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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 

SQL SERVER 7.0  
  

 ITc/IT/810:کد پودمان 

  : تاریخ تصویب
  بعد از دو دوره اجرا : از نگريتاریخ ب

   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 .   ١
  
  )فوق دیپلم(هاشم تن زده.6       )لیسانس(فرهاد علیکرمی  .5                  ) لیسانس(   مهران محمودیار. 4
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   :مقدمه 

نگه داري اطالعات و سازمان دهی آن ها در بانک اطالعاتی اولین نیاز هر سازمانی است و می دانیم که برنامه هاي تهیـه بانـک اطالعـاتی بـا       
  .دید مرتب وارد بازار می شود ؛بنابراین  آشنایی با این برنامه ها براي برنامه نویسان امري ضروري است قابلیت ج

  
  

  ) :  عملی –تئوري ( هدف کلی از اجراي پودمان از لحاظ آموزش 
 SQL SERVERپیاده سازي پایگاه داده با استفاده از 

  : منابع استفاده شده در تهیه پودمان 
 ورماتیک شوراي عالی انف

 )دانشگاه تهران (استانداردهاي مهارتی آموزشی جهاد دانشگاهی 

  سایتهاي اینترنتی
  شرکت مایکروسافت

           محتواي جدید  بازنگري شده   :        پودمان طراحی شده 
 
 

  750 یا 740 یا 730 یا 720 یا ITC/IT/ 700: کد پیش نیاز پودمان  
 
  

  : پودمان شرایط عمومی شرکت کننده در .1
 داشتن حداقل مدرك دیپلم _

 2درجه ICDL گذراندن دوره  _        

 گذراندن دوره اکسس _        

  
  

 :ویژگیهاي مدرس جهت اجراي پودمان  .2
  . سال سابقه كار۲ مدرك تحصيلي دكتراي مرتبط، با داشتن حداقل -  الف          

     سال سابقه كار۵شتن حداقل ، با دا  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:                  مان آموزشی مدت پود .3

  
  9                      : ساعت آموزش نظري–الف           
  21                      :  ساعت آموزش عملی –ب           
       ساعت 30:                  جمع ساعات آموزش پودمان -ج         

  
  

  :منابع آموزشی مورد نیاز .۴

 ١٣٧٨ روز ؛ ترجمه سیروسیان ، کامران ؛ انتشارات نص ، 21 در SQLف؛ آموزش پرکینز ، ج -

  ١٣٨٠ ؛ ترجمه گوهري ، پریسا ؛ انتشارات نص ،SQL SERVERدي مایر ،ریچارد ؛ خود آموز  -

 
 :ابزار ، وسایل و تجهیزات مورد نیاز  .5

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

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

 
  

 :محل اجراي دوره  .6

  مرکز تربیت مربیITبخش        
  
  
  
  

 :روش و ابزار ارزشیابی از آموخته هاي فراگیران  . 7

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

  نظري  عناوین توانایی  ردیف
   )ساعت( 

  عملی
  )ساعت ( 

  جمع
  )ساعت(

 SQLمفاهیم اولیه   1
Understanding Microsoft SQL Server Fundamental 

 آشنایی با سیستم هاي عامل مورد نیاز  2
Understanding the underlying Operating System  
 

 SQL SERVERدازي نصب و راه ان  3
Installing and setting up the server and client 
software 

0/5  0/5  1  

 معرفی پایگاه داده ها  4
Data modeling 
Entities, Attributes , Relationships, Characteristics 
of table, Choosing and defining the primary key, 
Column constraint , Primary key and foreign keys, 
One – to – One and One – to –Many and Many – 
To – Many, Relationships, Recursive Relationship, 
Referential Integrity, 
Normalizing database (NF 1, NF 2, NF3) 

1  3  4  

  اطالعاتی و نحوه ذخیره اطالعاتکساخت بان  5
Creating physical Storage, Units of storage, 
System database (Master, Model, MSDB, 
Tempdb) , System table, Database option 

0/5  2/5  3  

 SQLایندکس سازي در   6
Indexing, Introduction to index, Clustered indexes, 
Non – Clustered indexes, composite index, Unique 
index, choosing which columns to index, Creating 
indexes, drop indexes 

1  2  3  

 SQLبازیابی داده ها با استفاده از دستورات   7
Retrieving data (SQL Statement) 
SELECT statement, using STRING, DATA, 
CONVERT, CAST 
Functions, using DISTINCT and ALL keywords, 
BETWEEN, IS NULL, IS NOT NULL, using IN, 
NOT IN, LINK, ORDER BY, GROUP BY, 
HAVING, COMPUTE, COMPUTE BY, JOINS. 

1  2  3  

 اصالح و تغییر داده ها   8
Modifying data (SQL Statement) 
INSERT, UPDATE, DELETE, TRUNCATE 
TABLE, BCP 

1  2  3  

  برنامه نویسیاصول  9
Programmability 
Using scripts and batches, using variables, using 
BEGIN and END keywords 
IF, WHILE, CASE, GOTO, RETURN 

1  2  3  
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 روال هاي ذخیره شده   10
Stored Procedures 
CREATE Store procedure, Calling Store procedure 

1  3  4  

11  Cursors 
Implementing cursor , Declaring 
Cursors , OPEN , FETCH , CLOSE , 
DEALLOCATE , CURRENT OF , PAISERROR , 
PRINT 

1  2  3  

  هاTriggerاصول و عملکرد   12
Triggers 
CREATE TRIGGERS , Enforce Referential 
Integrity , Nested Triggers , Enforce data integrity 

1  2  3  

 30 21 9  جمع ساعت 

 
 
 
 


