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	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی  
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  رماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر و انفو

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

 چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

ينه امور نشر مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زم

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از  " دس مهرداد سالمي و بهنام نوبختمهن"كتابي كه در دست داريد با همت 

  همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 
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 درباره نویسندگان  
بـا  آوري اطالعات و مهندسـی صـنایع   هاي مهندسی فنکارشناس ارشد رشتهمهندس مهرداد سالمی 

. تجربیـات فـراوان   باشددرخشان در امر تدریس و عضو هیئت علمی دانشگاه ولیعصر میسال سابقه  19
مفاهیم سیسـتم  و  اي، مفاهیم بنیادي و تئوریکال پایگاه دادهایشان در امر تحلیل پایگاه داده، جبر رابطه

کالسـهاي کنکـور مقطـع کـاردانی بـه      دانشـگاه و  عامل سبب شـده، ایشـان یکـی از برتـرین مدرسـان      
  ارشد در زمینه پایگاه داده و سیستم عامل لقب بگیرند. و کارشناسی رشناسیکا

بـه   نویسی، طراحی سایت و پایگاه دادهسال سابقه تدریس در زمینه برنامه  10با بیش از بهنام نوبخت 
از دیگـر   باشـند. دانشگاه ولیعصر مشغول به فعالیت می درسالمی عنوان استادیار در کنار آقاي مهندس 

داده و افـزاري، تحـت وب، پایگـاه   هـاي نـرم  سـازي پـروژه  بیات ایشان، موفقیـت در تحلیـل و پیـاده   تجر
  باشد.شرکت آبنما به عنوان مدیر پروژه می در هاي موبایلاپلیکیشن
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 تشکر و قدردانی  

  مهندس مهرداد سالمی
  نمایم.مهشید تقدیم می هاي بی دریغ، به همسر و فرزند عزیزماین اثر را به پاس حمایت

  بهنام نوبخت
-گاهی امن در این مسیر پرپیچ و خم و دشـوار بـوده   کنم که همواره تکیهاز پدر و مادر عزیزم تشکر می

  اند.
هاي کاربردي متناسب بـا  سال فعالیت در زمینه آموزش، همواره تالش بر این بوده تا آموزش 10در طی 

مندان ارائه گردد و اگر موفقیتی در این راه کسب شده، بـدون شـک   قهنیاز بازار کار به دانشجویان و عال
هایشان قوت قلب راهنما و تشویق چراغ رهنمودهایشانهاي اساتیدي بوده که همواره به دلیل راهنمایی

. اساتیدي همچون مهندس محمد عادلی نیا، مهندس مهرداد سالمی، مهندس کامبیز جمعـدار و  ما بوده
تـرین مطالـب تخصصـی، درس    عـالوه بـر بـاالترین کیفیـت    هایشـان  فی که در کالسمهندس سینا سی

  انسانیت نیز آموختیم.
و در پایان از مدیریت محترم انتشارات دیباگران جناب آقاي فرسایی و همچنین مدیر بخـش همـاهنگی   

نـد، تشـکر و   اانتشارات دیباگران سرکار خانم قزلباش که نهایت همکاري را جهت ارائـه ایـن اثـر داشـته    
  نمایم.قدردانی می

   



 موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران همراه با پروژه عملی /  ASP.NET MVC 5آموزش کاربردي      8
 

 

 درباره کتاب  
شد اما امـروزه یکـی از نیازهـاي اساسـی     تا چند سال پیش دانش طراحی سایت یک مزیت محسوب می

هـا  التحصیالن سـایر رشـته  التحصیالن رشته کامپیوتر بوده و بازار کار مناسب آن سبب شده تا فارغفارغ
رو یادگیري اصولی این تخصص به شما کمک خواهد کرد تا در بـازار   نیز به این حرفه رو بیاورند. از این

  پر پتانسیل آن بتوانید موقعیت شغلی مناسبی پیدا کرده و یا موقعیت فعلی خود را ارتقا بخشید.
اي کـه حاصـل از   اي و نکات حرفـه در این کتاب سعی شده است ترکیب مناسبی از اصول و مفاهیم پایه

باشد به شما آموزش داده شـود، بنـابراین در صـورتیکه مطالـب را بـا دقـت       می هاي متعددساخت پروژه
مطالعه و تمرین نمایید در پایان قادر خواهید بود یک وبسایت داینامیک بـا اسـتفاده از ایـن تکنولـوژي     

  ایجاد نمایید.

  این کتاب مناسب چه افرادي می باشد؟
شود که یک تکنولوژي جهـت سـاخت   یپرداخته م ASP.NET MVCدر این کتاب صرفا به آموزش 

  هاي زیر نیاز دارید.باشد. براي ساخت یک برنامه تحت وب شما به حداقل دانشهاي تحت وب میبرنامه

 Html, Css 
 Bootstrap 
 زبان برنامه نویسی سی شارپ  
  پایگاه دادهSQL Server 

اي مربوط به هریک از آنها را که شود کتابهبنابراین در صورتیکه به موارد فوق تسلط ندارید پیشنهاد می
  توسط انتشارات دیباگران چاپ شده است مطالعه فرمایید.

باشـد و از مطالـب   مند به طراحی سایت میکامپیوتر و عالقه این کتاب مناسب تمامی دانشجویان رشته
اده نمـود.  و ... اسـتف  "پروژه پایانی"، "مباحث ویژه"، "برنامه نویسی تحت وب"توان براي دروس آن می

هاي تحـت وب بصـورت داینامیـک تولیـد     نویسان و طراحان سایتی که قصد دارند برنامههمچنین برنامه
  مند شوند.توانند از مطالب این کتاب بهرهنمایند نیز می

  هادانلود فایل
  توانید از آدرس زیر دانلود نمایید :  هاي این کتاب را میفایل

http://benoacademy.com/book/mvc5/samples 

  
   


