
 

                                                             
  
  

                                                        معاونت پژوهش و برنامه ریزي                                                                                                   
                                                                        مرکز تربیت مربی                                                                                                                                                                                           

 ١

  
  

 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 

Delphi 
 ITC/IT/730:کد پودمان 

   :تاریخ تصویب
   بعد از دو دوره اجرا :تاریخ باز نگري

   ماه  18:تاریخ اعتبار اولیه 
  :اسامی اعضاء کمیته تخصصی تهیه و تدوین پودمان 

  ) لیسانس(  محمد نصرالهی .3  )            فوق دیپلم ( هاشم تن زده   .2)       فوق لیسانس( شاهین سید مسگري .   1
  
   )فوق لیسانس( لیال کاشف  .6       )لیسانس(فرهاد علیکرمی .5                  ) لیسانس(   هران محمودیار م.4
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  : مقدمه 

. از سـازمان هـا را دارد   یـ  مـورد ن ي خواسـت هـا  ی تمـام ياده سـاز یـ  مختلـف و پ ي نرم افـزار هـا  یالزم جهت طراح  امکاناتDelphiبرنامه  
  . شده دوره پاسکال است يار در واقع بصرزن نرم افیا.  است ي ضروريسان امری برنامه نوی تماميت براین قابلی با اي برنامه ايریادگی

  
 

 ) :  عملی –تئوري ( هدف کلی از اجراي پودمان از لحاظ آموزش 
  .از ی مورد ني نرم افزار های طراحي و استفاده از آن براDelphi به زبان یسیآموزش برنامه نو

  
 
  شخصات و ویژگیهاي پودمان آموزشی م

 : منابع استفاده شده در تهیه پودمان 
  سایت هاي اینترنتی

  شرکت سماتک
   دانشگاه صنعتی شریف -  مرکز فناوري اطالعات و ارتباطات پیشرفته–شوراي عالی انفورماتیک 

  )دانشگاه تهران (استانداردهاي مهارتی آموزشی جهاد دانشگاهی 
 

              محتواي جدید بازنگري شده   :        پودمان طراحی شده
 ITC/IT/001: کد پیش نیاز پودمان  

 :شرایط عمومی شرکت کننده در پودمان  .۱
  فراگیرانی که عالقمند به یادگیري یک زبان برنامه نویسی ساده و جامع می باشند 

 :ویژگیهاي مدرس جهت اجراي پودمان  .۲
  . سال سابقه كار۲كتراي مرتبط، با داشتن حداقل  مدرك تحصيلي د-  الف          

    سال سابقه كار۵، با داشتن حداقل   مدرك تحصيلي فوق ليسانس مرتبط-    ب .  
     سال سابقه كار۱۰ مدرك تحصيلي ليسانس مرتبط، با داشتن حداقل-   ج .  
    ه كار سال سابق۱۵مدرك 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:                  مدت پودمان آموزشی  .۳

  
 12            : ساعت آموزش نظري– الف

     18    :        ساعت آموزش عملی –ب 
  ساعت        30                :پودمان جمع ساعات آموزش -ج 
  

 : منابع آموزشی مورد نیاز  -

 1379 ، انتشارات نص ، ي روز ؛ منوچهر21 در 4 یزدورف، کنت؛ آموزش دلفیرا -

  1382 ؛ نشر غزال ؛ 6 ی توسعه گران دلفيکسرا ، استو ؛ راهنماین -
 
  

 :ابزار ، وسایل و تجهیزات مورد نیاز  .۴

Cd   ویژوالیزر –کتور  پرده دیتا پروژ– دیتا پروژکتور –– کتاب - آموزشی   

 :امکانات و تسهیالت فیزیکی 

  LAN شبكه –ميز و صندلي مناسب –كامپيوتر مناسب به تعداد كافي – موزشي آكالس
  : محل اجراي دوره  .۵

  مرکز تربیت مربی ITبخش 

  
 :روش و ابزار ارزشیابی از آموخته هاي فراگیران  .۶

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

  نظري  عناوین توانایی  ردیف
   )ساعت(

  عملی
  )ساعت ( 

  جمع
  )ساعت(

  1:30  0:45  0:45   پاسکالي هاUnit و Object Pascal با يسي با اصول برنامه نوييآشنا  1

2  

  Delphiط کار ي محيمعرف
 اصول برنامه نويسي در اين محيط  
  كنترل ها  
  نوار منو  
  پنجرهobject inspector 

1:30  1:30  3:00  

3  
  فرم هايطراح

  بحث بر اساسComponent, Property, Event  
  كار با كنترل هاي برگهStandard_Label, Ecit, Memo, Button  

1:30  1:30  3:00  

   فوقيادامه کنترل ها  4
 Checkbox, radiobutton , listbox , Combobox  -  1:30  1:30  

  Main Menu, Pop Up menu ي با کنترل هاييآشنا  5
  استفاده ازaction list – استفاده از كامپونتنت هاي توزيع كد مثل action list  1:30  1:30  3:00  

  برگهي با کنترل هاييآشنا  6
 Shape, Image, Scroll box, Additional,_Maskedit  00:45  1:30  2:15  

   مانند Win32,System ي برگه هاي کنترل هايبرخ  7
 Updown,Tabcontrol,Progressbar,Timer  

00:45  1:30  2:15  

8  
  آشنايي با كنترل هاي  Delphi در  Database يسيبرنامه نو
 Dbgrid, Dblistbox, Dbcombobox, Dbtext, Dbedit, 
 Data Source  

1:30  3:00  4:30  

9  
   ي و کنترل هاDelphi در SQL با ييشناآ

 Sql connection  
 , Sql dataset  
 , Sql query  

00:45  1:30  2:15  

10  Component3:00  1:30  1:30  سيتابي ارتباط با دي بورلند براي اختصاصي ها  
  2:15  1:30  00:45 ي اقتصادي کاربردهاي کامپوننت ها براي طراحي آماده و آموزش مقدماتي هاتاستفاده از کامپونن  11
  1:30  00:45  00:45   در برگهRave Reportا ين تر يي پايسخه ها در نQuick report مانند يريگزارش گ  12

  30  18 12  جمع ساعات  

 
 
 
 


