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فهرست
هاست رایگان Node.js را با Heroku تجربه کنید!

هدف من کدام زبان و کدام فریمورک است؟

دنیای برنامه نویسی از دنیای طراحی سایت بزرگتر است

کدام زبان از بقیه بهتر است؟

بالِگ سایت و مقاالِت جونیور فرانت اند در مورد زبان JavaScript و Node.js هستند

سه تا از فرصت های شغلی خوب برنامه نویسی در ایران

Node.js خواسته های 4 شرکت از برنامه نویس های

دسته بندی مقاالت در قسمت بالگ در سایت جونیور فرانت اند



مجله جونیور
آموزش برنامه نویسی برای تامین منابع انسانی

تولیدکننده محتوا: شروین 

تاریخ انتشار: خرداد 1400 - شماره اول

دوست دارید مطالب خودتان با نام خودتان در این مجله 

بیاید؟ با                                             در ارتباط باشید!

درباره جونیور
سایت جونیور فرانت اند به نشانی juniorfrontend.ir با 

هدف آموزش برنامه نویسی و طراحی سایت به عالقه مندان 

حوزه فناوری و کامپیوتر ایجاد شد. ماه قبل جشن تولد 

یکسالگی اش را گرفت. تاکنون 2 دوره آموزشی و 49 مقاله 

در سایت منتشر شده و خوشبختانه مورد استقبال قرار گرفته 

است. معموال موضوعات مورد بحث که بصورت پراکنده ارائه 

شده اند: برنامه نویسی و توسعه سایت، طراحی رسپانسیو 

وب دیزاین، html و css و bootstrap ، پیش پردازنده 

Scss ، قواعد نامگذاری BEM ، کتابخانه React.js ، راه 

 javascript مباحث پیشرفته ، Express.js اندازی سرور با

و Node.js ، کار با الیبرری jQuery ، کار با سیستم کنترل 

 Theme وردپرس و توسعه مقدماتی پوسته )CMS( محتوا

Development و نکاتی درباره سبک زندگی برنامه نویسان 

برای حفظ سالمتی روانی و انگیزه برای خودآموزی های 

بلندمدت، اصطالحات رایج برنامه نویسی و ... 

حمایت مالی
به شماره کارت ۳۵۸۱ ۴۶۹۷ ۸۶۱۰ ۶۲۱۹

به نام محمدامین خانی در بانک سامان 

مبلغ مورد نظر خود را واریز کنید! 

همچنین به یک لپتاپ )حتی دست دوم( نیازمندیم، 

اگرتمایل به اهدا دارید میتوانید ایمیل بفرستید و 

هماهنگ کنید.

استفاده بهتر
مجله ای که در اختیار شماست interaction است. تعداد 

لینک های زیادی در آن قرار دارد. مثال در فهرست با کلیک 

کردن روی عناوین مقاالت به صفحه همان مقاله میروید. 

 khanim97@gmail.com 
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                 Nodejs :دسته

Node.js Hosting, Heroku :کلمات کلیدی

 Node.js هاست رایگان
را با Heroku تجربه کنید!

https://juniorfrontend.ir/heroku/
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یکی از بهترین روز ها برای هر برنامه 

نویس شاید روزی باشد که میخواهد 

نتیجه کدهایش را در یک هاست 

بارگذاری کند. شما هم به عنوان یک 

برنامه نویس وب حتما به فکر هاست 

مناسب هستید. برای خواندن گام به گام 

چگونگی آپلود یک پروژه به هیروکو به 

صفحه این مقاله در سایت جونیور فرانت 

اند مراجعه کنید! )به همراه ویدیو(

هاست وردپرس در مقایسه با 
هاست ند جی اس

هاست Node باید یک هاست لینوکس حرفه ای باشد. دارای 

امکاناتی مانند دسترسی به SSH ترمینال و دیتابیس مونگو 

باشد. هاست وردپرس نیازی به این امکانات ندارد. فقط به 

یک هاست لینوکس معمولی نیاز دارد. طبیعی است که هزینه 

هاست Node بیشتر از هاست معمولی وردپرس است. در ایران 

تعداد از هاستینگ ها )شرکت هایی که هاست، میزبانی سایت، 

سرور مجازی، سرور اختصاصی میفروشند( اخیرا در حال افزودن 

امکانات به هاست لینوکس وردپرس هستند تا بتوانند هاست 

لینوکس Node به مشتریان ارائه دهند.

شرکت هایی مانند پارس وب سرور، توشن، وب رمز و گیتی سرور 

هاست یک گیگابایت ند جی اس را به مدت یکسال با قیمت 

۴۰۰ هزار ناموت میفروشند. همگی دارای دیتابیس مونگو هستند. 

این درحالی است که قیمت هاست معمولی وردپرس با همین 

مشخصات تقریبا نصف همین قیمت است.

سرور مجازی با تمام امکانات
بعضی از هاستینگ ها، هاست ند جی اس را بدون ارائه 

دیتابیس مونگو میفروشند. باید با همان mySQL کار کنید. 

وقتی تیکت پیشتیبانی بفرستید و درخواست کنید تا در سی 

پنل شما دسترسی به مونگو را فراهم بیاورند میگویند مونگو در 

هاست ارائه نمیشود باید سرور مجازی بخرید و خودتان مونگو را 

روی سرور مجازی نصب کنید. اما نکته اینجاست که سرور اجاره 

ماهی یک میلیون ناموت دارد. بخاطر همین برنامه نویسان بجای 

سرور، هاست میخرند.

کدام زبان؟ کدام هاست؟
زبان های برنامه نویسی مختلف در محیط های مختلفی قابلیت 

اجرا دارند و باید آن محیط دارای امکانات کافی باشد. اگر 

بخواهیم یک سایت با زبان asp.net یا یکی از فریمورک هایش 

راه اندازی کنیم، بهتر است بجای هاست لینوکس از هاست 

ویندوز استفاده کنیم. که ان هم به انواع مختلف ایرانی و خارجی 

تقسیم میشود. کنترل پنل ان هم میتواند انواع مختلفی داشته 

باشد. اگر در گوگل سرچ کنید “هاست ند جی اس” نتایجی 

از چند هاستینگ دریافت میکنید. هزینه هایش را با هاست 

لینوکس معمولی مقایسه کنید. دو سه برابر بیشتر است. زیرا 

امکان دسترسی به بخش های بیشتری را به شما میدهد.

هاست ند جی اس رایگان
برخی از هاستینگ های خارجی و ایرانی، هاست رایگان 

ارائه میدهند. قطعا محدودیت هایی هم به همراه دارد و مانند 

یک هاست که خودمان بخریم نیست. مثال از محدودیت هایش: 

 25MB RAM حجم هاست، تعداد اپلیکیشن، طول خط کدها و

است.

هیروکو یکی از معروف ترین هاستینگ هاست. نسخه های پولی 

هم دارد. که برای ایران قابل پرداخت نیست. حتی در نسخه 

رایگان هیروکو میتوانید اپلیکیشن های Node, Python یا زبان 

های دیگر بسازید. اینجا میخواهیم با Node پیش برویم. در 

هیروکو برای هر اپلیکیشن باید یک pipeline هم بسازید. 

آماده هستید اولین اپلیکیشن و اولین pipeline را در هیروکو 

ایجاد کنیم؟ برای خواندن گام به گام چگونگی آپلود یک پروژه به 

هیروکو به صفحه این مقاله در سایت جونیور فرانت اند مراجعه 

کنید! )به همراه ویدیو(

https://juniorfrontend.ir/heroku/
https://www.heroku.com/about/
https://juniorfrontend.ir/heroku/


3 صفحه

گام اول یادگیری برنامه نویسی پاسخ به این سوال است: 

هدف من کدام زبان؟ 
و کدام فریمورک است؟

باید هدفمند حرکت کنید! اینکه یک روز یک زبان را بیاموزید و 

یک روز دیگر زبان دیگر، احتماال هردو را به مرور فراموش خواهید 

کرد. بهتر است برای اینکه در ذهن بماند، یک فریمورک را انتخاب 

کرد و همان را هرروز تمرین کرد. هرروز چیزهای جدید از همان 

فریمورک را آموخت. مثال بعضی ها React.js را انتخاب میکنند. 

سپس برای اینکه بدانند چه مخلفات دیگری را باید عالوه بر ری 

اکت بدانند به سایت جابینجا رفته و در میان اگهی ها میبینند 

که نام چه تکنولوژی هایی برای یک ری اکت دولوپر نام برده 

شده است و چه انتظاراتی از یک برنامه نویس فرانت اند که با 

ری اکت کار میکند در انتظار است. سپس همان تکنولوژی ها 

را در گوگل جستجو میکنند و به مرور زمان یاد میگیرند. ممکن 

است چند ماه طول بکشد. مخصوصا بدون همکالسی یا استاد. 

خوداموزی زمان بر است اما میپذیرند. بدین ترتیب پس از 

مدتی متوجه میشوند که انگیزه انها در حال از بین رفتن است. 

مخصوصا که هیچ درامدی بدست نیاورده اند. بنابراین برای 

افزایش انگیزه شروع به اموزش اموخته های کنونی خود میکنند. 

یا اینکه با گرافیک و انیمیشن یا هرچه در توان داشته باشند 

سعی میکنند خود را به برنامه نویسی متعهد و عالقه مند نگه 

دارند. گاهی بعضی برنامه نویس ها که درحال یادگیری هستند 

از خود سلفی میگیرند و در حالیکه لپتاپ انها مقابل دوربین است 

میگویند امروز چالش بیست و یکمین روز از 100 روز خوداموزی 

در منزل را میگذرانم. به این ترتیب آموزش نمیدهند اما با الیک 

هایی که میگیرند ارتباط خود با محیط را حفظ کرده و انگیزه 

برای ادامه راه پیدا میکنند. امروزه بسیاری از برنامه نویسان در 

حال خودآموزی هستند. واقعا افراد محدودی هستند که حاضرند 

سه میلیون ناموت به یک اموزشگاه بدهند و سپس بعد از اینکه 

استخدام شدند هم ماهانه یک میلیون از حقوق کسر شود تا پنج 

ماه! اگر هم دوره کاراموزی رایگان باشد معموال سه ماهه است 

که بدون حقوق، ناامید کننده و انرژی گیر است. احتماال کاراموزان 

نیمه کاره رها میکنند. بنابراین شرکت هایی که دوره کاراموزی انها 

هم بدرد بخور و اموزنده باشد و مطالب حرفه ای را یاد بدهد، 

پولی بابت اموزش نگیرد بلکه هزینه ایاب ذهاب هم به کاراموز 

خود بدهد، خوش برخورد باشد و کار فوری نداشته باشد، تعهد 

کتبی نگیرد که اگر اموزش میدهم تا یکسال برای من کار کنی، کم 

پیدا میشود و تقریبا نیست. عالوه بر این هزینه لپتاپ مناسب 

هم از دیگر مشکالت برنامه نویسی است. من خودم با یک 

کامپیوتر قدیمی کار میکنم. عشق به برنامه نویسی همه مشکالت 

را در خود حل میکند. 

بسیار انعطاف پذیر با زندگی برخورد میکنند. راهی که بتوانند کسب درامد میکنند و زندگی را میچرخانند. کارمند. انها موفق شدند کار پاره وقت پیدا کنند. انها از هر کارمندی نداشته باشد. بعضی افراد هم فریلنسر هستند هم فرقی ندارد چه حرفه ای و سابقه دار و چه تازه وارد که سابقه سرسختانه فریلنسر هستند. دوست ندارند کارمند باشند. کار شما خوشحال میشود به آن بپیوندید. بعضی از افراد نمونه کار حرفه ای بسازید. حاال هر شرکتی که با دیدن نمونه خود را انتخاب کنید سپس یکسال خوداموزی کنید و یک راه دیگر هم این است که کتابخانه مورد عالقه یا مورد نیاز سال خودآموزی برای استخدام در همان شرکت اقدام کنید. کار میکند. سپس همان را یاد بگیرید و مثال بعد از یک که یک شرکت را انتخاب کنید. ببینید با چه تکنولوژی هایی یک راه برای انتخاب زبان و الیبرری یا فریمورک این است 

which Language?

which Framework?
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دنیای برنامه نویسی بزرگتر از 
دنیای طراحی سایت است 

کدام زبان از بقیه 
بهتر است؟

FAQ

سواالت رایج

هر زبانی یک کاربرد دارد و در جای خود بهترین گزینه محسوب میشود. مثال زبان 

پایتون برای هوش مصنوعی بهترین انتخاب است. جاوااسکریپت برای طراحی 

فرانت اند بهترین انتخاب است. باز هم در خود طراحی وب اگر بخواهید یک 

فروشگاه بسازید یا یک بالگ بسازید پاسخ متفاوت است. بهتر است اینگونه 

بپرسیم: کدام زبان و کدام فریمورک برای ساخت یک فروشگاه اینترنتی بهتر است؟ 

کدام زبان و کدام فریمورک برای ساخت یک بالگ بهتر است؟ با توجه به اینکه 

هنگام ساخت یک بالگ مسئله سئو نقش مهمی دارد باید سرور ساید رندرینگ 

انجام شود بنابراین Next.js که یکی از کتابخانه های React.js است بهترین 

گزینه است. حتی میتوان بالگ های وردپرسی را با این الیبرری باز طراحی کرد. 

حتی این سوال در رابطه با دیتابیس هم پیش می آید. مثال زمانی که میخواهید 

بین دیتابیس های SQL و noSQL یکی را بر حسب نیاز پروژه و کاربرد های 

پروژه انتخاب کنید. هر زبانی هر فریمورکی و هر دیتابیسی بر حسب نیاز سرو 

کله اش پیدا میشود و در جایگاه خود مینشیند تا نیاز ما را برطرف کند یا کار ما 

را ساده تر کند و به نوعی به ما کمک کند تا سریعتر و با بازده بهتر و با کیفیت تر 

کدنویسی پروژه موردنظر را انجام دهیم. 
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بالِگ سایت و مقاالِت جونیور فرانت اند 
در مورد زبان JavaScript و Node.js هستند

در تصویر پایین زبان ها و فریمورک های مشهور و پرطرفدار 

را مشاهده میکنید. این ها هم برای فرانت اند و هم برای 

 Redux , Mobx بک اند به کار میروند. بعضی از انها مانند

برای مدیریت State به کار میروند. این دو مانند بوتسترپ در 

 BackOffice تاثیر ندارند. این ها در بک افیس UI تشکیل

هستند. پشت صحنه فعالیت میکنند. 

زبان جاوا اسکریپت یکی از محبوبترین زبان های برنامه نویسی 

است. این زبان معموال در طراحی سایت به کار میرود. اولین بار 

 Node در بروزر متولد شد و در بخش فرانت کار میکرد. حاال با

به بک اند هم راه پیدا کرده و میتوان بصورت فول استک برای 

کدنویسی یک سایت از صفر تا صد فقط از همین یک زبان 

استفاده کرد. 
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قلعه فناوری

رشت

تهران آرژانتین

arshinco.com

تهران امیرآباد

اطالعات بیشتر

اطالعات بیشتر

اطالعات بیشتر

bittestan.com

سه تا از فرصت های شغلی خوب برنامه نویسی در ایران 
برداشت از سایت های جابینجا و جاب ویژن

سال تاسیس: 1400         اندازه سازمان: زیر 10 نفر

روز و ساعت کاری:  5 روز 40 ساعت    شرایط: 3 سال سابقه کار 

#پاداش #فضای استراحت #صبحانه #کتابخانه #بسته ها و هدایای مناسبتی

سال تاسیس: 1393         اندازه سازمان: بین 11 الی 50 نفر

روز و ساعت کاری:  شنبه الی چهارشنبه / 8:30 - 17:30    

شرایط: 1 سال سابقه کار    #پاداش #فضای استراحت #صبحانه #کتابخانه

سال تاسیس: 1398   اندازه سازمان: بین 11 الی 50 نفر

روز و ساعت کاری:  شنبه تا چهارشنبه    شرایط: 3 سال سابقه کار 

#پاداش #اتاق_بازی #بسته ها و هدایای مناسبتی

#jira  #git #javascript #php #laravel
#rest_api #reactjs #redux #react_native #unit_testing

#nodejs  #git #mongodb #javascript

#git #javascript #mongo #clean_code 
#agile #rest_api

   Front-End برنامه نویس

  Node.js برنامه نویس

  Node.js برنامه نویس

http://arshinco.com
https://jobvision.ir/jobs/113207/استخدام-برنامه-نویس-Front-End---رشت
https://jobvision.ir/jobs/102181/استخدام-توسعه-دهنده-NodeJS
https://jobvision.ir/jobs/106096/استخدام-Senior-Back-End-Developer-Nodejs
https://www.bittestan.com/
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NodeJS  مسلط به

Express تسلط به

TypeScript یاJavaScript تسلط کامل بر زبان برنامه نویسی

Git تسلط کامل بر روی

تسلط به Design Pattern ها ) آشنایی با Clean Code امتیاز محسوب می شود (

تسلط کامل بر روی مباحث تست و نگهداری نرم افزار 

مسلط به طراحی  RESTful APIs و مفاهیم وب سرویس

Nginx تسلط نسبی به

Linux/Unix تجربه کار در محیط

توانایی مستند سازی )Documentation( نرم افزارها

توانایی حل مسائل، کار تیمی و مدیریت پروژه

توانایی افزایش دانش تیم فنی و آموزش نیروهای کارآموز

Express.js و Node.js مسلط به

 پذیرای کار در محیطی استارتاپی، چابک و پایدار

Async و مفاهیم برنامه نویسی JavaScript ES6 آشنا به برنامه نویسی 

Web Socket و REST API مسلط به طراحی

scalability ها در زمینه امنیت، پایداری، سرعت وbest practice رعایت 

 تسلط به فناوری گیت

Code Documentation توانایی مستند سازی کدها 

)Kubernetes( و تکنولوژی ها مرتبط )Docker( آشنایی با داکر 

micro-services آشنایی با توسعه یک سیستم مبتنی بر 

Restful API تسلط بر وب سرویس ها و

تسلط طراحی دیتابیس

DEPENDENCY INJECTION تسلط در

آشنا با معماری سرور

تجربه کافی در تحلیل سیستم

Git آشنایی کافی با ابزارهای کنترل ورژن مانند

Devops آشنایی مقدماتی با مفاهیم

آشنا با متدلوژی اسکرام

NodeJS مسلط به -

Git آشنا با -

- آشنایی با Mongo مزیت محسوب می شود.

 خواسته های 4 شرکت
 از برنامه نویس های
Node.js

اگر هدف دارید که تا سال آتی یا سال های آتی 

یک فریلنسر یا یک کارمند حرفه ای شوید، 

درهرصورت باید یک برنامه نویس حرفه ای بشوید

اگر دوست دارید بدانید حرفه ای ها چه چیزهایی بلدند

یا حداقل کسانی که استخدام میشوند چه چیز هایی را بلدند

باید این آگهی ها را بخوانید! سپس گوگل کنید! و از تک تک 

تکنولوژی ها سر در بیاورید! اگر نیاز شد باید چند ماه وقت و 

حوصله بگذارید تا بیاموزید و تمرین کنید تا ملکه ذهن شود!
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دسته بندی مقاالت 
در قسمت بالگ در سایت جونیور فرانت اند

تا این لحظه 49 نوشته در 13 دسته منتشر شده اند. در نوبار منو باالیی سایت برای نمایش بهتر به دسته های بک 
اند و فرانت اند و ... تقسیم شده اند. شما هم میتوانید مقاله خود را در سایت و این مجله منتشر کنید. فرقی ندارد 

درمورد چه زبان برنامه نویسی باشد. به نام خودتان )و تصویر خودتان در صورتی که بخواهید( در مجله جونیور 
منتشر میکنیم. 

چند بار در اینستاگرام از طرف همکاران درخواست شد تا تصاویر گرافیکی 
که در جونیور برای آموزش تولید میشود به دست آنها برسد تا به اشتراک 

بگذارند و در انتشار دانش سهیم باشند. بدین منظور آرشیو را ایجاد 
کردیم تا به تمام تصاویر و ویدیوها دسترسی داشته باشید و بتوانید انها 
را دانلود یا تماشا کنید. سعی شده تا تمام تصاویری که در مقاالت سایت 

آمده اند در آرشیو باشند. این لینک در منوی باالی صفحه وبسایت هم در 
دسترس شماست.

http://archive.juniorfrontend.ir/ 

در صفحات بعد لیست عنوان های تمام 
مقاالت را خواهید دید. 

آرشیو تمام تصاویر و ویدیوها

General (1)

HealthyMind (2)

WordPress (7)

Git (1)

General 
HTML (1)

CSS (5)

Bootstrap (6)

React.js (5)

Scss (3)

Javascript (1)

Front-End
Node.js (11)

API (4)

JWT (2) 

Back-End

http://archive.juniorfrontend.ir
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  http status codesکدهای حالت های سرور

  )PRG)هنگام رفرش بروزر با الگوی resend data حل مشکل

  Node.js Built-in Modulesماژول های داخلی

  Node.js File Writingنوشتن فایل با ند جی اس

  async/awaitبا جاوااسکریپت مدرن و asynchronous برنامه نویسی

جاوااسکریپت : Promise چگونه در ES5 مشکل asynchronous حل شد؟ 

کال بک فانکشن و برنامه نویسی async ناهمزمان در جاوااسکریپت 

  Nodejsنقش تایمر های جاوا اسکریپت در ایونت لوپ

  Nodejsاز مفاهیم هسته ای ند جی اس Event Loop ایونت لوپ

هاست رایگان Node.js را با Heroku تجربه کنید! 

  Node.jsبا Web Scraping گرفتن قیمت روز طال با وب سرویس

sendinblue با ارسال ایمیل OTP رمز یکبار مصرف    

    استفاده از API : مشاهده موجودی کارت اتوبوس )اپی اکو(

Web Scraping در مقایسه با API استفاده از    

    اینستاگرام web api با Node.js بدون ثبت نام در فیسبوک

MongoDB و Express.js جیسون وب توکن: ثبت نام و ورود با    

JWT Node.js جیسون وب توکن: ساخت صفحه ورود با    

Node.js

API

JWT

https://juniorfrontend.ir/%da%a9%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b1-http-status-codes/
https://juniorfrontend.ir/%da%a9%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b1-http-status-codes/
https://juniorfrontend.ir/%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-resend-data-%d9%87%d9%86%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%81%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%b1/
https://juniorfrontend.ir/%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-resend-data-%d9%87%d9%86%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%81%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%b1/
https://juniorfrontend.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b1-node-js-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%da%98%d9%88%d9%84-http/
https://juniorfrontend.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b1-node-js-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%da%98%d9%88%d9%84-http/
https://juniorfrontend.ir/%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%af-%d8%ac%db%8c-%d8%a7%d8%b3-node-js-file-writing/
https://juniorfrontend.ir/%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%af-%d8%ac%db%8c-%d8%a7%d8%b3-node-js-file-writing/
https://juniorfrontend.ir/asynchronous-programming/
https://juniorfrontend.ir/asynchronous-programming/
d.ir/promisejs/
d.ir/promisejs/
https://juniorfrontend.ir/callback-function/
https://juniorfrontend.ir/callback-function/
https://juniorfrontend.ir/javascript-timers-event-loop-nodejs/
https://juniorfrontend.ir/javascript-timers-event-loop-nodejs/
https://juniorfrontend.ir/nodejs-event-loop-no1/
https://juniorfrontend.ir/nodejs-event-loop-no1/
https://juniorfrontend.ir/%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-node-js-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-heroku-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af/
https://juniorfrontend.ir/%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-node-js-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-heroku-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af/
https://juniorfrontend.ir/%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-web-scraping-%d8%a8%d8%a7-node-js/
https://juniorfrontend.ir/%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-web-scraping-%d8%a8%d8%a7-node-js/
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چگونه کد های html را encode کنیم؟

    فونت اوسام FontAwesome و آیکون های کوچک

    استایل دهی و ستون بندی holy grail layout چیست؟

    کدنویسی یک منو کامال رسپانسیو با فلکس باکس

transition با استفاده از css3 انیمیشن    

    اولین انیمیشن خود را با CSS3 بسازید!

Margin Padding پدینگ و مارجین در متریال دیزاین بوتسترپ    

) Pro MDB v4 رنگ بندی حرفه ای بوتسترپ متریال دیزاین )نسخه    

MDB Colors رنگ های بوتسترپ در پس زمینه و متن ها    

MDB Carousel تغییر سرعت یک اسالید در اسالیدر بوتسترپ    

)Carousel متریال دیزاین بوتسترپ ورژن 5 )کمپوننت    

bootstrap layout چینش تگ های دیو در صفحه با لی اوت بوتسترپ    

    فریمورک کمپس compass و کمپوننت هایش برای پیش پردازنده ساس

style.css و خروجی گرفتن همه کدها به یک برگه Sass BEM کدنویسی خوانا با    

)Scss )CSS preprocessors راه اندازی پیش پردازنده ساس    

چند اینفوگرافیک ساده درباره سینتکس جاوا اسکریپت

SSR در مقایسه با CSR :ری اکت    

React.js: Building an Interface به روز رسانی کد های دوره آموزشی لیندا    

lifecycle و React state :مدیریت داده ری اکت    

html css ساختن اپلیکیشن اندروید با    

    ری اکت رف React Ref میتواند یک المنت را سلکت کند!

HTML

CSS

SCSS

Bootstrap

React.js

Javascript
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    چگونه با وردپرس یک فروشگاه اینترنتی بسازیم؟

favicon کار با داشبورد وردپرس: قرار دادن تصویر    

    کار با داشبورد وردپرس: افزودن کالس و افزودن css اضافی

twentyseventeen پوسته وردپرس: دستکاری کدهای پوسته    

    نصب وردپرس روی لوکال هاست در ویندوز

    میزبانی هاست و معرفی انواع هاست

    لوکال هاست برای شبیه سازی وبسایت و پیش نمایش آن

    نه را بیاموزیم! برای سالمتی روانی خود و جامعه

    معرفی کتاب: چهار ساعت کار درهفته – تیموتی فریس

اصطالحات رایج در طراحی سایت و برنامه نویسی 

 gitlab بصورت لوکال یا در branch برای کار با git کامند های

WordPress

git

General

HealthyMind
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