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ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﺎﺷﺮ

ﻂ ﯽ ا رات ﺆ ﻪ ﯽ ﺮی د ﺒﺎ ان ان ﺘﺎب ﯽ ﺑﺎ ﺖ ﻋﺎ ﯽ ا ﺖ ﻮا ﺪ
ﻮا ﻪ ی روز ﺟﺎ ﻪ ﯽ و ﻋﻠ ﯽ ﻮر را ﺪ ا ﮑﺎن ﭘﻮ ﺶ د ﺪ.
ﺘﺎب د ﺒﺎ ان ان،ﯾﮏ ﺖ ﺪﯾﺪ ﻐ ﯽ وﻋﻠ 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 و آﻣﻮزﺷﻲ ﮔﺎمﻫﺎﻳﻲ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻳﻢ ،ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﻳﻢ.
ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻋﻠﻮم وﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ روزاﻓﺰون آن ،ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﻛﻪ ﻫﺮ روز ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮﻻت
اﺳﺎﺳﻲ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻴﻢ .اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺘﺎب
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪﻳﻤﻲﺗﺮﻳﻦ و راﺣﺖﺗﺮﻳﻦ راه دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ،ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ،واﺣﺪ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮي دﻳﺒﺎﮔﺮان ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري اﺳﺎﺗﻴﺪ ،ﻣﺆﻟﻔﺎن،
ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻣﺤﻘﻘﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻼش ﻧﻤﻮده
ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﭘﺮﺑﺎر ،ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻗﺮار
دﻫﺪ.
ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ در دﺳﺖ دارﻳﺪ ﺗﺄﻟﻴﻒ "ﺳﺮﻛﺎرﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﺪﻳﻪ ﻣﻘﺼﻮدي ﭘﻮر" اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺎ در
ﻧﺸﺮ دﻳﺒﺎﮔﺮان ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮﮔﺸﺘﻪ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ از ﻳﻜﺎﻳﻚ اﻳﻦ ﮔﺮاﻣﻴﺎن ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺑﺎ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﻣﺸﻮق و راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻴﺪ

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
ﺗﻬﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻳﺘﻬﺎي ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻲ و ﺻﻔﺤﻪ اﻳﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﺗﻤﺎس ﻛﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
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سخن مولف
يکي از مهمترين موضوعات قرن امروز فناوری اطالعات و تکنولوژی جديد است  .امروزه کامپیوتر و دستگاههای
ديجیتال چنان در تار و پود زندگیمان رخنه کرده اند که تصور زندگي بدون آنها تقريبا غیرممکن میباشد .اين
تکنولوژی با سرعتي زياد در جوامع بشری در حال رشد و توسعه میباشد و جايگاه خود را به راحتي در زندگي همه باز
مي نمايد و ما را مجبور به تطابق با خود میکند .پس با کسب تسلط کامل نسبت به دانش کامپیوتری دريچه ای زيبا
به سوی آينده ای موفق باز کنید .اما برای علم و علم آموزی نیاز به ابزاری است که مهمترين آن کتاب است  .کتاب
دريچه ای به سوی علم است  .از اين رو اينجانب تصمیم به تحرير اين کتاب آموزشي را گرفتم.

مقدمه ی مولف
برنامه ی مايکروسافت  accessيکي از مجموعه برنامه های آفیس از نوع پايگاه داده میباشد که برای تهیه برنامه
ها ،ايجاد گزارشات و فرمهای ورود اطالعات  ،جداول  ،ماکروها و سازماندهي و طبقه بندی اطالعاات و امکاناات
ابزارهای بسیار خوبي را فراهم نموده است .برنامه  accessمهارت پانجم از هفات مهاارت دوره  ICDLمیباشاد.
Microsoft Accessيک سیستم مديريت باناک اطالعااتي ) (DBMSاز مايکروساافت اسات کاه موتورهاای
ارتباطي مايکروسافت جت پايگاه داده را با يک رابط کاربر گرافیکي و ابزارهای توسعه نرم افزار ترکیب ماي کناد.
همچنین مي تواند مستقیماً به داده های ذخیره شده در برنامه ها و پايگاه های داده ديگر وارد يا پیوناد دهاد .باه
عبارتي ديگر  Accessنرمافزاری است که به کمک آن ميتوانید بانک اطالعاتی (پايگاه داده) ايجاد کنید .اين
نرم افزار به شما امکان ميدهد تا اطالعات خود را در مجموعه ای از جادول هاا ذخیاره کنیاد .باا کماک اکساس
ميتوانید مقادير زيادی از داده ها را به طور موثر مديريت کرده و به اشتراک بگذاريد .اين نرمافزار به شما امکاان
ميدهد داده ها را از طريق فرم و گزارشهای حرفهای نمايش دهید و برای هر کاری از پاروژههاای کوچاک
گرفته تا مشاغل بزرگ مناسب است .

نحوه تحریر کتاب
اين کتاب به صورت خود آموز بوده و افرادی که حتي هیچ دانشي در رابطه با برنامه اکسس ندارند نیز میتوانند اين
کتاب را مطالعه کرده و مطالب را به راحتي فراگیرند .در اين کتاب سعي شده است به آموزش مباحث با زباني کامال
ساده و کاربردی در زمینه ی بازار کار پرداخته شود و با قرار دادن دو پروژه کامال کاربردی و عملي و واقعي و همچنین
تمرين خودآزمايي در پايان کتاب ،کاربران بتوانند مهارت الزم را در رابطه با مبحث آموزش داده شده کامال فرا گیرند.
دانشجويان گرامي که به مطالعه اين کتاب مي پردازند بايد مد نظر داشته باشند که مباحث آموزش داده شده را از
ابتدای کتاب شروع کرده تا بتوانند به مهارت الزم برسند و چنانچه از اواسط يا انتهای کتاب که مربوط به پروژه ها
میباشد  ،شروع به مطالعه کنند در فراگیری نرم افزار اکسس به مهارت الزم نخواهند رسید .در اين کتاب ابتدا مباحث
مربوط به محیط کاری اکسس آموزش داده شده است و در فصول هشتم و نهم دو پروژه به صورت گام به گام
آموزش داده شده است که در اين دو پروژه باز هم مباحث جديد آموزش داده شده است و در فصل دهم نیز يک پروژه
برای خودآزمايي دانشجويان گرامي قرار داده شده است تا پس از مطالعه کامل کتاب بتوانند خود را سنجیده و به
راحتي وارد بازار کار شوند.
مزایای ویژه این کتاب:
 از مزايای متفاوت اين کتاب  ،نحوه تحرير کتاب است که به صورت خودآموز بوده و دانشجويان عزيز بدونداشتن هیچ دانشي میتوانند با خواندن اين کتاب مهارت الزم را در رابطه با نرم افزار اکسس دريافت کنند.
 از جمله مزايای ويژه اين کتاب که آن را با ديگر کتابهای موجود در بازار متفاوت کرده است ،وجود دوپروژه دريافت و پرداخت از مشتريان و صدور فاکتور فروش میباشد که به صورت گام به گام آموزش داده شده

است ،الزم بذکر است که مباحث مربوط به اين دو پروژه فراتر از سرفصلهای تعیین شده استانداردهای  ICDLدر
مبحث اکسس میباشد.
 يکي ديگر از مزايای ويژه اين کتاب نحوه آموزش مباحث مربوطه است که دانشجويان عزيز عالوه بر اينکهاز فصل اول تا هفتم مباحث مربوط به نرم افزار اکسس را فرا میگیرند ،در فصول مربوط به پروژه ها (فصل هشتم
و نهم) نیز هنگام طراحي پروژه ها  ،باز هم مباحث تکمیلي جديدی را فرا خواهند گرفت .
 از ديگر مزايای اين کتاب وجود تمارين برای خودآزمايي هنرجويان عزيز در انتهای هر مبحث میباشد ،همچنین در فصل دهم يا پاياني کتاب يک پروژه (طراحي سیستم دانشگاه) قرار داده شده است تا هنرجويان عزيز
بتوانند با انجام آن ،مهارت خود را در رابطه با استفاده از برنامه اکسس  ،سنجیده و به راحتي وارد بازار کار شوند .
 الزم بذکر است که کاربران گرامي با فراگرفتن مطالب اين کتاب ) (access 2019میتوانند از نسخه هایقبلي برنامه ) (2007-2013و يا نسخه های بعدی برنامه به راحتي و بدون هیچ مشکلي استفاده نمايند.
امید است استفاده از تجربه ی طوالني در امر آموزش نظری و عملي بنده به هنرجويان عزيز توسط اين کتاب
توانسته باشد کمک مطلوبي در امر يادگیری برای هنرآموزان در مسیر اشتغال را فراهم نمايد.
اين کتاب را تقديم میکنم به همسر عزيزم آقای محمد جوالئي که همیشه و در تمامي مراحل زندگي همراه من
بوده و در پايان پیشاپیش از تمامي اساتید ،دوستان  ،همکاران و هنرجويان عزيز که با بیان انتقادات و نظرات ارزنده ی
خود اينجانب را در رفع نواقص اين کتاب راهنمايي میکنند کمال تشکر را دارم.
با احترام
مهدیه مقصودی پور

هنرجويان عزيز:
شما میتوانید پیشنهادات و نظرات ارزنده ی خود را جهت رفع نواقص اين کتاب از راههای ارتباطي زير مطرح نمايید.
شماره تماس42114214122 :
آدرس ايمیلinfo@m-maghosoudipour.ir :
آدرس وب سايتwww.m-maghsoudipour.ir :

