مجتمع آموزشی متاکو

آموزش کامل دوره برنامه نویسی IOS
Programming For IOS with Swift
یادگیری برنامه نویسیIOSدر جامعه امروز یک آینده نگری ایده آل است .یادگیری برنامه نویسی  IOSدید شما را وسیع تر و
موجب درآمدزایی بیشتری می شود .

یک موضوع بسیار مهم برای یادگیری برنامه نویسی Ios
سراغ  swiftبروید و با آن ارتباط دقیقی برقرار نمایید .سویفت کمک می کند که جلوی بسیاری از خطاها گرفته شود ،این
روشن نمودن مفاهیم مختلف در این مسیر است  .در ابتدا به

ابزار سبب می شود که میزان امنیت و همین طور پیشتیبانی بیشتر شود.
دیر یا زود تمامی شرکت ها به این زبان برنامه نویسی نیازمند خواهند بود.شرکت های خارجی ارجعیت ویژه ای برای این
زبان قائل هستند و قطعا نسبت به سایر زبان ها دارای پتانسیل درآمدزایی باالتری است .در یادگیری برنامه نویسی  Iosبهتر
است کمی واقع نگر باشید ،این زبان به صورت روزانه به روز می شود و شما باید به صورت گام به گام خود را با آن منطبق
سازید .اگر دقت نمایید تمامی فعالیت های بین المللی به این زبان بوده و نقش بسیار پررنگی در تجارت ایفا می نماید .زبان

برنامه نویسی Ios

به دلیل گستردگی و انعطاف قابل قبول خود توانسته بهترین کاربرد را به دنبال داشته باشد .برای شروع

یادگیری برنامه نویسی  Iosزمان را از دست ندهید.

** بـرنامه نویسیIOS

= کسب درآمد بیشتر **

مدت دوره 90:ساعت

شروع دوره :متعاقبا اعالم می گردد

مدرس دوره :آقای مهندس احسان نوبخت

سرفصل دوره:

IOS Programming with Swift 4.2 Syllabus
Install and prepare OS X
Understanding with OS X
Install “Xcode” IDE
Understanding the “Xcode” IDE
Build an Apple ID
Understanding the iOS simulator
……..









برای دریافت سرفصل کامل به سایت مراجعه فرمائیدMetacomplex.com .
نحوه ثبت نام:

 -1ارسال معرفی نامه از طرف سازمان یا شرکت مربوطه به شماره تلفکس7و 73377663
 -2ثبت نام از طریق سایت
آدرس :اصفهان ،خیابان  ،سعادت آباد ،طبقات فوقانی بانک تجارت

تلفکس 73377663-7

