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 توسعه فني -1

  ِاستقبء ًشم افضاس ث.net 4   ٍSQL 2008 ( پس اص ثشسسی اهکبًبت هَسد ًیبص ٍ دس صَست تَاًبیی ثشای استقبء اطالػبت ًشم افضاس قذین

 (ثِ ًشم افضاس جذیذ 

 توسعه فرم ساز دانشگاه -2

  (یتن ّبی چٌذ گضیٌِ ای آثِ ٍیژُ دس خصَظ )  دادُ ّبقبثلیت تغییش فشم ّب پس اص ٍسٍد 

 تؼبهلی ًوَدى فشم ّبی ایجبد ضذُ ٍ اهکبى تکویل فشم ّب ثصَست چٌذ هشحلِ ای 

  قبثلیت ًوبیص تصبٍیشUpload ضذُ ثصَست پیص ًوبیص دس فشم ّب 

   فیلذ غیش اججبسی ٍ سپس قبثلیت اصالح ٍ ٍیشایص  .قبثلیت تغییش فیلذ اص حبلت اججبسی ثِ غیش اججبسی. 

 افضایص تؼذاد خشٍجی ّبی گضاسضبت تَلیذ ضذُ ثب فشهت ّبی هتٌی، پی دی اف ،word  ّن اكٌَى خشٍجی گضاسضبت ثب ) ٍ اكسل

 .اًجبم هی گیشد CSVفشهت 

  استقبء خشٍجی گضاسضبتCSV ثشای فیلذّبی چٌذ خطی هتٌی 

  ( .هَسد سا ًوبیص هی دّذ  10حبل حبضش  دس)قبثلیت تٌظین تؼذاد هَاسد ًوبیص دادُ ضذُ دس گضاسضبت 

  اضبفِ ًوَدى ػٌَاى گضاسش دس حبلت ًوبیص گضاسش ثِ كبسثشاى. 

  ثگًَِ ای كِ قبثلیت ( پبئیي  تصَیش)اًؼطبف پزیشی دس ًوبیص یبفتِ ّبی گضاسش سبصCustomize  قشاس ضذ یک .ثیطتشی داضتِ ثبضذ

 .ثشای ایي قسوت طشاحی ضَد  Templateحبلت 

  اضبفِ ًوَدى اثشTEXTBOX Hyper  ثب قبثلیت اًتقبل اطالػبتCOMBO BOX  ّوچٌیي استفبدُ اص اطالػبت رخیشُ ضذُ دس .ثِ آى

 ...(فیلذ كطَسّب ، استبى ّب ، : هثال .)سیستن 

  ی سَاالت است اضش جَاة ّب سٍثشٍحدس حبل ) دس فشم سبص اهکبى دسج سَال دس ثبال ٍ دسج جَاة دس صیش سَال ٍجَد داضتِ ثبضذ .

سَاالت ثبال ٍ سبیش هَاسد دس  2یک حبلت سئَاالت ٍ گضیٌِ ّبی سٍثشٍی ّن ٍ حبلت . قشاس ضذ دٍحبلت ًوبیطی دس ًظش گفتِ ضَد 

 .صیش آى ثبضذ كِ ّشگبُ خَاست دس حبلت ًوبیص یکی اص دٍ گضیٌِ سا اًتخبة ًوبیذ 

 دس حبل جبضش جَاثْب ثصَست )  دس قسوت سَاالت چٌذ گضیٌِ ای.   اضذدس فشم سبص اهکبى دسج جَاثْب ثصَست افقی ٍجَد داضتِ ة

 ( ػوَدی است

  (هخصَصب دس هَسد كذ هلی ) اهکبى هحذٍد كشدى فیلذّب 

 

 گالري سايت -3

  (دس حبل حبضش تصبٍیش ثصَست تک تک ثبیذ ٍاسد گبلشی گشدًذ)  تضسیقیاهکبى ایجبد گبلشی ثصَست 

 مديريت صفحات -4

  ُقابليت جستجَ در صفحات ايجاد ضذ. 

  صفحات ايجاد ضذُ در قسوت هذيزيت صفحات ًوايص افشايص تعذاد. 

  ايجاد اهکاًاتloading  سزيعتز هذيزيت صفحات با استفادُ اس تکٌَلَصیAjax 

  ارتقاء بخص عضَ گيزی با استفادُ اسAjax 



  ٍقتي پزسطي را كاربز ٍارد هي كٌذ ، سهاًي كِ هذيز ٍارد آى  در ّز دستِ بٌذی. در بخص تخصصي تَسط كاربز پزسصاهکاى درج

 .بخص هي ضَد دقيقا سَال در ّواى بخص باضذ ٍ ًِ در جای ديگز 

  ػٌبصشًوايصSite map   در حالت پيص فزض بستِ باضذ. 

  ، بزای سَْلت در درج كذّای خبزTab  ، ُگشارش ساختار داد ،dynamic text  ٍ ... در ّز يک اس بخطْايي كِ يک ديالَگ كذ ساس

 loadingبزای سزعت بخطيذى بِ   Ajaxدر طزاحي ايي قسوت سعي خَاّذ ضذ اس تکٌَلَصی . هي تَاى كذ درج كزد اضافِ ضَد 

 .استفادُ ضَد 

  ًسخِ پزيٌتي بزای توام صفحات هخصَصا گشارضات فزم ساس. 

  حالت اخبار چزخطي ّن ايجاد ضَد. 

  اًعطاف پذيز تز ضَدًوايص خبز در صفحِ اٍل 

 ایجبد اهکبى ًبٍثشی دس صفحبتی كِ استفبع هتي صیبد است 

 امكانات پيشرفته -5

  ایجبدHelp Desk ثشای استجبط ثیي كبسثشاى ٍ هسئَل پَستبل جْت سفغ اضکبالت ثِ جبی توبس تلفٌی 

  ایجبدForum   یب تبالس گفتوبى ثشای ثشگضاسی جلسبتOnline 

  استفبدُ اص اهکبىAjax  طشاحی فشهْب ثشای افضایص سشػت دسLoad آًْب 

 اًتخبة لیست ٍاس صفحبت ثشای حزف 

 قبثلیت اًتقبل یک صیش صفحِ اص یک صفحِ سیطِ ثِ صفحِ سیطِ دیگش 

 مديريت فايل ها -6

  ًِاهکبى قشاس گشفتي  لیست فبیل ّب ٍ تصبٍیش ثطَس جذاگب 

  اهکبى هشتت ضذى فبیل ّب ٍ تصبٍیش ثش اسبس صهبىUpload ضذى 

 جستجو در سايت -7

  اهکبى جستجَ ثش اسبس تبسیخ 

  (ٍ ، یب ، ثجض ) اهکبى جستجَ ثش اسبس هٌطق ثَلیي 

 اهکبى جستجَی تشكیجی ثش اسبس صهبى، ًَع گشٍُ ٍ هٌطق ثَلیي 

 


