
 آًالیٌز -( HTML تِ PSDعزفصل ّای دٍرُ آهَسػ طزاحی صفحاذ ٍب حزفِ ای )آهَسػ زثذیل 

 ؽزٍع تزای السم ّای اتشار ٍ دٍرُ حیي کاری عثک هعزفی  -۱

 خیؾزفسِ دٍرُ ّای آهَسػ ؽزٍع ًیاس خیؼ ّای آهَسػ هعزفی -۲

 تٌذی slice – خاییي تِ تاال طزاحی تا تٌذی layout ٍ کار گذاری خایِ  -۳

 فسَؽاج در السم اتشارّای – HTML تِ PSD زثذیل آهَسػ تزای فسَؽاج در ضزٍری ّای زکٌیک -۴

 السم زٌظیواذ – HTML تِ PSD زثذیل آهَسػ تزای فسَؽاج در ضزٍری ّای زکٌیک -۵

 عایر طزاحی در اعسفادُ تزای زصاٍیز فایل خغًَذّای اًَاع ؽٌاخر -۶

 blending options ًکاذ – HTML تِ PSD زثذیل آهَسػ تزای فسَؽاج در ضزٍری ّای زکٌیک -۷

 اعاعی ٍ هْن ًکاذ – HTML تِ PSD زثذیل آهَسػ تزای فسَؽاج در ضزٍری ّای زکٌیک -۸

 reset.css فایل عاخر – فزض خیؼ اعسایلْای هٌاعة ریغر ٍ index.html – style.css عاخر ٍ اٍلیِ تٌذی ؽاخِ -۹

 CSS ٍ HTML کذًَیغی ٍ عایر طزاحی در ّا خسزى تا کار آهَسػ -۱۱

 اٍلیِ ًَار اعوال ٍ header کذًَیغی ؽزٍع -۱۱

 اجسواعی ّای ؽثکِ در گذاری اؽسزاک ّای آیکَى کذًَیغی -۱۲

 ٍب صفحِ در لَگَ تخؼ کذًَیغی -۱۳

 زثلیغازی تٌزّای اعساًذارد اتعاد تا آؽٌایی – ّذر در زثلیغازی تٌز تخؼ کذًَیغی -۱۴

 عوق تذٍى عایر اصلی هٌَی عاخر -۱۵

 ٍب ی صفحِ در html ٍ css تا داٍى دراج هٌَی کذًَیغی -۱۶

 jQuery تا ای حزفِ کار تِ ؽزٍع

 ٍب صفحاذ طزاحی در jQuery کَئزی جی اس اعسفادُ آهَسػ -۱۷

 عزعر افشایؼ جْر ٍب طزاحی تزای ّا snippet عاخر آهَسػ -۱۸

 jQuery – کَئزی جی اس اعسفادُ تا کؾَیی هٌَی عاخر آهَسػ -۱۹

 HTML تِ PSD زثذیل در jQuery تا ؽذُ عاخسِ کؾَیی هٌَی کارگیزی تِ آهَسػ -۲۱

 عایر طزاحی در jQuery کَئزی جی خزکارتزد ٍ اٍلیِ ّای syntax ٍ اصَل آهَسػ -۲۱

 PSD طزح اعاط تز عایر header زکویل ٍ جغسجَ فزم کذًَیغی -۲۲



 ٍب صفحاذ طزاحی در ّا Class اس ای حزفِ ٍ تْیٌِ ی اعسفادُ -۲۳

 عایر اصلی هحسَای ٍ عایذتار تزای اتعاد ّای دّی اعسایل ٍ ّا کذًَیغی -۲۴

 ٍب صفحِ عایذتار در HTML  ٍ CSS تا هٌَ زة کذًَیغی -۲۵

 header – ّذر در افقی ًَار اعوال -۲۶

 ٍب ی صفحِ در هحسَا تخؼ تِ اٍلیِ ّای دّی اعسایل -۲۷

… 

 ای هجلِ هطالة -اصلی هحسَای تخؼ کذًَیغی

 CSS تا دّی اعسایل ٍ اعسازیک هٌَی زة عاخر

 jQuery تا هٌَ زة عاخر آهَسػ

 ٍب ی صفحِ طزح در jQuery تا ؽذُ عاخسِ هٌَی زة اعوال

 هٌَ زة در تزجغسِ هطالة ّای زة هحسَای کذًَیغی

 (jQuery Tooltip) کَئزی جی تا زَلسیح عاخر آهَسػ

 اصلی ٍب ی صفحِ در ؽذُ عاخسِ زَلسیح اعوال

 زصاٍیز چزخؾی ًوایؼ جْر jQuery تا slider – اعالیذؽَ عاخر آهَسػ

 اعالیذر ّز در هسي ٍ عکظ ّوشهاى ًوایؼ جْر اعالیذر در caption اهکاى افشٍدى

 ٍب اصلی طزح در ؽذُ عاخسِ slider – اعالیذرٍ گٌجاًذى

 jQuery اس اعسفادُ تا زة چٌذ در ٍیضُ هحسَای دادى قزار تا فضا اس تْیٌِ ی اعسفادُ

 Sidebar عایذتار کذًَیغی تِ ؽزٍع

 Sidebar عایذتار ّای تاکظ عاخر ٍ کالعْا اس تْیٌِ اعسفادُ زفکز سیعا خیادُ

 Sidebar عایذتار در تٌزی زثلیغاذ تخؼ کذًَیغی

 jQuery تا هٌَ زة تصَرذ هطالة خزتاسدیذززیي ٍ هطالة جذیذززیي تخؼ کذًَیغی

 sidebar عایذتار در کارتزاى ّای دیذگاُ آخزیي تخؼ کذًَیغی

 Sidebar عایذتار در خثزًاهِ کذًَیغی

 Sidebar عایذتار در خیًَذّا تخؼ کذًَیغی



 ٍب ی صفحِ Footer – فَزز در هٌَ کذًَیغی

 فَزز در طزاح اهضا ٍ رایر کدی تخؼ کذًَیغی

 ّا فایل زکفیک ٍ عایر هخسلف ّای تخؼ اعسازیک کذًَیغی زفکز

 عٌَاى ٍ اصلی هحسَای تخؼ کلی چارچَب عاسی خیادُ تا داخلی صفحِ کذًَیغی ؽزٍع

 داخلی صفحاذ در هسا اطالعاذ تخؼ کذًَیغی

 داخلی صفحاذ در اصلی هحسَای تخؼ کذًَیغی

 اصلی هحسَای اجشای تِ دّی اعسایل جْر دایٌاهیک زفکز عاسی خیادُ ٍ السم ّای تیٌی خیؼ لشٍم

 دیذگاُ درج فزم تخؼ دّی اعسایل

 داخلی صفحاذ ّای دیذگاُ تخؼ در کارتزاى اس ؽذُ ثثر ّای دیذگاُ دّی اعسایل

 داخلی صفحاذ در هززثط هطالة تخؼ کذًَیغی

 داخلی صفحِ اس اعسفادُ تا آرؽیَ صفحاذ کذًَیغی

 آرؽیَ صفحاذ در ؽذُ خالصِ هطالة تخؼ کذًَیغی

 آرؽیَ صفحاذ در pagination تٌذی صفحِ عاسی خیادُ

 ؽذُ جغسجَ اطالعاذ ًوایؼ جْر صفحِ عاخر

 jQuery تا آکاردئًَی هٌَی ًوًَِ یک کذًَیغی

 کارتزاى رایج عَاالذ ی صفحِ عاخر ٍ ؽذُ عاخسِ آکاردئًَی هٌَی گٌجاًذى

 HTML5 ٍ CSS3 کارگیزی تِ

 HTML5 در ضزٍری ّای زگ هعزفی

 CSS3 در خزکارتزد ٍ ضزٍری ّای property هعزفی

 HTML5 تِ ؽذُ کذًَیغی اصلی طزح زثذیل

 CSS ّای ٍرک فزین تا کار تِ ؽزٍع

 ّا آى کارتزدّای ٍ CSS ّای ٍرک فزین هعزفی

 CSS در Bootstrap ٍرک فزین هعزفی

 (… ٍ زثلر هَتایل، تزای) گزا ٍاکٌؼ طزاحی



 گزا ٍاکٌؼ طزاحی اّویر ٍ کارتزد زَضیح ٍ تَدى( ریغداًغیَ – گزا ٍاکٌؼ) Responsive هفَْم هعزفی

 Responsive گزا ٍاکٌؼ – ریغداًغیَ تصَرذ HTML در کلی طزح یک کذًَیغی

 اعسزج تَذ ٍرک فزین اس اعسفادُ تا ٍ گزا ٍاکٌؼ تصَرذ HTML در کلی طزح یک کذًَیغی

 ریغداًغیَ تصَرذ افقی هٌَی یک کذًَیغی

 ریغداًغیَ تصَرذ عاسی خیادُ جْر ؽذُ کذًَیغی اصلی طزح آًالیش

 ؽذُ کذًَیغی طزح اصلی صفحِ تِ تَدى Responsive ٍ گزایی ٍاکٌؼ قاتلیر افشٍدى

 ؽذُ کذًَیغی طزح داخلی ی صفحِ تِ تَدى Responsive ٍ گزایی ٍاکٌؼ قاتلیر افشٍدى

 ؽذُ کذًَیغی آرؽیَ ی صفحِ تِ تَدى Responsive ٍ گزایی ٍاکٌؼ قاتلیر افشٍدى

SEO, Optimization, Cross Browser 

 ٍب صفحاذ طزاحی در( جغسجَ هَزَرّای تزای عاسی تْیٌِ) SEO هْن تغیار ًکاذ

 کذًَیغی در ؽذُ طزاحی عایر Optimization – عاسی تْیٌِ در ای حزفِ ًکاذ

 CSS Sprite زکٌیک ی خیؾزفسِ کارگیزی تِ آهَسػ

 ؽذُ کذًَیغی ٍب ی صفحِ Cross browser زغر

 عایر طزاحی در ٍب صفحاذ تَدى Retina Ready هثحث آهَسػ

 (کاهل صَرذ تِ HTML تِ PSD زثذیل) ًْایی خزٍصُ زکویل


