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  VISUAL-FOXPRO برنامه نويس:  نام شغل   

    استاندارد خالصه 
  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري

   به مفهوم قدرت انجام كار:توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي

  :شغل مشخصات عمومي
1 كسي است كه عالوه بر مهارت                  درجه VISUAL-FOXPROويس زبان برنامه ن

FOXPROبتواند از عهده ايجاد برنامه هاي كاربردي و سيستم هاي نرم فزاري تحت ويندوز بر آيد . 

   :وروديويژگي هاي كارآموز
  ديپلم : ميزان تحصيالت حداقل 
  وطه متناسب با شغل مرب: توانايي جسميحداقل 

  :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
   :موزشيآ دوره طول
  ساعت  120            :                 آموزش    دوره طول

  ساعت     40          :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت     80         :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت       -       :      ط كاركارآموزي در محيـ زمان 
   ساعت                :                     پروژهاجراي ـ زمان 

 ساعت                   :       زمان سنجش مهارت        ـ

   :روش ارزيابي مهارت كارآموز

  %25: )دانش فني(سنجش نظري امتياز - 1

  %75 : سنجش عملي امتياز- 2

  %10: مشاهده اي امتياز سنجش -1-2
 %65:  امتياز سنجش نتايج كار عملي-2-2

   :ويژگيهاي نيروي آموزشي
  مرتبط ليسانس  :حداقل سطح تحصيالت 
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  VISUAL-FOXPRO برنامه نويس:  نام شغل   

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  VISUAL-FOXPROتوانايي كار با محيط برنامه نويسي   1
  يي برنامه نويسي شي گراتوانا  2
  توانايي كار با پايگاه داده اي  3
  براي توسعه برنامه هاي كاربردي WIZARDتوانايي استفاده از   4
  توانايي انتخاب ، مشاهده و مرتب سازي داده ها  5
  )QUERY(توانايي ايجاد پرسو جوها   6
 BROWSاصول كار با نوع توانايي   7

  ي كاربردي مقدماتي ايجاد برنامه هاتوانايي   8
  شناسايي ايجاد برنامه هاي كابردي با ساختار فرم هاي ساده  9

  ايجاد برنامه با استفاده از برنامه نويسي شي گرا وفرمهاي پيشرفتهتوانايي   10
  ايجاد گزارشاتتوانايي   11
  سازماندهي اجزاء برنامه كاربردي در داخل يك پروژهتوانايي   12
  ي تشخيص و اصالح خطاهاشناسايتوانايي   13
  VISUAL  -  FOXPROايجاد عمليات پيشرفته توسط زبان برنامه نويسي توانايي   14
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  VISUAL-FOXPRO برنامه نويس:  نام شغل   

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  VISUAL - FOXPRO  2  6  8توانايي كار با محيط برنامه نويسي   1

         كردن پنجرهكنترلنحوه شناسايي اصول   1-1
-  ZOOM       
-  RESIZING       
-  MOVING       
         ها BARشناسايي اصول كار با انواع   2-1

-  TITLE BAR       
-  MENU BAR       
-  TOOL BAR       
-  STATUS BAR       
        شناسايي اصول كار با پنجره هاي اشياء   3-1

        يريت فايلهامدشناسايي اصول   4-1

        اضافه و حذف فايلها  -

        مشاهده فايلها  -

        تغيير فايلها  -

        شناسايي اصول كار با گزينه هاي پيكر بندي  5-1

       CONTROLSگزينه هاي    -
       DATAگزينه هاي   -
         DEBUGهايگزينه   -
       FIELD MAPPINGگزينه هاي   -
         FILE LOCATIONگزينه هاي   -
         FORMSگزينه هاي   -
-  GENERAL       
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  VISUAL-FOXPRO برنامه نويس:  نام شغل   

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

-  PROJECTS       
-  REGIONAL       
-  REMOTE DATA       
-  SYNTAX COLORING OPTION       
       VIEWگزينه هاي   -

اصـــول كـــار بـــا محـــيط زبـــان برنامـــه نويـــسي شناســـايي   6-1
VISUAL-FOXPRO  

      

  7  5  2  توانايي برنامه نويسي شي گرا  2

        آشنايي با اشياء و كالسها  1-2

        آشنايي با كالسهاي پايه  2-2

        آشنايي با كالسهاي مظروف يا نگهدارنده  3-2

        آشنايي با كالسهاي كنترل كننده   4-2

        آشنايي با مفهوم وراثت  5-2

       INSTANCEآشنايي با مفهوم   6-2

       PROPERTIESآشنايي با مفهوم   7-2

       ENCAPSULATIONآشنايي با مشخصه   8-2

        آشنايي با سلسله مراتب كالسها  9-2

        شناسايي اصول ايجاد كالسهاي نگهدارنده  10-2
        الس نگهدارندهآَشنايي با اشياء مرجع در يك ك  11-2
        ل كد نويسي و ايجاد زير كالسوشناسايي اص  12-2

        تعريف زير كالس  -
        افزودن خصوصيات جديد در تعريف كالس  -
        افزودن كنترلها به يك نگهدارنده   -
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  VISUAL-FOXPRO برنامه نويس:  نام شغل   

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        )EVENTS(شناسايي اصول كار با رخدادها   13-2
        آشنايي با رخدادها  -
        چسباندن متدها به رخدادها  -

        شناسايي اصول استفاده از آرايه هاي اشياء  14-2
        شناسايي اصول ايجاد كالسهاي محلي   15-2

        شناسايي اصول ايجاد كتابخانه كالس  16-2

        ناسايي اصول استفاده از كتابخانه كالسش  17-2

        شناسايي اصول تغيير تعريف كالس  18-2

        شناسايي اصول حذف تعريف كالس از كتابخانه  19-2

       شناسايي اصول جابجايي تعريف كالس از يك كتابخانه به كتابخانه ديگر  20-2

        شناسايي اصول برنامه نويسي شي گرا  21-2

  8  5  3  ر با پايگاه هاي داده ايتوانايي كا  3

        شناسايي اصول ايجاد جدول براي يك برنامه كاربردي  1-3

        شناسايي اصول نام گذاري هر داده   2-3

        شناسايي اصول نسبت دادن نوع داده   3-3

        شناسايي اصول استفاده از طراح جدول  4-3

       NULLSشناسايي اصول استفاده از   5-3
        يي اصول افزودن فيلدهاشناسا  6-3
        شناسايي اصول حذف فيلدها  7-3

        شناسايي اصول تغيير نام فيلدها  8-3
        شناسايي اصول دوباره تعريف كردن فيلدها  9-3

        شناسايي اصول تعريف در جدول   10-3
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  VISUAL-FOXPRO برنامه نويس:  نام شغل   

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 حشر شماره

 جمع عملي نظري

       NORMALشناسايي اصول تعريف ايندكس   11-3
       UNIQUEشناسايي اصول تعريف ايندكس   12-3
        شناسايي اصول تعريف كليد اصلي و فرعي  13-3

        شناسايي اصول ايندكس كردن بر روي عبارات پيچيده  14-3
        مان اجراءشناسايي اصول انتخاب ايندكس فعال در ز  15-3

       EDIT, BROWSEشناسايي اصول افزودن ركوردها از طريق صفحه   16-3

        شناسايي اصول افزودن ركوردها از طريق برنامه  17-3

        شناسايي اصول اضافه كردن داده ها از ساير جداول  18-3

        شناسايي اصول افزودن جداول موجود به يك بانك اطالعاتي  19-3

        ي اصول استفاده ازكليد هاي اصلي و فرعي شناساي  20-3

        شناسايي اصول تغيير خصوصيات جداول از طريق برنامه   21-3

        شناسايي اصول نرمال سازي داده ها   22-3

        گي تابعي توابس  -

        اولين فرم نرمال  -

        دومين فرم نرمال  -

        سومين فرم نرمال  -

        واعد نام گذاريشناسايي اصول كار با ق  23-3
        در برنامه كاربردي ISSUESنام گذاري   -
        نام گذاري متغيرهاي حافظه اي  -

        نام گذاري فيلدها در جدول  -
        نام گذاري اشياء  -

        شناسايي اصول كار با پايگاه داده ها  24-3
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  VISUAL-FOXPRO برنامه نويس:  نام شغل   

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

 براي توسـعه برنامـه هـاي        WIZARDتوانايي استفاده از      4
  كاربردي

3  6  9  

        WIZARDآشنايي با كاربرد   1-4
        WIZARDشناسايي اصول باز كردن ، طراحي و ذخيره سازي   2-4

        شناسايي اصول    3-4
       FORMشناسايي اصول ايجاد   4-4

         هاي يك به چندFORMناسايي اصول ايجاد  ش  5-4

        شناسايي اصول ايجاد  برچسب  6-4

        شناسايي اصول ايجاد  گزارش  7-4

         براي توسعه برنامه كاربردي WIZARDشناسايي اصول استفاده از   8-4

  8  5  3  توانايي انتخاب ، مشاهده و مرتب سازي داده ها  5

        شناسايي اصول باز كردن جداول در محيط كاري  1-5

        جداول خالي  -

        باز كردن بيش از يك جدول  -

        باز كردن جدول درمحيط بانك اطالعاتي  -

        شناسايي اصول ليست كردن داده ها بر روي صفحه نمايش يا چاپگر  2-5

       LOCATEشناسايي اصول جستجو ركوردها توسط   3-5

        ي اصول جستجو ركورد بر اساس مقدار ايندكسشناساي  4-5
        شناسايي اصول انتخاب گروهي از ركوردها  5-5
       WHILEشناسايي اصول پردازش ركوردها توسط فرمان   6-5

        شناسايي اصول مرتب سازي داده در جدول  7-5
        سازي ساده مرتبايجاد   -

       INDEXايجاد مرتب سازي مجازي توسط   -
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  VISUAL-FOXPRO برنامه نويس:  نام شغل   

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

       RUSHMORE براي روش شناسايي اصول طراحي ايندكسها  8-5
       RUSHMOREشناسايي اصول غير فعال كردن   9-5
        شناسايي اصول انتخاب  ، مشاهده و مرتب سازي داده ها  10-5

  QUERY(  3  5  8(توانايي ايجاد پرسو جوها   6
        شناسايي اصول انتخاب جداول براي پرسو جو  1-6

        از يك بانك اطالعاتي  VIEWافزودن يك جدول يا   -

        افزودن جدول خالي   -

        QUERYشناسايي اصول انتخاب فيلدها براي قرار گرفتن   2-6

        رسو جوشناسايي اصول مرتب سازي نتايج پ  3-6

        شناسايي اصول ايجاد پرسو جوهاي پيچيده  4-6

       SQL SELECTشناسايي اصول كار با دستور   5-6

        شناسايي اصول ارتباط دادن نتايج پرسو جوهاي چند گانه  6-6

       SQLشناسايي اصول استفاده از دستورات   7-6

-  DISTINCT       

-  GROUP BY       

-  JOIN       

-  INNER JOIN       

-  OUTER JOIN       

-  SELF JOIN       

       QUERYشناسايي اصول بهينه سازي   8-6

        )QUERY(شناسايي اصول ايجاد پرسوجو هاي   9-6
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  VISUAL-FOXPRO برنامه نويس:  نام شغل   

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  BROWS 3  6  9شناسايي اصول كار با نوع   7

        BROWSشناسايي اصول پيكر بندي پنجره   1-7

        BROWSشناسايي اصول باز كردن پنجره   2-7

       BROWSشناسايي اصول افزودن ، تغيير و حذف داده ها در پنجره   3-7

        BROWSشناسايي اصول كار با گزينه هاي پنجره   4-7

        تبط با هم   در جداول مرBROWSاصول استفاده از شناسايي   5-7

        شناسايي اصول ايجاد ارتباط يك به يك  6-7

        شناسايي اصول ايجاد ارتباط ي به چند  7-7

       BROSEشناسايي اصول كار با پنجره   8-7

  9  6  3  توانايي ايجاد  برنامه هاي كاربردي مقدماتي  8

        شناسايي اصول كار با عملگرها  1-8

       SETEXACTور شناسايي اصول كار با دست  2-8

       SET COLLATEشناسايي اصول كار با دستور   3-8

       IF …..ENDIFEشناسايي اصول كار با دستور شرطي   4-8

       DOC CASE ….. END CASEشناسايي اصول كار با دستور شرطي   5-8

        شناسايي اصول كار با دستورات ايجاد كننده حلقه تكرار  6-8

-  EOWHILE       
-  FOR ENDFOR       
-  SCAN ……. ENDCASE       
       DOشناسايي اصول اجراي برنامه خارجي با استفاده از دستور   7-8

       SET PROCEDURE TOشناسايي اصول كار با دستور   8-8

       SET LIBRARY TOشناسايي اصول كار با دستور   9-8
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  VISUAL-FOXPRO برنامه نويس:  نام شغل   

 رسي اهداف و ريزبرنامه د

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول ايجاد برنامه هاي كاربردي  10-8

  9  6  3  توانايي ايجاد برنامه هاي كاربردي با ساختار فرم هاي ساده  9
       CREATEFORMشناسايي اصول كار با فرمان   1-9

       PROPERTY , CONTROLشناسايي اصول كار با   2-9
       METHODSسايي اصول كار با شنا  3-9

       READشناسايي اصول كار با فرمان   4-9

        شناسايي اصول ايجاد برنامه هاي كاربردي يا ساختار فرمهاي ساده  5-9

توانايي ايجاد برنامه با استفاده از برنامه نويسي شـي گـرا و               10
  فرمهاي پيشرفته

3  6  9  

        شناسايي اصول كار با كالسها  1-10

       OLE SERVERشناسايي اصول ابعاد   2-10

 ADVANCED FORM DESIGNشناسايي اصول استفاده از   3-10

CONTROL 

      

شناسايي اصول ايجاد برنامـه بـا اسـتفاده از برنامـه نويـسي  شـي گـرا و                      4-10
  فرمهاي پيشرفته

      

  9  6  3  توانايي ايجاد گزارشات  11

       شناسايي اصول طراحي يك گزارش   1-11

        TEMPLATEاصول ايجاد يك گزارش از نوع شناسايي   2-11

        شناسايي اصول استفاده از عبارات و متغيرها در گزارشات  3-11
         براي ساختن يك گزارش TEMPLATEشناسايي اصول استفاده از   4-11

        شناسايي اصول استفاده از برنامه مقدار دهي گزارش   5-11

        اد گزارشاتشناسايي اصول ايج  6-11
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  VISUAL-FOXPRO برنامه نويس:  نام شغل   

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  9  6  3  توانايي سازماندهي اجزاء برنامه كاربردي در داخل يك پروژه  12

       PROJECT MANAGERشناسايي اصول كار با   1-12
        PROJECT MANAGER شناسايي اصول كار با  2-12
        PROJECT INFORMATIONشناسايي اصول كار با جعبه  3-12

       EXE , APPشناسايي اصول ايجاد برنامه هاي   4-12
       SETUPشناسايي اصول ديسكهاي نصب   5-12

شناسايي اصول سازماندهي اجزاء برنامـه هـاي كـاربردي در داخـل يـك                 6-12
  پروژه

      

  9  6  3  تشخيص و اصالح خطاهاتوانايي شناسايي   13

        شناسايي اصول تشخيص و جلوگيري از خطاهاي عمومي  1-13

        بندي كدهاي برنامه جهت تستSEGMENTشناسايي اصول   2-13

       FILEشناسايي اصول تشخيص رفع مشكالت مربوط به   3-13

        شناسايي اصول ايجاد تستهاي سطحي   4-13

         كردن خطاها در برنامهDEBUG , TRACEشناسايي اصول   5-13

        شناسايي اصول تشخيص و اصالح خطاها  6-13

  9  6  3  توانايي ايجاد عمليات پيشرفته توسط زبان برنامه نويسي  14

       MULTIUSERشناسايي اصول ايجاد برنامه هاي   1-14

         در برنامه BUFFERشناسايي اصول اختصاص دادن   2-14

         كردن برنامه در شبكهLOCK شناسايي اصول  3-14
         براي برنامهON-LINE HELPشناسايي اصول ابعاد   4-14
شناسايي اصـول انجـام عمليـات پيـشرفته توسـط زبـان برنامـه نويـسي                   5-14
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  VISUAL-FOXPRO برنامه نويس:  نام شغل   

    اي مواد و وسايل رسانه ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      وسايل كمك آموزشي   1
      فرايند كار   2
      نرم افزار   3
      سخت افزار   4
     ديسكت فالپي  5
6  CDخام       
     كاغذ  7
      خودكار  8
      مداد  9
      مداد پاك كن  10
      خط كش  11
      دفترچه يادداشت  12
      CDماژيك  13
      ماژيك فسفري  14
      روپوش كار  15
16  CD  نرم افزار سيستم عامل       
17  CDنرم افزار مربوطه       
18  CD آمورشي نرم افزار مربوطه       
19  CDديكشنري       
      پوستر آموزشي   20
      اساليد آموزشي   21
      نوار آموزشي ويديويي  22
      كتاب آموزشي  23
      استاندارد رشته مربوطه   24
      طه برنامه درسي مربو  25
      مداد تراش روميزي   26
27  Cool disk     
      كابل سيار پنج راهه   28
      فرايند كار  29
      كامپيوتر با تمام متعلقات كامل  30
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  VISUAL-FOXPRO برنامه نويس:  نام شغل   

    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      چاپگر ليزري   31
      چاپگر رنگي   32
      اسكنر   33
      ميز كامپيوتر   34
      صندلي گردان   35
36  smartboord     
      ديتا پروژكتور  37
      پرده ديتا پروژكتور   38
      تجهيزات اتصال به اينترنت  39
      تلويزيون رنگي   40
     Tape و  cdويدئو   41

 
    

  

 


