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 برنامه نویسی

 عنوان فرادرس
مدت زمان 

 تقریبی

 گنجینه آموزش های برنامه نویسی پایه ای )+(

 ساعت ۹۹

 گنجینه آموزش های برنامه نویسی علمی )+(

 ساعت ۰۷

 ( )+(Cگنجینه آموزش های کاربردی سی شارپ )#

 ساعت ۲۲

 گنجینه آموزش های برنامه نویسی )+(

 ساعت ۲۸۲

 ( )+(#Cگنجینه آموزش های برنامه نویسی سی شارپ )

 ساعت ۶۲

 ( )+(Cگنجینه آموزش های پروژه محور سی شارپ )#

 ساعت ۳۶۶

 ( )+(Cسی شارپ )# گنجینه آموزش های کار با پایگاه داده ها در

 ساعت ۰

 گنجینه آموزش های برنامه نویسی ویژوال بیسیک دات نت )+(

 ساعت ۸۸

 )+( ASP.NETی گنجینه آموزش ها

 ساعت ۸۲

 گنجینه آموزش های طراحی وب )+(

 ساعت ۸۲

 )+( PHPگنجینه برنامه نویسی 

 ساعت ۸۵

 ( )+(Javaگنجینه آموزش های جاوا )

 ساعت ۸۵

 ( )+(Androidگنجینه برنامه نویسی اندروید )

 ساعت ۲۲

 ( )+(Androidگنجینه آموزش های پروژه محور برنامه نویسی اندروید )

 ساعت ۰۰

 از مقدماتی تا پیشرفته )+( –( MATLABیسی کاربردی متلب )گنجینه آموزش های برنامه نو

 ساعت ۶۳

 آموزش مبانی برنامه نویسی )الگوریتم و فلوچارت( با رویکرد حل مسأله )+(

 ساعت ۳۷

 مقدماتی )+( –( Fortranآموزش زبان برنامه نویسی فرترن )

 ساعت ۳۷

 )+( rithmFlowgoآموزش تبدیل فلوچارت به کد با 

 ساعت ۳

 ( )+(Small Basicآموزش برنامه نویسی برای دانش آموزان با اسمال بیسیک )

 ساعت ۳۲

 اپلیکیشن دفترچه یادداشت )+( – B4A( با Androidآموزش پروژه محور برنامه نویسی اندروید )

 ساعت ۳

https://faradars.org/courses/hpprgb9611-basic-programming-huge-pack
https://faradars.org/courses/hpprgb9611-basic-programming-huge-pack
https://faradars.org/courses/hpprgs9603-scientific-programming-huge-pack
https://faradars.org/courses/hpprgs9603-scientific-programming-huge-pack
https://faradars.org/courses/hpcs97032-c-sharp-practical-huge-pack
https://faradars.org/courses/hpprg9607-programming
https://faradars.org/courses/hpprg9607-programming
https://faradars.org/courses/hpcs97033-c-sharp-programming-huge-pack
https://faradars.org/courses/hpcs9707-project-based-c-sharp-huge-pack
https://faradars.org/courses/hpcs97031-working-with-databases-in-c-sharp
https://faradars.org/courses/hpvb9602-visual-basic-dot-net-huge-pack
https://faradars.org/courses/hpvb9602-visual-basic-dot-net-huge-pack
https://faradars.org/courses/hpasp9603-asp-dot-net
https://faradars.org/courses/hpwebd9611-web-design
https://faradars.org/courses/hpwebd9611-web-design
https://faradars.org/courses/hpphp9707-php-programming
https://faradars.org/courses/hpj9707-java-huge-pack
https://faradars.org/courses/hpand9606-android-programming-huge-pack
https://faradars.org/courses/hpand9611-project-based-android-programming-huge-pack
https://faradars.org/courses/mvrma9202-matlab-video-tutorials-huge-pack
https://faradars.org/courses/fvprg9412-programming-algorithm-and-flowchart
https://faradars.org/courses/fvprg9412-programming-algorithm-and-flowchart
https://faradars.org/courses/fvfrtn9407-basic-fortran-programming
https://faradars.org/courses/fvsft96041-convert-flowchart-to-code-using-flowgorithm
https://faradars.org/courses/fvrsb101-small-basic-programming-video-tutorials/
https://faradars.org/courses/fvand9702-project-based-android-programming-using-b4a-notepad-app
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 ساخت اپلیکیشن کتاب با روش پویا و ایستا )+( –آموزش پروژه محور برنامه نویسی اندروید 

 ساعت ۶

 ( )+(Pascalآموزش برنامه نویسی پاسکال )

 ساعت ۲

 )+( Mapleو  Matlabآموزش محاسبات انتگرال با 

 ساعت ۶

 ( )+(MATLABآموزش برنامه نویسی متلب )

 ساعت ۹

 ( برای علوم و مهندسی )+(MATLABآموزش برنامه نویسی متلب )

 ساعت ۳۵

 مجموعه آموزش های واقعیت مجازی و ساخت انیمیشن برای کاربران متلب و سیمولینک )+(

 ساعت ۵

 +(( پیشرفته )MATLABآموزش برنامه نویسی متلب )

 ساعت ۰

 ( در متلب )+(GUIآموزش طراحی رابط های گرافیکی )

 ساعت ۸

 ( )+(MATLABت تلگرام با متلب )آموزش ساخت ربا

 ساعت ۳

 آموزش برنامه نویسی اسمبلی )+(

 ساعت ۳۷

 )+( Cنویسی  آموزش برنامه

 ساعت ۳۶

 )+( ++Cآموزش برنامه نویسی 

 ساعت ۲۷

 )شی گرایی در سی پالس پالس( )+( ++Cوزش پیشرفته آم

 ساعت ۸

 )+( OpenGLآموزش گرافیک کامپیوتری با 

 ساعت ۳۲

 ( برای مدیریت نسخه توزیع شده )رایگان( )+(Gitآموزش گیت )

 ساعت ۲

 ( )+(Python) آموزش مقدماتی پیاده سازی مسائل بهینه سازی در پایتون

 ساعت ۵

 ( )+(#Cسی شارپ )مجموعه آموزش های کاربردی برنامه نویسی 

 ساعت ۳۵

 ( )+(Cآموزش مقدماتی برنامه نویسی سی شارپ )#

 ساعت ۸

 ( )+(#Cء گرایی در سی شارپ ) آموزش شی

 ساعت ۳۵

 ( )+(#Cآموزش برنامه نویسی با روش سه الیه به زبان سی شارپ )

 ساعت ۵

 ( )+(#Cدر سی شارپ ) LINQ to SQLآموزش آشنایی با 

 ساعت ۲

 ( )+(C( در سی شارپ )#SQLiteآموزش پایگاه داده اس کیو الیت )

 ساعت ۲

 ( )+(C( در سی شارپ )#Accessاطالعاتی اکسس )آموزش کار با بانک 

 ساعت ۶

 ( برای ساخت و اجرای اینترفیس )+(Cدر سی شارپ )# WPFآموزش مقدماتی 

 ساعت ۶

 ( )+(Cدر سی شارپ )# WPFآموزش پیشرفته 

 ساعت ۲

 +(( )(#Cسی شارپ آموزش کار با فایل ها و دایرکتوری در 

 ساعت ۲

https://faradars.org/courses/fvand96111-project-based-android-programming-book-application-development
https://faradars.org/courses/fvpscl9410-pascal-programming
https://faradars.org/courses/mvpmm9301-interaction-between-matlab-maple
https://faradars.org/courses/mvrma92021-matlab-programming-video-tutorials-pack/
https://faradars.org/courses/mvrma92022-matlab-for-science-and-engineering-video-tutorials-pack/
https://faradars.org/courses/fvanm9401-virtual-reality-and-animation-for-matlab-and-simulink-users
https://faradars.org/courses/fvanm9401-virtual-reality-and-animation-for-matlab-and-simulink-users
https://faradars.org/courses/mvrma92023-advancded-matlab-programming-video-tutorials-pack
https://faradars.org/courses/mvpgui101-gui-design-video-tutorial-pack
https://faradars.org/courses/fvma9604-building-telegram-bots-using-matlab
https://faradars.org/courses/fvsft117-assembly-programming
https://faradars.org/courses/fvsft117-assembly-programming
https://faradars.org/courses/fvrc101-c-and-c-plus-pus-programming-video-tutorials-parti/
https://faradars.org/courses/fvcp9504-c-plus-plus-programming
https://faradars.org/courses/fvcp95042-advanced-c-plus-pluc-object-oriented-programming
https://faradars.org/courses/fvopngl9410-computer-graphics-opengl
https://faradars.org/courses/fvgit9609-managed-distributed-edition-using-git
https://faradars.org/courses/fvpht97031-basic-implementation-of-python-optimization-issues-using-python
https://faradars.org/courses/fvcs9311-c-sharp-learning-videos-tutorials-pack
https://faradars.org/courses/fvcs96092-basic-c-sharp-programming
https://faradars.org/courses/fvcs9404-object-oriented-programming-in-c
https://faradars.org/courses/fvcs9501-three-layers-programming-in-c-sharp
https://faradars.org/courses/fvcs9408-linq-to-sql-with-c-sharp-video-tutorial
https://faradars.org/courses/fvcs96024-sqlite-database-using-csharp
https://faradars.org/courses/fvcs96022-working-with-access-database-using-c-sharp
https://faradars.org/courses/fvcs9608-basic-wpf-using-c-sharp-for-build-and-run-interface
https://faradars.org/courses/fvcs9609-advanced-wpf-using-c-sharp
https://faradars.org/courses/fvcs9602-working-with-files-and-directories-using-c-sharp
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 ( )+(#C( در سی شارپ )Stimulsoftآموزش گزارش گیری با کریستال ریپورت و استیمول سافت )

 ساعت ۲

 ( )+(#Cآموزش رسم نمودار در سی شارپ )

 ساعت ۶

 ( از طریق رجیستری )+(Cآموزش قفل نرم افزاری در سی شارپ )#

 ساعت ۵

 ( )+(#Cآموزش برنامه نویسی سورس کدهای الگوریتمی در سی شارپ )

 ساعت ۰

 ( در قالب پروژه )+((#Cآموزش برنامه نویسی تحت شبکه با سی شارپ 

 ساعت ۳

 +(سیستم مدیریت حسابداری و انبارداری ) –( #Cآموزش پروژه محور سی شارپ )

 ساعت ۳۵

 پیاده سازی نرم افزار حسابداری شخصی )+( –( Cآموزش پروژه محور سی شارپ )#

 ساعت ۲

 سیستم مدیریت بانک )+( –( #Cآموزش پروژه محور سی شارپ )

 ساعت ۰

 پیاده سازی سیستم مدیریت چک های بانکی )+( –( #Cسی شارپ ) آموزش پروژه محور

 ساعت ۲

 شبیه سازی دستگاه عابر بانک )+( –( #Cآموزش پروژه محور سی شارپ )

 ساعت ۵

 پیاده سازی سیستم هتلداری )+( –( #Cآموزش پروژه محور سی شارپ )

 ساعت ۳۷

 پیاده سازی سیستم نوبت دهی )+( –( #Cور سی شارپ )آموزش پروژه مح

 ساعت ۸

 پیاده سازی سیستم صدور بلیط )+( –( #Cآموزش پروژه محور سی شارپ )

 ساعت ۹

 پیاده سازی سیستم مدیریت آتلیه )+( –( #Cآموزش پروژه محور سی شارپ )

 ساعت ۳۳

 سیستم مدیریت آموزشگاه )+( –( #Cآموزش پروژه محور سی شارپ )

 ساعت ۳۹

 ارمندان )+(پیاده سازی سیستم مدیریت ک –( #Cآموزش پروژه محور سی شارپ )

 ساعت ۲

 ( )+(FeedReaderپیاده سازی نرم افزار فیدریدر ) –((#Cآموزش پروژه محور سی شارپ 

 ساعت ۵

 پیاده سازی سیستم رستوران آنالین )+( –( #Cآموزش پروژه محور سی شارپ )

 ساعت ۳۸

 ساخت برنامه دانلودگر )+( –( Cشارپ )# آموزش پروژه محور سی

 ساعت ۳

 ( )+((#Cآموزش ساخت سیستم آزمون گیر در سی شارپ 

 ساعت ۵

 ( )+(#Cآموزش ساخت بازی با سی شارپ )

 ساعت ۸

 ( )+(#Cآموزش دستورات گرافیکی و ساخت بازی در سی شارپ )

 ساعت ۵

 ( )+(#Cدر سی شارپ ) آموزش ارسال و دریافت پیامک با مودم

 ساعت ۶

 ( )+(#Cاده سازی آن در سی شارپ )آموزش نهان نگاری و پی

 ساعت ۶

 )+( Word( برای ایجاد و ویرایش فایل Cدر سی شارپ )# Spire.Docآموزش کتابخانه 

 ساعت ۲

 )+( ASP.Netآموزش ساخت سایت فروشگاه با 

 ساعت ۳۸

https://faradars.org/courses/fvcs9601-reporting-using-crystal-reports-and-stimulsoft-in-c-sharp
https://faradars.org/courses/fvcs95091-drawing-diagram-using-c-sharp
https://faradars.org/courses/fvcs95041-software-lock-in-c-using-registry
https://faradars.org/courses/fvcs95072-programming-algorithm-source-code-using-c-sharp
https://faradars.org/courses/fvcs94083-socket-programming-using-c-sharp-video-tutorials
https://faradars.org/courses/fvcs95051-bulding-accounting-and-inventory-system-using-c-sharp
https://faradars.org/courses/fvcs96023-project-based-c-sharp-personal-accounting-software-implementation
https://faradars.org/courses/fvcs9510-project-based-c-sharp-bank-management-systems
https://faradars.org/courses/fvcs9512-project-based-c-sharp-bank-cheque-management-system-implementation
https://faradars.org/courses/fvcs95121-project-based-c-sharp-atm-simulation
https://faradars.org/courses/fvcs95071-hotel-business-system-implement-using-c-sharp
https://faradars.org/courses/fvcs9508-queue-system-implementation-using-c-sharp
https://faradars.org/courses/fvcs9509-ticket-issuance-system-implementation-using-c-sharp
https://faradars.org/courses/fvcs95082-atelier-management-system-implementation-using-c-sharp
https://faradars.org/courses/fvcs95042-project-based-c-sharp-school-management-system
https://faradars.org/courses/fvcs9511-project-based-c-sharp-employees-management-system-implementation
https://faradars.org/courses/fvcs9603-project-based-c-sharp-implementation-feedreader
https://faradars.org/courses/fvcs96021-project-based-c-sharp-online-restaurant-system
https://faradars.org/courses/fvcs97012-project-based-c-sharp-building-downloader-program
https://faradars.org/courses/fvcs9507-building-test-system-using-c-sharp
https://faradars.org/courses/fvcs95102-building-games-using-c-sharp
https://faradars.org/courses/fvcs9606-graphics-commands-and-implement-game-using-c-sharp
https://faradars.org/courses/fvcs95081-send-and-receive-sms-using-modem-in-c-sharp
https://faradars.org/courses/fvcs95081-send-and-receive-sms-using-modem-in-c-sharp
https://faradars.org/courses/fvsft9510-steganography-and-implement-in-c-sharp
https://faradars.org/courses/fvcs9701-spire-doc-library-in-c-sharp-for-create-and-edit-word-file
https://faradars.org/courses/fvcs9505-building-store-site-using-c-sharp
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 )+( ASP.Netآموزش ساخت سایت خبری با 

 ساعت ۳۷

 ( )+(Pythonفریمورک تحت وب با پایتون ) –( Djangoآموزش جنگو )

 ساعت ۸

 ( )+(Python( در پایتون )Design Patterns)آموزش الگوهای طراحی 

 ساعت ۳۲

 ( )+(MATLAB( با متلب )Arduinoآموزش برنامه نویسی آردوینو )

 ساعت ۵

 )متلب( )+( MATLAB( در Inverterآموزش شبیه سازی و کنترل مبدل های منبع امپدانسی )

 ساعت ۹

 آموزش کنترل لوازم )برد آردوینو( از طریق شبکه با اندروید و سی شارپ )+(

 ساعت ۸

 ( )+(LEDشن کردن ( )رو(#C( با برنامه نویسی سی شارپ Arduinoآموزش اتصال برد آردوینو )

 ساعت ۵

 کنترل موتور پله ای )+( –آموزش پروژه محور آردوینو با سی شارپ و اندروید 

 ساعت ۸

 )+( VBA( به همراه کدنویسی Accessآموزش اکسس )

 ساعت ۸

 در دات نت )+( Cryptographyآموزش 

 ساعت ۶

 مقدماتی )+( –( .NETVisual Basicآموزش ویژوال بیسیک دات نت )

 ساعت ۳۶

 تکمیلی )+( –( ETVisual Basic.Nآموزش ویژوال بیسیک دات نت )

 ساعت ۳۲

 )+( VB .Netآموزش برنامه نویسی با روش سه الیه به زبان 

 ساعت ۵

 مقدماتی )+( –( VB.NETآموزش پیاده سازی سیستم انبارداری و فروش با ویژوال بیسیک دات نت )

 ساعت ۳۳

 تکمیلی )+( –( VB.NETده سازی سیستم انبارداری و فروش با ویژوال بیسیک دات نت )آموزش پیا

 ساعت ۳۲

 آموزش ساخت بازی ساده در ویژوال بیسیک )+(

 ساعت ۲

 ( )+(Javaآموزش برنامه نویسی در جاوا )

 ساعت ۲۶

 ( )+(Javaآموزش پایگاه داده ها در جاوا )

 ساعت ۲

 ( )+(Java( جاوا )Hibernateهایبرنیت ) ORMآموزش 

 ساعت ۳۸

 چه یادداشت( )+()به همراه پروژه دفتر Java/IOآموزش کار با فایل ها در جاوا با پکیج 

 ساعت ۶

 در جاوا )+( Springآموزش فریمورک 

 ساعت ۲

 ( )+(aJavآموزش ساخت ربات تلگرام با جاوا )

 ساعت ۳

 ( )+(Delphiآموزش پروژه محور برنامه نویسی دلفی )

 ساعت ۵

 )+( ASP.NET MVCزش چارچوب توسعه تحت وب آمو

 ساعت ۲۳

 )+( PHPآموزش برنامه نویسی 

 ساعت ۲۸

 ( )+(CodeIgniterایگنایتر )کد PHPآموزش فریمورک 

 ساعت ۰

https://faradars.org/courses/fvcs9503-making-news-site-using-c-sharp
https://faradars.org/courses/fvpht9611-django-web-based-framework-using-python
https://faradars.org/courses/fvpht96081-design-patterns-in-python
https://faradars.org/courses/fvrd95031-arduino-programming-using-matlab
https://faradars.org/courses/fvma9611-simulating-and-controlling-impedance-source-convertor-in-matlab
https://faradars.org/courses/fvee9507-control-appliances-arduino-using-network-in-android-and-c-sharp
https://faradars.org/courses/fvee9507-control-appliances-arduino-using-network-in-android-and-c-sharp
https://faradars.org/courses/fvcs95101-connect-arduino-with-c-sharp-turn-on-led
https://faradars.org/courses/fvrd9602-project-based-arduino-board-using-csharp-and-android-stepper-motor-control
https://faradars.org/courses/fvacs9405-access-with-vba-coding
https://faradars.org/courses/fvcs9504-cryptography-in-dot-net
https://faradars.org/courses/fvvb9406-visual-basic-net-video-tutorial
https://faradars.org/courses/fvvb9409-advanced-visual-basic-dot-net
https://faradars.org/courses/fvvb9501-programming-vb-dot-net
https://faradars.org/courses/fvvb9508-warehousing-and-sales-system-using-visual-basic-part-i
https://faradars.org/courses/fvvb95081-warehousing-and-sales-system-implementation-using-visual-basic-dot-net-part-ii
https://faradars.org/courses/fvvb9502-create-game-using-visual-basic
https://faradars.org/courses/fvvb9502-create-game-using-visual-basic
https://faradars.org/courses/fvrj101-java-se-programming-video-tutorials
https://faradars.org/courses/fvj9605-databases-in-java
https://faradars.org/courses/fvj9507-java-hibernate-orm
https://faradars.org/courses/fvj96101-how-to-using-file-in-java-and-notebook-project
https://faradars.org/courses/fvj9504-spring-framework
https://faradars.org/courses/fvj9609-building-telegram-bot-using-java
https://faradars.org/courses/fvdlph9509-project-based-delphi-programming
https://faradars.org/courses/fvasp9503-web-development-framework-asp-net-mvc
https://faradars.org/courses/fvrphp101-php-programming
https://faradars.org/courses/fvphp9503-codeigniter-php-framework
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 )+( Passport)الراول( با بسته  Laravelدر  REST APIآموزش 

 ساعت ۶

 )+( CodeIgniterآموزش ساخت نرم افزار فروشگاه اینترنتی با فریمورک 

 ساعت ۰

 )ایکس ام ال( )+( XMLآموزش زبان 

 ساعت ۵

 برای ساخت اپلیکیشن های تک صفحه ای )+( AngularJSآموزش مقدماتی 

 ساعت ۲

 مقدماتی )+( –آموزش برنامه نویسی پایتون 

 ساعت ۳۸

 ( )+(Pythonآموزش تکمیلی برنامه نویسی پایتون )

 ساعت ۸

 )+( NLTK( با پلتفرم Pythonپایتون ) ( درNLPآموزش پردازش زبان های طبیعی )

 ساعت ۰

 ( )+(Kerasو  TensorFlowآموزش برنامه نویسی یادگیری عمیق با پایتون )

 ساعت ۶

 آموزش پایتون گرافیکی )رابط های گرافیکی پایتون( )+(

 ساعت ۸

 )+( Linuxو  Windowsساخت نرم افزار برای  –)پایتون(  Pythonآموزش پروژه محور 

 ساعت ۳۷

 ( )+(Pythonآموزش ساخت ربات تلگرام با پایتون )

 ساعت ۳

 پردازش و آنالیز فایل های متنی )+( –در لینوکس  AWKآموزش زبان برنامه نویسی 

 ساعت ۸

 برای ایجاد برنامه های تعاملی )+( Adobe Flashدر  ActionScriptآموزش برنامه نویسی 

 ساعت ۳۷

 )+( B4A( با Androidآموزش زبان برنامه نویسی بیسیک فور اندروید )

 ساعت ۳۲

 مقدماتی )+( –( Androidآموزش برنامه نویسی اندروید )

 ساعت ۳۲

 تکمیلی )+( –( Androidید )آموزش برنامه نویسی اندرو

 ساعت ۲۷

 پیشرفته )+( –( Androidآموزش برنامه نویسی اندروید )

 ساعت ۲۲

 )+( MySQLو  PHP( با Androidآموزش ساخت اپلیکیشن اندروید )

 ساعت ۲

 Gmailای ورودی مشابهساخت لیست ایمیل ه –( Androidآموزش پروژه محور برنامه نویسی اندروید )
)+( 

 ساعت ۶

 ( )+(Android( برای طراحی تب ها در اپلیکیشن اندروید )Material Designآموزش متلایر دیزاین )

 ساعت ۵

 ساخت گالری با قابلیت زوم تصاویر )+( –(Androidآموزش پروژه محور برنامه نویسی اندروید )

 ساعت ۲

 ساخت اپلیکیشن پرداخت قبوض )+( –( Androidر اندروید )آموزش پروژه محو

 ساعت ۳

 ساخت بازی مگس مزاحم )+( –( Androidمحور اندروید ) آموزش پروژه

 ساعت ۳

تبدیل گفتار به نوشتار  – B4A( با Androidآموزش پروژه محور زبان برنامه نویسی بیسیک فور اندروید )
)+( 

 ساعت ۲

 RSSساخت  – B4A( با Androidآموزش پروژه محور زبان برنامه نویسی بیسیک فور اندروید )
Reader )+( 

 ساعت ۲

 ساخت اپلیکیشن دانلود از اینستاگرام )+( –( Androidپروژه محور اندروید ) آموزش

 ساعت ۵

https://faradars.org/courses/fvwb9704-rest-api-in-laravel-with-passport
https://faradars.org/courses/fvphp95051-building-ecommerce-store-using-codeigniter-framework
https://faradars.org/courses/fvxml9509-xml
https://faradars.org/courses/fvwb9502-introdoction-of-angularjs-for-one-page-applications
https://faradars.org/courses/fvpht9407-basic-python-programming
https://faradars.org/courses/fvpht9501-python-programming-part-ii
https://faradars.org/courses/fvpht9701-nlp-in-python-with-nltk
https://faradars.org/courses/fvml96071-deep-learning-programming-using-python
https://faradars.org/courses/fvpht9607-gui-programming-using-python
https://faradars.org/courses/fvpht9607-gui-programming-using-python
https://faradars.org/courses/fvpht97061-project-oriented-python-developing-software-for-windows-and-linux
https://faradars.org/courses/fvpht9608-building-telegram-bots-using-python
https://faradars.org/courses/fvlnx9705-awk-language-programming-in-linux-processing-and-analyzing-text-files
https://faradars.org/courses/fvcg9604-actionscript-programming-using-adobe-flash-for-create-interactive-apps
https://faradars.org/courses/fvand9408-basic-for-android-programming
https://faradars.org/courses/fvand9406-android-programming-part-i
https://faradars.org/courses/fvand94061-android-programming-part-ii
https://faradars.org/courses/fvand94062-advanced-android-programming
https://faradars.org/courses/fvand94062-advanced-android-programming
https://faradars.org/courses/fvand9706-develop-android-application-using-php-and-mysql
https://faradars.org/courses/fvand96051-create-list-of-incoming-emails-as-gmail
https://faradars.org/courses/fvand96051-create-list-of-incoming-emails-as-gmail
https://faradars.org/courses/fvand96081-material-design-for-tabs-design-in-android-application
https://faradars.org/courses/fvand9605
https://faradars.org/courses/fvand9608-create-payment-bill-android-application-project-based
https://faradars.org/courses/fvand9610-project-based-android-application-building-game-annoying-fly
https://faradars.org/courses/fvand9607-create-voice-to-text-application-in-android-with-b4a
https://faradars.org/courses/fvand9607-create-voice-to-text-application-in-android-with-b4a
https://faradars.org/courses/fvand9609-project-based-b4a-rss-reader
https://faradars.org/courses/fvand9609-project-based-b4a-rss-reader
https://faradars.org/courses/fvand9611-android-application-project-based-building-instagram-application
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 ( )+(Androidآموزش شبیه سازی و کنترل ربات با اندروید )

 ساعت ۳۲

 ( )+(Androidبا اندروید ) LED RGBآموزش کنترل زمان بندی شده 

 ساعت ۵

 ( )+(Androidن کتاب و کار با داده ها در اندروید )آموزش ساخت اپلیکیش

 ساعت ۳۶

 ( )+(Androidآموزش ساخت بازی حدس تصویر برای اندروید )

 ساعت ۸

 ( )+(Androidآموزش ارتباط با دیتابیس سمت سرور در اندروید )

 ساعت ۳۵

با زبان جاوا  iOSبرای طراحی نرم افزارهای اندروید و  React Nativeآموزش مقدماتی فریمورک 
 اسکریپت )+(

 ساعت ۳۷

 برای ساخت برنامه های اندرویدی بدون کدنویسی )+( App Inventorآموزش مقدماتی نرم افزار 

 ساعت ۳۵

 )+( رآموزش ساخت اپلیکیشن دیکشنری صوتی دو زبانه با قابلیت تشخیص صدای کارب

 ساعت ۰

 )+( iOS)سوئیفت( برای برنامه نویسی  Swiftآموزش برنامه نویسی 

 ساعت ۸

 )+( ساخت منو با تنظیمات حرفه ای –( Unityآموزش یونیتی )

 ساعت ۳۵

 )+( ساخت بازی نابودگر فضایی –( Unityآموزش پروژه محور یونیتی )

 ساعت ۲۷

 طراحی سیستم های حمل و نقل )+( –( Unityآموزش پروژه محور یونیتی )

 ساعت ۸

 ( )+(Unreal Development Kit) UDKآموزش ساخت بازی با 

 ساعت ۵

 )+( R Studioو نرم افزار  Rآموزش برنامه نویسی 

 ساعت ۰

 )+( RStudioو نرم افزار  Rآموزش تکمیلی برنامه نویسی 

 ساعت ۸

 )+( Rآموزش نمونه گیری در نرم افزار 

 دقیقه ۶۷

 مقدماتی )+( – Rآموزش محاسبات علمی و آماری با 

 ساعت ۳۲

 ( )+(LINGOلینگو )آموزش نرم افزار بهینه سازی 

 ساعت ۹

 مقدماتی )+( – SQL Serverآموزش 

 ساعت ۳۳

 تکمیلی )+( – rSQL Serveآموزش 

 ساعت ۲

 در لینوکس )+( 12cآموزش راه اندازی اوراکل 

 ساعت ۳

 ش مدیریت بانک اطالعاتی اوراکل )+(آموز

 ساعت ۹

 آموزش مدیریت بانک اطالعاتی اوراکل پیشرفته )+(

 ساعت ۰

 آموزش دیتاگارد در اوراکل )+(

 ساعت ۶

 )+( CASIOآموزش برنامه نویسی ماشین حساب مهندسی با نرم افزار شبیه ساز 

 ساعت ۲

 ( )+(Barcodeو ایجاد و اسکن بارکد ) QR codeتولید  –آموزش پروژه محور جاوا 

 ساعت ۳

https://faradars.org/courses/fvrbt9412-build-a-robot-and-its-control-by-android
https://faradars.org/courses/fvand9510-led-rgb-scheduled-control-using-android
https://faradars.org/courses/fvand9503-building-book-apps-and-data-in-android
https://faradars.org/courses/fvand9506-building-a-guess-the-picture-game-app-for-android
https://faradars.org/courses/fvand9502-using-online-database-in-android-application
https://faradars.org/courses/fvrent9704-basic-react-native-framework-for-android-and-ios-application-development-with-javascript
https://faradars.org/courses/fvrent9704-basic-react-native-framework-for-android-and-ios-application-development-with-javascript
https://faradars.org/courses/fvand9409-basic-of-build-android-applications-without-coding-using-app-inventor
https://faradars.org/courses/fvand95041-voice-dictionary-supported-two-language
https://faradars.org/courses/fviosp9410-swift-programming-for-ios-programming
https://faradars.org/courses/fvunt9601-create-menu-with-professional-settings-using-unity
https://faradars.org/courses/fvunt9505-project-based-unity-building-space-terminator-game
https://faradars.org/courses/fvunt9608-project-based-unity-transportation-system-design
https://faradars.org/courses/fvudk9606-game-development-using-udk-engine
https://faradars.org/courses/fvr9311-statistical-analysis-with-software-r-video-tutorilas-pack
https://faradars.org/courses/fvr9412-advanced-r-programming-and-r-studio
https://faradars.org/courses/fvst96031
https://faradars.org/courses/fvr97041-basic-scientific-and-statistical-calculations-using-r
https://faradars.org/courses/fvlng9411-optimization-using-lingo
https://faradars.org/courses/fvsql9311-basic-sql-server
https://faradars.org/%22https:/faradars.org/courses/fvsql9702-sql-server-supplementary
https://faradars.org/courses/fvorc95012-oracle-database-12c-on-oracle-linux
https://faradars.org/courses/fvorc9408-oracle-database-video-tutorials
https://faradars.org/courses/fvorc9501-management-of-oracle-database
https://faradars.org/courses/fvorc9501-management-of-oracle-database
https://faradars.org/courses/fvorc9410-data-guard-in-oracle
https://faradars.org/courses/fvorc9410-data-guard-in-oracle
https://faradars.org/courses/fvcla9701-engineering-calculator-programming-using-casio-simulator
https://faradars.org/courses/fvj9702-project-based-java-generate-qr-code-and-create-and-scan-barcode
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 )اسمارت اسمبلی( )+( SmartAssemblyآموزش محافظت از کدهای نرم افزاری با 

 دقیقه ۳۸

 

https://faradars.org/courses/fvsmas9707-protecting-source-codes-using-smart-assembly

