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 : آشنایی با مفاهیم و ساختار فصل یک
 و آشنایی با   معرفیVue 
  و آماده سازی ویرایشگر متن برای کار با انتخابVue 
 اندازی  نصب و راهVue 
 نحوه کار با Vue Instance  
   نحوه کار باData  و  Methods 
 و توضیح معرفی Data Binding   
 رویدادها( نحوه کار با(Events 
  با نحوه کارEvent Modifiers 
 نحوه کار با Keyboard Events 
 و توضیح معرفی  Two-Way Data Binding 
 نحوه کار با Watch Properties 
 نحوه کار با Computed Properties 
 داینامیک کردن کالس های CSS  
 و توضیح معرفی Directives  
 شرط ها نحوه کار با 
 حلقه نحوه کار با 
 وساخت یک بازی تحت وب با وی 
 نمونه سازی چند گانه با ویو جی اس 
 شروع کار با کامپوننت ها 
 معرفی Refs 
 نحوه کار با     Vue CLI 
  ساختار فایل ها در معرفیVue 
 کار با کامپوننت ها تو در تو 
 کار با css  در کامپوننت ها 
 کامپوننت های تو در تو بهتر  یک پروژه برای درک 
 و توضیح  معرفی Props 
 Primitive مقابل در Reference Types 
 )کار با ایونت ها )والد و فرزند 
 ساخت گذرگاهی برای رویداد ها(  ٍEvent Bus) 
 چرخه حیات در ویو 



 معرفی Slots 
 کار با کامپوننت های پویا 

 

 (RealTime) بالدرنگ ساخت یک وبالگ: فصل دوم
 ساخت  فرم ها  - input binding 
 ساخت  فرم ها  - CheckBox Binding  
 اخت  فرم هاس  - Select Box Binding 
 نحوه کار با درخواست های Http از نوع post 
 نحوه کار با درخواست های Http از نوع  get 
 ساخت دایرکتیو های سفارشی 
 نحوه کار با  Filters 
 ساخت یک جستجوگر سفارشی 
 نحوه کار با Mixin  
 و معرفی Vue router    
 توضیح انواع  Route 
 نحوه افزودن  Router Links  
 نحوه کار با پارامتر های  Route 
 نحوه ارسال داده به  Firebase 
 نحوه دریافت داده از  Firebase 

 

 Vueاستفاده از الرول و  پروژه نهایی  فصل سه :
 دانشجو های این دوره انتخاب خواهند کرد. موضوع این پروژه را 
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