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 2 از 1صفحه 

  مقدماتيWebطراحي صفحات عنوان دوره: 
(HTML,DreamWeaver,JavaScript) 

 

طول زمان برگزاري دوره 
 

 45تعداد ساعت:   ترجيحا يك زبان برنامه نويسي  Windows  پيشنياز: 
 

سرفصل و ريز محتوا رديف 

1 

 application server , Webها و پرتوكلهاي اينترنتي  عملكرد  مفاهيم اينترنت و وب شبكه
server , ISP ايجاد صفحات وب و فرم كلي يك صفحه - HTML آشنايي با تگهاي اصلي -  

head, title, body–)  آشنايي با دليل كاربرد  خصوصيات attribute .در تگها (
  . IE براي وارد كردن برنامه مشاهده نتيجه در Notepad استفاده از 

2 
:Html تگهاي مربوط به متن و فرمت آن  br ,hr, b, I, small ,big , center , font ,p ...... و 

 )bgcolorكاربرد رنگها در تگها و در صفحه (

3 
 – لينك كردن تصوير – كاربرد تصوير – HTML انواع ليستها در – و ايجاد لينك aكار با تگ 

  و خصوصيات آنهاtable,th,tr,td ايجاد جدول ، تگهاي – thumbnailايجاد 
  Formتگهاي مربوط به 

4 

CSS در انتها فراگير بايد توانايي طراحي :layout صفحه را بدون استفاده از جدول و تنها با كاربرد 
 پيدا كند. cssدستورات 

 درون تگ. cssاستفاده از دستورات 
). style صفحه (استفاده از head در قسمت cssتعريف 

 صفحه). head در Link و الحاق صفحات به آن (كاربرد cssايجاد يك صفحه 
. span و divكاربرد تگهاي 

5 

:Dreamweaver آشنايي با خصوصيات – شرح كلي پنلهاي برنامه –  شرح  كلي محيط برنامه 
 – و كاربرد زبان فارسي Unicode آشنايي با كدينگ  properties)–صفحه (از طريق پانل 

 Dreamweaver كاربرد تگهاي آموخته شده فوق در محيط code– و designاستفاده از نماهاي 
 layout, standard استفاده از نماهاي –ايجاد جدول وتنظيمات آن 

6 
  email link, named anchor: Dream weaver Hyper link , تغيير يك لينك و كليه 

 .Text و منوي  propertiesتنظيمات آن - كاربرد پانل 

7 
CSS آشنايي با چگونگي ايجاد صفحه :css .در اين نرم افزار 

 صفحه layout. توانايي ايجاد Dreamweaver در cssآشنايي با محيطهاي مربوط به تنظيمات 
 .CSSتوسط 
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8 
javascript توضيح در مورد برنامه نويسي سمت مشتري :–client چگونگي قراردادن كد Js داخل 

ها بدون   براي ايجاد جلوهJs, css استفاده از كدهاي –  چند برنامه ساده و نمونه html–صفحه 
.  java scriptاستفاده از توابع و با استفاده از توابع 

0 


