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 #Cآؿٌبیی ثب ػجبست هٌغمی ٍ ػولگشّبی همبیؼِ ای ٍ هٌغمی ٍ اػتفبدُ اص دػتَسات ؿشعی دس صثبى ثشًبهِ ًَیؼی  اّذاف کلی

اّذاف 

 جسئی

 داًؾ آهَص ثب هفَْم ػجبست ّبی هٌغمی آؿٌب گشدد. -1

 ای آؿٌب گشدد ٍ آًْب سا دس ثشًبهِ اػتفبدُ وٌذ.داًؾ آهَص ثب اًَاع ػولگشّبی همبیؼِ -2

 آؿٌب گشدد ٍ آًْب سا دس ثشًبهِ ّبی ؿشعی خَد اػتفبدُ وٌذ. if  ٍif – elseداًؾ آهَص ثب ػبختبس دػتَس  -3

 داًؾ آهَص ثب هفَْم ػولگشّبی هٌغمی آؿٌب گشدد ٍ اًَاع آى سا ًبم ثجشد ٍ دس ثشًبهِ ّب ثِ عَس صحیح اػتفبدُ وٌذ. -4

 آٍسد. ای سا ثِ دػت هیػجبست ّبی تشویجی هٌغمی ٍ همبیؼِ یداًؾ آهَص ثب اػتفبدُ اص جذٍل ػولگشّبی هٌغمی، ًتیجِ -5

 داًؾ آهَص اٍلَیت ػولگشّب سا ثب اػتفبدُ اص جذٍل تمذم ػولگشّب دس حل ػجبسات تشویجی ثِ وبس ثٌذد. -6
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 داًؾ آهَص ثبیذ دس پبیبى ایي دسع ثتَاًذ : 

حیطِ 

ضٌاختی 

 )داًطی(

 دّذ. )داًؾ( هفَْم ػجبست هٌغمی سا تَضیح -1

 ای سا ًبم ثجشد. )داًؾ(اًَاع ػولگشّبی همبیؼِ -2

 )دسن ٍ فْن( ای سا دس ػجبسات هٌغمی تَضیح دّذ.عشص وبس ػولگشّبی همبیؼِ -3

 )داًؾ( سا تَضیح دّذ. if  ٍif - else ّبیػبختبس دػتَس -4

 )وبسثشد( دس ثشًبهِ ثِ وبس ثجشد. if  ٍif - else ّبیدػتَس -5

 سا ًبم ثجشد. )داًؾ(اًَاع ػولگشّبی هٌغمی  -6

ای سا ثِ ی ػجبست ّبی تشویجی هٌغمی ٍ همبیؼِثب اػتفبدُ اص جذٍل ػولگشّبی هٌغمی، ًتیجِ -7
 دػت هی آٍسد. )تجضیِ ٍ تحلیل(

 اٍلَیت ػولگشّب سا ثب اػتفبدُ اص جذٍل تمذم ػولگشّب دس حل ػجبسات تشویجی ثِ وبس ثجشد. )وبسثشد( -8

 اسائِ دّذ. )دسن ٍفْن(ساُ حلی ثشای هؼئلِ ثیبى ؿذُ  -9

 ؿشایظ ٍ عشص وبس ثشًبهِ خَد سا ثشسػی وٌذ. )تجضیِ ٍ تحلیل( -10

 ثشای حل هؼئلِ ساُ حل ّبی هختلفی اسائِ دّذ. )تشویت( -11

 اص ثیي ساُ حل ّبیی وِ اسائِ دادُ ثْتشیي سا اًتخبة وٌذ. )اسصؿیبثی( -12

 ،حیطِ رٍاًی

 حرکتی 

 )رفتاری(

ّبی خَاػتِ ؿذُ سا ٍاسد هَجَد دس وتبة خَد سا اًجبم دّذ ٍ ثشًبهِهشثی وبس دس وبسگبُ ثب ووه  -1
 )تملیذ(ػیؼتن وٌذ. 

 اجشای هؼتمل( ) توشیي دادُ ؿذُ سا حل وٌذ.، ثذٍى ووه هشثی -2

 ثِ حبلت ّبی خبف ٍ اػتثٌب دس ثشًبهِ تَجِ وٌذ. )دلت دس ػول( -3

 اؿىبل یه ثشًبهِ سا پیذا ٍ آى سا ثش عشف وٌذ. )ّوبٌّگی( -4

 ثِ تغییش دس ثشًبهِ دادُ ؿذُ ثبؿذ. )ػبدی ؿذى(لبدس  -5

حیطِ 

عاطفی 

 )ًگرضی(

 دس هَسد اػتفبدُ ّبی هختلف اص دػتَسّبی ؿشعی فىش وٌذ. )دسیبفت( -1

 ) پبػخ دادى ( ثبل جذیذ ثشای ایي دسع عشح وٌذ.یه ه -2

 )اسصؽ گزاسی ( یه یب چٌذ ساُ حل ثشای حل هؼئلِ پیـٌْبد دّذ. -3

  هشتجظ یه ساُ حل اسائِ دّذ. )دسًٍی ؿذى( ثشای حل ػبیش ثشًبهِ ّبی -4



۴ 

11 

 

ی
ض

َز
 آه

ک
کو

ل 
سای

ٍ
 

 ؿٌیذاسی صیش اػتفبدُ هی ؿًَذ. -سػبًِ ّبی دیذاسی ٍ دیذاسی
                وتبة دسػی ثشًبهِ ػبصی    -2                                                           هؼلن -1
          (ٍجَد داؿتِ ثبؿذ.ای داًؾ آهَص یه ػیؼتن سایبًِوبسگبُ سایبًِ )ثِ اصای ّش دٍ -3
 ًشم افضاس ٍیظال اػتبدیَ                    -5                                     7ػیؼتن ػبهل ٍیٌذٍص  -4

 ًشم افضاس پبٍسپَیٌت   -Net Support School                  7ًشم افضاس  -6
     تختِ ٍایت ثشد -9                                           هبطیه              -8

 ؿجىِ ایٌتشًت -11دػتگبُ ٍیذئَ پشطوتَس                                     -10
 اػالیذ ّبی آهَصؿی  -13فیلن آهَصؿی                                                -12

  وتبة ّبی ووه آهَصؿی  -LAN                                                 15ؿجىِ  -14

          Kamaltc.irثِ آدسع ػیؼتن آصهَى الىتشًٍیىی  -16
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 تذسیغ ثِ صَست فشاگیش هحَس •

 پشػؾ ٍ پبػخ  •

 تَضیحی ٍ هجبحثِ ای  •

 ثحث گشٍّی  •

 سٍؽ وبٍؿگشی  •

 (CBT)آهَصؽ هجتٌی ثشوبهپیَتش   •

 (WBT)آهَصؽ هجتٌی ثش ٍة  •
 

 یادگیری -یاددّی  فرایٌذ

 زهاى)دقیقِ( فعالیت داًص آهَز فعالیت هعلن هرحلِ

فعالیتْای 

قبل از 

 تذریس

  روش ًبم ٍ یبد خذا 

  ػالم ٍ احَال پشػی 

 آسصٍی ػبلی خَؽ ٍ پش اص هَفمیت  تجشیه ػبل جذیذ ٍ
 ٍ هختصشی ثحث ساجغ ثِ ایبم تؼغیالت  ثشای ّوِ

 ًََؿتي حذیث ثش سٍی تبثل  

  حضَس ٍ غیبة 

  ِ(ایبم تؼغیالتیبدآٍسی هغبلت لجل  )ثب تَجِ ث 

  هغبلت جلؼبت لجل سفغ اؿىبل 

 ثشسػی تىبلیف تؼییي ؿذُ جلؼبت لجل 

 .ثِ احتشام هؼلن ثشهی خیضًذ 

 ػالم ٍ احَال پشػی ثب دثیش 

 ثِ دثیش تجشیه ػبل جذیذ 

 پبػخ ثِ حضَس ٍ غیبة دثیش 

  پشػؾ اؿىبالت دسع لجلی 

 لیف ثِ دثیشتحَیل تىب 
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ارزضیابی 

 هستور

ثشگضاسی آصهَى اص ول هغبلت لجل تَػظ ػیؼتن آصهَى 

kamaltc.ir 
 ثجت ًوشات ثِ ػٌَاى ًوشُ هؼتوش

 ؿشوت دس آصهَى ٍ پبػخ ثِ ػَاالت 
01 

ارزضیابی 

 تطخیصی

 االت صیش اص هجحث دسػی جلؼبت لجل هغشح هی ؿَد.َػ

 ػجبست چیؼت؟ -1

 اًَاع ػولگشّبی حؼبثی سا ثِ تشتیت اٍلَیت ًبم ثجشیذ. -2

ػجبست سیبضی صیش سا ثب تَجِ ثِ اٍلَیت ّبیؾ هحبػجِ  -3
 9/36+7×25;       وٌیذ؟

 ثجشیذ. وبس چٌذ ًوًَِ اص ػولگش ّبی اًتؼبثی سا ًبم -4

  دثیش پبػخ ثِ ػَاالت   -
ثِ ػَاالت ػبیش داًؾ  پبػخ ٍ دادى تَضیح  -

 آهَصاى 

 
 

ًتیجِ 

 ارزضیابی 

دسصذ داًؾ آهَصاى ثتَاًٌذ ثِ ػَاالت پبػخ صحیح دٌّذ ثب هشٍس هختصش هغبلت، دسع جذیذ ؿشٍع هی ؿَد. دس  70دس صَستی وِ ثیؾ اص 
اثتذا تَضیحبت اضبفی ٍ تىویلی ساجغ ثِ هغبلت دسع گزؿتِ ثیبى هی ؿَد ٍ پغ اص سفغ اؿىبالت ٍ اثْبهبت، دسع جذیذ اسائِ  غیش ایٌصَست

  خَاّذ ؿذ.
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ثب اػتفبدُ اص سٍؽ پشػؾ ٍ پبػخ ٍ هشتجظ وشدى  ػؼی هی ؿَد
 ّوچٌیي ،هَضَع تذسیغ ثب هَاسد لبثل دسن ثشای داًؾ آهَصاى

ثشای سا اًگیضُ الصم  ثَػیلِ ثیبى وبسثشد دػتَسات ؿشعی
ٍ ػَاالتی  ثِ ٍجَد آٍسدداًؾ آهَصاى بدگیشی هغبلت جذیذ دس ی

ٍ ثشٍص سا دس رّي آًْب ؿىل داد؛ وِ جشلِ ای ثشای یبدگیشی 
 خاللیت ّبی دسًٍی ؿبى ؿَد. 

 ثذیي تشتیت هجحث جذیذ ثِ صَست تؼبهلی آغبص هی گشدد.

 دس ثحث ٍ اظْبس ًظشهـبسوت  -

 یبدداؿت ثشداسی -

 روش ساُ حل ثشای هثبل ّبی گفتِ ؿذُ  -

 11 سفغ اؿىبل ػبیش داًؾ آهَصاى -

هعرفی 

 درس

تَػظ ًوَداس عشاحی ؿذُ دس اػالیذّبی ػٌبٍیي اصلی دسع 
آهَصؿی آهبدُ ؿذُ ثِ داًؾ آهَصاى اسائِ هی ؿَد تب ثذاًٌذ وِ دس 

-ایي جلؼِ لشاس اػت چِ هغبلجی ثشسػی ؿَد. دس اداهِ ػؼی هی
 ؿَد وِ هفَْم دػتَسات ؿشعی ثِ داًؾ آهَصاى هؼشفی ؿَد.

 ٌّذ.دداًؾ آهَصاى ثب هـبّذُ ثبصخَسد وبسسا ًـبى هی 

5 

ِ درسـارائ  

)دقیقِ( زهاى ّای فراگیراىفعالیت تذریس()هراحل هعلن ّای فعالیت  

 ثب تَجِ ثِ آهَختِ ّبی لجلی هؼشفی وشدُ ٍ هثبل هی صًین . سا اثتذا ػجبسات هٌغمی یب ثَلیي 
اداهِ ػولگشّبی همبیؼِ ای سا هؼشفی وشدُ ٍ ثب ػولگشّبی سیبضی همبیؼِ هی وٌین تب  دس

-سا هـبّذُ هیهحیظ ٍیظٍال اػتبدیَ ًتیجِ ثؼذ ثب هثبلْبیی دس دٍ ثیـتش آؿٌب ؿًَذ.  ثب ّش
 وٌین.

پغ اص آًىِ داًؾ آهَصاى هفَْم ػولگشّبی همبیؼِ ای سا دسن وشدًذ ثحث پیشاهَى دػتَس 

سا ثب روش هثبل ّبی سٍصهشُ تشجوِ ولوِ ٍ هـبسوت داًؾ آهَصاى دس ثحث   ifؿشعی
ّبی آى ٍ ثیبى ػبختبس ولی دػتَس ثخؾ  ifگشٍّی آغبص هی وٌین. ثب سػن فلَچبست دػتَس

 سا تَضیح هی دّین. 

 هـبسوت دس ثحث ٍ اظْبس ًظش -

 یبدداؿت ثشداسی -

 حل ًوًَِ توشیي ّب ٍ سفغ اؿىبل  -

 ثشسػی حبالت خبف ٍ اػتثٌب دس ثشًبهِ ّب  -

 سفغ اؿىبل ػبیش داًؾ آهَصاى -
01 

-ًشم Send workتَػظ ثخؾ ػبدُ سا ثیبى وشدُ ٍ ifاص دػتَس  توشیي ّب ٍ هثبل ّبیی
ثِ صَست  اسػبل هی ؿَد ٍآًْب داًؾ آهَصاىثِ ػیؼتن   Net Support Schoolافضاس 

 گشٍّی اًجبم هی دٌّذ. )اسصؿیبثی تىَیٌی(

 Net Support Schoolافضاس ًشم Collect workوبسّبی اًجبم ؿذُ تَػظ ثخؾ
 .ؿَدجوغ آٍسی هی

ّبی دٌّذ ٍ توشیيداًؾ آهَصاى ثبصخَسد وبسسا ًـبى هی 
 اسائِ ؿذُ سا ثِ صَست گشٍّی حل هی وٌٌذ.

 15 

 داًص آهَزاى تا ضرٍع زًگ بعذدقیقِ استراحت  15

       ًشم افضاس  Student Registerاًجبم حضَس ٍ غیبة ػبػت دٍم تَػظ ثخؾ 

Net Support School 

ثجت ًبم، ًبم خبًَادگی ٍگشٍُ خَد دس فشم حضَس ٍ غیبة 
 خَد. سٍی ػیؼتن

5 

اًجبم آى سا ثِ  ،اصوبسّبی ػولی وتبة سا ثشای داًؾ آهَصاى تـشیح وشدُ 1بس دس وبسگبُ و
    داًؾ آهَصاى هحَل هی وٌین.

ٍگشفتي جَاة  ثب ًظبست وبهل ٍ سفغ اؿىبل ػؼی دس اًجبم وبهل آى تَػظ داًؾ آهَصاى
 ثبؿین. داؿتِتَػظ ّوِ گشٍُ ّب 

 Net Support Schoolافضاس ًشم Collect workوبسّبی اًجبم ؿذُ تَػظ ثخؾ
 ؿَد.جوغ آٍسی هی

 یبدداؿت ثشداسی

 سفغ اؿىبل ػبیش داًؾ آهَصاى

 هـبسوت دس ثحث ٍ اظْبس ًظش

ّبی داًؾ آهَصاى ثبصخَسد وبسسا ًـبى هی دٌّذ ٍ توشیي
 اسائِ ؿذُ سا ثِ صَست گشٍّی حل هی وٌٌذ.

41 

اؿىبالتی ٍجَد داسد ػبدُ دس صَستی وِ   ifدػتَسثب ػَاالتی اص داًؾ آهَصاى دس هَسد 
 ثشعشف گشدد.

ّبی پیؾ آهذُ ٍ استجبط هتمبثل ثب دثیش ٍ پشػؾ ػَال
 داًؾ آهَصاى دیگش

5 

 وٌین.ثیبى هی سا if – elseاثتذا ثب ثیبى ػبدُ ٍ ػبهیبًِ ثِ صَست پشػؾ ٍ پبػخ هفَْم 

-ّبی آى سا تَضیح هیٍ ثیبى ػبختبس ولی دػتَس ثخؾ  if – elseسػن فلَچبست دػتَس ثب
 روش هی وٌین. ییّبٍ هثبل ادُهفَْم ثله سا ًیض تَضیح د روش هی وٌین. ییّبهثبلٍ  دّین

پشػؾ ّبی دثیش پبػخ دادُ ٍ دس ثحث گشٍّی ؿشوت ثِ 
ٍ دس صَست ًبهفَْم ثَدى هغلت اص دثیش ػَال  هی وٌٌذ.
 هی پشػذ.

 

15 

اصوبسّبی ػولی وتبة سا ثشای داًؾ آهَصاى تـشیح وشدُ، اًجبم آى سا ثِ  2وبس دس وبسگبُ 
 داًؾ آهَصاى هحَل هی وٌین.   

ٍگشفتي جَاة  ثب ًظبست وبهل ٍ سفغ اؿىبل ػؼی دس اًجبم وبهل آى تَػظ داًؾ آهَصاى
 داؿتِ ثبؿین.تَػظ ّوِ گشٍُ ّب 

 Net Support Schoolافضاس ًشم Collect workوبسّبی اًجبم ؿذُ تَػظ ثخؾ
 ؿَد.جوغ آٍسی هی

 یبدداؿت ثشداسی

 سفغ اؿىبل ػبیش داًؾ آهَصاى

 هـبسوت دس ثحث ٍ اظْبس ًظش

ّبی داًؾ آهَصاى ثبصخَسد وبسسا ًـبى هی دٌّذ ٍ توشیي
 اسائِ ؿذُ سا ثِ صَست گشٍّی حل هی وٌٌذ.

05 
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.دقیقِ استراحت داًص آهَزاى تا ضرٍع زًگ بعذ 15  

       ًشم افضاس  Student Registerاًجبم حضَس ٍ غیبة ػبػت دٍم تَػظ ثخؾ 

Net Support School 

ثجت ًبم، ًبم خبًَادگی ٍگشٍُ خَد دس فشم حضَس ٍ غیبة 
 سٍی ػیؼتن خَد.

5 

ثب روش ػَاالتی اص داًؾ آهَصاى ٍ دادى یه توشیي ثِ تفْین ثیـتش هغبلت ٍ سفغ اؿىبل 
 پشداصین.آًْب هی

ٌّذ ٍ توشیي دادُ داًؾ آهَصاى ثبصخَسد وبسسا ًـبى هی د
 وٌٌذ.ؿذُ سا حل هی

11 

ًحَُ  هثبلْبییتَضیح ػولگش ّبی هٌغمی هی پشداصین . ثب روش  ثِ سٍؽ پشػؾ ٍ پبػخ ثِ
 وٌین. ولگشّبی هٌغمی سا ثیبى هیًَؿتي ػجبستْبی هٌغمی ثب اػتفبدُ اص ػ

 هٌغمی سا تـشیح هی وٌین. جذٍل اسصؽ ٍ حبلتْبی هختلف ػولگش ّبی

 ٍ پبػخ ثِ ػَاالت هـبسوت دس ثحث ٍ اظْبس ًظش -

 یبدداؿت ثشداسی -

 ثشسػی حبالت خبف ٍ اػتثٌب دس ثشًبهِ ّب  -

 سفغ اؿىبل ػبیش داًؾ آهَصاى -

05 

ثیبى وشدُ ٍ تَػظ ثب اػتفبدُ اص ػولگش ّبی هٌغمی  if – elseاص دػتَس  ییتوشیي ّب

ثِ ػیؼتن داًؾ آهَصاى   Net Support Schoolافضاس ًشم Send workثخؾ
 اسػبل هی ؿَد ٍآًْب ثِ صَست گشٍّی اًجبم هی دٌّذ. )اسصؿیبثی تىَیٌی(

 Net Support Schoolافضاس ًشم Collect workوبسّبی اًجبم ؿذُ تَػظ ثخؾ
 ؿَد.جوغ آٍسی هی

دٌّذ ٍ سا ًـبى هی داًؾ آهَصاى ثبصخَسد وبس -
صَست گشٍّی حل هی ّبی اسائِ ؿذُ سا ثِ توشیي
 وٌٌذ.

 ثِ پشػؾ ّبی دثیش جَاة هی دٌّذ.  -
 ًتیجِ سا رخیشُ هی وٌٌذ. -

15 

اصوبسّبی ػولی وتبة سا ثشای داًؾ آهَصاى تـشیح وشدُ، اًجبم آى سا ثِ  3وبس دس وبسگبُ 
 داًؾ آهَصاى هحَل هی وٌین.   

ٍگشفتي جَاة  ىثب ًظبست وبهل ٍ سفغ اؿىبل ػؼی دس اًجبم وبهل آى تَػظ داًؾ آهَصا
 داؿتِ ثبؿین.تَػظ ّوِ گشٍُ ّب 

 Net Support Schoolافضاس ًشم Collect workوبسّبی اًجبم ؿذُ تَػظ ثخؾ
 ؿَد.جوغ آٍسی هی

 یبدداؿت ثشداسی

 سفغ اؿىبل ػبیش داًؾ آهَصاى

 هـبسوت دس ثحث ٍ اظْبس ًظش

ّبی داًؾ آهَصاى ثبصخَسد وبسسا ًـبى هی دٌّذ ٍ توشیي
 سا ثِ صَست گشٍّی حل هی وٌٌذ. اسائِ ؿذُ
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دقیقِ استراحت داًص آهَزاى تا ضرٍع زًگ بعذ. 15  

       ًشم افضاس  Student Registerاًجبم حضَس ٍ غیبة ػبػت دٍم تَػظ ثخؾ 

Net Support School 

ثجت ًبم، ًبم خبًَادگی ٍگشٍُ خَد دس فشم حضَس ٍ غیبة 
 سٍی ػیؼتن خَد.

5 

فعالیتْای 

حیي 

 تذریس 

 ًوبیؾ اػالیذ ّبی آهَصؿی  -1

 اػتفبدُ اص هحیظ ٍیظٍال اػتبدیَ ثشای اسائِ هفبّین جذیذ  -2

ٍ دسیبفت هٌبثغ آًالیي ًظیش ٍثالگْبی آهَصؿی ٍ اػتفبدُ اص ایٌتشًت  -3
ساثغِ ثب اػتفبدُ اص دػتَسات  وتبثْبی الىتشًٍیىی ووه دسػی دس

 ؿشعی 

 هـبسوت دس ثحث گشٍّی  -

 دُ اص ایٌتشًتاػتفب -

 01 اًجبم وبس ػولی  -

ارزضیابی 

 پایاًی 

 Collect workتَػظ ثخؾثشسػی توشیي ّبی دسیبفت ؿذُ  -1
ٍ ثشسػی ساُ حل ّبی هختلف حل  Net Support Schoolافضاس ًشم

 .یه هؼئلِ تَػظ داًؾ آهَصاى
اص چٌذ داًؾ آهَص خَاػتِ هی ؿَد وِ یه ثشًبهِ سا سٍی ؿجىِ اجشا  -2

 ثشای ػبیشیي تَضیح دٌّذ. وٌٌذ ٍ
 پشػؾ ّبیی هبًٌذ صیش ثِ صَست ؿفبّی اص داًؾ آهَصاى پشػیذُ هی ؿَد. -3

 ػجبست هٌغمی چیؼت؟
 اًَاع ػولگش ّبی همبیؼِ ای سا ًبم ثجشیذ؟

 سا تَضیح دّیذ؟ if – elseوبسثشد دػتَس 
 ػولگش هٌغمی چگًَِ وبس هی وٌذ؟

 چگًَِ اػت؟ &&وبس ػولگش 
"���� ���" � "����� "� "����� دثیش ثب گفتي ػجبسات ویفی ّوچَى 

 �"���� ��� ����� ���� �� ���" �"�� ��� �����"�"���
����� ����� �� ������ ���� ������� ��� ���.��� 

 تَجِ وشدى ثِ هغبلت ٍ ساُ حل ّب -
حل توشیي ثِ صَست ػولی ٍ دادى تَضیح ثشای  -

 ؿجىِ  ػبیش داًؾ آهَصاى اص عشیك
پبػخ ؿفبّی یب وتجی ثِ ػَاالت هغشح ؿذُ تَػظ  -

 دثیش

ٍسق صدى وتبة تَػظ داًؾ آهَصاى ٍ آؿٌبیی ّش  -
 چِ ثیـتش آًبى ثب هغبلت جذیذ.

 
 
 

 

تعییي 

 تکلیف 

یٌبت ثشًبهِ ػبصی آخش فصل هشثَعِ تَػظ دثیش تَضیح هختصشی توش
 دادُ ؿَد ٍ ثِ ػٌَاى تىلیف جلؼِ ثؼذ اًجبم دٌّذ.

ثِ ػبیت ّبی هؼشفی ؿذُ صدُ ٍ هثبلْبیی اص دػتَسات ؿشعی سا ػشی 
 ثشای جلؼِ ثؼذ آهبدُ وٌٌذ.

تىبلیف سا یبدداؿت وشدُ ٍ ثشًبهِ ّب سا تب جلؼِ ثؼذ ایویل 
  وٌٌذ.

11 



٧ 

هَضَع 

جلسِ آیٌذُ ٍ 

 اقذاهات الزم

 اداهِ دػتَسات ؿشعی  -

 پیچیذُ if – elseػبختبس  -

  Switchدػتَس  -

 ثشسػی توشیٌبت      - -

 یبدداؿت ثشداسی -

 پشػؾ اثْبهبت ثِ ٍجَد آهذُ  -
11 

فعالیت ّای 

 پایاًی

 اجبصُ تویض ٍ هشتت وشدى وبسگبُ 
 ػیؼتن ّب ًظبست ثش خبهَؽ وشدى 

 گضاسؽ وبس سٍصاًِ فشمدس ًَؿتي گضاسؽ وبس 

 جوغ وشدى ٍػبیل ؿخصی 
 خبهَؽ وشدى ػیؼتن

 هشتت وشدى هیض ٍ صٌذلی خَد
15 

کالس با رکر صلَات پایاى   

 
 


