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نام دوره
کبرگبُ ثزًبهِ ًَیغی
هَاسی ثب سثبى C#.NET

شرح دوره

مدت

شهریه
(ریال)

در ایي کبرگبُ آهَسؽی هفبّین ثٌیبدی ثزًبهِ ًَیغی هَاسی ٍ الگَریتن ّبی هَاسی هغزح هی ؽَد .اهکبًبت پلتفزم دات ًت ٍ هحیظ ٍیضال
اعتَدیَ اس ایي ًظز ثغَر کبهل ثزرعی هی گزدد .عپظ چٌذ ًخی تؾزیح ٍ تَصیف هی گزدد .در ًْبیت چٌذیي هثبل اس ثزًبهِ ًَیغی هَاسی
ارائِ ٍ تحلیل هی گزددّ .وچٌیي در ایي دٍرُ قَاػذ ٍ قَاًیي پبیِ هزثَعِ ّوبًٌذ قبًَى آهذال ٍ گَعتبفغَى تجییي ٍ تحلیل هی گزدد.

 22عبػت
(دٍ رٍس)

کبرگبُ عزاحی ٍ ًزهبل
عبسی پبیگبُ دادُ ّب
( Database Design
)and Normalization

در ایي کبرگبُ آهَسؽی ثؼذ اس هزٍر هفبّین پبیِ پبیگبُ دادُ ،هذل ّبی دادُ ای ٍ عیز پیؾزفت آى ّب هَرد ثزرعی قزار هی گیزد .عپظ
عزاحی پبیگبُ دادُ ثز اعبط هذل راثغِ ای ثغَر گغتزدُ ٍ تب حذی هذل ؽی-راثغِ ای ارائِ هی ؽَد .عپظ ًزهبل عبسی پبیگبُ دادُ ثب
تؾزیح عغَح ًزهبل عبسی ،قَاػذ حزکت هبثیي عغَح ٍ ّوچٌیي فضیِ ّبی هزثَعِ هَرد ثحث ٍ تحلیل قزار هی گیزد .اس جولِ قضیِ ّیث
ٍ فبگیي تجییي هی گزدد .در ًْبیت هثبل ّبی گًَبگَى تئَری ٍ ػلوی ارائِ هی ؽَد.

 22عبػت
(دٍ رٍس)

کبرگبُ تین عبسی ٍ
رّجزی آى ( Team and

در ایي کبرگبُ آهَسؽی اثتذا ارسػ ّب ،اصَل ٍ هفبّین تین عبسی ٍ عبختي تین ّبی هجبسی ٍ هذل ثلَؽ آى ّب هَرد ثزرعی قزار هی گیزد.
عپظ رٍی کبر تیوی اثز ثخؼ توزکش هی گزدد .راّجزی تین ّب ،چؾن اًذاس تین ،تفکز گزٍّی ،حل هغبئل اخالقی ٍ تؼبرض ّب در تین ٍ
تجییي جبیگبُ تین ّب در عبسهبى ّب اس هَارد هَرد ثحث در سهیٌِ کبر تیوی اثز ثخؼ اعتّ .وچٌیي ثزخی اثشارّب ثزای کبر تیوی هَرد
آهَسػ ٍ ثزرعی قزار هی گیزد .در ایي کبرگبُ اصَل رّجزی تین ّب ًیش هَرد تجییي ٍ تحلیل قزار هی گیزد .هخبعت اصلی ایي کبرگبُ ّز دٍی
هذیزاى ٍ اػضبی تین ّب ّغتٌذ.

 22عبػت
(دٍ رٍس)

کبرگبُ تحلی ،عزاحی ٍ
ثزًبهِ ًَیغی ؽی گزا ثب
سثبى C# (Object-

ّذف اس ایي کبرگبُ در هزحلِ اٍل تؼزیف ،تجییي ٍ تثجیت هفبّین پبیِ ؽی گزایی ٍ ًحَُ پیذایؼ آى ّب اعت .در هزحلِ اٍل تفکز ؽی گزا
ثزای ؽزکت کٌٌذگبُ تجییي ٍ ثٌب گذاؽتِ هی ؽَد .عپظ اصَل ؽی گزایی تؾزیح ٍ تحلیل هی گزدد .ثؼذ اس آى اهکبًبت سثبى ثزًبهِ ًَیغی
عی ؽبرح در پلتفزم ثزًبهِ عبسی هبیکزٍعبفت هَرد ثزرعی قزار هی گیزد .در توبم هزاحل هثبل ّبی هتؼذد ثزًبهِ ًَیغی ارائِ هی ؽَد ٍ اس
ؽزکت کٌٌذگبى خَاعتِ هی ؽَد در پیبدُ عبسی آى ّب هؾبرکت هغتوز ًوبیذ تب ثغَر هغتقین ثب چبلؼ ّب ٍ ًحَُ کبر رٍ ثِ رٍ ؽًَذ .در
ایي دٍرُ هفبّین پبیِ الگَّبی عزاحی ؽی گزا ٍ دعتِ ّبی اصلی آى ّب تؾزیح هی گزدًذ ٍ اس ّز کذام اس دعتِ ّب ثِ ًوبیٌذگی ثزخی الگَ
ّب پیبدُ عبسی ٍ تحلیل هی گزدًذ.

 22عبػت
(دٍ رٍس)
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کبرگبُ هجبًی دادُ کبٍی
( Data Mining

در ایي کبرگبُ آهَسؽی اثتذا هفبّین دادُ کبٍی ٍ کبرثزد ّبی آى هَرد ارائِ قزار هی گیزد .در اداهِ سهیٌِ ّبی اصلی دادُ کبٍی ّوبًٌذ عجقِ
ثٌذی ٍ خَؽِ عبسی تجییي ٍ تحلیل هی گزدد ٍ ثِ اسای ّز سهیٌِ هثبل ّبی کبرثزدی ارائِ هی ؽَدّ .وچٌیي جبیگبُ آکبدهیک ّز حَسُ

 22عبػت
(دٍ رٍس)

2.133.333

(Parallel
Programming with
)C#.NET

Virtual Team
Building and
)Leadership

Oriented Analysis,
Design and
Programming with
)C#

2.133.333

2.133.333

2.133.333

هذارک السم جْت ثجت ًبم :یک قغؼِ ػکظ – کپی ؽٌبعٌبهِ – کپی کبرت هلی.
آدرط :کزج – ضلغ ؽزقی پبرک ًجَت – هجتوغ تجبری اداری پبرعیبى – ثلَک  – Bعجقِ دٍم – ٍاحذ 122
تلفکظ312 -01021323 :

website: edu.pha.co.ir
1

مرکس آموزش های تخصصی پردازش هوشمنذ
کارگاه ها و سمینارها
)Foundation

2

7

کبرگبُ هذیزیت پزٍصُ
ّبی ًزم افشاری
( Software Project
)Management
کبرگبُ تَعؼِ ًزم افشار
چبثک ثب چبرچَة اعکزام
( Agile Software
Development with

)Scrum Framework

هَرد ثزرعی قزار هی گیزد .ؽٌبحت هجوَػِ دادُ ّب ٍ پبراهتز ّبی ًزهبل ٍ هٌبعت ثَدى آى ّب ّوچٌیي هجوَػِ دادُ ّبی ثشرگ هَرد
هؼزفی قزار هی گیزد ٍ .ثِ ّویي تزتیت ثِ هؼزفی هجحث کبٍػ دادُ ّبی ثشرگ پزداختِ هی ؽَد ٍ اکَ عیغتن ّبدٍح هؼزفی هی گزدد.
پیبدُ عبسی ثزخی اس الگَریتن ّبی پز اعتفبدُ در حَسُ دادُ کبٍری ًیش در دعتَر کبر ایي کبرگبُ اعتّ .وچٌیي اثشار ّبی دادُ کبٍی در ایي
کبرگبُ هؼزفی هی ؽًَذ ٍ حذاقل یک ًوًَِ اس آى ّب هَرد تَصیف ٍ تؾزیح قزار هی گیزد.
در ایي کبرگبُ آهَسؽی هفبّین پبیِ هذیزیت پزٍصُ ّبی ًزم افشاری هَرد ثزرعی قزار هی گیزد .هذیزیت عجذ هحصَالت ًزم افشاری ،ثزًبهِ
ریشی یک پزٍصُ ًزم افشاری ،تخویي حجن کبر پزٍصُ ّبی ًزم افشاری ،هذیزیت ٍ هٌْذعی ًیبسهٌذی ّبی پزٍصُ ،هذیزیت عزهبیِ اًغبًی
پزٍصُ ،هذیزیت ثزٍى عپبری پزٍصُ ٍ آسهَى ًزم افشار ثزخی اس هحَرّبی ایي کبرگبُ را تؾکیل هی دّذّ .وچٌیي تجییي تضویي کیفیت ًزم
افشار ،هذیزیت فزآیٌذ ّب ٍ هذیزیت پیکزُ ثٌذی اس دیگز هجبحثی اعت کِ در یک اًذاسُ هؼیي ثِ آى پزداختِ هی ؽَد .هخبعت اصلی ایي دٍرُ
گذؽتِ اس هذیزاى افزاد تین ّبی تَعؼِ ًزم افشار ًیش ّغتٌذ؛ ثب ایي ّذف کِ درک خَد را اس هٌْذعی ًزم افشار گغتزػ دادُ ػولکزدی فزاتز
داؽتِ ثبؽٌذ.

 22عبػت
(دٍ رٍس)

در ایي دٍرُ آهَسؽی ثؼذ اس تجییي جبهغ تَعؼِ ًزم افشار چبثک چبرچَة اعکزام تجییي ،تحلیل ٍ ًقذ هی گزدد .در ایي کبرگبُ ًقؼ ّبی
اصلی اعکزام اس قجیل اعتبد اعکزام ،هبلک هحصَل ٍ تین تَعؼِ دٌّذُ گبى هَرد هَؽکبفی ٍ ثزرعی قزار هی گیزًذّ .وچٌیي در ایي کبرگبُ
عٌذ راٌّوبی اعکزام ثغَر کبهل هَرد تَصیف ٍ تؾزیح قزار هی گیزد .ارتجبط چبرچَة اعکزام ثب اکظ پی ٍ کبًجبى ًیش هَرد هؼزفی قزار هی
گیزد .ؽزکت کٌٌذگبى در ایي کبرگبُ ثب ارسػ ّب ،اّذاف ،اصَل ٍ اقذاهبت تَعؼِ ًزم افشار چبثک آؽٌب هی ؽًَذ .هخبعجبى ایي دٍرُ هی
تَاًٌذ کلیِ دعت اًذرکبراى تَعؼِ ًزم افشار در عبسهبى ّب ثب ّز گزایؼ ؽغلی ثبؽٌذ.

 14عبػت
(عِ رٍس)

0

تؼزیف ،تحلیل ٍ ارسیبثی کغت ٍ کبر یکی اس هْوتزیي گزایؼ ّبی هغزح در ّز دٍ حَسُ صٌؼتی ٍ آکبدهیک اعت کِ پزداخت ثِ آى ثزای در
کبرگبُ تحلیل کغت ٍ کبر دًیبی کغت ٍ کبر کبر اهزٍس ثِ یک ضزٍرت تجذیل ؽذُ اعت .در ایي کبرگبُ آهَسؽی ؽزکت کٌٌذگبى ثز اعبط پیکزُ داًؼ تحلیل کغت ٍ
( )Business Analysisکبر ثب ایي هَضَع آؽٌب هی ؽًَذ .تحلیل عبسهبى ثب رٍیکزد في آٍری اعالػبت ،تحلیل فزآیٌذ ّبی کغت ٍ کبر ٍ هؼوبری آى ،هذلغبسی
فزآیٌذّبی کغت ٍ کبر ثب  ،BPMNتحلیل ًیبسهٌذی ّب ٍ تؾخیص راُ حل ّب ثزخی اس هحَر ّبی ایي کبرگبُ اعت.

 14عبػت
(عِ رٍس)

2

در ایي کبرگبُ آهَسؽی هجبًی ثزًبهِ ًَیغی جبٍا اعکزیپت ارائِ هی گزدد .عیز پیؾزفت ایي سثبى ثزًبهِ ًَیغی هَرد تجییي قزار گزفتِ ٍ در
اداهِ توزیي ّبی هتؼذد اس کبرثزدّبی ایي سثبى ارائِ هی ؽَدّ .وچٌیي در ایي دٍرُ یک تحلیل جبهغ اس هْوتزیي هزٍرگز ّبی ٍة ٍ
پؾتیجبًی آى ّب اس ایي سیبى صَرت هی گیزد کِ فزاّن آٍرًذُ یک داًؼ ًغجی ٍ ٍعیغ اس جبٍا اعکزیپت ثزای ؽزکت کٌٌذگبى خَاّذ ؽذ.
در ایي دٍرُ در هَرد چْبرچَة ّبی هؼزٍف جبٍا اعکزیپت اس جولِ  AngularJS ٍ jQueryهغبلت قبثل تَجْی ارائِ هی ؽَد .هخبعجبى
ایي دٍرُ ثیؾتز ثزًبهِ ًَیغبى ٍة ٍ تب حذی ثزًبهِ ًَیغبى هَثبیل ّغتٌذ.

 14عبػت
(عِ رٍس)

کبرگبُ هجبًی جبٍا
اعکزیپت ( JavaScript
)Foundation
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