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 فهرست
 Visual Studio 2010 8نصب و راه اندازي :  اول فصل

 Visual Studio 2010 9نصب 
 Visual Studio 13اجراي برنامه 

 Visual Studio 14محيط برنامه 
 

 روي لوح فشرده ضميمهبر       C# 2010آشنايي با : فصل دوم 

  Net.آشنايي با چهارچوب كاري 

  #Cنحوه اجراي 

  Visual Studio.Netآشنايي با محيط 

 تنظيم زبان پيش فرض 
 ايجاد يك پروژه جديد 
 تغيير خصوصيات اشياء 

 افزودن كنترل به فرم 
 
 روي لوح فشرده ضميمهبر     اشياء، خصوصيات و متدها : فصل سوم 

 ايجاد پروژه جديد
 تغيير خصوصيات در زمان طراحي 

 تغيير خصوصيت در زمان اجرا 
 متدها 

 تكميل برنامه فصل قبل 
 

 روي لوح فشرده ضميمهبر       رويدادها : فصل چهارم 
 رويداد چيست؟ 

 بررسي يك مثال عملي 
 شناسايي رويداد 

 دسترسي به رويدادهاي يك شي 
 رويدادهاي پركاربرد 

 
 روي لوح فشرده ضميمهبر       كار با فرمها: فصل پنجم 

 آشنايي با فرمها 

 تعيين خصوصيات فرم 
 كدنويسي فرم 

 تعريف فرم در زمان اجرا 
 تعريف فرم جديد در زمان طراحي 

 نحوه نمايش فرم 
  MDIفرم 
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 روي لوح فشرده ضميمهبر      كنترل هاي استاندارد : فصل ششم 
 آشنايي با كنترل ها

 كنترل فرم 
  Lableكنترل 

 تنظيم محل قرارگيري كنترل 
  TextBoxكنترل 

  Radio Buttonكنترل 

  Panelكنترل 

  ComboBoxكنترل 

  CheckBoxكنترل 

 ذخيره پروژه فارسي 
 اجراي برنامه 

  Buttonكنترل 

  TabIndexتعيين ترتيب 

 
 روي لوح فشرده ضميمهبر      كنترلهاي پيشرفته : فصل هفتم 

 مقدمه 
  Timerكنترل 

  Tabكنترل 

  ImageListكنترل 

  List Viewكنترل 

 
 روي لوح فشرده ضميمهبر     ها  كار با متغيرها، ثابتها و آرايه: فصل هشتم 

 آشنايي با متغير 
 انواع داده 

 تعريف متغير 

 ثابت چيست؟ 
 ها  آشنايي با آرايه

 بررسي يك مثال 
 حوزه تعريف متغير 

 عملگرها

 
 روي لوح فشرده ضميمهبر      ساختارهاي تصميم گيري: فصل نهم 

  Ifدستور 

  Switchدستور 

 بررسي يك برنامه 
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 فهرست
 ساختارهاي تكرار : فصل دهم 

  forدستور 

  foreachدستور 

  do…whileدستور 

  whileدستور 

 
 ايجاد و فراخواني متدها : فصل يازدهم

 مقدمه
 روش ايجاد متد 
 فراخواني متد

 تعريف پارامتر متد
 تعيين خروجي متد 

 تعيين دسترسي متد به متغيرها 
 

 منو، نوار ابزار و نوار وضعيت: فصل دوازدهم 
 روش ساخت منو 

 Pop-Upمنوهاي 

 روش تعيين كليد ميانبر
 كنترل نوار ابزار 

 ايجاد نوار وضعيت 
 

 اشكالزدايي : فصل سيزدهم 

 مقدمه
 افزودن توضيحات به برنامه

 خطاي ترجمه و خطاي زمان اجرا
 نقاط توقف

 Immediateپنجره 

 try… catch … finallyساختار 

 Checkedدستور 

 
 كار با كالسها: فصل چهاردهم 

 روش ايجاد كالس 
 تعريف خصوصيات در كالس

 تعريف متد در كالس
 نمونهسازي از كالس

 staticكلمه كليدي 
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 كادر پيام، صفحه كليد و ماوس: فصل پانزدهم 

 مقدمه
  MessageBoxكار با كالس 

 ايجاد كادر پيام
 DialogResultخصوصيت 

 روش استفاده از كادر پيام 
 ارتباط با صفحه كليد 

 ارتباط با ماوس 
 

 كار با فايلها : فصل شانزدهم 

 مقدمه
 OpenFileDialogكنترل 

 SaveFileDialogكنترل 

 System.IO.Fileويرايش فايلها توسط 

 System.IO.Directoryويرايش شاخهها توسط 

 
 ساخت برنامه نصب: فصل هفدهم 

 ايجاد پروژه برنامه نصب 
 افزودن پروژه به برنامه نصب
 افزودن فايل به برنامه نصب

 ساخت برنامه نصب
 اجراي برنامه نصب
 حذف برنامه نصب
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 فصل اول 
 

 Visual Studio 2010نصب و راه انداري 
 
 
 
 
 

 نصبVisual Studio 2010 9 
 اجراي برنامهVisual Studio 13 

 محيط برنامهVisual Studio 14 
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 Visual Studio 2010نصب 
افـزار را يـاد         در اين فصل روش نصب اين نـرم        .    را نصب كنيد   Visual Studio 2010افزار          در ابتدا بايد نرم   

بـا وارد    .    را در درايو خود قرار دهيد      Visual Studioنصب  يا دي وي دي     براي نصب ابتدا بايد سي دي        . گيريم  مي
در صورتيكه پنجره ظاهر نشد     .   شود  كردن اين سي دي يا دي وي دي بصورت خودكار پنجره برنامه نصب ظاهر مي              

 شـده و فـايـل          VSسپس وارد شاخه    .    را انتخاب نمائيد   Openروي درايو سي دي راست كليك كنيد و گزينه          
autorun.exe     ــا را  Setup.exeي

  .اجرا نمائيد
 Install          روي  گزينه اول يعني 

Visual Studio 2008كليك كنيد .  

افزار  كند تا بتوانيد نرم اين برنامه به شما كمك مي.   شود  اجرا ميVisual Studio      بعد از مدت زماني برنامه نصب     
Visual Studioرا به سادگي نصب كنيد  . 

  . كليك كنيدNextروي دكمه           
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 Visual Studio 2010نصب 

بصورت پـيـش    .   كنيد        در قسمت پايين و سمت راست اين پنجره ليست درايوهاي اين كامپيوتر را مشاهده مي              
در صورتيكـه   .   گردد  نصب مي )   Cدر اين كامپيوتر درايو     ( فرض برنامه در درايوي كه ويندوز در آن نصب شده است            

در سمت چـپ  .    كليك كنيد و شاخه جديد را انتخاب نمائيدBrowseبخواهيد اين شاخه را تغيير دهيد روي دكمه  
هاي موجود در     تمامي فايلها و برنامهFullبا انتخاب گزينه .    وجود دارندCustom و Full گزينه به نامهاي دوپنجره  

Visual Studioبا .    نصب خواهد شد
شـمـا    Customانتخاب گزيـنـه      

هايي كـه      توانيد فايلها و برنامه     مي
شوند را خودتان انتخـاب       نصب مي 

براي آنكه بتوانيم ليـسـت       . نمائيد
فايلها و برنامه نصـب شـده را           

              مشاهده كنيم ، 
 كليـك   Customروي گزينه            
  .كنيد

  . كليك كنيدNext         روي دكمه 

  . كليك كنيد.I have read and accept the license terms          روي گزينه 
  .كنيد افزار اعالم مي            با كليك بر روي اين گزينه شما موافقت خود را با شرايط استفاده از اين نرم

  . كليك كنيدNextروي دكمه           
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 Visual Studio 2010نصب 
شوند در سمت چپ صفحه نمايش داده    هائي كه نصب مي  را انتخاب كرديم ليست گزينه   Custom      چون گزينه   

 در صورتيكه بر روي كـامـپـيـوتـر شـمـا             .   هاي انتخاب شده همان حالت پيش فرض هستند         گزينه.   شده است 
SQL Server    توانيد گزينه مربوط به       نصب شده است ميMicrosoft SQL Server Express Service     را حـذف

  .نمائيد
در كنار هر گزينه يك جعـبـه              

چك وجود دارد كه در صورت فعال       
در .   شـود   بودن آن برنامه نصب مي    

، Visual Basicابتدا چهار گزينـه      
Visual C++ ،Visual C#و   Visual 

F#        موجود هستند كه هر كدام از
نويسي هستند    آنها يك زبان برنامه   

كه هر كدام از آنهـا را          در صورتي 
خواهيد نصب نشود بـر روي          مي

جعبه چك كنار آن كليك كنيد تـا        
  .غير فعال شود

 

تـوانـيـد     شود كه با استفاده از آنهـا مـي            ويژگيهائي نصب مي   Visual Web Developerبا استفاده از گزينه           
ها جهت نصب نرم افزارهاي       بقيه گزينه .   ايجاد كنيد )   ASP.Netبا استفاده از    ( هائي براي اجرا در صفحات وب         برنامه

  .باشند  ميVisual Studioكمكي 
در زمـان نصـب       .        بهتر است كه در زمان نصب هيچ برنامه ديگر را اجرا نكنيد تا برنامه به درستي نصب گردد        

هاي انتخاب    برنامه با توجه به گزينه    
شده ممكن است مـدت زمـانـي         

 . اتصال شبكه قطع گردد
افـزارهـاي      براي نصب نـرم            

 Installانتخاب شده روي دكـمـه        
  .كليك كنيد
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 Visual Studio 2010نصب 

اي كه در     بصورت خودكار دوباره به برنامه    .   نصب شده و آماده كار است       Visual Studio 2010افزار          حال نرم 
از اين گزينه براي    .  كنيد كه گزينه اول تغيير يافته است        مشاهده مي .  زمان وارد كردن سي دي اجرا شد برگشتيم       

 . كنيم استفاده مي Visual Studioهاي نصب شده در  حذف يا تغيير برنامه
  . دسترسي پيدا كنيدVisual Studio 2010به جديدترين و آخرين تغييرات توانيد        با استفاده از گزينه آخر مي

  . كليك كنيدExit         روي دكمه 

در هنگام عمل نصب ممكن است كه       .        بايد مدت زماني منتظر شويد تا برنامه نصب فايلهاي الزم را نصب كند             
 برنامه نصب بصورت خودكار عمل      Restart نمائيد بعد از     Restartبرنامه نصب از شما بخواهد تا كامپيوتر خود را           

  .نصب را ادامه خواهد داد
 .       اكنون عمل نصب به پايان رسيده است

 كليك   Finishروي دكمه               
  .كنيد
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  Visual Studioاجراي برنامه 
  . كليك كنيدStart روي دكمه Visual Studio 2010         براي اجراي برنامه 

  . را باز كنيدAll Programs         منوي 
 

  .كنيدكليك  Microsoft Visual Studio 2010          روي گزينه 
  .كليك كنيد Microsoft Visual Studio 2010          روي گزينه 
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  Visual Studioاجراي برنامه 

در باالي پنجره منوهاي برنامه قرار دارند كه با            .   اجرا شده است    Microsoft Visual Studio      اكنون برنامه   
.  قرار دارد  Toolbarدر زير نوار منو، نوار ابزار يا        .  توانيد دستورات مورد نظر خود را تعيين كنيد         استفاده از آنها مي   
تمامي اين دستورات در    .  شوند  هاي وجود دارند كه با كليك بر روي آنها دستوراتي اجرا مي               در نوار ابزار دكمه   

دستوارت پركاربرد موجود در منو دسترسي داشته  تر بتوانيد به براي آنكه راحت. منوهاي برنامه نيز موجود هستند
باشيد اين دستوارت بصورت دكمه      

  .در نوار ابزار نيز قرار دارند
     در سمت چپ پنجره با توجه به       

ايد  اي كه ايجاد كرده      نوع پروژه 
در اين  .  شوند  هائي ظاهر مي    برگه

مثال مدل ما براساس ايجاد يك        
 Visual Basicپروژه از نوع          

اكنون در اين قسمت فقط     .  باشد  مي
Toolboxيا جعبه ابزار وجود دارد  . 

 

 ايد، در اين قسمت بايد تعيين كنيد تا از كدام زبان                 را اجرا كرده   Visual Studio      چون اولين بار است كه       
 . خواهيد استفاده كنيد  ميVisual Studioنويسي در محيط  برنامه

  . كليك كنيدVisual Basic Development Settingsروي گزينه           
  . كليك كنيدStart Visual Studio          روي دكمه 

  Visual Studioمحيط برنامه 
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  Visual Studioمحيط برنامه 
شوند تا با يك كليك  ايد نمايش داده مي هايي كه قبالً بر روي آنها كار كرده  پروژهRecent Projects      در قسمت  

 . بر روي نام پروژه، پروژه مورد نظر باز شود
  . را مشاهده كنيدVB .Netتوانيد راهنماي استفاده از   ميGetting Started      با استفاده از قسمت 

محـيـط    كار كنيد در قدم اول بايد        Visual Basicخواهيد با زبان      ايد كه مي          در صورتيكه در ابتدا تعيين نكرده     
Visual Studio 2010 را براي برنامه نويسي با زبان Visual Basicدر ابتداي اين بخش زماني كه بـراي  .    آماده كنيم

خواهيم با آن كـار          را اجرا كرديم يك پنجره ظاهر شده و نام زباني كه مي            Visual Studio 2010اولين بار برنامه    
 . كنيم را تعيين كنيم خواهيم دوباره زباني كه از آن استفاده مي اكنون مي. كنيم را از ما پرسيد

  . را باز كنيدToolsمنوي          
 Import and         روي گزيـنـه      

Export Settingsكليك كنيد .  
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  Visual Studioمحيط برنامه 

با انتخاب گزينه   .  توانيد تعيين كنيد كه تنظيمات كنوني در چه فايلي ذخيره شود                   با استفاده از گزينه اول مي     
 . شود دوم تنظيمات كنوني ديگر ذخيره نمي

  .         روي گزينه دوم كليك كنيد
  . كليك كنيدNext         روي دكمه 

 را توسط گزينه اول ذخيره      Visual Studioها و تنظيمات محيط       توانيد نحوه نمايش پنجره            در اين قسمت مي   
توسط .  ايد برگردد   كنيد و توسط گزينه دوم نيز بازخواني كنيد تا تنظيمات و نحوه نمايش به حالتي كه ذخيره كرده                 

 . اكنون گزينه سوم انتخاب شده است. گردد گزينه سوم نيز تنظيمات به حالت اوليه برمي
  . كليك كنيدNext         روي دكمه 
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  Visual Studioمحيط برنامه 
خواهـيـد     در صورتي كه با چندين زبان مي      .   خواهيم با آن كار كنيم را تعيين كنيم                اكنون بايد نام زباني كه مي     

 Visual Basicدر اينجا بيشتر بـا زبـان         .    را انتخاب نمائيدGeneral Development Settingsكار كنيد گزينه    
 .خواهيم كار كنيم مي

 Visual Basicروي گزينـه              
  .كليك كنيد

 كـلـيـك     Finish         روي دكمه   
  .كنيد

 Visual Basicهائي به زبان        بصورتي است كه به سادگي بتوانيد برنامه       Visual Studio      اكنون تنظيمات محيط    
 . ايجاد كنيد

    . كليك كنيدClose         روي دكمه 


