
 اضافه خواهد شد. ی کلی دوره است و زیرفصل ها به مرور شامل سرفصل ها فقطلیست  این : هتوج

 ضافه شود. یگری اگزینه های دت. ممکن است  نهایی نبوده و در حال آپدیت اس این لیست، : جهتو 

 ر کند. روژه انتخابی تغییترتیب فصل ها ممکن است بر اساس پ: جهتو 

ف )مثال فرم ها، مدل ها، قالب و...(  نگو، تمامی مباحث مختلور بودن دوره جبا توجه به پروژه مح: تهنک
لط بیشتر، به کاربرد موضوعات عالوه بر تسخواهد شد تا آموزش داده سازی پروژه ها م پیاده به هنگا

باالی جم زنامه وار و پشت سر هم حزش رو وبه جای آمجهت،  ا شویم. در همینمختلف نیز آشن
 گرفت. یم  خواه ها را یاد آن  ها،  سازی پروژههمراه با پیاده رفته رفته مباحث، 
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