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  تست         تعداد سؤال تشریحی   تعداد            نامه درس صفحهتعداد  صفحه     نامه رسدصفحه  98  / سؤال 102  :سازی و پایگاه داده  توسعة برنامه

 6 8    یادآوری

 8 مروری بر حل مسئله

 C# 01مروری بر زبان 

 C# 00مروری بر دستورات شرطی در زبان 

 14 01 32 01  سازی پایگاه داده پیاده -1

 01 ای مفاهیم پایة پایگاه دادة رابطه

 04 مفاهیم مقدماتی در ذخیره و بازیابی

 08 پایگاه دادهایجاد 

 36 وجوها ایجاد و کار با پرس

 23 گزارش

 38 01 33 13  مدیریت مجموعه داده -2

 13 شایستگی کار با ساختار تکرار

 18 متغیرهای سراسری و محلی

 30 های متداخل حلقه

 33 های شمارشی ها و داده شایستگی کار با آرایه

 32 01 04 68  طراحی واسط گرافیکی -3

 68 های ویندوزی آشنایی با پروژه

 40 کنترل و تنظیمات آن

 81 های پیشرفته شایستگی کار با کنترل

 34 01 9 88  توسعة واسط کاربری -4

 88 عملکرد ماوس و رویدادهای آن

 91 منوها

 93 عملکرد صفحه کلید و رویدادهای آن

 Math 93کالس 

 96 ای متدهای رشته

 36 01 03 010  مدیریت پایگاه داده -5

 010 پرونده

 012 مدیریت خطا

 Directory 013کالس 

 Path 014کالس 

 018 پایگاه داده

 004    نامه پاسخ
 

  

 .از این فهرست به عنوان راهنمای مطالعه استفاده کنید. 1
 .تر است تر و مهم نوبت مطالعه مشخص کنید کدام موضوع برایتان ضروریدر هر . های مطالعه را تعیین کنید اولویت. 2
 .مشخص کنیدتان  ها و خودارزیابی میزان تسلط و نیاز آموزشی خود را با در نظر گرفتن کارنامه. 3
 .زی کنیدآمی تان و بر اساس جعبه ابزار کارنامه رنگ قبل از هر بار مطالعه، تسلط خودتان را با توجه به خودارزیابی. 4

 فهرست -راهنمای مطالعه  

 

 

 پیشرفتارزیابی 

            مسلط نیستمم            نسبتاً مسلط                         م مسلط                  

  

 

    



 

 

 

 

 

 

 تعداد سؤال تشریحی       تعداد تست                   نامه درس تعداد صفحه          صفحه   نامه     صفحه درس 89  / سؤال 130  :های اطالعاتی و طراحی وب سیستم سازی پیاده
 
 
 
 

 62 01 08 038 گسترده افزار صفحه کار با نرم -1

 038 گسترده مفاهیم اصلی در صفحه

 021 ها سلولبندی  قالب

 020 ها مدیریت کاربرگ و سلول

 023 نویسی و خطا فرمول

 029 های ورودی اعتبارسنجی داده

 013 نمودار

 012 بندی و چاپ صفحه

 21 01 06 033 طراحی صفحات وب ایستا -2

 HTML 033ایجاد صفحات وب با زبان 

 Dreamweaver 039افزار  نرم

 33 00 36 041 طراحی صفحات وب پویا -3

 041 دهندة وب سرویس

PHP 043 و دستورات آن 

 Javascript 089ای بر  مقدمه

 CSS 090فناوری 

 13 01 03 312 سازی پایگاه داده در وب  پیاده -4

MySQL 312 و دستورات آن 

 314 ایندکس

 306 گیری پشتیبان

 31 9 09 333 مدیریت صفحات وب پویا -5

 PHP 336خالصه دستورات 

 338 دهنده توابع کار با آپلود فایل در سرویس

 321 سازی پروژه پیاده

 313     نامه پاسخ

            مسلط نیستم      م        نسبتاً مسلط                   م مسلط                    

  

 

    

 پیشرفتارزیابی 


