
مقدمه
واحد كار اول: نصب و راه اندازي MySQL و كار با آن 

MySQL 12-1 آشنایي با
MySQL 24-1 نصب

12واژ ه نامه
12خالصه مطالب

13آزمون نظري
13آزمون عملي

واحد كار دوم: پايگاه داده
16مقدمه

116-2 مدل هاي پایگاه داده

223-2 انواع ماهیت ارتباط
324-2 محیط عملیاتي تولیدکنندگان قطعات صنعتي

427-2 نرمال سازي بانک هاي اطالعاتي
34واژ ه نامه

34خالصه مطالب
36آزمون نظري

واحد كار سوم: آشنايي با دستورات كار با پايگاه داده 

38مقدمه
SQL 138-3 آشنایي با

240-3 دسترسي به MySQL از طریق خط فرمان
create 341-3 دستور
select 445-3 دستور
where 547-3 دستور
insert 649-3 دستور
update 751-3 دستور

فهرست مطالب



delete 853-3 دستور
order by 954-3 دستور

or و and 1056-3 دستور
in 1158-3 دستور

between ... and 1258-3 دستور
alias 1360-3 ویژگي

1461-3 پیوند جدول ها
join 1567-3 دستور

Select 3-1668هاي تودرتو
union 1770-3 دستور
drop 1872-3 دستور
alter 1973-3 دستور

SQL 2074-3 توابع درون ساخته

85واژ ه نامه
85خالصه مطالب

86آزمون نظري
88آزمون عملي

APACHE واحد كار چهارم: نصب

90مقدمه
Apache 190-4 نصب

96واژ ه نامه
96خالصه مطالب

97آزمون نظري

98آزمون عملي



PHP واحد كار پنجم: نصب

100مقدمه
PHP 1101-5 آشنایي با زبان

2107-5 نصب PHP در لینوکس
3108-5 فایل php.ini در ویندوز

4109-5 نصب PHP بدون استفاده از سرویس دهنده ها
5112-5 پیكربندي Apache در ویندوز

6112-5 پیكربندي Apache در لینوکس
PHP 7112-5 بررسي صحت عملكرد

114واژه نامه
114خالصه مطالب

115آزمون نظري

واحد كار ششم: كار با متغيرها، عملگرها و ساختارهاي كنترلي

118مقدمه
PHP 1118-6 شروع برنامه نویسي در

2122-6 متغیرها
3127-6 عملگرها

4130-6 کار با ساختارهاي کنترلي
5135-6 حلقه ها

continue و break 6139-6 دستورات
7140-6 متغیرهاي سراسري

141واژ ه نامه
141خالصه مطالب

143آزمون نظري
144آزمون عملي



واحد كار هفتم: برقراري ارتباط با كاربر 

146مقدمه
1146-7 دریافت اطالعات از فرم

2149-7 اعتبارسنجي داده هاي ورودي
PHP 3150-7 ارسال نامه الكترونیكي از طریق

4153-7 بارگذاري )Upload( فایل ها از طریق فرم
)Feedback( 5160-7 طراحي فرم بازخورد

162واژ ه نامه
162خالصه مطالب

163آزمون نظري
163آزمون عملي

واحد كار هشتم: مديريت فايل ها و پوشه ها 

166مقدمه
1166-8 کار با فایل ها
2168-8 کار با پوشه ها

170واژ ه نامه
170خالصه مطالب

171آزمون نظري
171آزمون عملي

واحد كار نهم: كار با توابع 

174مقدمه
1174-9 توابع رشته اي

2178-9 توابع تاریخ و زمان
3181-9 توابع عددي

4184-9 تعریف توابع جدید



188واژ ه نامه
188خالصه مطالب

189آزمون نظري
190آزمون عملي

واحد كار دهم: كار با پايگاه داده

192مقدمه
1192-10 مجوزهاي کاربري

2196-10 لیست پایگاه هاي داده
3198-10 مدیریت پایگاه داده

phpMyAdmin 4199-10 ساخت جدول
Dreamweaver 5201-10 ارتباط با پایگاه داده در

6206-10 مشاهده اطالعات پایگاه داده
7208-10 درج اطالعات در پایگاه داده
8209-10 حذف رکورد از پایگاه داده

9213-10 ویرایش اطالعات پایگاه داده
216مطالعه آزاد

MySQL 10216-10 ایجاد ارتباط با سیستم مدیریت پایگاه داده
11218-10 ایجاد یک پایگاه داده و اجزاي آن
12225-10 انتخاب و نمایش اطالعات جدول

13228-10 به روزرساني اطالعات جدول
14229-10 حذف رکورد

231واژ ه نامه
231خالصه مطالب

232آزمون نظري
233آزمون عملي



واحد كار يازدهم: به كارگيري كوكي ها و Sessionها

236مقدمه
1237-11 ایجاد کوکي

Session 2241-11 جلسه
244واژ ه نامه

244خالصه مطالب
245آزمون نظري
246آزمون عملي

واحد كار دوازدهم: ارزيابي وب سايت و صفحات وب

248مقدمه
1248-12 ارزیابي صفحات وب

253واژ ه نامه
253خالصه مطالب

254آزمون نظري
254آزمون عملي

255پيوست
290پاسخنامه

292فهرست منابع


