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 هیاول میو مفاه SASSپردازنده  شیپ یمعرف –اول  فصل

 یپردازنده ها شیپ میمفاه CSS 

 یپردازنده ها شیاستفاده از پ تیمز و لیدال یبررس CSS 

 در  یانواع ساختار نوشتار  یبررسSASS 

 تفاوت ساختار  یبررسSASS  وSCSS  

 بیو معا ایمزا یبررس  SASS  وSCSS    گریکدیبا 

 تحت  یسینحوه کدنو حیتوضCSS ,SASS   وSCSS یبرا یدر قالب چند مثال کاربرد 

 پردازنده  شیاستفاده از پ لیو دربهتر از دال گریکدیهر کدام با سهیمقاSASS  

 ازین مورد یها افزار نرم نصب 
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 ازهاین شیپ –دوم  فصل

 قبل از استفاده از  ازهاین شیپ یبررسSASS 

 نصب RUBY 
 و نحوه نصب  دانلودSASS  توسطPackage Manager gem  و خط فرمانCommand 

Prompt  ندوزیو 

 یها لیفا لیکامپا یها روش انواع یبررس SASS شده توسط وب  شنهادیپ یتوسط ابزاها

 SASS یرسم تیسا

 یها لیفا لیکامپا یبرا یجانب یبه ابزارها یتر بدون وابستگ نهیبه یروش ها یبررس SASS 

 یها لیفا لیکامپا (Watch)  SASS  توسط نرم افزارPhpStorm  

 یها لیفا لیکامپا SASS (Watch)     توسطCommand Prompt  ندوزیو 
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 Gulp Task Runner – سوم فصل

 مفهوم  یبررسTask Runner استفاده از آنها لیها و دال 

  بر  یمرورTask Runner Gulp 

 لیفا یبررس Package.json 

 کی فیتعر نحوه Task   درGulp 

 یاز دستورات کاربرد یتعداد یبررس Gulp 

 از جمله  راتییاعمال تغ یمورد نظر پروژه برا یها لیفا یآدرس ده نحوهUpdate  در Gulp 

 جادیا Watch Task  یها لیفا لیکامپا یبرا SASS  توسط Gulp 

 جادیا Browser Sync Task  یبرا Refresh اعمال  راتییتغ شینما یخودکار مرورگر برا

 Gulp توسط هشده در پروژ

 ازین مورد یها لیفا یبند پوشه 

 

 (Variables) ها رییمتغ  – چهارم فصل

 در  رهایمتغ یبررسSASS 

 ها در  رییمتغ جادیا نحوهSASS 

 در  رهایاستفاده از متغ لیدالSASS 

 در  یکامنت گذار  نحوهSASS 

 تو در تو یها رییمتغ جادیا نحوه 
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 (Partials) یبخش بند  – پنجم فصل

 مبحث  یبررسPartials 

 یخارج یها لیفا جادیا نحوه  

 لیفا کی در یخارج لیفا نیجند از استفاده نحوه 

 مبحث  یبررسImport 

 یده آدرسurl   وHttp 

 یسیدر تو نو تو – ششم فصل  (Nesting ) 

 مفهوم Nesting  ها درSASS استفاده از آنها لیو دال 

 توسط  یسیتو در تو نو نحوهNesting 

 

 ( Mixins ) – هفتم فصل

 مفهوم Mixin  ها درSASS استفاده از آنها لیو دال 
 کیارسال پارامتر به  نحوه Mixin 

 کیارسال محتوا به  نحوه Mixin 

 

 

 

 

http://www.7learn.com/


  www.7Learn.com  :سون لرن                                                       Gulpبه همراه  Sassپیش پردازنده دوره مجازی 

 (Media Query) – تمشه فصل

 واکنشگرا در  یمبحث طراح یو بررس ها یکوئر  ایمدSASS 

 از  دهااستف و  جادیا نحوهMixin ها یکوئر  ایها در مد 

 ها  یکوئر  ایارسال پارامتر در مد نحوه 

 مرورگرها در سند مختلف ابعاد یبرا متفاوت ها یکوئر  ایمد در متفاوت دستورات یاجرا نحوه 

 استفاده از مبحث  نحوهNesting  ها یکوئر  ایدر مد 

 

 (Operators & Functions) توابع و یمحاسبات یعملگرها -منه فصل

 ها اندازه یبرو محاسبات انجام یبرا یاضیر یعملگرها یبررس 

 ها رنگ توابع عملکرد نحوه یبررس 

 یمحاسبات اتیانجام عمل یتوابع دلخواه برا فیتعر و جادیا  

 

  (Inheritance) وراثت -   مده فصل

 مبحث  یبررسExtend  در  یو ارث برSASS 

 عنصر کی یبر  ارث عدم صورت در کدها در خطا از یر یجلوگ 

 Extend در برابر   Mixin بهتر است؟ کی! کدام 
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 (  یدستوارت شرط ) conditional statement   - ازدهمی فصل

 یشرط دستوارت یبررس (if & else) , نحوه و زمان استفاده از آنها 

 رفتار سند و صفحات  کنترلHTML  در  نهیرنگ پس زم ریی)مانند تغ یتوسط دستورات شرط

 حاالت متفاوت(

 در مورد  یلیتکم مباحثMixin یها و دستوارت شرط 

 

 تکرار دستوارت و اه حلقه -  دوازدهم فصل

 دستور یبررس For  , نحوه و زمان استفاده از آنها 

 دستور یبررس Each , نحوه و زمان استفاده از آنها 

 دستور یبررس While  , نحوه و زمان استفاده از آنها 

 ورک  میفر یبند شبکه یکالس ها مثل ,و مشابه یتکرار  یسیدنوکاز  یر یکنترل و جلوگ نحوه

 SASSتوسط حلقه ها در  ... و شنیفاند,رپمثل بوت است ییها

 یبند شبکه ستمیس کی جادیا (Grid System)  ورک بوت استرپ میهمانند فر 

 

 پروژه -  زدهمیس فصل

 جامع پروژه (Sass در عمل: )  

o پیش پردازنده از  کاربردی  و استفاده واقعی قالب کی یطراح SASS 
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