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 سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور 
   مرکز تربیت مربی و پژوهشهاي علمی و فنی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ٧-۵فرم 

  ITفناوري اطالعات :  عنوان رشته آموزشی 

                                                                             :عنوان پودمان آموزشی 

  
Visual Basic (II)  

  
 ITC/IT/741:کد پودمان 

  : تاریخ تصویب
  بعد از دو دوره اجرا : تاریخ باز نگري

   ماه  18:تاریخ اعتبار اولیه 
  :اسامی اعضاء کمیته تخصصی تهیه و تدوین پودمان 

  ) لیسانس( محمد نصرالهی  . 3                         )فوق لیسانس(لیلی کاشف .2)       فوق لیسانس( شاهین سید مسگري .   1
  
  )فوق دیپلم(هاشم تن زده.6       )لیسانس(فرهاد علیکرمی  .5                  ) لیسانس(   مهران محمودیار. 4
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  : مقدمه 

از میان زبان هاي برنامه نویسی شی گرا ، یکی از ساده ترین آن ها که امروزه کاربرد هاي بسیاري در زمینه هاي مختلف پیدا کـرده ویـژوال            
  .ستبیسیک ا

  
  ) :  عملی –تئوري ( هدف کلی از اجراي پودمان از لحاظ آموزش 

  .مدیریت بانک اطالعاتیو  Visual Data Manager  به کمک کیسی بژوالی اکسس در وی بانک اطالعاتجادیا
  

  : منابع استفاده شده در تهیه پودمان 
 شوراي عالی انفورماتیک 

 )دانشگاه تهران  (استانداردهاي مهارتی آموزشی جهاد دانشگاهی

  سایتهاي اینترنتی
  شرکت مایکروسافت

           محتواي جدید  بازنگري شده   :        پودمان طراحی شده 
 

  ITC/IT/740: کد پیش نیاز پودمان  
 
  

  :شرایط عمومی شرکت کننده در پودمان  .1
 داشتن تحصیالت دیپلم به باال  -

 ٢ درجه ICDLگذراندن دوره  -

 Visual Basic (I) نامه نویسیگذراندن دوره بر -

 ACCESSگذراندن دوره بانک اطالعاتی  -

  
 :ویژگیهاي مدرس جهت اجراي پودمان  .2

  . سال سابقه كار۲ مدرك تحصيلي دكتراي مرتبط، با داشتن حداقل -  الف          
     سال سابقه كار۵، با داشتن حداقل   مدرك تحصيلي فوق ليسانس مرتبط-   ب .  
     سال سابقه كار۱۰ مدرك تحصيلي ليسانس مرتبط، با داشتن حداقل-   ج .  
    سال سابقه كار۱۵مدرك تحصيلي فوق ديپلم مرتبط، با داشتن حداقل -    د   

  .هر یک از موارد ذکر شده با نظر شوراي آموزشی مرکز براي تدریس انتخاب خواهد شد
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 ساعت  30:                 ودمان آموزشی مدت پ .3

  
  13                             : ساعت آموزش نظري–الف     
  17                              :  ساعت آموزش عملی –ب      
       ساعت   30 :                  جمع ساعات آموزش پودمان-ج     

  
  

 :منابع آموزشی مورد نیاز  .4

  1380 ؛ انتشارات نص ، VB6با ضا ؛ برنامه نویسی پایگاه داده زارع پور ، علیر -
 
  

 :ابزار ، وسایل و تجهیزات مورد نیاز  .5

 Cd       ویژوالیزر – پرده دیتا پروژکتور – دیتا پروژکتور –– کتاب - آموزشی  

  :امکانات و تسهیالت فیزیکی       
   LAN شبكه –ميز و صندلي مناسب –كامپيوتر مناسب به تعداد كافي – موزشي آكالس

 
 
 
  

 :جراي دوره محل ا .6

  مرکز تربیت مربیITبخش       
  
  
  
  

 :روش و ابزار ارزشیابی از آموخته هاي فراگیران  . 7

   کارگاه ها و پروژه هاي اجرایی  – ارزشیابی پایان دوره –ارزیابی طی دوره 
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  :سرفصلهاي آموزشی پودمان 

  نظري  عناوین توانایی  ردیف
   )ساعت( 

  عملی
  )ساعت ( 

  جمع
  )ساعت(

1  
  با بانک اطالعاتی و مفاهیم موجود در یک بانک اطالعاتی آشنایی

  0/30  -  0/30   گزارش- پر و جو – فرم – جدول – رکورد –فیلد  

2  

  Visual Data Managerایجاد بانک اطالعاتی اکسس در ویژوال بیسیک به کمک 
  پارامتر هاي مربوط به تعریف فیلد  
  طراحی و ساخت فرم به کمکwizard 

 ه از نحوه استفادquery 

-  0/30  0/30  

3  

 نمایش اطالعات بانک روي فرم

  با استفاده  از کنترلdao 

  با استفاده ازado 

  با استفاده ازado data environment  

0/30  0/30  1  

4  
 مدیریت بانک اطالعاتی

 DAO - ADO- Data Environment 
  بانك  جستجو در– ویرایش – ذخیره کردن – حذف داده –ورود داده   

0/30  2/30  3  

5  

  بانک اطالعاتی رابطه اي
  تعریف رابطه در بانک  
  بهینه سازي یک بانک با استفاده از راوایط بین جداول  
  نحوه ایجاد رابطه در بانک  

0/30  -  0/30  

6  

  استفاده از پرس و جو در ویژال بیسیک
  آشنایی باsql و هدف استفاده از آن   
  دستورselect / form sql  

 Order By Clause  
 Where Clause  
 Single Table Where Clause  
 Multiple Table Where Clause  
 Inner Join Clause  
 Outher Join Clause  
 Visual Function With SQL  
  ایجاد فرمان هايsqlدر خط فرمان  

1  2/30  3/30  

7  

  استفاده از کنترل هاي اضافی
 Data Bound List Control  
 Data Bound Combo Control  
 Data Bound Grid Control  
 Data Bound flex Grid Control  
 Data Report   

0/30  0/30  1  

8  

 بـه عنـوان یـک برنامـه جـانبی جهـت نمـایش اطالعـات            Crystal/Reportمعرفی برنامه کریستال    
  خروجی و گزارش گیري

  آشنایی با محیط کریستال و نحوه استفاده از آن  
 ي ساده به کمک نرم افزار نحوه ایجاد گزارش ها  
 مرتب سازي و گروه بندي  

5  5  10  
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  استفاده از فرمول در گزارش ها  
 نحوه ایجاد نمودار  

9  

  ارتباط بین گزارش هاي تهیه شده در کریستال و ویژوال بیسیک
  باز کردن گزارش ها از طریق برنامهvisual basic 

  انتقال پارامتر ازvisual basic به کریستال   
 بر روي گزارش هاي تهیه شدهمدیریت    

4  4  8  

  2/30  2  0/30  چاپ گزارش  10

  30  17  13  جمع ساعت  

 
 
 
 


