
 

 

  مقدماتی دوره - Visual C# آموزش سرفصل هاي دوره

  .NET Frameworkو  .NET يااهیم پایهمف .1
  شامل NET.استفاده از استودیوي برنامه نوسی  ي نحوه .2

  افزار  نرمکار باVisual Studio پانل  آشنایی با پروژه یجادیکواProperties  
  پایه تعاریف .3

 نام و فضاي کالسها - و کالس گرایی شی مفهوم -  نام فضاي با آشنایی  
  کد نویسی قوانین .4

 کامنت گذاري(سی شارپ در توضیحات درج - سی شارپ در نویسی برنامه قواعد(  
  در سی شارپ نویسی برنامه آغاز .5

 فرم رنگ تغییر -  برنامه اولین نوشتن  
  ها داده انواع با آشنایی .6

 ها داده انواع با آشنایی  
  موقتی هاي حافظه با آشنایی .7

 یديکل کلمه -  اولیه مقدار بدون متغیر درج -  متغیر تعریف Var  
  ها داده انواعز استفاده ا .8

 و کاراکتري اي رشته يها داده -  عددي يها داده انواع -  یکدیگر به داده انواع تبدیل  
  ها داده کاربردي نکات .9

 2( و) 1( ها داده کاربردي نکات(  
  متغیرها دید میدان .10

 متغیرها دید میدان  
  )1( عملگرها با کار .11

 ترکیبی عملگرهاي - -  -  و++  عملگرهاي -  ریاضی عملگرهاي  
  )2( کارباعملگرها .12

 ها ثابت مفهوم - منطقی و اي رابطه عملگرهاي -  تساوي عملگرهاي - عملگرها بندي دسته  
  )1( ها کنترل انواع با کار .13



 

 

 کنترل  -  فرم یک خصوصیاتTextBox )1 (-  کنترلTextBox )2 (-  کنترلLabel  
  )2( ها کنترل انواع با کار .14

 ییکشولیست  کنترل ComboBoxgds - دکمه  کنترلButton )1(، )2 (و )کنترل–) 3 
  CheckBox یستل چک

  )3( ها کنترل انواع با کار .15
 یستل کنترل ListBox–یرتصو کنترل PictuteBox– کنترلTimer - يها کنترل 

LinkLabel و NotifyIcon - يها کنترل MaskedTextBox و NumeticUpDown 
  ProgressBar و RadioButton يها کنترل -

  )4( ها کنترل انواع با کار .16
 توضیحات اضافی  کنترلToolTip–وب کار با مرورگر  کنترلWebBrowser–یمتقو کنترل 

DateTimePicker  
  )5( ها کنترل انواع با کار .17

 منو  کنترلMenuStrip  - کنترل  - ) 2( و) 1( منوها براي کد نویسیContextMenuStrip  - 
  کنترل یک خصوصیات با کار - StatusStripکنترل 

  در سی شارپ شرطی کدهاي .18
 دستور  - شرطی ساختارهايElse If  -  ساختارSwitch  

  تکرار هاي حلقه .19
 تکرار  حلقهWhile - تکرار  حلقهDo While  -  حلقهFor  

  ها هآرای مفاهیم .20
 آرایه تعریف -  ها آرایه  

  ها آرایه با کار .21
 دستور  توسط آرایه پیمایش -  آرایه اعضاي به دسترسیFor  - کپی - ها آرایه تکمیلی نکات 

  ها آرایه کردن
  Foreachنام به  Forپیشرفته حلقه  دستور .22

 با  آرایه پیمایشForeach  -  ساختارForeach  
  ...و  بعدي سهدوبعدي،  يها آرایه .23



 

 

 دستور  توسط آرایه خواندن -  چندبعدي يها آرایهFor  - دستور  توسط آرایه خواندنForeach 
  بعدي سه يها آرایه -

  آزمون دوره 6 شامل، عملی هاي آزمون .24
  عددتست 60 شامل، تستی هاي آزمون .25

 

 


