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 PHP :عنوان دوره  طول زمان برگزاري دوره
  عملی  نظري  نوع  

  30    30 :تعداد ساعت  Internet :  پیشنیاز
  

  سرفصل و ریز محتوا  ردیف

، مفهوم روابط سرویس دهنده وسرویس گیرنده ، Lisبا   php، نصب بر روي ویندوز ، هماهنگ کردن phpدانلود    1
 HTM، مروري بر HTTPسرویس گیرنده ، خطاهاي  مفهوم کد نویسی براي سرویس دهنده و 

انواع داده ، تعریف متغیر ، مقداردادن به متغیر، تبدیل انواع داده ، یکدیگر ، ثوابت، عملگرهاي محاسباتی و منطقی   2
 ، استفاده از فرم ها HTML، شکل کلی برنامه ، توابع مخصوص متغیر ها ، ترکیب با  

 ,تودر تو ، دستور   ifاستفاده از  else، دستور     ifها ، دستور  ه ها ، جستجودر رشتهمفهوم رشته ، مقایسه رشت  3

else if دستور, switch   دستورfor 

آرایه ها مرتب سازي آرایه ها مقدار دادن به آرایه ها گرفتن مقادیر از آرایه ها  do-whileدستور whileدستور    4
 .آرایه هاي چند بعدي foreachدستور 

تعریف توابع ریال ، استفاده از توابع ، ضمیمه کردن فایل به برنامه ، خواندن از فایل ،نوشتن در فایل ، باز کردن   5
 فایل ، بستن فایل 

ایجاد جدول مشاهده اسم جدول ، کسب اطالعات از my sql ,نصب  my sql ,مفهوم بانک اطالعاتی ،  دانلود    6
 .جدول 

7  
وارد کردن اطالعات در جدول ، بازیابی داده ها از جدول ، بازیابی رکوردهاي خاص ، بازیابی به صورت مرتب شده ، 

بازیابی رکوردها از سطري خاص ، حذف رکوردها به هنگام سازي رکورد ، حذف جدول ، حذف بانک اطالعاتی ، 
 .کارکردن با جند جدول

،  my sqlنوشتن اطالعات در   my sql- queryo ,ک اطالعاتی ، آشنایی با تابع   ، انتخاب بان my sqlبا phpارتباط    8
 .، چندتابع مفید در مورد بانک اطالعاتی  my sqlگرفتن اطالعات از 

تنظیم کوکی ، استفاده از متغیر هاي تماس ، شروع یک تماس خاتمه تماس ،  استفاده از clientایجاد ارتباط با    9
 ریشه تقاضا

 ، شخصی سازي سایت جمع بنديlogin  ،logoutایجاد   die ،exitدستور    10
0 
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