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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

  درما همكاران تالش  است كه با "سركارخانم مهديه مقصودي پور" تأليف داريد دست كتابي كه در

  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته نشر ديباگران تهران منتشر
  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 

با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 



 

 

 مولف سخن

 یدستگاهها و وتریکامپ امروزه.  است ديجد یتکنولوژ و اطالعات یفناور امروز قرن موضوعات نيمهمتر از يکي
 نيا. باشدیم رممکنیغ بايتقر آنها بدون يزندگ تصور که اند کرده رخنه مانیزندگ پود و تار در چنان تالیجيد

 باز همه يزندگ در يراحت به را خود گاهيجا و باشدیم توسعه و رشد حال در یبشر جوامع در اديز يسرعت با یتکنولوژ
 بايز یا چهيدر یوتریکامپ دانش به نسبت کامل تسلط کسب با پس. کندیم خود با تطابق به مجبور را ما و دينما يم

 کتاب.  است کتاب آن نيمهمتر که است یابزار به ازین یآموز علم و علم یبرا اما. دیکن باز موفق یا ندهيآ یسو به
 .گرفتم را يآموزش کتاب نيا ريتحر به میتصم نجانبيا رو نيا از.  است علم یسو به یا چهيدر



 

 

 

 مولف ی مقدمه

 برنامه هیته یکه برا باشدیداده م گاهياز نوع پا سیآف یاز مجموعه برنامه ها يکي access کروسافتيما ی برنامه

امکاناات   و اطالعاات  یبند طبقه و يسازمانده و ماکروها ، جداول ، اطالعات ورود یفرمها و گزارشات جاديا ها،

. باشاد یم ICDLمهارت پانجم از هفات مهاارت دوره     accessرا فراهم نموده است. برنامه  يخوب اریبس یابزارها

Microsoft Access ياطالعاات  باناک  تيريمد ستمیس کي (DBMS) یموتورهاا  کاه  اسات  کروساافت يما از 

. کناد  يما  بیترک افزار نرم توسعه یابزارها و يکیگراف کاربر رابط کي با را داده گاهيپا جت کروسافتيما يارتباط

 باه  .دهاد  وناد یپ اي وارد گريد داده یها گاهيپا و ها برنامه در شده رهیذخ یها داده به ماًیمستق تواند يم نیهمچن

 نيا. دیکن جاديا( داده گاهي)پا یبانک اطالعات دیتوان يآن م است که به کمک  یافزار نرم Access  گريد يعبارت

 اکساس  کماک  باا . دیا کن رهیا ذخ هاا  جادول  از یا مجموعه در را خود اطالعات تا دهد يم امکان شما به افزار نرم

 امکاان  شما به افزار نرم نيا. ديبگذار اشتراک به و کرده تيريرا به طور موثر مد ها داده از یاديز ريمقاد دیتوان يم

 کوچاک  یهاا  پاروژه  از یکار هر یبرا و دیده شينما یا حرفه یها گزارش و فرم قيطر از را ها داده دهد يم

 . است مناسب بزرگ مشاغل تا گرفته

 کتاب ریتحر نحوه 
 نيا توانندیم زین ندارند اکسس برنامه با رابطه در يدانش چیه يحت که یافراد و بوده آموز خود صورت به کتاب نيا

 کامال يزبان با مباحث آموزش به است شده يسع کتاب نيا در. رندیفراگ يراحت به را مطالب و کرده مطالعه را کتاب
 نیهمچن و يواقع و يعمل و یکاربرد کامال پروژه دو دادن قرار با و شود پرداخته کار بازار ی نهیزم در یکاربرد و ساده
. رندیگ فرا کامال شده داده آموزش مبحث با رابطه در را الزم مهارت بتوانند کاربران کتاب، انيپا در ييخودآزما نيتمر

 از را شده داده آموزش مباحث که باشند داشته نظر مد ديبا پردازند يم کتاب نيا مطالعه به که يگرام انيدانشجو
 ها پروژه به مربوط که کتاب یانتها اي اواسط از چنانچه و برسند الزم مهارت به بتوانند تا کرده شروع کتاب یابتدا

 مباحث ابتدا کتاب نيا در. دیرس نخواهند الزم مهارت به اکسس افزار نرم یریفراگ در کنند مطالعه به شروع ، باشدیم
 گام به گام صورت به پروژه دو نهم و هشتم فصول در و است شده داده آموزش اکسس یکار طیمح به مربوط

 پروژه کي زین دهم فصل در و است شده داده آموزش ديجد مباحث هم باز پروژه دو نيا در که است شده داده آموزش
 به و دهیسنج را خود بتوانند کتاب کامل مطالعه از پس تا است شده داده قرار يگرام انيدانشجو ييخودآزما یبرا

 .شوند کار بازار وارد يراحت

 :کتاب نیا ژهیو یایمزا 
 بدون زيعز انيدانشجو و بوده خودآموز صورت به که است کتاب ريتحر نحوه ، کتاب نيا متفاوت یايمزا از -
 .کنند افتيدر اکسس افزار نرم با رابطه در را الزم مهارت کتاب نيا خواندن با توانندیم يدانش چیه داشتن

موجود در بازار متفاوت کرده است، وجود دو  یکتابها گريکتاب که آن را با د نيا ژهيو یايجمله مزا از -
که به صورت گام به گام آموزش داده شده  باشدیو صدور فاکتور فروش م انيو پرداخت از مشتر افتيپروژه در



 

 

در  ICDL یشده استانداردها نییتع یدو پروژه فراتر از سرفصلها نيمربوط به االزم بذکر است که مباحث  است،
 .باشدیمبحث اکسس م

 نکهيا بر عالوه زيعز انيدانشجو که است مربوطه مباحث آموزش نحوه کتاب نيا ژهيو یايمزا از گريد يکي -
 هشتم)فصل  ها پروژه به مربوط فصول در رند،یگیم فرا را اکسس افزار نرم به مربوط مباحث هفتم تا اول فصل از
 . گرفت خواهند فرا را یديجد يلیتکم مباحث هم باز ، ها پروژه يطراح هنگام زین( نهم و

 ، باشدیم مبحث هر یانتها در زيعز انيهنرجو ييخودآزما یبرا نيتمار وجود کتاب نيا یايمزا گريد از -
 زيعز انيهنرجو تا است شده داده قرار( دانشگاه ستمیس ي)طراح پروژه کي کتاب يانيپا اي دهم فصل در نیهمچن
 .شوند کار بازار وارد يراحت به و دهیسنج ، اکسس برنامه از استفاده با رابطه در را خود مهارت آن، انجام با بتوانند

 یاز نسخه ها توانندیم (access 2019)کتاب  نيبا فراگرفتن مطالب ا يبذکر است که کاربران گرام الزم -
 .ندياستفاده نما يمشکل چیو بدون ه يبرنامه به راحت یبعد ینسخه ها ايو  (2013-2007)برنامه  يقبل
 کتاب نيا توسط زيعز انيهنرجو به بنده يعمل و ینظر آموزش امر در يطوالن ی تجربه از استفاده است دیام

 .دينما فراهم را اشتغال ریمس در هنرآموزان یبرا یریادگي امر در يمطلوب کمک باشد توانسته
 من همراه يزندگ مراحل يتمام در و شهیهم که يجوالئ محمد یآقا زميعز همسر به کنمیم ميتقد را کتاب نيا
 ی ارزنده نظرات و انتقادات انیب با که زيعز انيهنرجو و همکاران ، دوستان د،یاسات يتمام از شیشاپیپ انيپا در و بوده
 .دارم را تشکر کمال کنندیم ييراهنما کتاب نيا نواقص رفع در را نجانبيا خود

 احترام با

 پور یمقصود هیمهد    

 

 :زيعز انيهنرجو
 .ديینما مطرح ريز يارتباط یراهها از کتاب نيا نواقص رفع جهت را خود ی ارزنده نظرات و شنهاداتیپ دیتوانیم شما

 42114214122: تماس شماره
 info@m-maghosoudipour.ir: لیميا آدرس

 www.m-maghsoudipour.ir: تيوب سا آدرس

 




