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كــاريــار ارقــام

مشاوره ، تحقيقات ، طرح و اجراي شبكه هاي ارتباطي
 و برگزاركننده دوره هاي آموزشي

تهـران : خيـابـان مالصدرا، بعد از خيابان شيخ بهائي ، ساختمان فردوس ، پالك 242   تلفن مستقيم آموزش: 8 ،88062203   فاكس :88065222        

»مالکیت مادی و معنوی این مستند منحصراً متعلق به کاریار ارقام است«
لطفا در باز نشر این مستند نام پدیدآورنده لحاظ گردد.

   SharePoint 2016  دوره جامع برنامه نویسی و توسعه

 اعتبار دهنده: نداردمدت)ساعت(:  40

معرفي دوره :
امروزه SharePoint به عنوان بستری ساده و قابل انعطاف برای مدیریت تعامالت 
سازمانی، مدیریت منابع و مستندات با رشد روزافزونی در جهان مواجه شده است 
و بسياری از شركت ها و سازمان ها در داخل و یا خارج از كشور برای حل بسياری 
استفاده  محبوب   Platform این  از  سازمانی  ارتباطات  رویكرد  با  مشكالت  از 
می نمایند. لذا سازمان ها یا افراد با توجه به نوع رویكرد می بایست راهكارهای 
اختصاصی خود را ایجاد و مورد استفاده قرار دهند برهمين اساس در این دوره 
جامع آموزشی با رویكرد آزمون بين المللی مایكروسافت، با تمامی مفاهيم ذكر شده 

آشنا خواهيم شد.

SharePoint 2016 Development

مخاطبان دوره :
SharePoint مدیران ارشد
كارشناسان فناوری اطالعات

برنامه نویسان و توسعه دهندگان

.NET پیش نیاز:  آشنایی با
SharePoint 2016 دوره مدیریت و سرپرستی

اعطاي مدرك فارسي و انگليسي با مجوز رسمي از : 
     مجوز از اداره كل نظام مدیریت امنيت اطالعات ) نما (

      سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ) معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيس جمهوری سابق(
    شوراي عالي انفورماتيك  

    قابليت ترجمه وتایيد قوه قضایيه وامور خارجه
بهره گيري از اساتيد مجرب و تأیيد شده با سابقه حضور در پروژه هاي ملي

 امتیازات دوره :

اهداف دوره :
شركت كنندگان در انتهای دوره با فراگيری مفاهيم پایه ای و پيشرفته برنامه 
نویسی و توسعه SharePoint همچون كار با SharePoint Objects ها، 
پياده سازی راهكارهای اختصاصی، كار با وب سرویس ها و API ها و ... می توانند 
 SharePoint پاسخگوی نيازمندی های افراد و یا سازمان ها برای به كارگيری
باشند. همچنين شركت كنندگان در دوره با تكنيك ها و تجربيات خاص، اصول و 

قواعد پياده سازی، توسعه صحيح و موفق آشنا خواهند شد.

   Course Outline :   محتواي دوره :
 • SharePoint Development Platform
 • Working with SharePoint Objects
 • Designing, Managing Features and Solutions
 • Working with Server-Side Code
 • Working with Client-Side Code
 • Managing Identity and Permissions
 • Introducing App for SharePoint 
 • Client-Side SharePoint Development
 • Using the Client-Side Object Model and Managed Code
 • Using the REST API with Java Script

 • Developing Remote Hosted SharePoint Apps
 • Installing, Updating and Uninstalling Apps
 • Automating Business Processes
 • Building Workflow in Visio and SharePoint Designer
 • Creating Workflow Actions in Visual Studio
 • Managing Taxonomy
 • Working with Content Types
 • Working with Advanced Features of Content Types
 • Managing Custom Components and Site Life Cycles


