار باbeardcrumb 
 کار با مدال ها 



 ( کار با اسالیدرCarousel) 
 ایجاد لینک های صفحه بندی 
  معرفی و استفاده ازJumbotron 
  کار باpopover   ها tooltips  ها 
  کار باProgress bar ها و معرفی انوع آنها 
 ...و 

 

 

و بررسی کالس ها و استایل های جدید اضافه شده  ها Utility:  چهارمفصل 
 4در ورژن 

 بررسی کالس های مبحث Border ها 
  رنگ هابررسی کالس های مبحث 
 نمایش و عدم نمایش عناصر در سایزهای مختلف صفحه نمایش بررسی کالس های مبحث 
 شناور سازی عناصر در سایز های مختلف صفحه نمایش بررسی کالس های مبحث 
 موقعیت دهی به عناصر در قسمت های مختلف اسناد بررسی کالس های محبث 
 تعیین اندازه عناصر بودن استفاده از سیستم گرید بوت سترپ بررسی کالس های مبحث 
  بررسی کالس های تعیین فاصله عناصر از یکدیگر مبحث (margin-padding) 
  مبحث بررسی کالس های تعیین متون در سند 
 مبحث بررسی کالس های تراز عمودی عناصر 
 ...و 

 

 پروژه:  پنجمصل ف

  قالب فروشگاه ( امکانات آن استفاده از بوتسترپ و 4طراحی قالب رسپانسیو توسط ورژن ( 

 

 



 

 4و جدید در ورژن  شده  : در طول دوره و به مرور و متناسب با هر مبحث کالس های حذف 1نکته 
 معرفی خواهند شد.

 

 .می باشد  htmlو css: پیشنیاز این دوره آشنایی با  2نکته 

 

 

 

 

 

 

 


