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 سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور 
   مرکز تربیت مربی و پژوهشهاي علمی و فنی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ٧-۵فرم 

  ITفناوري اطالعات :  شته آموزشی عنوان ر

                                                                             :عنوان پودمان آموزشی 

  
Visual Basic .Net (I)  

  
 ITC/IT/750 :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 لیسانس(لیلی کاشف .2)       فوق لیسانس( شاهین سید مسگري .   1
  
  )وق دیپلمف(هاشم تن زده.6       )لیسانس(فرهاد علیکرمی  .5                  ) لیسانس(   مهران محمودیار. 4
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  : مقدمه 

از ویژگی هاي اصلی این محیط می توان بـه شـی   .  استMICROSOFT محیط جدید معرفی شده از طرف       NET.محیط برنامه نویسی    
 اسـت کـه در محـیط    VB گونـه جدیـدي از زبـان برنامـه نویـسی      VB.NET. رنامه نویسی شبکه اشاره کـرد  گرا بودن آن و توانایی هاي ب    

.NET پیاده شده است .  
  
 

  ) :  عملی –تئوري ( هدف کلی از اجراي پودمان از لحاظ آموزش 
 VB.NETآموزش زبان برنامه نویسی 

  
  : منابع استفاده شده در تهیه پودمان 

  شوراي عالی انفورماتیک

 )دانشگاه تهران (استانداردهاي مهارتی آموزشی جهاد دانشگاهی 

  سایتهاي اینترنتی
  شرکت مایکروسافت

           محتواي جدید  بازنگري شده   :        پودمان طراحی شده 
 

  ITC/IT/001: کد پیش نیاز پودمان  
 
  

  :شرایط عمومی شرکت کننده در پودمان  .1
 ٢درجه  ICDLگذراندن دوره  -

 نایی به یک زبان برنامه نویسیآش -

  
 :ویژگیهاي مدرس جهت اجراي پودمان  .2

  . سال سابقه كار۲ مدرك تحصيلي دكتراي مرتبط، با داشتن حداقل -  الف          
     سال سابقه كار۵، با داشتن حداقل   مدرك تحصيلي فوق ليسانس مرتبط-   ب .  
     سال سابقه كار۱۰شتن حداقل مدرك تحصيلي ليسانس مرتبط، با دا-   ج .  
    سال سابقه كار۱۵مدرك 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  .3

  
  16                      : ساعت آموزش نظري–الف 

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

  
  

 :منابع آموزشی مورد نیاز  .4

 .؛ نشر اتحادVB.NETپاشایی بهرامی ، راهنماي جامع برنامه نویسان  -

- VB.NET DEVELOPMENT GUIDE 
- OSBORONE VB.NET ROMPLETE REFRENCE 
- INTRODUCTION TO VB.NET PROGRAMING 
- VB.NET PROGRAMER'S REFRENCE 

 
  

 :ابزار ، وسایل و تجهیزات مورد نیاز  .5

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

  :امکانات و تسهیالت فیزیکی       
   LAN شبكه –ميز و صندلي مناسب –عداد كافي كامپيوتر مناسب به ت– موزشي آكالس

 
 :محل اجراي دوره  .6

   مرکز تربیت مربیITبخش             
  
  
  

 :روش و ابزار ارزشیابی از آموخته هاي فراگیران  . 7

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

  نظري  اناییعناوین تو  ردیف
   )ساعت( 

  عملی
  )ساعت ( 

  جمع
  )ساعت(

1  

 NET.VBآشنایی با محیط 

   و اجزاء آن vb.netآشناي با محيط 
 net.آشنايي با معماري 

 vb.netساخت اولين برنامه ها در 

 VB.net در messageروش نمايش 

 i If- Then: ساختار هاي كنترلي از قبيل 
If- Then- Else 

Select- Case 
If- Then- Elself ،  
   :ساختار تكرار از قبيل 

While 
Do While/ Loop 
Do Until/ Loop 

For/ Next  
Sub ها و function توابع بازگشتي– ها و روش هاي ارسال پارامتر به آن   
   ماژول ها – scope – overloading قوانين – ها روش تعريف متغيير data typeانواع 

، مقدار دهي اوليه ، ارسال آرايه ها بـه روال  تعريف آرايه ... و بعدي و كاربا آرايه ها ي تك بعدي و د      
   آرايه هاي چند بعدي منظم و نامنظم –ها 
  

8  7  15  

2  

  NET.VBاصول شی گرا در 

 – دسترسـی بـه اعـضا    – قلمرو کـالس هـا   – توسط کالس ها abstract data typeپیاده سازي 
 بـه اشـتراك گـذاري    – ترکیب – خصوصیات – over load سازنده هاي –سازنده ها و مخرب ها 

 class استفاده از – اسمبلر – اعضاي ثابت و فقط خواندنی کالس ها پنهان سازي –اعضا ي کالس 

view و object browser – پلی مورفیسم – توارث –  
  

8  7  15  

    16  14  30  

 
 
 
 


