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شرح چگًوگي اوتخاب حرفٍ آمًزشي :
تا تًجٍ تٍ عالیق ضخصی تٍ مثاحث مزتًط تٍ کامپیًتز ،طزاحی سایت ي تزوامٍ وًیسی  ،رضتٍ کاامپیًتز رازایص
فىايری اطالعات را اوتخاب کزدٌ ام ي تا مقطع کارضىاسی ادامٍ دادم ي تٍ دلیل ضزيرت ویاس یادریزی َزچٍ تیطتز
ي افشایص اطالعات ي مُارت آمًسی درحًسٌ علًم کامپیًتز ي فىايری اطالعات وسثت تٍ محیط داوطگاٌ ي تا معزفی
ديستان ي آضىایان ي ارُی َای مًجًد در محیط ایىتزوت اس کالسُای مًجًد در مزکش آمًسضی فىای ي حزفاٍ ای
ضُزستان رلپایگان کسة اطالعات ومًدٌ ي پس اس رذراوذن ديرٌ َای آمًسضی کمک ضایان تًجُی تٍ ایىجاواة
جُت اوتخاب مسیز درست ضغلی ومًدٌ است.

تجارب مُارت آمًختگان ضاغل مزاكش آمًسش فىي ي حزفٍ اي

وام طرح :بروامٍ وًیس طراحي سایت UI
 -1وحًٌ آضىایی خًد تا آمًسش َای ساسمان ي مزکش آمًسش فىی ي حزفٍ ای را ضزح دَیذ؟
تا تًجٍ تٍ ضزيرت ویاس تٍ افشایص ريس افشين اطالعات ي داوص تخصصي در حوًسٌ فىوايري اطالعوات ي ع وًم كوامییًتزي توا
معزفي اساتیذ داوطگاٌ ي رضایت ديستاوي كٍ قثال ديرَاي آمًسضي ضزكت كزدٌ تًدوذ در ديرٌ َواي مًجوًد ایوه سواسمان
ثثت وام ومًدٌ ام.
 -2وقص مزتی ي مطاير مزکش در تًفیق ضما در راٌ اوذاسی کسة ي کار چٍ تًدٌ است ؟
مزتي ایىجاوة تا دلسًسي ي داوص تخصصي تیىظیز در راَىمایي ي پیذاكزدن مسیز ضغ ي ایىجاوة كمک ضایان تًجُي ومًدٌ ي
تجزتیات تي وظیز خًد را در اختیار ایىجاوة گذاضتىذ ي تًاوستم ضغل مًرد وظز خًد را كٍ در حًسٌ رضتٍ تحصوی ي ام توًد را
پیذا كىم.
 -3چگًوگی راٌ اوذاسی کسة ي کار ي اضتغال خًد را تٍ صًرت مفصل ضزح دَیذ.
قذم ايل تزاي راٌ اوذاسي َزگًوٍ كسة ي كار ي اضتغال داوسته یک اصل َمیطٍ السم است:
ايل تایذ خًاستٍ َاي مًجًد را مًرد تزرسي قزار داد ي پس اس تحقیقات ي مطالعات ي كسة اطالعات السم
اقذام تٍ ثمز رساوذن اَذاف ومًد.

 شرح تجربیات :


كسة تجزتٍ در حوًسٌ سیسوتم َواي اطالعواتي ي پایگواٌ دادٌ ي ماوىوذ  SQLي فوزیم ير

َواي توٍ ريسي ماوىوذ

bootstrap
 شرح شكست َا :


ضكستُاي احتمالي ماوىذ قطعي ایىتزوت ي افشایص تعذاد تزوامٍ وًیسان در ایه حًسٌ كٍ تاعث كاَص تعذاد پزيصٌ َوا
ي تٍ يجًد آمذن فضاي رقاتتي سىگیه در مًرد كسة درآمذ ي سًددَي ي ...میطًد.

 شرح مًفقیت َا :


افشایص مطالعات ريساوٍ در حًسي كامیًتزي كٍ مًجة یادگیزي تیطتز ي تكار تسته ایه وكات در افوشایص تُوزٌ يري
میگزدد.
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وام ي وام خاوًادگي :رامیه واصزي
عىًان ديرٌ آمًسضي  :طزاحي سایت  HTMLي ..
عىًان ضغل/حزفٍ  :تزوامٍ وًیس سایت UI

