
 
 

 
               

 خدا نام به

 
 2019آموزش اکسس 

 از طریق پروژه ها 
 

 فايلهاي پروژه هاي كتاب را از لينك زير دريافت نماييد:
 

dl.dibagarantehran.ir/CDDIBA/access2019projects.rar 
 
 
 

 :مؤلف

   سپیده افتخاري دوست   مهندس
 

 



 

      
 

 از طریق پروژه ها 2019آموزش اکسس : كتاب عنوان 
                 

 مهندس سپیده افتخاري دوست :  مولف              
 موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران: ناشر 
 شبنم هاشم زاده :صفحه آرايي  
 :زهرا خانیانی ویراستار   
داریوش فرسایی :طراح جلد  
 اول: نوبت چاپ 
 1398: تاريخ نشر 
 صدف:چاپ و صحافي 
 جلد  100:تيراژ  
 ریال  350000: قيمت 
 978-622-218-179-6: شابك 

 ميدان انقالب، ،تهران واحد فروش: نشاني
 خ كارگر جنوبي، روبروي پاساژ مهستان، 
 ١٢٥١پالك  
       ٢٢٠٨٥١١١-٦٦٤١٠٠٤٦تلفن:  

:  فروشگاههاي اينترنتي ديباگران تهران  

    WWW.MFTBOOK.IR 
www.dibagarantehran.com 

www.mftdibagaran.ir 
              mftbook@نشانی تلگرام:

 هرکتاب دیباگران ،یک فرصت جدید شغلی.
  .دیباگران تهرانهرگوشی همراه،یک فروشگاه کتاب 

 اپلیکیشن ما را از سایتهاي اینترنتی ما دریافت و نصب نمایید. 
                                    

 

 -1364افتخاري دوست ،سپیده،:سرشناسه
از طریق 2019آموزش اکسس پدیدآور: عنوان و نام 

  پروژه ها/مولف: سپیده افتخاري دوست.
 1398تهران : دیباگران تهران :مشخصات نشر: 

  :مصور،ص160مشخصات ظاهري:
 978-622-218-179-6شابک: 

 فیپاوضعیت فهرست نویسی: 
  Microsoft ACCESSاکسس مایکروسافت :موضوع
  مدیریت –پایگاه هاي اطالعاتی موضوع:
   Database Managementموضوع:

  QA  9/76 رده بندي کنگره:
   7565/005رده بندي دیویی:

  5838327 شماره کتابشناسی ملی:
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 فهرست مطالب

 

 اول فصل

 کتابخانه یاطالعات بانک ۀپروژ جادیا

 9 ................................................................................... کتابخانه یالعاتاط بانک جادیا

 11 ........................................................................... طیمح زیآنال و ها تیموجود صیتشخ

 11 ................................................................... یاطالعات بانک در نما نییتع ۀنحو با ییآشنا

 11 ................................................................ کتابخانه یاطالعات بانک در جداول جادیا ۀنحو

 11 ..................................................................................... لدیف یبرا ها داده نوع نییتع

 Field Properties .................................................................... 11 ای ها لدیف ماتیتنظ

 13 ............................................................................... ها آن ساخت ۀنحو و ها دیکل انواع

 13 ........................................................ کتابخانه یاطالعات بانک جداول یبرا دیکل جادیا ۀنحو

 Field properties ......................................... 11 بخش یها نهیگز از استفاده ۀنحو با ییآشنا

 Relationship .......................................................................... 03 ای ارتباطات نییتع

 00 ...................................... کتابخانه یاطالعات بانک در( رکورد جادیا) داولج درون اطالعات ورود

Query 05 ...................................................... کتابخانه یاطالعات بانک در وجو پرس جادیا ای 

 15 ........................................................... کتابخانه یاطالعات بانک یبرا( Form) فرم جادیا

 51 ........................................................................ ها فرم یرو دکمه جادیا ۀنحو با ییآشنا

 57 ..................................................... کتابخانه یاطالعات بانک یبرا( Report) گزارش جادیا
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 دوم فصل

 دانشگاه یاطالعات بانک ۀپروژ جادیا

 71 ................................................................. دانشگاه یاطالعات بانک یها تیموجود نییتع

 70 ............................................................... (univercity) دانشگاه یاطالعات بانک جادیا

 71 ......................................................................... دانشگاه یاطالعات بانک جداول ساخت

 77 ......................................................................... دانشگاه یاطالعات بانک در دیکل نییتع

 Collegian ................................................................... 77 ای دانشجو جدول یساز رهیذخ

 lesson ................................................................................. 79 ای درس جدول جادیا

 Master .............................................................................. 91 ای مدرس جدول جادیا

 91 ...................................... دانشگاه یاطالعات بانک جداول یرو Field properties ماتیتنظ

 97 ........................................... دانشگاه یاطالعات بانک در Relationships ای ارتباطات نییتع

 131 .................................................. دانشگاه یاطالعات بانک در رکورد ای ها لدیف اطالعات ورود

 130 ................................................. دانشگاه یاطالعات بانک یبرا Query ای وجو پرس نییتع

 111 ................................ دانشگاه یاطالعات بانک در ها وجو پرس و جداول یبرا( Form) فرم جادیا

 119 ........................................... دانشگاه یاطالعات بانک یاجزا یبرا Report ای گزارش جادیا
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 سوم فصل

 داروخانه یبرا یاطالعات بانک جادیا

 111 ........................................................................ داروخانه یاطالعات بانک جادیا ۀقیطر

 110 ................................................. داروخانه یاطالعات بانک ۀدهند لیتشک یها تیموجود زیآنال

 111 ................................. جداول ۀدهند لیتشک یها ستون و لدهایف از کدام هر یبرا داده نوع نییتع

 115 ................................................................... (personal) پرسنل جدول جادیا ۀقیطر

 111 ............................................................................ (Drug) دارو جدول جادیا ۀقیطر

 119 ....................................................................... (patient) ماریب جدول جادیا ۀقیطر

 Field properties ......................................................... 111 ای ها لدیف مشخصات میتنظ

 115 ............................................................... جداول نیب Relationship ای ارتباط جادیا

 119 ...................................................................................... جداول در اطالعات ورود

 103 .....................................................................جداول یبرا وجو پرس ای Query جادیا

 Form ................................................................................................. 105 جادیا

 Report ................................................................................... 109 ای گزارش جادیا

 

 



  

  

  مقدمه ناشر
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ن ���� د��. ��ا���� ������ و ���� ���ر را � �� ا� ���
  %$ # روز !


	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی  
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  رماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر و انفو

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

 چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

ينه امور نشر مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زم

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران  " دس سپيده افتخاري دوستمهن"كتابي كه در دست داريد با همت 

  انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 



  مقدمه مولف 

 در کاربردي و ساده بسیار صورت به اکسس افزار نرم رو پیش کتاب در
 میتوانید کتاب این در. است شده داده توضیح کاربردي هاي پروژه قالب

 اجزاي سایر با ، صد تا صفر از پروژه یک ایجاد ي نحوه با آشنایی همراه
 ایجاد ، ها فرم ایجاد ها، ارتباط انواع ، جداول:  جمله از اطالعاتی بانک یک

 را آنان با کار ي نحوه و شوید آشنا گزارشات ایجاد و ها جو و پرس
 بانک هاي پروژه طراحی در دانشجویان به میتواند کتاب این. بیاموزید

. باشد داشته شایانی کمک مختلف دانشگاهی هاي رشته در اطالعاتی
 با و داشته دسترسی ها پروژه همه به میتوانید کتاب همراه cd در همچنین
 هاي پروژه سایر راحتی به ساختارشان و شده ارائه هاي پروژه از استفاده
 براي بتواند کتاب این است امید. نمایند سازي آماده و طراحی را اکسس

  .گردد واقع ثمر مثمر گرامی خوانندگان به افزار نرم این بهتر آموزش و درك

  سپیده افتخاري دوست 

  1398پاییز 

  

  

  

  




