
 

 

  پیشرفته دوره - Visual C# آموزش دوره هاي سرفصل

  گرها در سی شارپش شمار .1
 ش گرهاشمار عددي نمایش -ش گرها شمار با کار  

  ساختارها .2
  )Report(تهیه گزارش  .3

 گزارش به پارامتر ارسال - گیري گزارشبا  آشنایی  
  )DLL(ها کامپوننت  با کار .4

 کامپوننت  یک ایجاد)DLL(- کامپوننت ها از استفاده  
  XML یجهانتحت تگ نویسی استاندارد  هاي یلفا با کار .5

 یلفا در اطالعات نوشتن XML - یلفا از اطالعات خواندن XML - سازي پیاده 
  حذف اطالعات دکمه دک

  )ها Thread( ها نخ کارا .6
 نخ  مفهوم)Thread( - نخ  با کار)Thread(  
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 يمحتوا اساس بر پیام نمایش TextBox - کاربري نام آوردن دست به  
  )Loginدستورات ( چک کردن ورود کاربر پروژه .14
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  در سی شارپ )تصاویر کنترل( جالب پروژه .15
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  APIتوابع  .18
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  :شامل عملیات زیر )1 پرسنلی اطالعات( کاملعملی و  پروژه .19
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 یمتنظ TabIndex - کردن  خالی - فرم کردن خالی متدPictureBox - فعال 
  Gridدر  رکوردها نمایش - ها دکمه کردن غیرفعال و

  :شامل عملیات زیر )3 پرسنلی اطالعات( و کاملعملی  پروژه .21
 لیست کشویی  به مربوط کد - جستجو دکمه - حذف دکمه)ComboBox(  

  :زیر یاتعملشامل  )4 پرسنلی اطالعات( دیگر و کاملعملی  پروژه .22
 بارگذاري مجدد دکمه -سانیبروز ر دکمه  

  شبکه تحت مفید يا برنامه یجادا .23
  عملی يها آزمون .24
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  تستی يها آزمون .25

 عددتست 60 شامل 


