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ﺑﻬﺘ ﺮﯾﻦ آﻣﻮزش  Reactﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﺴﻠﻂ ﺷﻤﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺖ – اﻧﺪ ﺷﺪه و ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی spa
ﻣﺴﻠﻂ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اوج ﺗﺴﻠﻂ در ﯾﮏ ﻣﻬﺎرت ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ از آن
ﻣﻬﺎرت ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد داﺷﺘﻦ آﻣﻮزش درﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎاﻫﻤﯿﺖ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ رو ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ درﺑﺎره دوره
ﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ری ﮐﺎت ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻬﺘ ﺮﯾﻦ دوره آﻣﻮزش ری اﮐﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎﻧﻨﺪ دوره آﻣﻮزش ری اﮐﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
آﮐﺎدﻣ آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴ ﺳﺒﺰﻟﺮن و دﯾﮕﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷ اراﺋﻪ ﻣ ﺷﻮد .در اداﻣﻪ در ﮐﻨﺎر ﻣﻌﺮﻓ دوره ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺎدﻣ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ دوره آﻣﻮزﺷ ﺳﺎﯾﺖ آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴ ﺳﺒﺰﻟﺮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑ از ﻣﻔﯿﺪﺗﺮﯾﻦ
و ﭘﺮﻣﺤﺘﻮاﺗﺮﯾﻦ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ری اﮐﺖ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺷﺮح ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﯾﭙﺘ اﻣﮑﺎن درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﻮزه
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮد ﺗ ﺪاد ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﯾﻦ و
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﯾﻤﻮرک در ﻣﯿﺎن ﻓﺮﯾﻤﻮرک ﻫﺎی ﺟﺎوااﺳﮑﺮﯾﭗ  reactﻣ ﺑﺎﺷﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻤﻮرک ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﻮاع ﻧﺮم اﻓﺰار
ﻣﻮﺑﺎﯾﻠ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و ﻧﯿﺰ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣ ﮐﻨﺪ دارای ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ری اﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﯾﻢ ورک ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻣﺸﻐﻮل ﯾﺎدﮔﯿﺮی آن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ از ﺳﺎل  2013ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻬﺎده و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺳﺎدﮔ ﯾﺎدﮔﯿﺮی آن و ﻧﯿﺰ اﺗﺼﺎل داده ﻫﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد را ﺟﺬب ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ.

دوره آﻣﻮزش ری اﮐﺖ ﺳﺒﺰﻟﺮن
ﺳﺒﺰﻟﺮن ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ وارد دﻧﯿﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ
آ ﮐﺎدﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ارزش دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
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ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ درﺑﺎره ری اﮐﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آﻣﻮزش ﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ
درﺑﺎره دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﺎﯾﺘﻮن و ﺳﺎﯾﺮ زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻫﻢ دوره
ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ارزﺷﻤﻨﺪی اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .آﻣﻮزش ری اﮐﺖ ﺳﺒﺰﻟﺮن ﯾﮏ دوره ﻣﻨﺘﻮرﺷﯿﭗ ﻫﺴﺘﺶ ﮐﻪ ﺷﻤﺎرو
آﻣﺎده ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزار ﮐﺎر و دﯾﮕﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﯾﺪ .ﺗﻮی دوره ﻣﻨﺘﻮرﺷﯿﭗ اﺳﺘﺎد دوره ﮐﻨﺎرﺗﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎرو
ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯿﮑﻨﻪ

دوره آﻣﻮزﺷﯽ ری اﮐﺖ راﮐﺖ
ﯾﮑ دﯾﮕﺮ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آﮐﺎدﻣ ﻫﺎی آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴ ﻣﺘ ﻠﻖ ﺑﻪ آﮐﺎدﻣ راﮐﺖ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ در وﺻﻒ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻓﺮد
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﺷﺪن از اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺮوع ﻣ ﺷﻮد .در اﯾﻦ آﮐﺎدﻣ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴ 80
دوره آﻣﻮزﺷ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ
آﮐﺎدﻣ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ وﺟﻪ را ﻣﻄﺮح ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ری اﮐﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻋﻼﻗﻪ در دوره آﻣﻮزﺷ اﯾﻦ اﮐﺎدﻣ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ
ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻢ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘ ﻣﻨﺎﺳﺐ اراﺋﻪ ﻣ ﮐﻨﺪ و وﯾﮋﮔ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮ
ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت و آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ را در ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﻧﻈﺮ ﻣ ﮔﯿﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴ در ﺣﻮزه
ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻫﻢ اﯾﻦ آﮐﺎدﻣ آﻣﻮزش ﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی اراﺋﻪ ﻣ دﻫﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ دوره آﻣﻮزﺷ اﻟﻤﻨﺘﻮر ﮐﻪ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺎز
وردﭘﺮس اﺳﺖ.

دوره آﻣﻮزش ری اﮐﺖ ﺗﺎپ ﻟﺮن
اﮔﺮ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای دوره ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷ در ﺣﻮزه ﮐﺎﻣﭙﯿﺘﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺎم ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺮآوازه ﺗﺎپ ﻟﺮن را ﺷﻨﯿﺪه
اﯾﺪ .آﻣﻮزش  reactﻧﺎﻣﯿﺪ دوره آﻣﻮزﺷ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎپ ﻟﺮن اراﺋﻪ ﻣ ﺷﻮد.آﻧﻼﯾﻦ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
آﮐﺎدﻣ ﺗﺎپ ﻟﺮن از  147ﻣﺪرس ﺑﻬﺮه ﻣ ﺑﺮد ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ اش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺪود  316ﻫﺰار ﺳﺎﻋﺖ دوره آﻣﻮزﺷ
در ﺳﺎﯾﺖ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ اﯾﻦ آﮐﺎدﻣ در ﻣﯿﺎن اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی دارﻧﺪ ﺑﻪ
ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻻن  327ﻫﺰار داﻧﺸﺠﻮ از آﻣﻮزش ﻫﺎی آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﯾﮏ وﯾﮋﮔ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷ از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ رده ﻫﺎی ﺳﻨ ﻣﺨﺘﻠﻒ و وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﺧﺎص اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴ
ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن را در ﺧﻮد ﻣ ﺑﯿﻨﺪ.

دوره ری اﮐﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ داده
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ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺤﯿﻞ داده ﻫﻢ دﯾﮕﺮ ﺳﺎﯾﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از
ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻮزه ری اﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻨﻮع ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در ﻣﯿﺎن آﻣﻮزش ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ دﯾﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد .از آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮان در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ دﯾﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ دارای ﺗﺎﻻر ﮔﻔﺘﻤﺎن
ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد اﻣﮑﺎن ﺟﺬب ﻣﺪرس را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
دوره آﻣﻮزش ری اﮐﺖ ﻣﮑﺘﺐ ﺧﻮﻧﻪ
ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﻣﻮزﺷ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ری اﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﮑﺘﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎراﻣﺪی
اﺳﺖ .دوره آﻣﻮزﺷ ری اﮐﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﮑﺘﺐ ﺧﺎﻧﻪ اراﺋﻪ ﻣ ﺷﻮد دارای ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ آﻣﻮزش  8ﺳﺎﻋﺘﻪ
آن ﻣ ﺗﻮان از اﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪ .ﻣﺪت زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ دوره  46ﺳﺎﻋﺖ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ  8ﺳﺎﻋﺖ آن
ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮑ از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷ اﻋﻄﺎی ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮان اﺳﺖ .ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک اﯾﻦ دوره ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺮه ﺷﻤﺎ از
 75ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده و در زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻘﺮر ﺗﻤﺎﻣ ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ را ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺪرس آن
اﺳﺖ.
اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﺳﻮرﻧﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧ اراﺋﻪ ﻣ ﺷﻮد .ﻓﺮدی ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻤﺎﻣ آﻧﭽﻪ را
ﮐﻪ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺪﺳﺖ آورده اﺳﺖ .آﻗﺎی ﺳﻠﯿﻤﺎﻧ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎری از داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ
ﺑﻬﺸﺘ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و اﻋﺘﻘﺎدش ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﺳﺮچ در ﮔﻮﮔﻞ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد
رﺳﯿﺪ.
ﯾﮑ دﯾﮕﺮ از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ دوره اراﺋﻪ آﻣﻮزش اﯾﻦ دوره ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮوژه ﻣﺤﻮر اﺳﺖ .آﻣﻮزش ﭘﺮوژه ﻣﺤﻮر  react jsﯾﺪﮔﯿﺮی را ﺑﺮای
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺗﺌﻮری ﺑﮕﺬارﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ آﻣﻮزش ﭘﺮوژه ﻣﺤﻮر را
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣ دﻫﯿﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻓﺮﮔﯿﺮان اﯾﻨﻄﻮر ﻋﻨﻮان ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در دوره آﻣﻮزﺷ ری اﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ دوره ﻃﺮاﺣ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ
اﮐﺎدﻣ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ از آن دﺳﺘﻪ از اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﯽ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﻨﺎر ری اﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﯿﺪ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺟﺬب آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺨ ﻦ آ ﺧ ﺮ

اﮔﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ دردﺳﺮی ری اﮐﺖ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻦ ﺳﺒﺰﻟﺮن ﻫﺴﺘﺶ ﮐﻪ ﺗﻮی
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ﺳﺎﯾﺘﺶ ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ و دوره  htmlو  cssﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﻗﺮار داده ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای
اﯾﻦ دوره ﻗﺮار داده ﺷﺪه

اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در  omigo.irﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در اﻣﯿﮕﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و آﻧﺮا ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ
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