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 مهارت ين الملليب و يمل دفتر مسابقات

 1396ماه يد

 

  



 

 ارکسب و ک يافزار برا نرم هاي راهکار –ات اطالع يفناوررشته:                                                                    يآموزش يتم هايها و آ يين توانايعناو              1فرم شماره  

 

  مدت آموزش يآموزش يتم هايآ ازيمورد ن يهاين توانمنديعناو فيرد

  45 آموزش فلوچارت –تمرين حل مسئله  –ه نوشتن الگوريتم نحو مباني تجزيه و تحليل  1

  40 اصول طراحي پايگاه داده –سطوح نرمال سازي  –تحليل پايگاه داده  مباني مهندسي نرم افزار  2

  30 مباني موجوديت ها و روابط آن ها –سطوح دسترسي  –آموزش نمودار ها  پياده سازي پايگاه داده  3

  35 طهساخت پايگاه داده و تنظيمات مربو – qryايجاد  -  user – connectionsآشنايي با  Sql Serverار آموزش محيط نرم افز  4

  50 توابع -  Stored procedure –ايجاد روابط –آموزش انواع داده  –پياده سازي جداول  آموزش پياده سازي پايگاه داده  5

  60 ها objectآشنايي با خصوصيات  –کليد هاي ميانبر  -خطا يابي  –نواع پروژه ها ايجاد ا Visual Studioآشنايي با محيط نرم افزار   6

  72  آموزش پايه کدنويسي   –آموزش پياده سازي الگوريتم ها  آموزش کد نويسي  7

  query – report  72 –اتصال به ديتابيس  –کد نويسي پيشرفته  آموزش کد نويسي  8

  50 اتصال به پايگاه داده –ايجاد نرم افزار هاي ساده  –نايي با زامارين آش آموزش برنامه نويسي موبايل  9

 مهارت ين الملليب و يمل دفتر مسابقات



 کسب و کار ينرم افزار برا ايه راهکار –اطالعات  يفناوررشته : مهارت                 يمسابقات ملدوره ن يهجدهم يمرحله کشور يآماده ساز ياردوها يبرنامه هفتگ                    2فرم 
 

 يآموزش يتم هايآ  فيرد
 يبرنامه هفتگ

 و ...( يزات ، ابزار و مواد مصرفيالزامات آموزش )تجه
 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه کشنبهي شنبه

 مباني تجزيه و تحليل 1

 CPU i7 – RAM 8gb  - VGA 2gb کامپيوتر:

 اينچ 22مانيتور 

 داردموس و کيبرد استان

 پرينتر

 و خودکار و .... کاغذ

 تخته وايت برد و ماژيک

 اينترنت پر سرعت
 

      * فلوچارت 1-1

     *  آموزش مباني الگوريتم 1-2

    *   نحوه نوشتن الگوريتم 1-3

 * * *    تمرين الگوريتم 1-4

1-5        

1-6        

1-7        

1-8        

 ي نرم افزارمباني مهندس 2

  CPU i7 – RAM 8gb  - VGA 2gb کامپيوتر:

 اينچ 22مانيتور 

 موس و کيبرد استاندارد

 پرينتر

 و خودکار و .... کاغذ

 تخته وايت برد و ماژيک

 اينترنت پر سرعت
 

      * اصول طراحي پايگاه داده 2-1

     *  تحليل پايگاه داده 2-2

   * *   تمرين تحليل 2-3

 * *     وح نرمال سازيسط 2-4

2-5        

2-6        

2-7        

2-8        

 دفتر مسابقات ملي و بين المللي مهارت

 



 
 کسب و کار ينرم افزار برا هاي راهکار –اطالعات  يفناوربرنامه هفتگي اردوهاي آماده سازي مرحله کشوري هجدهمين دوره مسابقات ملي مهارت                رشته :                         2فرم 

 آيتم هاي آموزشي  رديف
 برنامه هفتگي

 الزامات آموزش )تجهيزات ، ابزار و مواد مصرفي و ...(
 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 سازي پايگاه دادهپياده  3

  CPU i7 – RAM 8gb  - VGA 2gb کامپيوتر:

 اينچ 22مانيتور 

 موس و کيبرد استاندارد

 پرينتر

 و خودکار و .... کاغذ

 تخته وايت برد و ماژيک

 اينترنت پر سرعت

 

      * آموزش نمودار ها 3-1

     *  سطوح دسترسي 3-2

    *   کليد ها 3-3

   *    ا و روابط آن هامباني موجوديت ه 3-4

 * *     تمرين 3-5

3-6        

3-7        

3-8        

 Sql Serverآموزش محيط نرم افزار  4

  CPU i7 – RAM 8gb  - VGA 2gb کامپيوتر:

 اينچ 22مانيتور 

 موس و کيبرد استاندارد

 پرينتر

 و خودکار و .... کاغذ

 تخته وايت برد و ماژيک

 سرعتاينترنت پر 

 

      *  userآشنايي با  4-1

4-2 login -  connections    *     

    *   qryايجاد  4-3

   *    ساخت پايگاه داده و تنظيمات مربوطه 4-4

 * *     تمرين 4-5

4-6        

4-7        

4-8        



 



 

 کسب و کار ينرم افزار برا هاي راهکار –اطالعات  يفناوررشته : ت               سابقات ملي مهاربرنامه هفتگي اردوهاي آماده سازي مرحله کشوري هجدهمين دوره م                        2فرم 

 

 آيتم هاي آموزشي  رديف
 برنامه هفتگي

 الزامات آموزش )تجهيزات ، ابزار و مواد مصرفي و ...(
 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 آموزش پياده سازي پايگاه داده 5

  CPU i7 – RAM 8gb  - VGA 2gb کامپيوتر:

 اينچ 22مانيتور 

 موس و کيبرد استاندارد

 پرينتر

 و خودکار و .... کاغذ

 تخته وايت برد و ماژيک

 اينترنت پر سرعت
 

      * پياده سازي جداول 5-1

     *  آموزش انواع داده 5-2

    *   ايجاد روابط 5-3

5-4 Stored procedure    *   

5-5 Function    *   

 * *     توابع 5-6

5-7        

5-8        

 Visual Studioآشنايي با محيط نرم افزار  6

  CPU i7 – RAM 8gb  - VGA 2gb کامپيوتر:

 اينچ 22مانيتور 

 موس و کيبرد استاندارد

 پرينتر

 و خودکار و .... کاغذ

 تخته وايت برد و ماژيک

 اينترنت پر سرعت

 

      * انواع پروژه هاايجاد  6-1

     *  خطا يابي و آشنايي با خطا ها 6-2

    *   کليد هاي ميانبر 6-3

  * *    ها objectآشنايي با خصوصيات  6-4

6-5 toolbox    * *  

 *      تمرين تايپ 6-6

6-7        

6-8        



 

 کسب و کار ينرم افزار برا هاي راهکار –اطالعات  يفناورهاي آماده سازي مرحله کشوري هجدهمين دوره مسابقات ملي مهارت                رشته : برنامه هفتگي اردو                        2فرم 

 آيتم هاي آموزشي  رديف
 برنامه هفتگي

 الزامات آموزش )تجهيزات ، ابزار و مواد مصرفي و ...(
 پنجشنبه بهچهارشن سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 آموزش کد نويسي 7

  CPU i7 – RAM 8gb  - VGA 2gb کامپيوتر:

 اينچ 22مانيتور 

 موس و کيبرد استاندارد

 پرينتر

 و خودکار و .... کاغذ

 تخته وايت برد و ماژيک

 اينترنت پر سرعت
 

      * آموزش پياده سازي الگوريتم ها 7-1

    * *   آموزش کدنويسي   7-2

   *    اده از توابع آماده استف 7-3

  *     کار با فايل 7-4

 *      کد نويسي پيشرفته 7-5

7-6        

7-7        

7-8        

 آموزش کد نويسي 8

  CPU i7 – RAM 8gb  - VGA 2gb کامپيوتر:

 اينچ 22مانيتور 

 موس و کيبرد استاندارد

 پرينتر

 و خودکار و .... کاغذ

 رد و ماژيکتخته وايت ب

 اينترنت پر سرعت
 

     * * کد نويسي پيشرفته 8-1

    *   اتصال به ديتابيس 8-2

8-3 query    *   

8-4 report     * * 

8-5        

8-6        

8-7        

8-8        



 

 کسب و کار ينرم افزار برا هاي راهکار –اطالعات  يفناورهجدهمين دوره مسابقات ملي مهارت                رشته :  برنامه هفتگي اردوهاي آماده سازي مرحله کشوري                        2فرم 

 آيتم هاي آموزشي  رديف
 برنامه هفتگي

 الزامات آموزش )تجهيزات ، ابزار و مواد مصرفي و ...(
 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 ه نويسي موبايلآموزش برنام 9
  CPU i7 – RAM 8gb  - VGA 2gb کامپيوتر:

 اينچ 22مانيتور 

 موس و کيبرد استاندارد

 پرينتر

 و خودکار و .... کاغذ

 تخته وايت برد و ماژيک

 اينترنت پر سرعت

 

      * آشنايي با زامارين 9-1

     *  viewطراحي  9-2

   * *   کد نويسي 9-3

  *     ستخروجي گيري و ت 9-4

 *      اتصال به پايگاه داده 9-5

9-6        

9-7        

9-8        

 


