
 

 به نام خدا

 دوره های تخصصی خانه شیرپوینت ایران

 سفارشی و راهکارها نویسی برنامهم: دوره چهار

 شیرپوینت های سایت سازی

 :روش برگزاری 
 کارگاهی، عملی

مدت 

 زمان:

 ساعت 42

 

 تخصص: 

حرفه  برنامه نویس

 شیرپوینتای 

پایان دوره و اعتبار 

 نامه:

 انجام تمرین های حین برگزاری 

  از امتحان پایان دوره75نمره % 

  از تحویل پروژه پایانی75نمره % 

 

 پیش نیاز: 

  دانش مقدماتی زبان های برنامه

 #HTML, CSS, Java Script, Cنویسی: 

  اندازی راه: اول دورهگذراندن 

 حرفه کاربری و شیرپوینت فارم

 ها سایت ای

  طراحی فرم : دوم دورهگذراندن

ها و فرایند ها، طراحی گزارشات 

 و داشبورد ها
 

 

  دانشجو 2حداقل یک کالینت برای 

 ویدئو پروژکتور 

 تخته سفید و ماژیک 

  نرم افزار ضبط صدا و تصویر بر

 روی کالینت مدرس

 گر و مجموعه آفیس ویندوز و مرور

 هاکالینت روز برایب

 تجهیزات مورد نیاز:

 کالینت ها و سرور ها در یک شبکه 

  دامین، اکانت های کاربران و

 سرویس ها

  شیرپوینتفارم آماده سرور 

 ورد نیاز برای رهای منرم افزا

 کد نویسی و سفارشی سازی

 پس از این دوره:

  دانشجو درک صحیحی از سفارشی سازی سایت ها و صفحات شیرپوینت و

 تولید راهکارهای سفارشی در شیرپوینت خواهد داشت.برنامه نویسی و 

  او می تواند به کمک ابزارها و تکنیک های سفارشی سازی، صفحات و

 کند. و سفارشی سازی طراحیسایت های شیرپوینت را 

  او می تواند به کمک ابزارها و تکنیک های برنامه نویسیClient and 

Server Side تولید و طراحی کند. شی راشیرپوینت، هر نوع راهکار سفار 
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