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 رشته  توليد چندرسانه ايرشته طراحي صفحات وبرشته تصويرسازي

مفاهيم پايه فناوري اطالعاتمفاهيم پايه فناوري اطالعاتمفاهيم پايه فناوري اطالعات

سيستم عامل مقدماتيسيستم عامل مقدماتيسيستم عامل مقدماتي

اطالعات و ارتباطاتاطالعات و ارتباطاتاطالعات و ارتباطات

Word 2007 واژه پردازWord 2007 واژه پردازWord 2007 واژه پرداز

Excel 2007 صفحه گستردهExcel 2007 صفحه گستردهExcel 2007 صفحه گسترده

PowerPoint 2007 ارايه مطالبPowerPoint 2007 ارايه مطالبPowerPoint 2007 ارايه مطالب

نرم افزارهاي اداري تكميلينرم افزارهاي اداري تكميلينرم افزارهاي اداري تكميلي

Access 2007 بانك اطالعاتيAccess 2007 بانك اطالعاتيAccess 2007 بانك اطالعاتي

سيستم عامل پيشرفتهسيستم عامل پيشرفتهسيستم عامل پيشرفته

برنامه نويسي مقدماتيبرنامه نويسي مقدماتيبرنامه نويسي مقدماتي

طراحي امور گرافيكي با رايانهطراحي امور گرافيكي با رايانهطراحي امور گرافيكي با رايانه

FreeHand كاربرFlash كاربرFlash كاربر

CorelDraw طراحي صفحات وب مقدماتيكاربرDirector كاربر

ميكس رايانه ايطراحي صفحات وب پيشرفته

مجموعه کتاب های درسی رشته کامپیوتر شاخه کاردانش
       )استاندارد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(



وبرشته تصويرسازي صفحات  طراحي  رشته برنامه نويسي پايگاه داده رشته  توليد چندرسانه ايرشته 

مفاهيم پايه فناوري اطالعاتمفاهيم پايه فناوري اطالعاتمفاهيم پايه فناوري اطالعاتمفاهيم پايه فناوري اطالعات 

سيستم عامل مقدماتيسيستم عامل مقدماتيسيستم عامل مقدماتيسيستم عامل مقدماتي

اطالعات و ارتباطاتاطالعات و ارتباطاتاطالعات و ارتباطاتاطالعات و ارتباطات

سيستم عامل پيشرفتهسيستم عامل پيشرفتهسيستم عامل پيشرفتهسيستم عامل پيشرفته

Word 2007 واژه پردازWord 2007 واژه پردازWord 2007 واژه پردازWord 2007 واژه پرداز

Excel 2007 صفحه گستردهExcel 2007 صفحه گستردهExcel 2007 صفحه گستردهExcel 2007 صفحه گسترده

PowerPoint 2007 ارايه مطالبPowerPoint 2007 ارايه مطالبPowerPoint 2007 ارايه مطالبPowerPoint 2007 ارايه مطالب

نرم افزارهاي اداري تكميلينرم افزارهاي اداري تكميلينرم افزارهاي اداري تكميلينرم افزارهاي اداري تكميلي

برنامه نويسي مقدماتي طراح گرافيك رايانه ايطراح گرافيك رايانه ايطراح گرافيك رايانه اي

برنامه نويسي ويژوال بيسيك پيشرفته شهروند الكترونيكينرم افزار گرافيكي Flash Mxشهروند الكترونيكي

)جلد اول(

FreeHand طراحي مقدماتي صفحات وبنرم افزار گرافيكيDirector برنامه نويسي ويژوال بيسيك پيشرفته نرم افزار گرافيكي

)جلد دوم(

CorelDraw نرم افزار گرافيكيInterdev رايانه كارSSP مديريت پايگاه دادهتدوين فيلم و صدا

Flash Mx نرم افزار گرافيكيDreamweaver رايانه كارFlash Mx مهارت عمومي برنامه نويسينرم افزار گرافيكي

CIW رايانه كارAuthorware نرم افزار گرافيكي

مجموعه کتاب های درسی رشته کامپیوتر شاخه کاردانش
        )استاندارد وزارت کار و امور اجتماعی(



2مقدمه
3پيشآزمون

واحدکار1: توانايي  حل  مسايل  و  طراحي  الگوريتم مناسب براي آن ها
6کلیات

16- 1شناخت مسايل و ارايه راه حل مناسب براي حل آن ها
28-1 الگوريتم

31واژ ه نامه
31خالصه مطالب

32آزمون نظري
35آزمون عملي

واحدکار2:توانايي ترسیم فلوچارت

38کلیات 
138-2 عاليم و اشكال در فلوچارت

47واژه نامه
48آزمون نظري
52آزمون عملي

واحدکار3:توانايي درك و شــناخت زبان برنامه نويسي ويژوال بیسیك و ايجاد يك 
برنامه کاربردي

54کلیات
154-3 تقسیم بندي زبان هاي برنامه نويسي

258-3 اجزاي تشكیل دهنده يك برنامه
359-3 نحوه اجراي برنامه ويژوال بیسیك و معرفي اجزاي موجود درآن

472-3 برنامه نويسي رويدادگرا
)Command Button( 573-3 کنترل دکمه فرمان

77واژه نامه
78خالصه مطالب

79آزمون نظري

فهرست مطالب



81آزمون عملي
واحدکار4: توانايي تعريف انواع متغیرها، ثابت ها و استفاده از عملگرهاي رياضي و رشته اي

84کلیات
184-4 نحوه تعريف  و استفاده از انواع متغیرها در ويژوال بیسیك

294-4 نحوه انجام عملیات رياضي در ويژوال بیسیك
396-4 نحوه تعريف و استفاده از ثابت ها در ويژوال بیسیك
499-4 متغیرهاي ايستا، محلي و عمومي در ويژوال بیسیك

5100-4 عملگرهاي رشته اي در ويژوال بیسیك
106واژه نامه

106خالصه مطالب
107آزمون نظري
108آزمون عملي

واحدکار5: توانايي استفاده از دستور شرطي IF و عملگرهاي مقايسه اي و منطقي

112کلیات
1112-5 نحوه استفاده از ساختارIF و عملگرهاي مقايسه اي در برنامه ها

)Picture Box(  2115-5 کنترل کادر تصوير

3126-5 نحوه استفاده از عملگرهاي منطقي براي ترکیب شرط ها
4129-5 کنترل تصوير

5132-5 اولويت اجراي عملگرها نسبت به يكديگر
6132-5 نحوه استفاده از کادرهاي پیام در ويژوال بیسیك

7136-5 نحوه استفاده از کادرهاي ورود داده در ويژوال بیسیك
CheckBox  138  8-5 کنترل کادر عالمت

9-5 معرفــي مهم ترين ويژگي هاي فرم ها و کنترل هاي کادر متن، دکمه 
فرمان و غیره

139

143واژه نامه



143خالصه مطالب
145آزمون نظري
147آزمون عملي

واحدکار6: توانايي استفاده از انواع حلقه ها و ساختارSelect Case و کنترل دکمه انتخاب
149کلیات

Select Case 1150-6 دستور
2156-6 ساختارهاي تكرار در ويژوال بیسیك

170واژه نامه
170خالصه مطالب

172آزمون نظري
176آزمون عملي

واحدکار7: توانايي  ايجاد و استفاده از انواع رويه ها در ويژوال بیسیك

178کلیات
)Sub Procedure( 1178-7 رويه هاي فرعي

)Function Procedure( 2184-7 رويه هاي تابعي
3188-7 روش هاي ارسال مقادير به رويه هاي فرعي و تابعي

4192-7 نحوه استفاده از نام آرگومان ها در رويه ها
Exit Function وExit Sub  5194-7 خروج از يك   رويه  با استفاده از دستورات

6195-7 رويه هاي محلي و عمومي
)vent Procedure( 7203-7 رويه هاي رويداد

207واژه نامه
207خالصه مطالب

208آزمون نظري
210آزمون عملي

واحدکار8: توانايي  استفاده از انواع رويه هاي آماده در ويژوال بیسیك



212کلیات
1212-8 توابع رشته اي ويژوال بیسیك

2224-8 توابع تاريخ و ساعت
3233-8 کنترل کادر در لیست

237واژه نامه
238خالصه مطالب

239آزمون نظري

240آزمون عملي
واحدکار9:نحوه استفاده از رويدادهاي ماوس و صفحه کلید

242کلیات
1242-9 رويدادهاي ماوس
)Line( 2246-9 کنترل خط

)Shape( 3247-9 کنترل شكل
4248-9 رويدادهاي صفحه کلید

256واژه نامه
256خالصه مطالب

257آزمون نظري
258آزمون عملي

واحدکار10: نحوه ايجاد انواع منو در ويژوال بیسیك
260کلیات

1260-10 نحوه طراحي انواع منو در ويژوال بیسیك
268مطالعه آزاد

MDI 2268-10 نحوه ايجاد و استفاده از رابط گرافیكي چند سندي يا
3273-10 کنترل هاي نوار پیمايش افقي و عمودي
)CommonDialog( 4279-10 کنترل کادر محاوره

284واژه نامه
284خالصه مطالب



285آزمون نظري
286آزمون عملي

واحدکار11: توانايي استفاده از انواع آرايه ها در ويژوال بیسیك
288کلیات

1289-11 تعريف انواع آرايه در ويژوال بیسیك
2300-11 آرايه هاي چند بعدي

LBound و UBound 3303-11 توابع

Split 4304-11 تابع
Join 5307-11 تابع

6309-11 نحوه ارسال آرايه ها به رويه ها 
7310-11 روش هاي مرتب سازي آرايه ها 

8313-11 روش هاي جستجوي داده ها در آرايه ها
319واژه نامه

319خالصه مطالب

321آزمون نظري
322آزمون عملي

واحدکار12: توانايي  استفاده  از  جلوه هاي  گرافیكي  و  چاپ  در ويژوال بیسیك
324کلیات

1324-12 مفهوم سیستم مختصات در ويژوال بیسیك
2325-12 تغییر سیستم مختصات

3332-12 خصوصیات و متدهاي گرافیكي
QBcolor 4354-12 تابع

RGB 5355-12 تابع
)Printer Object( 6356-12 شئ چاپگر

)Multimedia(7361-12 چندرسانه اي
)Picture( 8368-12  شئ تصوير


