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  C#.net :عنوان دوره  طول زمان برگزاري دوره
  عملی  نظري  نوع  

  36     :تعداد ساعت  Windowes :  پیشنیاز
  

  سرفصل و ریز محتوا  ردیف

1  
  project وچگـونگی کامپایـل و اجـراي برنامـه و معرفـی     FCL و   CLRعملکـرد  Frame work و  NET.  معرفی کـل محـیط  

تمـامی مـوارد بـاال    (هـا   تقـدم   تبـدیل انـواع اپراتورهـا و   ی،هـا ، انـواع شمارشـ    هـا ، ثابـت    متغیر #cرها  د  انواع داده-   Solutionو 
  )consoleبه همراه مثالهاي ساده در حالت  

با رشـته هـا     کار– و طریقه  ایجاد و کاربرد آن methodمفهوم  متد  -  While ,forهاي    و حلقهSwitch , ifکاربرد دستورات    2
  .console)موارد فوق همراه با مثالهاي ساده در حالت .(ها ي یک  بعدي و چند  بعدي آرایه - #cدر 

ــر برنامــه  3 ــ فیلــدها و م– ایجــاد کالســها و اشــیاء –نویــسی شــی گــرا  شــرحی ب هــاي   توضــیح اصــالح کننــده–دهــی  اولیــه ر داق
 console)ت همراه با مثالهاي ساده در حال ( protected  ,public, privateدسترسی

توضـیح در  –) پیش فرض و کپـی   ( آنهاها و انواع   سازنده– خواص فقط خواندنی get , set – ایجاد خواص –کالس در ایجاد متدها   4
  .مورد اعضاي استاتیک و غیر استاتیک کالس 

  آشنایی با برخی کالسهاي پر کـاربرد  nested classes.ریختی و کالسهاي تو در تو   کار با چند– متدهاي مجازي –کار با ارث بري   5
) Stream  موارد باال همراه با مثالهایی در حالت ...) ها و   کالسهاي مربوط به آرایه–ها و فایلها   فهرستکار با -هاconsole.  

 –رویدادها  خواص کنترلها و  آشنایی با مهارتهاي پایه در برنامه نویسی فرمهاي ویندوز و کنترلها و     –هاي کاربردي ویندوز     ایجاد برنامه   6
    . خواص و رویدادهاي اصلی آنهاlabel, button ,text boxآشنایی با کنترلهاي 

7  
فرمـی و ایجـاد منوهـا    چنـد  هاي   کار با برنامه– افزودن فرم  و کالس به پروژه –چگونگی کاربرد کالسها در برنامه هاي تحت ویندوز         

- picture box – Group box– کار با کنترلهاي نوار مـرور  toolbox– و نوار ابزار )context menu - main menuکنترل (
panelاستفاده از رنگها   .  

و همچنــین    )savefiledialog , openfiledialog ,fontdialog , msgbox, colordialog(محــاوره بــا کــاربر     8
 Imagelist , tabcontrol , timer ,….……کنترلهاي 

9  
  چگونگی ایجـاد یـک پـروژه اطالعـاتی     - Dataset, Data Adaptor ء شیConnection چگونگی ایجاد شی –اطالعاتی بانکهاي 

 data Applicicatlion )  موارد فوق به همراه کاربرد یک بانک اطالعاتیAccess، چنانچه الزم باشد به همراه توضیحاتی در مورد 
 ) و انواع فیلدها و پرس و جوها  جداول و ارتباطات بین جداولAccess,بانکهاي 

 توضـیحاتی در مـورد   – کار با چند جدول مـرتبط  Data grid – استفاده از کنترل Data Adaptor, Dataset– ءنحوه ایجاد شی  10
  )موارد فوق به صورت کد نویسی و نه استفاده از جعبه ابزار (SQlجمالت 

 کـاربرد   Complex Binding – اتصال کنترلهاي پیشرفته  Textbox (Simple data Binding)–اتصال کنترلهاي ساده مثل   11
    و تنظیمات آنها Data reader, data Cribکامل 

 Data-کـار بـا   ) کـت روي رکوردهـا   حرحذف و افزودن و ویرایش رکوردهـا و  (جمع بندي تمام اعمال اصلی روي بانکهاي اطالعاتی   12
view فیلتر کردن و مرتب سازي viewکاربرد  -ا  هSQLتر م با پاراSQL parameters. 
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