
 
 

                    
 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان 

 
 

 واحد عملی 1و  واحد نظری 1تعداد واحد:  برنامه نویسی پیشرفته و آزمایشگاه برنامه نویسی پیشرفتهنام و کد درس: 

 دقیقه 90: مدت هر جلسه جلسه 24 تعداد جلسات:
 HITدانشجویان  :فراگیران برنامه نویسی مقدماتی پیش نیاز:

 مصطفی جهانگیرمشخصات استاد درس: 
 16تا  8هارشنبه از ساعت چشنبه تا ساعات حضور: 

 mjahangir@varastegan.ac.irپست الکترونیکی:  آدرس

  کلی: هدف 
 Bootstrap5و  HTML ،CSSبا  Front-end  بخش برنامه نویسی وبآموزش 

 PHPبا Back-end آموزش مقدمات برنامه نویسی وب بخش 

  :)با تعیین میزان نمره هر آیتم( شیوه ارزشیابی
 کالسی و پروژه های تمرینات

 طراحی وب سایت برای مراکز درمانی و بهداشتی یا مطب های پزشکان پروژه درسی
 مشارکت و فعالیت های کالسی

  اهداف اختصاصی سرفصل مطالبعنوان    تاریخ جلسه

 بیان طرح، اهمیت، اهداف و برنامه های درس  1
آشنایی با زمینه کاری برنامه نویسی، انواع زبان 
 های برنامه نویسی و محیط های برنامه نویسی

و نصب و راه  HTMLآشنایی با ساختار یک فایل  Bootstrap5و  HTML ،CSSشروع کار با   2
 Bootstrap5اندازی 

3 
 Containers  وGrid  درBootstrap5 

فرمت های قالب بندی صفحات  کار با
Containers  وGrid  

4  Utilities  درBootstrap5  انجام تنظیماتMargin وPadding ... و 

5  Text  وColor  درBootstrap5  کار با متن و رنگ 

6  Table  وImage  درBootstrap5 کار با جدول و تصویر 

7   Alerts و Buttons  درBootstrap5 طراحی دکمه ها و پیام های هشدار 

8   Badges و Progress Bars  درBootstrap5  طراحیBadge و نوار پیشرفت 

9   Spinners و Pagination  درBootstrap5 طراحی اسپینر و صفحه بندی 

10   List Groups و Cards  درBootstrap5 طراحی لیست و کارت 

11   Dropdowns و Collapse  درBootstrap5  طراحی نوار کشویی 

12   Navs و Navbars  درBootstrap5 طراحی منو 
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13   Forms و Form Inputs  درBootstrap5 طراحی فرم 

14   Carousel و Modal  درBootstrap5 طراحی اسالیدر و صفحات پاپ آپ 

15   Tooltip و Popover  درBootstrap5  طراحی Tooltip و Popover 

16   Toast و Icons  درBootstrap5  طراحی Toast و Icons 

 PHPنصب و راه اندازی  و نصب و راه اندازی آن PHPبر  یمقدمه ا  17

18  Variables  وArrays در PHP  تعریف انواع متغیر و آرایه 

 استفاده از دستورات شرطی PHPدر   switchو  ifدستورات شرطی   19

 استفاده از حلقه های تکرار PHPدر  whileو  forحلقه های تکرار   20

21  Functions  درPHP تعریف و استفاده از توابع 

22  File  درPHP کار با فایل 

 برنامه نویسی با روش شی گرا PHPبرنامه نویسی شی گرا در   23

 برنامه نویسی با روش شی گرا PHPبرنامه نویسی شی گرا در   24


