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 پیشرفته مطالب مورد نیاز جهت تدریس ردس ربانهم سازی

گاه آزاد اسالمی واحد نجف آبادأمورد ت  یید کمیته ربانهم سازی دانش

 

     OOP (Object-Oriented Programming)در این  در  عن م  نم  نرد مه ن نس  ری نم  نم  نها ینن                

 تدریس  رد.  Javaمه ن س  ری م  در زمنن

مهای  Timeد. مس طرر  ثنل کال  عنده  من ذکه  ثنل هنی عنده و  ننعب  طهح  رو  فنهیم  همرطس کال  و  م  -

 تغیههنی فیلدهن ین صفنت ین ، (Encapsulation) حصررعنزی ، package هوع کنر  ننعب  م من د.  فنهیم 

کال  مس عنران  ،(static و non-static) کال  م و  ی،  تدهن(static و non-static) کال  م و  مر س 

مه هدا دن یک  م تحت  نم  تد، ارعنل  م مس  تد، ،  Java( در (reference data typeیک تنیپ ارجنعم 

ا راع عنز ده هن  ،this فهرم ارجنع  Visibility Modifiers  (public،private ،default ،)آرایس ای از ا ین،

 طهح  getو  set تدهنی عنز ده پیش فهض، عنز ده تک پنرا تهی، عنز ده دو پنرا تهی و ...، عنز ده کپم( ، )

  ر د.

- Wrapper classes  مهای تنیپ هنی اولیسJava 

  طهح  ر د. رجرد ه تند  Javaدر زمنن کس  Arrays کال   ن ند ده ت هیف از پیش کال  هنی  -

  طهح  رد.(case study) مس عنران یک  طنل س  رردی  Stringر تس هن و  کال  اعتن دارد  -

- Generics:  Generic Classes وGeneric Methods  در زمننJava د. من ذکه  ثنل هنی  ننعب  طهح  ر 

 Collection ،List، Enumerationو آ ننیم من کالعهنی  Java Collections Frameworkمهرعم  -

 

 (Inheritance)وراثت  -

 فهرم  ،protected ،(subclass)کال   زیه  ،(superclass)کال  فرق من مینن  ثنل هنی عنده  فهرم وراثت، 

و  فهرم  (Abstract)،کال   جهد ریختم ز نن اجها چند د. طهح  رعل لس  هاتب کال    ،superارجنع 



Interface تدین کننر ذاری  لغم کهدن  و  (method overriding) وراثت  رضرعد. عنز ده هن و    طهح  ر

 ن ند  Javaتمن م کالعهنی  superclassمس عنران  Objectدر ای  مخش مهخم از  تدهنی کال   مینن  رد.

equals وtoString  همچنی  عملگه  د. مهرعم  رinstanceof ، Object Casting  و کنرمهدfinal  یز 

 د. مهرعم  ر

 

 ین  دیهیت خطن در ز نن اجها (Exception Handling)پهدازش اعتثنن  -

 

 Javaزمنن در File I/O ین  ورودی و خهوجم -

و  Readerکالعهنی  وجهت عملینتم همچرن ایجند و دعتهعم مس اطالعنت فنیل و دایهکترری  Fileکال  آ ننیم من 

Writer کالعهنی  هنی  تنم و مهای خرا دن و  ر ت  من دعتینمم تهتیبم در فنیلFileInputStream  و

FileOutputStream کال دودویم و  هنی مهای خرا دن و  ر ت  من دعتینمم تهتیبم در فنیل 

RandomAccessFile   بیس عنزی فه نن هنی عی تم عن ل من  طهح  ر د.  تصندفممن دعتینمم مهای خرا دن و  ر ت 

   طهح  هدد. یز  (command-line arguments) اعتفنده از آر ر ن هنی خط فه نن

تن ایجند اولیس یک فنیل روی دی ک و  فنیل هن ت دادی پهوژه درعم مهای دا شجرینن  طهح  رد بحث در رامطس من 

 . رد ا جنممس طرر عملم  Javaهنی مه ن س فنیل ترعط هنی  ختلف پهدازش 

 GUI Applicationsترلید  -

 

 ن ند  Javaهن ین  حیط هنی مه ن س  ری م زمنن  IDE: در طرل تهم ت دادی پهوژه کن پیرتهی ارائس  رد.  م تران از   کتس     

NetBeans      ین اعتفنده  مرد. در طرل تهم  م تران از دعتینر آ رز م TA .جهت آ رزش عملم اعتفنده  مرد 
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