تعوِ تعالي

هؼبًٍت آهَصؽ
دفتش طشح ٍ ثشًبهِ ّبي دسػي

اػتبًذاسد آهَصؽ ؿغل

عٌَاى آهَزغ ؼغل
ترًاهِ ًَیط C#(Windows
)Application
گرٍُ ؼغلي
فٌاٍری اطالعات
وذ هلي آهَزغ ؼغل
2153/84

تاریخ تذٍیي اظتاًذارد 1390/4/1:
هذت اعتثار اظتاًذارد  :از تاریخ 1390/5/1

تا تاریخ 1393/5/1

ًظارت تر تذٍیي هحتَا ٍ تصَیة  :دفتر طرح ٍ ترًاهِ ّای درظي
وذ هلي ؼٌاظایي آهَزغ ؼغل :
اعضاء وويعيَى تخصصي ترًاهِ ریسی درظي رؼتِ فٌاٍری اطالعات :
هذیر گرٍُ ترًاهِ ریسی درظي فٌاٍری اطالعات:ؼْرام ؼىَفياى

حَزُ ّای حرفِ ای ٍ تخصصي ّوىار ترای تذٍیي اظتاًذارد آهَزغ ؼغل :
 دفتر طرح ٍ ترًاهِ ّای درظي-

فرآیٌذ اصالح ٍ تازًگری :
هحتَای علويهطاتك تا تازار رٍز-تجْيسات

آدرض دفتر طرح ٍ ترًاهِ ّای درظي
تْراى – خياتاى آزادی  ،خياتاى خَغ ؼوالي ً ،ثػ خياتاى ًصرت  ،ظاختواى ؼوارُ  ، 2ظازهاى آهَزغ فٌي ٍ حرفِای وؽَر  ،پالن
259
دٍرًگار

66944117

تلفي 66569900 – 9

آدرض الىترًٍيىي Barnamehdarci @ yahoo.com :

1

تْيِ وٌٌذگاى اظتاًذارد آهَزغ ؼغل 
ًام ٍ ًام خاًَادگي

آخریي هذرن تحصيلي

ردیف

1

راهيي هَالًاپَر

وارؼٌاظي ارؼذ

2

هْراى ورهي

وارؼٌاظي ارؼذ

3

لمواى هحوذزادُ

وارؼٌاظي

ؼغل ٍ

رؼتِ تحصيلي

ظوت

وارؼٌاض

فٌاٍری

ٍ

اطالعات

ؼایعتگي 
ظاتمِ وار هرتثط

15ػبل

هذرض

آدرض  ،تلفي ٍ ایويل

تلفي ثبثت :
تلفي ّوشاُ 09357171713 :
ايويل :
r713us@yahoo.com

وارؼٌاض

هٌْذظي

ٍ

صٌایع

15ػبل

هذرض

وارؼٌاض

هٌْذظي

ٍ

واهپيَتر

هذرض

ًرمافسار

آدسع :
تلفي ثبثت:
تلفي ّوشاُ09166613696 :
ايويل:
mehran_k75@yahoo.com
آدسع:

12ػبل

تلفي ثبثت:
تلفي ّوشاُ09124358320 :
ايويلkakloghman@yahoo.com :

آدسع:
4

تلفي ثبثت :
تلفي ّوشاُ :
ايويل :
آدسع :

5

تلفي ثبثت :
تلفي ّوشاُ :
ايويل :
آدسع :

6

تلفي ثبثت :
تلفي ّوشاُ :
ايويل :
آدسع :

7

تلفي ثبثت :
تلفي ّوشاُ :
ايويل :
آدسع :

2

تعاریف :
اظتاًذارد ؼغل :
هـخلبت ؿبيؼتگي ّب ٍ تَاًوٌذي ّبي هَسد ًيبص ثشاي ػولكشد هَثش دس هحيط كابس سا وَيٌاذ دس ثؼ اي اص هاَاسد اػاتبًذاسد رشفاِ اي ًياض وفتاِ
هي ؿَد.
اظتاًذارد آهَزغ :
ًمـِي يبدويشي ثشاي سػيذى ثِ ؿبيؼتگي ّبي هَجَد دس اػتبًذاسد ؿغل .
ًام یه ؼغل :
ثِ هجوَػِ اي اص ٍظبيف ٍ تَاًوٌذي ّبي خبف كِ اص يك ؿخق دس ػطح هَسد ًظش اًتظبس هي سٍد اطالق هي ؿَد .
ؼرح ؼغل :
ثيبًيِ اي ؿبهل هْن تشيي ػٌبكش يك ؿغل ا ص لجيل جبيگبُ يب ػٌَاى ؿغل  ،كبسّب استجبط ؿغل ثب هـبغل ديگش دس يك رَصُ ؿغلي  ،هؼئَليت ّاب ،
ؿشايط كبسي ٍ اػتبًذاسد ػولكشد هَسد ًيبص ؿغل .
طَل دٍرُ آهَزغ :
رذالل صهبى ٍ جلؼبت هَسد ًيبص ثشاي سػيذى ثِ يك اػتبًذاسد آهَصؿي .
ٍیصگي وارآهَز ٍرٍدی :
رذالل ؿبيؼتگي ّب ٍ تَاًبيي ّبيي كِ اص يك كبسآهَص دس ٌّگبم ٍسٍد ثِ دٍسُ آهَصؽ اًتظبس هي سٍد .
وارٍرزی:
كبسٍسصي كشفب دس هـبغلي اػت كِ ثؼذ اص آهَصؽ ًظشي يب ّوگبم ثب آى آهَصؽ ػولي ثِ كَست هحذٍد يب ثب هبكت كَست هاي وياشد ٍ واشٍست
داسد كِ دس آى هـبغل خبف هحيط ٍالؼي ثشاي هذتي تؼشيف ؿذُ تجشثِ ؿَد(.هبًٌذ آهَصؽ يك ؿبيؼتگي كِ فشد دس هحال آهاَصؽ ثاِ كاَست
تئَسيك ثب اػتفبدُ اص ػكغ هي آهَصد ٍ وشٍست داسد هذتي دس يك هكبى ٍالؼي آهَصؽ ػولي ثجيٌذ ٍ ؿبهل ثؼيبسي اص هـبغل ًوي وشدد).
ارزؼياتي :
فشآيٌذ جوغ آٍسي ؿَاّذ ٍ ل بٍت دس هَسد آًكِ يك ؿبيؼتگي ثذػت آهذُ اػت يب خيش  ،كِ ؿابهل ػاِ ثخاؾ ػولاي  ،كتجاي ػولاي ٍ اخاالق
رشفِاي خَاّذ ثَد .
صالحيت حرفِ ای هرتياى :
رذالل تَاًوٌذي ّبي آهَصؿي ٍ رشفِ اي كِ اص هشثيبى دٍسُ آهَصؽ اػتبًذاسد اًتظبس هي سٍد .
ؼایعتگي :
تَاًبيي اًجبم كبس دس هحيط ّب ٍ ؿشايط وًَبوَى ثِ طَس هَثش ٍ كبسا ثشاثش اػتبًذاسد .
داًػ :
رذالل هجوَػِ اي اص هؼلَهبت ًظشي ٍ تَاًوٌذي ّبي رٌّي الصم ثشاي سػيذى ثِ يك ؿبيؼتگي يب تَاًبيي  .كاِ هاي تَاًاذ ؿابهل ػلاَم (بياِ (
سيبوي  ،فيضيك  ،ؿيوي  ،صيؼت ؿٌبػي )  ،تكٌَلَطي ٍ صثبى فٌي ثبؿذ .
هْارت :
رذالل ّوبٌّگ ي ثيي رّي ٍ جؼن ثشاي سػيذى ثِ يك تَاًوٌذي يب ؿبيؼتگي  .هؼوَالً ثِ هْبست ّبي ػولي اسجبع هي ؿَد .
ًگرغ :
هجوَػِ اي اص سفتبسّبي ػبطفي كِ ثشاي ؿبيؼتگي دس يك كبس هَسد ًيبص اػت ٍ ؿبهل هْبست ّبي غيش فٌي ٍ اخالق رشفِ اي هي ثبؿذ .
ایوٌي :
هَاسدي اػت كِ ػذم يب اًجبم ًذادى كحيح آى هَجت ثشٍص رَادث ٍ خطشات دس هحيط كبس هي ؿَد .
تَجْات زیعت هحيطي :
هالرظبتي اػت كِ دس ّش ؿغل ثبيذ سػبيت ٍ ػول ؿَد كِ كوتشيي آػيت ثِ هحيط صيؼت ٍاسد وشدد.
3

ًام اظتاًذارد آهَزغ ؼغل :
ثشًبهِ ًَيغ)C#(Windows Application

ؼرح اظتاًذارد آهَزغ ؼغل:
ثشًبهِ ًَيغ) C#(Windows Applicationدس رَصُ فٌبٍسي اطالػبت هيجبؿذ .اص تَاًوٌذي ّبي ثشًبهِ ًَيغ

C#(Windows

) Applicationهيتَاى ثشسػي هحيط ثشاي ًَؿتي ثشًبهِّبي  ،C#ثشسػي هتغيشّب ٍ ػجبسات  ،كٌتشل جشيبى  ،طشاري ٍ (يبدُ ػبصي تَاثغ ،
اؿكبلصدايي ٍ هذيشيت خطب  ،ثشًبهًَِيؼي ؿئوشا ٍ ًَؿتي كالع  ،كبس ثب كلكؼيَىّب ٍ طًشيكّب  ،ثشسػي ٍ ثكبسويشي ّ Formب ٍ كٌتشل
ّب  ،اػتمشاس ثشًبهِّبي كبسثشدي  ، Windowsكبسثب دادُ ػيؼتن فبيل ٍ اػٌبد ٍ XMLطشاري ٍ (يبدُ ػبصي ثب  LINQسا ثيبى كشد .ثشًبهِ
ًَيغ C#ثب هـبغل ديگشي هبًٌذ ثشًبهِ ًَيؼبى ٍيٌذٍص ٍ ٍة ثب صثبًْبي ديگش طشاربى ٍ ػبصًذوبى (بيگبُ دادُ ثب اًَاع ًشم افضاسّب ٍ تجضيِ ٍ
تحليل وشاى ػيؼتن ٍ هذيشاى ػيؼتن ٍ هذيشاى (شٍطُ ثشلشاس اػت .
ٍیصگي ّای وارآهَز ٍرٍدی :
حذالل هيساى تحصيالت  :ديپلن كبهپيَتش
حذالل تَاًایي جعوي ٍ رٌّي  :تَاًبيي كبس ثب كبهپيَتش
هْارت ّای پيػ ًياز ً:ذاسد
طَل دٍرُ آهَزغ :
طَل دٍرُ آهَزغ

:

 100ظاعت

ـ زهاى آهَزغ ًظری

:

 33ظاعت

ـ زهاى آهَزغ عولي

:

ظاعت

ـ زهاى وارٍرزی

:

ظاعت

ـ زهاى پرٍشُ

:

ظاعت

67

تَدجِ تٌذی ارزؼياتي ( تِ درصذ )
 وتثي %25 : عولي %65: اخالق حرفِ ای %10:صالحيت ّای حرفِ ای هرتياى :
وارؼٌاض واهپيَتر تا گرایػ هٌْذظي ًرم افسار تا حذالل  3ظال ظاتمِ وار
4

٭ تعریف دليك اظتاًذارد ( اصطالحي ) :
ایي ا ظتاًذارد ترای وارآهَزاًي وِ هيخَاٌّذ در خصَؾ طراحي ٍ پيادُ ظازی ًرم افسار ّا ٍ ترًاهِ ّای وارتردی
تا  C#تحت ٍیٌذٍز فعاليت داؼتِ تاؼٌذ ،هٌاظة اظت.

٭ اصطالح اًگليعي اظتاًذارد ( ٍ اصطالحات هؽاتِ جْاًي ) :
C# Programmer Windows Application
C# Programming Windows Application

٭ هْن تریي اظتاًذاردّا ٍ رؼتِ ّای هرتثط تا ایي اظتاًذارد :
ترًاهِ ًَیط )C#(Web Application
ترًاهِ ًَیط Visual C++
ترًاهِ ًَیط SQL
وليِ اظتاًذاردّای هرتثط تا ترًاهِ ًَیعي ٍ تجسیِ ٍ تحليل ظيعتن ّا

٭ جایگاُ اظتاًذارد ؼغلي از جْت آظية ؼٌاظي ٍ ظطح ظختي وار :

الف :جسٍ هؽاغل عادی ٍ ون آظية 
ب  :جسٍ هؽاغل ًعثتاً ظخت



طثك ظٌذ ٍ هرجع ......................................

ج  :جسٍ هؽاغل ظخت ٍ زیاى آٍر 
د ً :ياز تِ اظتعالم از ٍزارت وار

طثك ظٌذ ٍ هرجع هعتٌذات ٍزارت وار

طثك ظٌذ ٍ هرجع ........................................


5

اػتبًذاسد آهَصؽ ؿغل
 ؿبيؼتگي ّبػٌبٍيي

سديف

1

ثشسػي هحيط ثشاي ًَؿتي ثشًبهِّبي C#

2

ثشسػي هتغيشّب ٍ ػجبسات

3

كٌتشل جشيبى

4

طشاري ٍ (يبدُ ػبصي تَاثغ

5

اؿكبلصدايي ٍ هذيشيت خطب

6

ثشًبهًَِيؼي ؿئوشا ٍ ًَؿتي كالع

7

كبس ثب كلكؼيَىّب ٍ طًشيكّب

8

ثشسػي ٍ ثكبسويشي ّ Formب ٍ كٌتشل ّب

9

اػتمشاس ثشًبهِّبي كبسثشدي

Windows

10

كبسثب دادُ ػيؼتن فبيل ٍ اػٌبد XML

11

طشاري ٍ (يبدُ ػبصي ثب

LINQ

12
13
14
15

6

اػتبًذاسد آهَصؽ
 -ثشوِي تحليل آهَصؽ

عٌَاى :

صهبى آهَصؽ

ثشسػي هحيط ثشاي ًَؿتي ثشًبهِّبي C#
ًظشي

ػولي

جوغ

3

6

9

داًػ  ،هْارت ً ،گرغ  ،ایوٌي

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زیعت هحيطي هرتثط

هصرفي ٍ هٌاتع آهَزؼي

3

داًؾ :

سايبًِ
ٍايت ثشد

 -هحيطّبي تَػؼِ

هبطيك ٍايت ثشد

Visual Studio 2010-

ديتب (شٍطكتَس
كبغز

 ثشًبهِّبي كٌؼَلي -ثشًبهِّبي

(شدُ ديتب (شٍطكتَس
 DVDخبم

Windows Forms

خَدكبس
6

هْبست :
-ثشسػي هحيط

Cool disk

هيض سايبًِ
Visual Studio 2010

كٌذلي وشداى

-

تجْيضات اتلبل ثِ ايٌتشًت

-

 DVDآهَصؿي ًشم افضاس
هشثَطِ

-

 DVDديكـٌشي اًگليؼي ثِ

ًگشؽ :

فبسػي

-

كتبة آهَصؿي

ايوٌي ٍ ثْذاؿت :

كبثل ػيبس (ٌج ساِّ
چب(گش ليضسي

 سػبيت اسوًََهي دس ٌّگبم كبس ثب كبهپيَتشتَجْبت صيؼت هحيطي :
-

7

اػتبًذاسد آهَصؽ
 -ثشوِي تحليل آهَصؽ

عٌَاى :

صهبى آهَصؽ

ثشسػي هتغيشّب ٍ ػجبسات
ًظشي

ػولي

جوغ

3

6

9

داًػ  ،هْارت ً ،گرغ  ،ایوٌي

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زیعت هحيطي هرتثط

هصرفي ٍ هٌاتع آهَزؼي

3

داًؾ :

سايبًِ
ٍايت ثشد

 -ػبختبس دػتَسي (بيِ C#

هبطيك ٍايت ثشد

 -ػبختبس (بيِ ثشًبهِ كٌؼَلي C#

ديتب (شٍطكتَس
كبغز

 -اًَاع هتغيش (يچيذُ

(شدُ ديتب (شٍطكتَس
6

هْبست :

 DVDخبم
خَدكبس

-كبس ثب هتغيشّب

Cool disk

هيض سايبًِ

 -كبس ثب ػجبسات

كٌذلي وشداى
تجْيضات اتلبل ثِ ايٌتشًت

 -تجذيل ًَع

 DVDآهَصؿي ًشم افضاس

 -دػتكبسي سؿتِاي

هشثَطِ
 DVDديكـٌشي اًگليؼي ثِ

ًگشؽ :

فبسػي

-

كتبة آهَصؿي

ايوٌي ٍ ثْذاؿت :

كبثل ػيبس (ٌج ساِّ
چب(گش ليضسي

 سػبيت اسوًََهي دس ٌّگبم كبس ثب كبهپيَتشتَجْبت صيؼت هحيطي :
-

8

اػتبًذاسد آهَصؽ
 -ثشوِي تحليل آهَصؽ

عٌَاى :

صهبى آهَصؽ

كٌتشل جشيبى
ًظشي

ػولي

جوغ

3

6

9

داًػ  ،هْارت ً ،گرغ  ،ایوٌي

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زیعت هحيطي هرتثط

هصرفي ٍ هٌاتع آهَزؼي

3

داًؾ :

سايبًِ
ٍايت ثشد

 -هٌطك ثَلي

هبطيك ٍايت ثشد

 -ػجبسات ؿشطي

ديتب (شٍطكتَس
كبغز

 -ػجبست goto

(شدُ ديتب (شٍطكتَس
 DVDخبم

 -رلمِ تكشاس

خَدكبس
6

هْبست :

Cool disk

هيض سايبًِ

-كبس ثب اًَاع ػجبسات ؿشطي

كٌذلي وشداى

-كبس ثب اًَاع رلمِ ّبي تكشاس

تجْيضات اتلبل ثِ ايٌتشًت

-

 DVDآهَصؿي ًشم افضاس
هشثَطِ

-

 DVDديكـٌشي اًگليؼي ثِ

ًگشؽ :

فبسػي

-

كتبة آهَصؿي

ايوٌي ٍ ثْذاؿت :

كبثل ػيبس (ٌج ساِّ
چب(گش ليضسي

 سػبيت اسوًََهي دس ٌّگبم كبس ثب كبهپيَتشتَجْبت صيؼت هحيطي :
-

9

اػتبًذاسد آهَصؽ
 -ثشوِي تحليل آهَصؽ

عٌَاى :

صهبى آهَصؽ

طشاري ٍ (يبدُ ػبصي تَاثغ
ًظشي

ػولي

جوغ

3

6

9

داًػ  ،هْارت ً ،گرغ  ،ایوٌي

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زیعت هحيطي هرتثط

هصرفي ٍ هٌاتع آهَزؼي

3

داًؾ :

سايبًِ
ٍايت ثشد

 -تَاثغ

هبطيك ٍايت ثشد

-همذاس ثبصوـتي ٍ آسووبًْب

ديتب (شٍطكتَس

 -تبثغ )(Main

كبغز
6

هْبست :
 -تؼييي هحذٍدُ هتغيش

(شدُ ديتب (شٍطكتَس
 DVDخبم
خَدكبس
Cool disk

-طشاري ٍ (يبدُ ػبصي تبثغ

هيض سايبًِ
كٌذلي وشداى

 Overloading-تَاثغ

تجْيضات اتلبل ثِ ايٌتشًت
 DVDآهَصؿي ًشم افضاس

 -كبس ثب تَاثغ Struct

هشثَطِ
-كبس ثبًوبيٌذُّب

 DVDديكـٌشي اًگليؼي ثِ

ًگشؽ :

فبسػي
كتبة آهَصؿي

-

كبثل ػيبس (ٌج ساِّ

ايوٌي ٍ ثْذاؿت :

چب(گش ليضسي

 سػبيت اسوًََهي دس ٌّگبم كبس ثب كبهپيَتشتَجْبت صيؼت هحيطي :
-

11

اػتبًذاسد آهَصؽ
 -ثشوِي تحليل آهَصؽ

عٌَاى :

صهبى آهَصؽ

اؿكبلصدايي ٍ هذيشيت خطب
ًظشي

ػولي

جوغ

3

6

9

داًػ  ،هْارت ً ،گرغ  ،ایوٌي

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زیعت هحيطي هرتثط

هصرفي ٍ هٌاتع آهَزؼي

3

داًؾ :

سايبًِ
ٍايت ثشد

-هفبّين اٍليِ

هبطيك ٍايت ثشد

-چگًَگي هذيشيت خطب

ديتب (شٍطكتَس

-

كبغز
6

هْبست :

(شدُ ديتب (شٍطكتَس
 DVDخبم

-تـخيق خطب

خَدكبس

 -اؿكبلصدايي دس VS

Cool disk

هيض سايبًِ

 -اؿكبلصدايي دس VCE

كٌذلي وشداى
تجْيضات اتلبل ثِ ايٌتشًت

 -هذيشيت خطب

 DVDآهَصؿي ًشم افضاس

ًگشؽ :

هشثَطِ

-

 DVDديكـٌشي اًگليؼي ثِ
فبسػي

ايوٌي ٍ ثْذاؿت :

كتبة آهَصؿي

 -سػبيت اسوًََهي دس ٌّگبم كبس ثب كبهپيَتش

كبثل ػيبس (ٌج ساِّ

-

چب(گش ليضسي

تَجْبت صيؼت هحيطي :
-

11

اػتبًذاسد آهَصؽ
 -ثشوِي تحليل آهَصؽ

عٌَاى :

صهبى آهَصؽ

ثشًبهًَِيؼي ؿئوشا ٍ ًَؿتي كالع
ًظشي

ػولي

جوغ

3

7

10

داًػ  ،هْارت ً ،گرغ  ،ایوٌي

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زیعت هحيطي هرتثط

هصرفي ٍ هٌاتع آهَزؼي

3

داًؾ :

سايبًِ
ٍايت ثشد

 -هفَْم ثشًبهًَِيؼي ؿئوشا

هبطيك ٍايت ثشد

-هضايبي ٍ هؼبيت ثشًبهًَِيؼي ؿئوشا

ديتب (شٍطكتَس

 -تكٌيكّبي ثشًبهًَِيؼي ؿئوشا ٍ System. Object

كبغز
6

هْبست :

(شدُ ديتب (شٍطكتَس
 DVDخبم

ًَ -ؿتي كالع ٍ تؼييي ػبصًذُّب ٍ هخشةّب

خَدكبس

 -كبس ثب اثضاسّبي ؿئوشايي دس VCE ٍ VS

Cool disk

هيض سايبًِ

 -كبس ثب (شٍطُّبي Class Library

كٌذلي وشداى
تجْيضات اتلبل ثِ ايٌتشًت

 -ساثطّب دس همبثل كالعّبي اًتضاػي ٍ اًَاع Struct

 DVDآهَصؿي ًشم افضاس

 -كپي كشدى ػطحي دس همبثل كپي كشدى ػومي

هشثَطِ

ًگشؽ :

 DVDديكـٌشي اًگليؼي ثِ
فبسػي

-

كتبة آهَصؿي

ايوٌي ٍ ثْذاؿت :

كبثل ػيبس (ٌج ساِّ

 -سػبيت اسوًََهي دس ٌّگبم كبس ثب كبهپيَتش

چب(گش ليضسي

تَجْبت صيؼت هحيطي :
-
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اػتبًذاسد آهَصؽ
 -ثشوِي تحليل آهَصؽ

عٌَاى :

صهبى آهَصؽ

كبس ثب كلكؼيَىّب ٍ طًشيكّب
ًظشي

ػولي

جوغ

3

6

9

داًػ  ،هْارت ً ،گرغ  ،ایوٌي

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زیعت هحيطي هرتثط

هصرفي ٍ هٌاتع آهَزؼي

3

داًؾ :

سايبًِ
ٍايت ثشد

-هفَْم

هبطيك ٍايت ثشد

 -هفَْم طًشيكّب

ديتب (شٍطكتَس

 -هفَْم تجذيالت

كبغز

-

(شدُ ديتب (شٍطكتَس
6

هْبست :

 DVDخبم
خَدكبس

-طشاري ٍ (يبدُ ػبصي كلكؼيَى

Cool disk

--طشاري ٍ (يبدُ ػبصي طًشيكّب

هيض سايبًِ

-اًجبم تجذيالت

كٌذلي وشداى
تجْيضات اتلبل ثِ ايٌتشًت

-

 DVDآهَصؿي ًشم افضاس

ًگشؽ :

هشثَطِ

-

 DVDديكـٌشي اًگليؼي ثِ

ايوٌي ٍ ثْذاؿت :

فبسػي
كتبة آهَصؿي

 -سػبيت اسوًََهي دس ٌّگبم كبس ثب كبهپيَتش

كبثل ػيبس (ٌج ساِّ

تَجْبت صيؼت هحيطي :

چب(گش ليضسي

-

13

اػتبًذاسد آهَصؽ
 -ثشوِي تحليل آهَصؽ

عٌَاى :

صهبى آهَصؽ

ثشسػي ٍ ثكبسويشي ّ Formب ٍ كٌتشل ّب
ًظشي

ػولي

جوغ

3

6

9

داًػ  ،هْارت ً ،گرغ  ،ایوٌي

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زیعت هحيطي هرتثط

هصرفي ٍ هٌاتع آهَزؼي

3

داًؾ :

سايبًِ
ٍايت ثشد

 -ثشًبهِّبي كبسثشدي MDI ٍ SDI

هبطيك ٍايت ثشد

-تؼييي ّذف طشاري فشم

ديتب (شٍطكتَس

-تؼييي كٌتشلْب ثب ّذف ٍيظُ

كبغز
(شدُ ديتب (شٍطكتَس

6

هْبست :
-ػبخت فشم ثب ّذف هؼييي

 DVDخبم
خَدكبس
Cool disk

هيض سايبًِ
-ثكبس ويشي كٌتشل ّب

كٌذلي وشداى
تجْيضات اتلبل ثِ ايٌتشًت

 -ػبخت ثشًبهِّبي كبسثشدي MDI

 DVDآهَصؿي ًشم افضاس

 -ايجبد كٌتشلّب

هشثَطِ
 DVDديكـٌشي اًگليؼي ثِ

ًگشؽ :

فبسػي

-

كتبة آهَصؿي
كبثل ػيبس (ٌج ساِّ

ايوٌي ٍ ثْذاؿت :

چب(گش ليضسي

 سػبيت اسوًََهي دس ٌّگبم كبس ثب كبهپيَتشتَجْبت صيؼت هحيطي :
-

14

اػتبًذاسد آهَصؽ
 -ثشوِي تحليل آهَصؽ

عٌَاى :
اػتمشاس ثشًبهِّبي كبسثشدي

صهبى آهَصؽ
Windows
ًظشي

ػولي

جوغ

3

6

9

داًػ  ،هْارت ً ،گرغ  ،ایوٌي

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زیعت هحيطي هرتثط

هصرفي ٍ هٌاتع آهَزؼي

3

داًؾ :

سايبًِ
ٍايت ثشد

 -هفَْم ٍ كبسثشد اػتمشاس

هبطيك ٍايت ثشد
6

هْبست :

ديتب (شٍطكتَس
كبغز

 -اػتمشاس ClickOnce

(شدُ ديتب (شٍطكتَس
ً -لت  ٍ Visual Studioاػتمشاس اًَاع (شٍطّب

 DVDخبم
خَدكبس

 -هؼوبسي Microsoft Windows Installer

Cool disk

هيض سايبًِ

 -ايجبد يك ثؼتِ ًلت ثشاي ٍيشايـگش MDI

كٌذلي وشداى
تجْيضات اتلبل ثِ ايٌتشًت

-ػبخت (شٍطُ

 DVDآهَصؿي ًشم افضاس

-

هشثَطِ

ًگشؽ :

 DVDديكـٌشي اًگليؼي ثِ

-

فبسػي
كتبة آهَصؿي

ايوٌي ٍ ثْذاؿت :

كبثل ػيبس (ٌج ساِّ

 -سػبيت اسوًََهي دس ٌّگبم كبس ثب كبهپيَتش

چب(گش ليضسي

تَجْبت صيؼت هحيطي :
-
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اػتبًذاسد آهَصؽ
 -ثشوِي تحليل آهَصؽ

عٌَاى :

صهبى آهَصؽ

كبسثب دادُ ػيؼتن فبيل ٍ اػٌبد XML
ًظشي

ػولي

جوغ

3

6

9

داًػ  ،هْارت ً ،گرغ  ،ایوٌي

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زیعت هحيطي هرتثط

هصرفي ٍ هٌاتع آهَزؼي

3

داًؾ :

سايبًِ
ٍايت ثشد

-هفبّين ػيؼتن فبيل

هبطيك ٍايت ثشد

كبسثشد ػيؼتن فبيلهفبّين-كبسثشد

ديتب (شٍطكتَس

XML

كبغز
(شدُ ديتب (شٍطكتَس

XML

6

هْبست :

 DVDخبم
خَدكبس

-كبس ثب اػتشينّب

Cool disk

هيض سايبًِ

 -كبس ثب كالعّبيي ثشاي ٍسٍدي ٍ خشٍجي

كٌذلي وشداى
تجْيضات اتلبل ثِ ايٌتشًت

-كبس ثب اؿيبي ػشيبلي ؿذُ

 DVDآهَصؿي ًشم افضاس
( -بيؾ ػيؼتن فبيل

هشثَطِ
 DVDديكـٌشي اًگليؼي ثِ

-اػتفبدُ اص  XMLدس ثشًبهِّبي كبسثشدي

فبسػي
كتبة آهَصؿي

ًگشؽ :

كبثل ػيبس (ٌج ساِّ

ايوٌي ٍ ثْذاؿت :

چب(گش ليضسي

 سػبيت اسوًََهي دس ٌّگبم كبس ثب كبهپيَتشتَجْبت صيؼت هحيطي :
-
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اػتبًذاسد آهَصؽ
 -ثشوِي تحليل آهَصؽ

عٌَاى :
طشاري ٍ (يبدُ ػبصي ثب

صهبى آهَصؽ
LINQ
ًظشي

ػولي

جوغ

3

6

9

داًػ  ،هْارت ً ،گرغ  ،ایوٌي

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زیعت هحيطي هرتثط

هصرفي ٍ هٌاتع آهَزؼي

3

داًؾ :
-هفَْم

LINQ

-كبسثشد

LINQ

سايبًِ
ٍايت ثشد
هبطيك ٍايت ثشد
ديتب (شٍطكتَس

-

كبغز

-

(شدُ ديتب (شٍطكتَس
6

هْبست :

 DVDخبم
خَدكبس

-طشاري (شعٍجَي

Cool disk

 -ػبخت (شعٍجَي

هيض سايبًِ

-

كٌذلي وشداى
تجْيضات اتلبل ثِ ايٌتشًت

-

 DVDآهَصؿي ًشم افضاس

ًگشؽ :

هشثَطِ

-

 DVDديكـٌشي اًگليؼي ثِ
فبسػي

ايوٌي ٍ ثْذاؿت :

كتبة آهَصؿي

 -سػبيت اسوًََهي دس ٌّگبم كبس ثب كبهپيَتش

كبثل ػيبس (ٌج ساِّ

تَجْبت صيؼت هحيطي :

چب(گش ليضسي

-
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 ثشوِ اػتبًذاسد تجْيضاتتعذاد

تَضيحات

ًام

ردیف

هؽخصات فٌي ٍ دليك

1

سايبًِ

(ٌتيَم 5يبثبالتش

1

ترای دٍ ًفر

2

ديتب (شٍطكتَس

ٍيظُ كبسوبُ

1

ترای وارگاُ

3

(شدُ ديتب (شٍطكتَس

ٍيظُ كبسوبُ

1

ترای وارگاُ

4

هيض سايبًِ

دٍ ًفشُ آهَصؿي

1

ترای دٍ ًفر

5

كٌذلي وشداى

آهَصؿي

1

ترای ّر ًفر

6

چب(گش ليضسي

ػيبُ ٍ ػفيذ يبسًگي

1

ترای وارگاُ

7

تجْيضات اتلبل ثِ ايٌتشًت

خطَط هٌبػت اتلبل

1

ترای وارگاُ

8

ٍايت ثشد

هؼوَلي

1

ترای وارگاُ

تَجِ :
 -تجْيسات ترای یه وارگاُ تِ ظرفيت ً 15فر در ًظر گرفتِ ؼَد .
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 -ثشوِ اػتبًذاسد هَاد

هؽخصات فٌي ٍ دليك

تعذاد

تَضيحات

ًام

ردیف
1

هبطيك ٍايت ثشد

هؼوَلي

5عذد

ترای وارگاُ

2

كبغز

هؼوَلي

100تري

ترای دًٍفر

3

 DVDخبم

هؼوَلي

4عذد

ترای دًٍفر

4

خَدكبس

هؼوَلي

2عذد

ترای دًٍفر

5

كبثل ػيبس (ٌج ساِّ

داساي اتلبل صهيي

1عذد

ترای ّرظيعتن

تَجِ :
 -هَاد تِ ازاء یه ًفر ٍ یه وارگاُ تِ ظرفيت ً 15فر هحاظثِ ؼَد .
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 ثشوِ اػتبًذاسد اثضاستعذاد

تَضيحات

ًام

ردیف

هؽخصات فٌي ٍ دليك

1

Cool disk

4ويگبثبيت يبثبالتش

1

ترای دًٍفر

2

 DVDآهَصؿي ًشم افضاس هشثَطِ

ًؼخِّبي 2010

1

ترای دًٍفر

3

 DVDديكـٌشي اًگليؼي ثِ

ثشٍص ٍ جذيذ

1

ترای دًٍفر

فبسػي

تَجِ :
 -اتسار تِ ازاء ّر ظِ ًفر هحاظثِ ؼَد .
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 هٌبثغ ٍ ًشم افضاس ّبي آهَصؿي ( اكلي هَسد اػتفبدُ دس تذٍيي ٍ آهَصؽ اػتبًذاسد )سديف

ػٌَاى هٌجغ يب ًشم افضاس

هَلف

هتشجن

1

Visual C#2010

John Sharp

-

ػبل ًـش

2010

ًبؿش يب تَليذ كٌٌذُ

هحل ًـش

Microsoft Microsoft

 ػبيش هٌبثغ ٍ هحتَاّبي آهَصؿي ( (يـٌْبدي وشٍُ تذٍيي اػتبًذاسد ) ػالٍُ ثش هٌبثغ اكليسديف

ًبم كتبة يب جضٍُ

ػبل ًـش

هَلف  /هَلفيي

هتشجن/
هتشجويي

21

هحل ًـش

ًبؿش

تَويحبت

فْشػت ػبيت ّبي لبثل اػتفبدُ دس آهَصؽ اػتبًذاسد
سديف

ػٌَاى

ػبيت هبكشٍػبفت

1

ػبيتّبي ديگش آهَصؽ C#

2
3
4
5
6
7
8
9
10
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