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برنامه سازى (۳)
رشتۀ کامپيوتر

گروه تحصيلى کامپيوتر
زمينۀ خدمات

شاخۀ آموزش فنى و حرفه اى

جباريه، عليرضا  
کتاب هاى  نشر  و  چاپ  شرکت  تهران:  جباريه. ــ  عليرضا  /مؤلف:   (۳) برنامه سازى   

درسى ايران، ۱۳۹۱.
۱۷۱ص.:مصور. ــ (آموزش فنى و حرفه اى)  

متون درسى رشتٔه کامپيوتر  گروه تحصيلى کامپيوتر، زمينٔه خدمات.  
آموزش هاى  و  تأليف  برنامه ريزى  محتوا: دفتر  تصويب  و  بررسى  نظارت،  و  برنامه ريزى   

فنى و حرفه اى و کاردانش وزارت آموزش و پرورش.
ـ کتاب هاى  ـ کتاب هاى درسى (متوسطه). ۲. الگوريتم هاى کامپيوترىـ  ۱.برنامه نويسىـ   
وزارت  ايران.  الف.  (متوسطه).  درسى  کتاب هاى  ــ  کامپيوتر   .۳ (متوسطه).  درسى 
آموزش و پرورش. دفتر برنامه ريزى و تأليف آموزش هاى فنى و حرفه اى و کاردانش.

ب. عنوان.ج.فروست. 
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وزارت آموزش و پرورش  
سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى

برنامه ريزى محتوا و نظارت برتأليف: دفتر برنامه ريزى و تأليف آموزش هاى فنى و حرفه اى و کاردانش
نام کتاب: برنامه سازى(۳) ـ ۴۵۱/۵

مؤلف: مهندس عليرضا جباريه
اعضاى کميسيون تخصصى: بتول عطاران، محمد رضا شکرريز، محمد رضا يمقانی، افشين اکبری، سيد سعيد رضاسعادت يزدی، 

شهناز عليزاده و مليحه طزری  
                آماده سازى و نظارت بر چاپ  و توزيع: ادارۀ کلّ  چاپ و توزيع کتاب هاى درسى 

                                                                        تهران: خيابان ايرانشهر شمالى ـ ساختمان شمارۀ ٤ آموزش و پرورش (شهيد موسوى)
ـ     ۸۸۸۳۱۱۶۱     ،     دورنگار  :     ۸۸۳۰۹۲۶۶      ،     کد پستى    :  ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹ ،                                                       تلفن :   ۹      

www.chap.sch.ir :وب سايت                         
             مدير امور فنی و چاپ: سيد احمد حسينی

طراح جلد: مريم کيوان
صفحه آرا: سميه قنبری

حروفچين: زهرا ايمانی نصر
             مصحح: شاداب ارشادی، معصومه صابری

             امور آماده سازی خبر: فاطمه گيتی جبين 
               امور فنی رايانه ای: حميد ثابت کالچاهی، مريم دهقان زاده

ناشر:   شرکت چاپ ونشر کتاب هاى درسى ايران: تهران ـ کيلومتر ۱۷ جاّدۀ مخصوص کرج ـ خيابان ۶۱   ( داروپخش ) 
         تلفن: ۵ ـ ۴۴۹۸۵۱۶۱، دورنگار: ۴۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستى: ۱۳۹ـ۳۷۵۱۵

چاپخانه: شرکت چاپ ونشر کتاب هاى درسى ايران«سهامى خاص»
سال انتشار و نوبت چاپ: چاپ هفتم ۱۳۹۱

حقّ چاپ محفوظ است.

محتوای اين کتاب بر اساس تغييرات حوزٔه فن آوری و نظرات هنرآموزان و گروه های 
آموزشی استانها توسط سرکار خانم مهندس زهرا عسگری رکن آبادی و سرکار خانم مهندس 
مريم حسکوئيان زير نظر کميسيون تخصصی برنامه ريزی و تأليف کتابهای درسی رشته کامپيوتر 

در سال ۱۳۹۰ مورد بازبينی و اصالح قرار گرفته است. 

ISBN    964-05-1506-X     ١٥٠٦ -٠٥-٩٦٤-X  شابک

همکاران محترم و دانش آموزان عزيز:
نشانى  کتاب  بـه  ايـن  در بارۀ  محتواى  خود  را  و  نظرات  پيشنهـادات 
ـ صندوق پستى شمارۀ  ۴۸۷۴/۱۵   دفتر برنامه       ريزى      وتأليف آموزش هاى  تهران 

فنى و حرفه اى و کاردانش، ارسال فرمايند.
info@tvoccd.sch.ir پيام نگار(ايميل) 
www.tvoccd.sch.ir وب گاه (وب سايت) 



شما عزيزان کوشش کنيد که از اين وابستگى بيرون آييد و احتياجات 
غافل  خودتان  ايمانى  انسانى  نيروى  از  سازيد،  برآورده  را  خودتان  کشور 

نباشيد و از اتّکاى به اجانب بپرهيزيد. 
                                                        امام خمينى «قّدس سّره الّشريف»



درس هاى  از  هنرجويان  آموخته هاى  جمع بندی   محل  بتوان  شايد  را   (۳) برنامه سازى  درس 
مختلف رشتٔه کامپيوتر ناميد. در اين درس، سعى بر اين است که هنرجو از آموخته هاى ساير درس ها 
مانند بسته هاى نرم افزارى، چند رسانه اى، بانک اطالعاتى و به خصوص برنامه سازى ۱ و ۲ بهره ببرد تا 

بتواند پروژه هاى مناسبى را با زبان ويژوال بيسيک توليد و اجرا کند.
شايد يکى از کاربردى ترين مواردى که هنرجو انتظار دارد در درس برنامه سازى انجام دهد، 

توليد يک برنامٔه کاربردى بانک اطالعاتى است که در اين کتاب پوشش داده مى شود.
در فصل دوم کتاب، مفهوم پرونده و پياده سازى آن به کمک زبان برنامه نويسى ويژوال بيسيک 
مطرح شده است تا هنرجو بتواند آن را با مطالبى که در کتاب بانک اطالعاتى مطالعه مى کند، مطابقت 

دهد و مزايا و معايب بيان شده در مبحث فايلينگ، در آن کتاب را لمس کند.
در فصل  سوم سعى شده است که مقدمات روش برنامه نويسى شىء گرا مطرح شود تا هنرجويان 
در  و  کنند  دنبال  کاردانى  دورٔه  در  را  آن  برنامه نويسى،  روش  اين  با  ابتدايى  آشنايى  با  بتوانند  عالقمند 
کنار آموخته هاى خود در روش ساخت يافته از اين روش نيز براى توليد برنامه هاى کاربردى موردنياز 

بهره بگيرند.
در فصل هاى چهارم و پنجم، چگونگى توليد برنامه هاى کاربردى بانک اطالعاتى مطرح شده 
پروژه هاى  توانست  خواهند  محترم  هنرآموزان  کمک  با  و  مطالب  اين  فراگيرى  با  هنرجويان  که  است 

کاربردى مناسبى را توليد و ارائه کنند.
در فصل ششم، چگونگى ارتباط ويژوال بيسيک با نرم افزارهاى مجموعه آفيس مطرح شده است 

تا هنرجويان بتوانند با آموخته هاى خود در کتاب هاى بسته هاى نرم افزارى ۱و ۲ ارتباط برقرار کنند.
در فصل هفتم، برنامه نويسى سيستمى با توابع API مطرح شده است که به دليل تنوع زياد اين 
توابع، ذکر همٔه آن ها در اين کتاب مقدور نبود و هنرجويان عالقمند مى توانند به کتاب هاى مرجع مراجعه 

کنند.
از  که  کشور  سطح  گرامى  هنرآموزان  و  دانشگاه ها  محترم  استادان  کليه  از  است  شايسته 
بزرگواران  اين  نظرات  با  کتاب  اين  کنم.  سپاسگزارى  نگذاشتند،  بى نصيب  را  ما  خود  راهنمايى هاى 

اصالح گرديده و آماده شده است که اميدوارم اين اثر مورد قبول واقع شود.
مؤلف

مقدمه


