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 تعریف دیتابیس:

بررررای دیترررابیس تعررراریف مشتهرررف ککرررر رررردع اسرررن کررره مهمتررررین تعررراریف آنررررا میتررروان  ررررار 

 کیل بیان کرد.

Database  :چیست  

 برررره معنرررری پای رررراع  baseبرررره معنرررری اط عرررران و  Dataاز دو کهمرررره هرشترررره ررررردع اسررررن کرررره  

  اع معهومان میبارد .میبارد یعنی پای

ویررررا دیتررررابیس عبررررارن از یررررع منبرررره کشیرررررع اط عرررران اسررررن کرررره میترررروان از آن  هررررن کشیرررررع 

 کرد.نمودن معهومان استفادع 

یرررا  رررامه ترررر میتررروان هفرررن دیترررابیس عبرررارن از سیسرررتم کشیررررع اط عررران برررودع از یرررع یرررا  نرررد 

Table یدهد تا دیتا را کشیرع و دریاشن کند.ساشته ردع و به استفادع کنندع ا ازع م 

 ویا:

دیتررررابس  م موعرررره از معهومرررران شررررام میبارررررد  کرررره  انرررروا  مشتهررررف معهومرررران را  در دسررررترس 

 ما  رار میدهد که اکثرآ در زندهی روزمرع از آن استفادع مینمایم مانند دی رنری.

 ویا:

Database is a collection of data which can provide any information you need; 

in our routine life we some instances of Such as Dictionary . 

 

 وجود دارد که عبارت از  Dataسه نوع 

 

1. Alphabetic Data   اط عان الفبای 

2. Numeric Data    اط عان نمبری 

3. Alphanumeric Data  اط عان ترکیبی 

ترررررمیل دیتررررابیس  Tableد و برررردون ترررررمیل میدهرررر  Tableاسرررراس و تهررررداب یررررع دیتررررابیس را 

 نا مممن اسن.

 خصوصیت دیتابیس: 
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 .دیتابیس دارای دو شصوصین میبارد عبارن اند از

1. Integrity Database 

2. Sherd Database  

Integrity Database  چیست ؟ 

عبررررارن از دیتررررابیس اسررررن کرررره توسررررط یررررع ن طرررره مرکررررزی ادارع و کنترررررول میرررررود و تمررررام 

اررررررد هررررردف اینرررررو  دیترررررابیس  هررررروهیری از  رررررعیفی اط عررررران اط عررررران بررررررمل مرررررن م میب

 میبارد و دارای امنین باال میبارد. 

 تمام شایل های ما برمل من م میبارد یا از  بل تعین ردع میبارد.ویا: 

Sherd Database      چیست ؟ 

عبرررررارن از دیترررررابیس اسرررررن کررررره از یرررررع ن طررررره مرکرررررزی ادارع و کنتررررررول نمیررررررود و تمرررررام 

هررررران میتواننرررررد اط عررررران شرررررود را در آن کشیررررررع و اسرررررتفادع نماینرررررد و دارای  اسرررررتفادع کننررررردع

زیرررررا رررررریمی اسررررن و هررررر اسررررتفادع کننرررردع میتوانررررد برررره آن دسترسرررری  امنیررررن شرررروب نمیبارررررد 

 .یعنرررری رررررریع سرررراشتن تمررررامی یوزرهررررا  برررره دیتررررابیس دسترسرررری میدارررررته بارررررد  .د دارررررته باررررر 

 از این شصوصیان را دارته بارد  هن امیمه دیتابیس را دیزاین میمنیم باید یمی

 

 /Advantages and disadvantages of database :فواید و نواقص دیتابیس

 ذیل است.دیتابیس فواید  زیاد دارد که عمده ترین آن قرار 

 معهومان را میتواند به استفادع کنندع هان  رریع نمود  -１

 دادن  Primary Key از کشیرع اط عان تمراری  هوهیری میرود مث   -２

 صحن معهومان ت مین میرود  -３

امنیررن معهومررران ت ررمین میررررود مثرررال معهومرران معارررران کارمنررردان در یررع دیترررابیس کشیررررع  -４

 .دسترسی به انرا ندارد  اسن و ب ز از مامور مالی کسی دی ر حق

دیترررابیس هرررین نرررو  ن صررران را در کرررار بو رررود نمیررراورد ولررری از ن ررراع تشنیمررری یرررع دیترررابیس 

ان کرررار عوار ررری نمایرررد و آن هرررم سررربب اینمررره اهرررر اسرررتفادع کننررردع هررران اشرررراد میتوانرررد در  ربررر 

 مسهمی نبارد.

 چیست:  Database دالیل استفادع از

 دیتابیس را استفادع میمنیم  رار کیل اسن .از  مواردی که بشاطر آن

1.Compactness:  
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زیاد را در ش ای بسیار کم   یعنی شرردع ساشتن بدین معنی که توسط ای اد دیتابیس میتوانیم معهومان 

 هاردسع کشیرع کنیم. 

2.speed: 

 استفادع از دیتابیس باعث سرعن بشریدن در کار و تهف نردن و ن میرود  

 شایل در الماری و یا دوسیه ها مممن ساعن ها و ن را در بر ب یرد اما توسط دیتابیس  یاشن یعدر مثال: 

 مورد ن ر دسترسی پیدا کرد آسانی و به سرعن به معهومان  به میتوان بسیار

3.currency / up to data: 

 میرساند. دیتابیس سیستم  شوری ارایه دهندع معهومان اسن که کار را در عین زمان به ان ام 

 سطح )موقعیت( در دیتابیس:

ها میبارد به صورن عموم سطح   Objectمو عین اط عان را در دیتابیس نران میدهد و شرق بین 

  عین اط عان در دیتابیس به سه نو  اسن.اط عان یا مو

1.Reality  

2.Meta data 

3.Actual data 

Reality  :چیست 

دشتر و غیرع   ,دیتابیس را دیزاین میمنیم این ساحه میتواند ممتب رامل یع ساحه کاری میرود که برای آن 

 بارد و دارای  ندین بشش میبارد. 

Meta data  :چیست 

یاد میمند مثال معهومان داریم را ه با ممتب دیتا    Meta  dataدیتا را بنام    مه آوری معهومان در بارع

 هویند و رامل بشش های مشتهف میبارد.  Metadataاسن و ن هداری همین دیتا در  دول ها و غیرع را  

 

Actual data  :چیست 

 یاد میرود.  Actual data.دادع بنام    Recordبه   Attributeبرای یع  که  یمن 

 بیس از نگاه دیزاین:دیتا انواع

 دیتابیس به  هار نو  دیزاین ردع میتواند که  رار کیل اسن.
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Hierarchical : 

استفادع   اداران یا ر رع یی عبارن از رمل اصهی دیتابیس ها اسن که در سابق از این نو  دیتابیس در 

 میرد. 

Network : 

ران   ارتباط ابیس های راشه یی اسن که البته یا ربمه یی نمونه  دید دیتابیس اسن این هم یع نو  از دیت

را نام برد که معهومان های دتیابیس ها   Based Serverتوسط انترنن بر رار بارد میتوان از آن  مهه 

 میرود.   Updateدر این سرور کشیرع و  

Relational : 

را  ایم میسازد مث  اهر  یا ارتباطی از این دیتابیس بیرتر استفادع میرود نوعی از دتیا بیس اسن که ارتباط  

از یع دیتابیس استفادع کند پس از نو   یع کمپنی در  ندین والین دشتر دارته بارد که این دشاتر 

Relational  .دیتابیس میتوانند استفادع کنند 

Object oriented 

 بارن از دیتابیس اسن که  هن کشیرع کردن دیتای به ح م زیاد استفادع میرود. ری هرا ع 

 س از نگاه سایز: دیتابیانواع 

１. Personal database 

２. Workgroup database 

３. Relational database 

 

Personal databaseدیتابیس های کو ع که در :.   Ms. Access  .ساشته ردع اسن 

Workgroup database  دیتابیس های متوسط تهیه ردع در :Oracle, MySQL  .میبارد 

Relational database مل ارتباطی تهیه ردع در بیس وسیه اسن بر: عبارن از دیتاSql server 

Microsoft Access : 

آشیس میبارد که برای دیزاین کردن دیتابیس از آن   ن یمی از پروهرام های مربوط به ررکن مایمروساش

 میبارد.  2003,2007,2010,2013,2016,2019ود و دارای ورژن های متفاون مانند استفادع میر

 ویا:

های مایمروساشن آشیس  میبارد که استفادع میرود برای ساشتن دیتابیس که    Applicationاز  مهه 

 را  نیز هم بسازد  DBMS,RDMBSمایمروساشن اکسس میتواند دیستابیس های  



Microsoft Access 2016 16/3/2019 بنام خداوند یکتا 

5 

 

 ویا:

is on of Microsoft office application which is used for database MS access is 

RDMBS and DBMS. 

RDBMS  : 

(Relational Database Management System  رمل پیررشته اسن نسبن به )DBMS   که

 توسط این میتوانیم ساشن ویر ها ساشته میرود مانند    

1- My SQL  2 - SQL Server 3 -  Oracle   

DBMS : 

(Database Management System  )شکل ساده است که توسط   عبارن ازDBMS  

 . ساخته میشود Accessسافت ویر 

 : Microsoft Accessدن  ی باز کر طریقه ها

 وغیرع  Word, Excelمیبارد مانند  Microsoft officeبازکردن این پروهرام مانند سایر پروهرام های  

1. Right click on desktop > new > Ms. Access 

2. Start menu > all programs >accessories > office Ms. access 

3. Run > Ms. Access > enter 

 

 می ویم  Createتابیس شود یع نام را انتشاب کردع و  برای دی  در این ا 
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✓ Quick access toolbar  : 

استفادع   iconبه   دسترسیمو عین دارد  هن زودتر   صفحهعبارن از از نوار اسن که در  سمن باال 

 میرود. 

✓ Menu bar : 

 را ترمیل میدهد.  Menu bar ها با هم یم ا میرود و  iconعبارن از نواز اسن که م موعه  ندین 

✓ Title bar  : 

  رار دارد نام و پسوند پروهرام را نمایش میدهد.  صفحه عبارن از نواز اسن که در باال  

✓ Control bar  : 

 میبارد   ند هزینه  رار دارد داری  صفحهعبارن از نوار اسن که در باال 

 minimize, maximize, close 

                                                                     

✓ Status bar  : 

بررراز رررردع معهومررران  صرررفحهصرررحفه  ررررار دارد را ررره بررره  پررراینعبرررارن از نررروار اسرررن کررره در 

 میدهد.



Microsoft Access 2016 16/3/2019 بنام خداوند یکتا 

7 

 

✓ Table  :یا جدول 

ترررررررمیل میدهررررررد و یررررررا عبررررررارن از م موعرررررره معهوماتیمرررررره  Tableرا  Databaseاسرررررراس 

 رد.موعه سطر ها و ستون ها ترمیل باترتیب ردع اسن که از م 

 ویا  

و  Column یرراد میمنررد و سررتون را بنررام  Table م موعرره از سررطر و سررتون هررا مرررتبط ررردع را بنررام

  .یرراد میمنررد  Tumble, Record, Row, Recordو هم نرران بنررام  Rowسررطر را برره بنررام 

Field :یا ستون 

کالم یا شیهد یاد   مرتبط از م موعه معهومان و یا اط عان که دارای عین نوعین بارد در دیتابیس بنام ✓

 . شرید  ,احسان ,عبدالتواب   ,میمند مانند اسم 

✓ Record  :یا سطر 

 . هویند  Record  یاسطر  را م موعه  ندین دیتا یا اط عان مرتبط   ✓

✓ Character  : 

 کرکتر اسن.  ۴کو مترین معهومان را در دیتابیس بنام کرکتر یاد میمند مث  احمد دارای   ✓

✓ Tableدع مرد. : رامیتوان به دورمل مراه 

 

1. Design view 

2. Data sheet View 

Design view : 

 ها مرشصی میرود.  Datatypeها با   Fieldدر این  سمن تعداد   

Data sheet View  : 

میتوانیم معهومان را ا اشه کنیم   Field  در ا اشه میرود نران میدهد و هم  Recordمعهوماتیمه در هر 

 میدهد. را در حالن ا اشه کردن معهومان نران  صفحه 
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 :Data typeنوعیت دیتا یا  

نوعین اط عاتی اسن که   Data typeآن مرشص رود  datatypeباید  Field بل از ازدیاد دیتا در 

 و غیرع.  ,کابل ,میشواهیم آنرا در کمپیوتر کشیرع کنیم مانند احمد 

 . نوعین دیتا حالن یع ری یا یع  یمن را تعریف میمند   :ویا

Ms. Access 2016 نوع   ۱۲ی داراData type میباشد که قرار ذیل است: 

Short text : 

کرکتر را  بول کردع میتواند  ۲۵۵اسن که ترکیب ردع از نمبر و متن اسن و الی  data type عبارن از 

 کرکتر را  بول کردع نمیتواند.  ۲۵۵و بیرتر از 

Long text  : 

 . کرکتر را  بول میمند  ۲۵۵و ا اشه از   اسن که ترکیب ردع از نمبر و متن اسن  data typeعبارن از 

Numberعبارن از : data type  باین را   ۴برهیرندع ار ام و اعداد اسن والی اسن که در

  بول میمند

Data / time  : 

 معهومان و اط عان را که در برهیرندع تاریخ و ساعن بارد از نوعین دیتا استفادع میرود. 

Currency  : 

ام بی را  بول میمند مانند   ۸و واحد پولی میبارد و الی که در بر هیرندع نمبر  عبارن دیتا تایب اسن  

 شیس و غیرع.  ,معاش

Auto number  : 

توزیه   Fieldاسن که نمبر های اتومان توزیه میمند و یا نمبر مسهسل برای   data typeعبارن از 

 ام بی را  بول میمند.  ۴میبارد و الی   Primary keyمیمند که دارای  

Yes / no  : 

 مععوال برای سواالن استفادع میرود و مورد استفادع زیاد  رار می رد.  اسن که data typeعبارن 

OLY object : 

 اسن که برای ا اشه کردن تصویر استفادع میرود.  data type عبارن از
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Hyperlink  : 

 میرود.  دعاستفااسن که بشاطر ارتباط دادن به ایمیل آدرس و ویب ساین  data typeعبارن از 

Attachment  : 

 . CVها استفادع میرود مانند   documentاسن که برای ا اشه کردن شایل ها و   data typeعبارن از 

Calculation : 

 انتشاب میمنیم.  Calculationآنرا   data typeاستفادع کنیم بناء   Functionsهر هاع در دیتابیس از   

Lookup wizard : 

اسن که معهومان از بل در آن کشیرع میمنیم و یا دیتا تایپ که برای تعین استاندرد   data typeعبارن از  

 . میرود  ها از اینو  نوعین دیتا استفادع 

 

 :  / properties   Field  Data type Properties خصوصیات

1. Short txt 

Field size  اب  انتخ کرکتر  ۲۵۵: تعداد کرکتر ها در این جا تعین میکنیم که میتوان تا

 کرکتر بیشتر در فیلد جا نشود.   ۶کرکتر یعنی از  ۲۵۵کرکتر از   ۶نیم مثال ک

 

 

 

Format  : 

 دیزاین رنگ اندازع وغیرع تطبیق نمایم.  Fieldبا انتشاب این بشش میتوانیم به  

 

 

 

 

اگر خواسته باشیم تمام حروف بزرگ باشد از این سمبول استفاده میکنیم : > 

اگر خواسته باشیم تمام حروف رنگ استفاده نمایم  از این کود استفاده میکنیم   
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 شیهد یع تمس پیش شرض دارته باریم از این کود استفادع مینمایم.اهر بشواهیم در یع 

 

 

mask  : 

پسررررورد برررردهیم و معهومرررران برررررمل یررررع رمررررز  Fieldتوسررررط ایررررن بشررررش میترررروانیم برررره 

نمرررایش دادع ررررود ویرررا میتررروانیم از لسرررن کررره بررراز میررررود آپررررن هرررای دی رررری را انتشررراب 

 نمایم.

 

 

Caption : 

   شود را تغیر بدهیم.  Fieldبا انتشاب این بشش میتوانیم نام  اهری   

 

Default Value : 

 میدهد مث  Field  شرض برای  یمن پیش  

 

 

Validations rule: 

یرررع  رررانون را و ررره میمنررریم مرررث  نمبرررر وارد رررردع در  Fieldبرررا انتشررراب ایرررن بشرررش بررررای  

را نبایررررد  بررررول نمایررررد و امسررررال ایررررن  ۱۰۰بارررررد کررررو متر از  ۱۰۰ایررررن شیهررررد بایررررد بزرهتررررر از 

  وانین را میتوان و ه ساشن.

 

 میشوداز این کود استفاده  Long dateبشکل   باشیم خواسته اگر را تاریخ دفیل در

 اگر خواسته باشیم در یک فیلد یک پسوند دلخوا استفاده نمایم از این کود استفاده میشود

 از این کود استفاده میشود اگر خواسته باشیم متحوا که در وقت تایب کردن بشکل رمز نمایش داده شود

 ندکی مخفص باشدرا تا ا Numberاست اما میخواهیم در ظاهر نمایش دهد  Phoneدر اصل  اسم فلید

 این پسوند را بگیرد. از این کود استفاده میشودمیخواهیم اسم کارمندان را درج کنیم پیش اسم شان 
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Validations text : 

ن اسررررن کرررره بررررا شصوصرررریان برررراال ارتبرررراط دارد درصررررورن کرررره از شصوصرررریا یمرررری از 

رررررط دادع ررررردع شرررر ف ورزی رررررود در ایررررن بشررررش میترررروانیم یررررع مسرررر  مررررورد ن ررررر را 

 درج نمایم تا یوزر از ررط که وارد کردیم درک بیرتر نماید.

 

 

 

Required  : 

 تبدیل نمایم.  yes را باید  NOهای که انتری میمنم شالی باند باید آپرن  Fieldنباید 

Allow zero length: 

و یررررا هررررم از  Spaceرا شررررالی بانررررد میترررروانی از  Fieldیعنرررری اهررررر رشصرررری بشواهررررد یررررع  

 NOبررره    yes هرررن  هررروهیری از ایرررن انهرررا میتررروانیم آپرررش ”“ سرررمبول کرررار می ررررد  ایرررن 

 .تبدیل نمایم

Indexed : 

ر و برررول کنرررد و یرررا شیررر یعنررری تمررررار را   Duplicate ایرررن شصوصرررین تعرررین میمنرررد کررره  

 مرشص کرد. Fieldاین دستور را میتوان در هر 

 : Data type numberخصوصیات  

Field size  : 

 مورد ن ر سایز نمبر را تعین نمایم.  Fieldتوسط این بشش میتوانیم به  
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Format : 

ش انتشاب  نمبر را نران میدهد هم نان میتوانیم از لسن شارمن اسعار را هم در این بش  این شصوصین  

 نمایم. 

Decimal places : 

 تا  ند کرکتر اعراری را  بول نماید  Fieldتوسط این شصوصین تعین میمنم که   

 :  Data type date / timeخصوصیات    

 اسن اما یمی از آن عبارن از   Textتمام شصوصیان این نوعین دیتا مانند  

Format  : 

 سال برمل دلشوا تعین میمنیم.   ,ماع  ,عن سا  ,رمل و یا دیزاین های مشتهف را برای تاریخ 

 :  Data type Currencyخصوصیات  

 یمسان اسن صرف در شارمن شرق میمند.  Textتمام شصوصیان این با  

Format  : 

 AF,”00”میدهد مانند  نشصوصیان نمبر را با واحد پولی اش نرا

 تمام دیتا تایپ ها شصوصیان یمسان دارند تنها در شارمن شرق میمند.
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Lookup: 

عبررارن از معهومرران اسررن در بررارع یررع شیهررد کرره برره رررشص کمررع میمنررد تررا در بررارع شیهررد انتشرراب ررردع  

 معهومان حاصل کند. 

 از این بشش  هن ارتباط دادن  ندین تیبل استفادع میرود. : Relationshipsارتباط یا 

 و ود دارد که عبارن اند از. ارتباطسه نو  

 

1. One to one relation ships 

2. One to many relation ships 

3. Many to many relation ships 

 

１.One to one relationships : 

  هن ارتباط دو  دول مورد استفادع  رار می یرد. 

 یاد میمنند.   One to one relationshipsارتباط یع به یع را 

 دارد. یع محصل کدام صنف را میشواند یعنی صنف با محصل ارتباط یمایع مثال: 

 Primaryارتباط دادع میرود و دارای   Fieldاین اسن که باید هر دو    One to one relationship انون  

Key    .بارد 

 ضرویات این ارتباط: 

1. Two table  

2. Both table ids must have primary key 
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3. Ids must have the same data type 

 

 

２.One to many relationship: 

 مورد استفادع  رار می یرد. ول به  ندین  دول هن ارتباط یع  د 

 .یاد میمند  One to many relationshipارتباط یع به  ند  را 

: محصررررل  نرررردین م ررررمون را در یررررع صررررنف میشوانررررد ارتبرررراط یررررع محصررررل بررررا تعررررداد مثااااال

  ندین اسن.م امین را ارتباط یع به 

 : One to many relationship روریان ارتباط 

1. We must have two tables  

2. Two fields that are the same data type does not get primary key 
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را   Table Mainرا شانه پوری نماید بعد  Table Secondary: تو ه دارته بارید که اول باید  یاداشت

 شانه پوری نماید. 

 

 

 

3. Many to many relationship: 

 یاد میمنند. Many to many relationshipارتباط  ند به  ند را 

 .: ارتباط استادان به محصهین را میتوان نمونه یی از ارتباط  ند به  ند هفن مثال

اصرهی     Tableکه داررته باررید بعد      Tableهای شرعی را انتری هر  ند    Table: اول باید در یاداشات

 .اصهی انتری نماید    Tableتان را انتری نماید اممان ندارد که اول داشل 
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 : Reportگزارش یا  

 معرشی کردن را هویند. ,شبردادن ,اط   دادن ,رایعه

 معموآل به رمل  اپی اسن.ارایه اط عان در بارع یع مو و  شاص که 

هزاررررراتی کررره بررره وسررریهه کمپیررروتر هرررا و نررررم اشرررزار هرررای مربررروط مررری رررروند مررری تواننرررد حررراوی 

از  برررل را بو رررود بیررراوریم دیترررابیس را  تصرررویر هرررا باررررند هرهررراع معهومررران و اط عررران  ,مرررتن

 را بو ود بیاوریم.  Table Reportکسی بدهیم بنا  رورن داریم تا به 
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 .را امادع بسازیم    Table Reportاز  ندین طریق یع   ما میتوانیم 

   Report Wizardرشته در بشش    Menu Createمورد ن ر تانرا انتشاب نماید در    Table:  مثال

 نماید مانند تصویر زیر  دول  اهر میرود.   Clickرا 

 

 .که امادع رد  Reportمراهدع میمنیم که   

 

 : Queryپرسان کردن 
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و رونررررد اسررررتشراج اط عرررران و هم نرررران برررره   Databaseپرررررس و  ررررو کررررردن اط عرررران از 

ندارررررته باررررریم   Tableیرررراد میمننررررد تررررا زمانیمرررره   Queryکررررار هیررررری اط عرررران را بنررررام 

 م نان برای ا را محاسبان هم استفادع میرود.این بشش استفادع نمایم و ه نمیتوانیم از

 :ویا

بررررین اسررررتفادع کننرررردع و  Queryود ویررررا هررررم بررررا اسررررتفادع از برررررای دسررررتور دادن اسررررتفادع میررررر 

 ساشن ویر هفت و میرود.

 انواع کیوری:

 :انواع کیوری عبارت اند از

1. Select query 

2. Duplicate query 

3. fine unmatched 

4. make table 

5. append Query 

6. update Query 

7. crosstab Query 

8. delete Query 

 

 طریقه استفاده از این بخش:

رفتدددده   Menu Createبایددددد تیبددددل داشددددته باشددددیم  بعددددد در  نخسددددتدر قدددددم 

کدددرده  پن ددددره بددداز میشدددود کدددده بایدددد تیبددددل  Query Design Clickبعددددز گزینددده 

 .نمایداظافه  زیرپن ره  مورد نظر را انتخاب کرد و دیتا دیبل را در

 

Select query: 

 استفادع میرود. Tableعبارن از  کیوری اسن که برای انتشاب معهومان از 

 :۱مثال 

از نمرررایش دهرررد ررررور  میررررود   tاهرررر شواسرررته بارررریم کسرررانیمه حررررف اول اسرررم رررران مرررث  بررره 

 .این کود استفادع میرود 

Like "t*" 
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 :۲مثال 

رررررو  میررررود نمرررایش  n اسرررم رررران بررره حررررف مرررث  حررررف  اشیررررنیمه اهرررر شواسرررته بارررریم کسرررا

 .دهد از این کود استفادع میرود 

Like "*n" 

 

 

 

 

 

 :۳مثال 

 ویا هم میتوانیم همزمان دو یا بیرتر از دو اسم را  ست و نمایم مانند تصویر زیر 

 

="omar" Or "tamim" 

 

 

 

 

 

 

 

 :۴مثال 

 هم میتوانیم کرد از این رمل استفادع orو یا هم از ررط  
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 :۵مثال 

در شیهرررد  Criteriaهرررر رررررته را  ررردا نمرررایم بررررای اینمرررار در  سرررمن    Tableمیخدددواهیم در 

Major  ررته مورد ن ر را نورته بعدآ انرا ثبن کرد. 

 

 

 نتی ه:
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 :۶مثال

کدداری جمددر  در اخددرین فیلددد  اضددافهیعنددی فددی  را بددا  Extraرا  Feesمیبخددواهیم  

 .این چونین کود را می نوسیم
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 نتی ه:

 

 

 :۷مثال

میخددواهیم از یددک جدددول یددک قسددمت مشددخص از تدداریخ  زنددرا انتخدداب نمددایم ماننددد  

 تصویر زیر.

 

 

 

 :8 مثال
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 به معاران کارمندان ا اشه نمایم 20 %میشواهیم توسط شورمول کیل  

Extra salary: [fees]*20/100+[fees] 

 یع نام دلشوا اسن میرود انرا اسم دی ری هم هکارن.  Extra salary :توجه

 

 

 

 

 

 

 نتی ه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از معاران کاهش بیاید از این شورمول کیل استفادع میمنیم. 10 %: هرهاع بشواهیم از 9مثال
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Total: [fees]*-10/100+[fees] 

 یع نام دالشوبرای شیهد اسن  Total :توجه

 

 نتی ه: 

 

 

 

 

 

 

 : ۱۰مثال 

 بصورن دالشوا میتوانیم شیصدی معاران را تعیین کنیم Queryتوسط این 

total: [fees]*[enter your choice number]/100+[fees] 

 

 :۱۱مثال 
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توسرررط ایرررن شورمرررول میتررروانیم یرررع رررررط تعیرررین نمرررایم مرررث  کسرررانیمه از کابرررل هسرررتن معررراش 

 .رود  ۱۰۰ران  مه 

Result: IIf([Province]="Kabul",[Fees]+100) 

 

 

 

 

 

 : ۱۲مثال

شیصرررررد و کسرررررانیمه از  ۲۰شیصرررررد  کسرررررانیمه از مرررررزار هسرررررتن  ۱۰کسرررررانیمه از کابرررررل  هسرررررتن 

 شیصد معاش ران کم رود . ۳۰لوهر هستن 

 

Result: IIf([province]="kabul",[fees]-

[fees]/100*10,IIf([province]="Mazar",[fees]-

[fees]/100*30,IIf([province]="Logar",[fees]-

[fees]/100*30,[fees]))) 

 

 نتیجه:  
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 : ۱۳مثال

  Nameمیشررواهیم بررا اسررتفادع اسررن 

 . ست و نمایم

 [Search the Name] 

 

 

 

 

 : ۱نتی ه 

 

 : ۲نتی ه 

 

بررره همینطرررور میتررروانیم  در هرررر شیهرررد مرررورد ن رررر از ایرررن کرررود اسرررتفادع نمرررایم بررررای  یاداشااات:

  ست و کردن

 .ست و نمایمتوانیم به اینطور هم  و یا هم می
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 :14مثال

 .اسن نمایش بدهد  ۵۰۰یا مساوی به  های که بزرهتر و  feesمیشواهیم  

 

نررررران بدهررررد تنهررررا ع مرررره را برررررعمس را  ۵۰۰اهررررر بشررررواهیم کررررو متر و یررررا مسرررراوی از 

 (>=مینمایم )

 :  14مثال

  .را نمایش بدهد  ۹۰۰و  ۵۰۰میشواهیم شیس های بین 

Between 500 And 800 

 

 

 

 

 

 میتوانیم از یوزر  یمن را ب یرم.و یا  ۸۰۰الی  ۵۰۰یا میتوانیم  بین مث   و

Between [std fees] And [end fees] 

 

 

 

 

 

Duplicate query : 
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 عبارن از کیوری اسن که معهومان هم رمل را نران میدهد 

 .و ود دارد و غیرع Tableمثال:  ند احمد در 

 

Find unmatched query  : 

ر دی رررررر  Tableرا نررررررران میدهدکرررررره در  Tableری اسررررررن کرررررره اط عرررررران از کیرررررروعبررررررارن 

 .مرابهن و یا و ود ندارته بارد 

Make table quire : 

اسرررتفادع از کیررروری  البتررره برررانمرررایم  ا ررراشه  Tableبرررا اسرررتفادع از ایرررن بشرررش مرررا میتررروانیم یرررع 

نمرررایم مرررا میتررروانیم  تو ررره داررررته باررررید  رررون ماتنهرررا از کیررروری نمیتررروانیم یرررع تیبرررل  دیرررد ا اشررره

 . تیبل را ا اشه نمایم make table quireاز بشش 

 ویا:

اسررتفادع کننرردع  شواسررن  رردا هانرره میبارررد  ن ررر برره و یفرره ایررن بشررش  سررت و معهومرران در یررع تیبررل 

 .اسن 

 طریقه استفاده: 

اول بایرررد یرررع کیررروری برررا شیهرررد  سررراشن کررره شیهرررد میشرررواهم معررراش را برررا ا اشررره کررراری  مررره  

رشتررره پن ررررع   Make table quireدر بشرررش  یمکررره ایرررن کرررود را نوررررت د از ایرررنعررر بنمرررایم 

میررررود در بشرررش اول نرررام یرررع تیبرررل کررره  دیرررد ای ررراد میررررود بایرررد نرررام بررره آن دهررریم بعرررد  بررراز
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 Clickنمرررایم  بعررردا کیررروری را کشیررررع نمرررایم بعرررد بررراالی کیررروری  OK  Click  بررراالی دکنررره

نمایررررد تررررا تیبرررل  دیررررد ای رررراد  Run Clickبشرررش مانننرررد رررررمل زیررررر در  زیرررررکرررردع در  سررررمن 

 رود 

 

 مینمایم که شیهد مورد ن ر همراع با تیبل مورد ن ر ا اشه ردع اسن در تصویر زیر مراهدع 

 : /Append Queryاضافه کردن 

 ا رراشهبااسررتفادع از ایررن بشررش میترروانیم معهومرران را از یررع تیبررل هرشترره و در یررع تیبررل  دیررد دی ررر 

تیبررل اصررهی وارد نمررایم در کرراپی تیبررل هررم تغیررران وارد میرررود ارتبرراط بررا  تغیررران اهررر در منبرره  نمررایم

 .دارد 

 ویا 

 .از این بشش برای ا اشه کردن .و یم ا کردن دیتا یع تیبل به تیبل  دید استفادع میرود 

 طریقه کار: 
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اشته آنررررا ا ررراشه  در دیرررزاین تیبرررل اول رشتررره شیهرررد هرررای آنررررا کررراپی کرشتررره ویرررع تیبرررل  دیرررد سررر 

میمرررررنم و  Numberکررررره و رررررود  دارد انررررررا تبررررردیل بررررره  AutoNumberمیمنررررریم ودر  سرررررمن 

را انتشرررراب نمنرررریم بعررررد در  سررررمن کیررررور  Primary Keyمتو رررره باررررریم در تیبررررل دومرررری 

کیررررور رشترررره  Append Queryاد کررررردع بعرررردآ در  سررررمن   پرررراینرشترررره و تیبررررل اصررررهی را در 

میمررررنم کیرررروری را  Clickرا  OKحرررراب میمررررنم وبعررررد و دکمرررره و تیبررررل دومرررری کرررره سرررراشته ر انت

 .یکشیرع میمنم  در آشر دیدع میرود که دیتا تیبل اولی ا اشه ردع اسن در تیبل دوم

 

Update Query : 

 استفادع میرود  Tableدر  تغیران  و  اسن که برای ا اشه نمودن Queryعبارن از 

 ویا :

ص را تبررردیل نمرررایم و یرررا معررراش یمررری کارمنرررد اسرررم یرررع ررررش Tableاهرررر شواسرررته بارررریم در 

 .استفادع میرود  Update Queryرا از 

نمررررایم اول کیرررروری را ای رررراد کررررردع بعررررد تیبررررل  Ahmadرا تبرررردیل برررره  Tamimاسررررم   :۱مثااااال

 Clickتنهررررا یررررع   Updateمررررورد ن ررررر را ا رررراشه در کیرررروری نمررررایم بعررررد برررراالی هزینرررره 

 .ا اشه میرود مانند تصویر زیر  Update نمایم  بعد در بشش کیوری این کزینه

 



Microsoft Access 2016 16/3/2019 بنام خداوند یکتا 

31 

 

 

 

 نتی ه:

 

 : ۲مثال

 اسم یع کارمند را تغیر دهیم مانند تصویر زیر IDمیشواهم با استفادع از 

 :3مثال

 میشواهیم با استفادع از نام شیس یع کارمند  را تغیر دهیم مانند تصویر زیر 

 

 

 

 

 

 :  4مثال

 برابر شیس انها را تعین نمایم   مانند تصویر زیر میشواهم همزمان از تمامی کارمندان را یع  
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 :4مثال

ترررراریخ   آوردع کررررورس را مررررد ن ررررر هرشترررره می ررررویم اهررررر هررررر ررررراکرد کرررره شرررریس شررررود را  

 هم  به روز رسانی مینمایم  آنرامعاش   یتحویه

 یعنی

 میشواهم با استفادع از نام کارمند تاریخ انرا تغییر دهیم مانند تصویر زیر

  

 تصویر زیراشغانی را و ه نمایم مانند  ۵: میشواهیم  از شیس راهردان مثال

[Table info].[fees]-5 

 .اسم تیبل اسن  Table info: یاداشت

 

 

Crosstab Query : 

عبررارن از کیرروری اسررن کرره برررای نررران دادن هررر شیهررد بصررورن  داهانرره  مررورد اسررتفادع    ررررار 

 می یرد.

 ویا 
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تیبررل شررود بایررد ای مررا اسررتفادع  میرررود  و تو رره دارررته باررریم  کرره بایررد در برررای ش صرره کررردن  تیبررل هرر 

 حد ا ل سه شیهد و ود دارته بارد 

 ویا

انتررری  حررد از ایررن بشررش برررای شرر ص سررازی تیبررل اسررتفادع میرررود میترروانیم یررع تیبررل بررزر  کرره برری 

 دارته بارد انرا ش صه نمایم  و هم نان میتوانیم محاسبه را هم ان ام دهیم

 رز استفاده :ط

مررررایم بعررررد  کیرررروری را برررراز نمررررایم و تیبررررل مررررورد اول تیبررررل دارررررته باررررریم  و انتررررری داشررررل آن ن 

نمرررررایم ترررررا ایرررررن دو  Crosstab Query Clickن رررررر را وارد کیررررروری نمرررررایم بعرررررد بررررراالی 

 بشش در کیوری ا اشه رود 

  

 

 .در این  سه ن ته  مه ممد ن ر هرشته رود 

Column, Row Heading, Value 

 

Column: 

باشددددد  Columnایددددن بخددددش بددددرای نمددددایش فیلددددد اسددددتفاده میشددددود یعنددددی  

 .یعنی بشکل عنوان 

Row Heading: 

 Row ایددددن بخددددش بددددرای نمددددایش فلیددددد اسددددتفاده میشددددود یعنددددی بشددددکل 

Heading یعنی سطر وار. 

Value : 

ی از ایرررن بشرررش بررررای شیهرررد هرررای اعرررداد اسرررتفادع میررررود میترررواینم  از یرررن بشرررش از عمهیررره هرررا

max, min, sum... استفادع نمایم 



Microsoft Access 2016 16/3/2019 بنام خداوند یکتا 

34 

 

در اعرررررداد اسرررررتفادع  Valueیمبرررررار اسرررررتفادع میررررررود از  Columnدر هرررررر شیهرررررد از  :توجاااااه

 بی نهاین استفادع میرود  Row Headingمیرود ش ط یمبار و از 

 

Column> 1 Heading 

Row Heading> >>>>>>> 

Value> 1 

 

 :1مثال

م موعرررره معاررررران را  مرررره نمررررایم  ماننررررد   ,عرررراشپرررراینترین م  ,میشررررواهیم  بهنرررردترین معرررراش 

 تصویر زیر کار میرود 

 

پدددداینترین معددددا  و دیگددددر  ,بلندددددرین معددددا  ,:مشدددداهده میشددددود کدددده م موعدددده معاشددددا  نتیجههههه

 مانند تصویر زیر بخش ها درست کار شده است

 

 

 

Delete Query : 

 استفادع میرود.  Tableها در Recordعبارن از کیوری اسن که برای از بین بردن وحکف 

 :1مثال

 .میشواهیم  به اساس نام یع ریمارد را حکف نمایم 
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 :  2مثال

 یع ریمارد مرشص را حکف نمایممیشواهم به اساس نام و ررته ان  

 

 

 : 3مثال

هرررر هررراع شواسرررته بارررریم ن رررر بررره رررررته اسرررم اررررشاص را حرررکف کنررریم از ایرررن شورمرررول 

 .استفادع میرود 

Between [std date] And [end date] 

 

   :4مثال

 یع و یا  ندین ریمارد که عین معاش بارد حکف نمایم Salaryمیشواهم به اساس 
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[type the salary to delete] 

 

 

 :پروژه 

 ,: پرررزع شروررری کمپیرروتر را مررد ن ررر هرشترره  کرره ازسرره بشررش ترررمیل ررردع اسررن نوعیررن  ررنسمثااال

 مه را میشواهیم باهم  مه نمایم میبارد این ه  . و تعداد شروش از  نس , یمن  نس

 طرز استفاده:

 ,ID, Item, Priceای رراد کرررد کرره میشررواهم رررامل ایررن شیهررد هررا بارررد  Tableاول بایررد یررع 

Quantity  

 بعد از ای اد تیبل انتری نماید و بعد از انتری کیوری را ای اد نماید 

 کردع و کیوری را کشیرع نماید. ین کود را درجو تیبل مورد ن ر را ا اشه نماید و در شیهد اشر ا

Result:[Price]*[Quantity] 

 

Price اسن.:  یمن یع  نس 

Quantity از یع  نس به  ی تعداد شروشته ردع اسن :. 

Result :Price  رب Quantity  ردع اسن و م موعه شروش یع  نس را نمایش میدهد. 
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 : Formشکل دادن یا 

ع کرررردن و ا ررراشه کرررردن معهومررران و غیررررع اسرررتفادع بشرررش بسررریار مهرررم اسرررن کررره بررررای مرررراهد 

 میرود.

نمایرررد  ا ررراشهدر ح ی رررن شرررورم بررررای اسرررتفادع کننررردع ا رررازع میدهرررد ترررا معهومررران را مرررراهدع و 

 و هم نان میتوانید از شورمول هم در این بشش استفادع نماید.

 :Formطریقه های مشاهده 

 کرد. را مراهدع Formبه صورن عموم به سه طری ه میتوان 

1. Design View 

2. Form View 

3. Layout View 

 

1- Design View :   

 .تصویر و غیرع Header, Footerدر این حالن رمل صحفه مرشص میرود مانند 

 

2. Form View  : 

 : معهوماتیمه میشواهیم در شورم  ا هزین رود.مث  حالتی اسن که برای ا اشه کردن معهومان استفادع میرود 

3. Layout View : 

 این یع شورم استفادع میرود مانند ارشاص به کدام رمل در شورم نمایش دادع رود وغیرع.یزبشاطر د  
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 : Form propertiesخصوصیات  فورم یا 

Format : 

 رمل  و دیزاین شورم را به عهدع دارد دارای بشش های کیل میبارد.

✓ Caption : 

 ارد.د  رار Tittle barنام  اهری را برای شوم میدهد و یا نامیمه در 

✓ Default View : 

 رمل نمایش شورم اسن که هر رشص را در یع صفحه  داهانه نران میدهد. 

✓ Continues: 

 یعنی اسم ارشاص رامسهسل در یع صفحه نمایش میدهد. 

✓ Allow form view: 

 این شصوصیان صحفه را برمل شورم نمایش میدهد. 

✓ Allow datasheet view : 

 میدهد  ان دول نر صفحهاط عان را برمل 

✓ Picture: 

 ما بیاوریم. صفحهتوسط این بشش میتوانیم تصویر را در روی 

 

✓ Picture tilling: 

یر را  نررد بررار  نرردین تصررویر را درپههرروی هررم  رررار میدهررد در صررورتیمه سررایزش کررم بارررد یررع تصررو 

 تمرار میمند.

✓ Picture alignment: 

 رار ب یرد.م  مو عین تصویر را تن یم میمند یعین در کدام  سمن شور
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✓ Picture link: 

کرره در منبرره تصررویر بیایررد در تصررویر هررم  تغیررران ارتبرراط تصررویررا برره منبرره اش نررران میدهررد. هررر  

 میاید. تغیران 

✓ Picture imbed : 

 اصهی اش ارتباط ندارد.تصویر به منبه 

✓ Picture size mode: 

 حالن های سایز تصویر را نران میدهد که  رار کیل اسن.

✓ Stretch:  

 .شورم را می یرد  صفحها انتشاب این شصوصین تصویر کرش پیدا میمند.مممل ب

✓ Zoom: 

 اندازع تصویر را بزر  میسازد اما به اندازع تمام صحفه شورم بزر  نمیسازد. 

✓ Width : 

 شورم را نران میدهد که به  ی اندازع بارد. صفحهعرض 

✓ Auto center: 

 میتوانیم انتشاب کنیم. yes.noرار میدهد که با   هصفحمو عین شورم را نران میدهد در وسط  

✓ Auto resize: 

 این شصوصین ا ازع میدهد که شورم را بزر  و کو ع ساشته بتوانیم یا شیر 

 

✓ Fit to screen: 

 شورم را برابر به اسمرین پروهرام نران میدهد. 

✓ Border style: 

 د.با انتشاب این شصوصین در اطراف شورم  وکان بو ود میای 

✓ Sizeable : 
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 .یعنی سایز  هار  وکان شورم را دلشوا انتشاب کنیم

✓ Navigation button : 

 رررار دارد بارررد یررا  صررفحه پرراینبررا انتشرراب ایررن شصوصررین نررران میدهررد دکمرره هررای کرره در  سررمن 

 شیر.

✓ Dividing lines : 

هرم  ردا از و صررف توسرط یرع شرط   شرورم نرران دادع ررود  صرفحههر هراع بشرواهیم کره اشرراد در یرع 

 از این دستور استفادع میمنیم. هردد 

✓ Scroll bar : 

بررره کررردام ررررمل باررررد اش ررری ویرررا عمرررودی هرررر کررردامش کررره الزم  صرررفحهیعنررری شرررود مررررور هرررر 

 بود انتشاب میمنیم.

✓ Control box : 

 ,Close ,minimizeعبررررارن از دکمرررره هررررای کنترررررول کننرررردع شررررورم اسررررن کرررره عبررررارن 

maximize .میبارد 

✓ Close button : 

غیررررر شعررررال بارررررد از ایررررن شصوصررررین اسررررتفادع  Close buttonهرهرررراع بشررررواهیم در شررررورم 

 میمنیم.

✓ Maximize: 

 .را غیرع شعال میسازد  صفحه maximizeاین شصوصین دکمه  

✓ Moveable: 

بررره  صرررفحهایرررن شصوصرررین طررروری اسرررن کررره برررا انتشررراب اش شرررورم میتوانرررد از یرررع  سرررمن  

  سمن دی ر  ابل انت ال بارد.

✓ Data: 

وسرررط ان شصوصرررین میتررروان تعیرررین نمرررود کررره اشرررراد نداننرررد   ررردر در شرررورم معهومررران ررررامل ت 

 ردع اسن.

✓ Data entry : 
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هررری شرررورم را نرررران بدهرررد یرررا برررا انتشررراب ایرررن شصوصرررین میتررروان تعیرررین کررررد کررره آیرررا معهومررران  ب

 شیر.

✓ Allow addition: 

شررررورم هررررا  در بررررا انتشرررراب ایررررن شصوصررررین میترررروان تعیررررین کرررررد کرررره آیررررا رررررشص میتوانررررد  

 .معهومان را ا اشه کند ویا شیر

✓ Allow deletion: 

 .یعنی رشص ا ازع دارد که دیتا را حکف کند و یا شیر 

✓ Allow edit: 

 .کسی ا ازع دارد در شورم تغییرا بیارد یا شیر آیااین شصوصین تعیین میمند که  

✓ Form wizard: 

شرررورم تهیررره و ترتیرررب کنررریم . وررررمل و بررره برررا اسرررتفادع از ایرررن طری ررره میتررروانیم معهومررران را ررره  

 .دیزاین  دول را در بر می یرد 
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✓ Columnar: 

مانند   نران میدهد. صفحهرا در یع   رشصاین دیزاین هررشص را بطور  داهانه نران میدهد یع  

 تصویر زیر 
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✓ Tabular  : 

 هر هاع این دیزاین را انتشاب کنیم  ندین نفر را در یع صحفه نمایش میدهد.

 

✓ Data sheet : 

 نمایان میرود.  Data sheetبا انتشاب این دیزاین شورم ما برمل   
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✓ Justified : 

 به رمل من م و تن یم ردع نران میدهد. صفحهبا انتشاب این دیزاین هر رحص را دریع 

 

 

１- Design View : 

 
✓ Text Box : 

زیر و طرز   تصویر یم مانند میمن  استفادع Text Box هر هاع بشواهیم کدام شورمول را کار کنیم بناء از 

 . استفادع آن
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✓ Label: 

 استفاده میکنیم. Labelاز   Formبرای نوشتن متن یا عنوان در  

 

 

 

 

 



Microsoft Access 2016 16/3/2019 بنام خداوند یکتا 

46 

 

 :نتیجه

 

✓ Command Button: 

 ماننررد عبررارن از دکمرره ایسررن کرره بررر روی شررورم ای رراد میرررود و و ررایف شرراص را برره پرریش میبرررد  

 رود هرشی ی و برمل کود شع  برمل هرشیگ کار مینمایم.دع میرمل کیل. و به دو رمل استفا

 

 

 

 :۱مثال

 نرردین دکمرره را ای رراد نمررایم تررا  زودتررر برره  ریمررارد  Command Buttonمیشررواهیم بررا اسررتفادع از  

 .ها دسترسی دارته باریم
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Categories: 

１.Record navigation: 

 رامل اشتیاران کیل اسن.د که به عهدع دار Recordاین دستور  ست و را باالی  

✓ Find next : 

 میرود.هر هاع بشواهیم سطر بعد را دریاشن کند از این دستور استفادع 

✓ Find Record:  

 

 هر هاع بشواهیم یع سطر را در یاشن کنیم از این دستور استفادع میرود.

✓ Go to first record: 

 .رود دع میهر هاع بشواهیم به سطر اول برویم از این دستور استفا
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✓ Go to next record: 

 .هر هاع بشواهیم به سطر بعدی برویم از این دستور استفادع میرود  

✓ Go to previous record: 

 هر هاع بشواهیم به سطر  بهی برویم از این دستور استفادع میرود. 

２.Record operation: 

 .عمهیان باالی سطر ها را به عهد دارد اشیتاران  کیل

✓ Add new record: 

 سطر  دید را در شورم ای اد میمند. 

✓ Delete record: 

 برای حکف کردن سطر از شورم استفادع میرود  

✓ Duplicate record : 

 برای این که از یع سطر مرابه بسازد از این بشش استفادع میرود.

Print record : 

 برای  اپ کردن سطر از این دستور استفادع میرود 

✓ Save record: 

 سطر از این دستور استفادع میرود. کردن برا کشیرع 

✓ Undo record: 

 بشواهیم عمل  ان ام ردع شنثی رود از این دستور استفادع میرود. 

３.Form operation: 

 عمهیان را باالی شورم ان ام میدهد و دارای دستور های کیل اسن.  .４

✓ Apply form filter : 

 برای ت زیه کردن شورم استفادع میرود.

✓ Close form: 

 ی بسته کردن شورم استفادع میرود برا 

✓ Open form : 

 برای باز کردن شورم استفادع میرود و نام شورم را انتشاب میمند.

✓ Print form : 
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 .اپ کردن شورم استفادع میرود برای  

✓ Print current form : 

 برای  اپ کردن شورم که شع  کرسر باالیش اسن استفادع میرود.

✓ Refresh form data : 

 ازع ساشتن شورم استفادع میرود.رای تب

５.Report operation: 

 ان ام میدهد رامل دستوران کیل اسن. Reportعمهیان را باالی هزارش یا  

✓ Mail report: 

 

 هر هاع بشواهیم هزارش را به کدام مر ه دی ر سند هنیم از این دستور استفادع میرود. 

Open report : 

 .میرود برای باز کردن هزارش استفادع 

✓ Preview report : 

 برای نمایش هزارش  بل از  اپ استفادع میرود.

✓ Print report: 

 برای  اپ کردن هزارش استفادع میرود. 

✓ Sent report to file: 

 .برای ارسال هزارش در یع شایل استفادع میرود مثال ویب ساین  

６.Application: 

 برای شارچ ردن از پروهرام استفادع میرود. 

７.Miscellaneous : 

اسررتفادع میرررود رررامل اشتیرراران هررر هرراع سررطر برره حیررث تمرراس تیهفررونی و غیرررع اسررتفادع رررود از ایررن دکمرره 

 کیل اسن.

✓ Auto dialer: 

 .رشص استفادع میرود به رمل اتومان میبارد  بهبرای تیهفون کردن  

✓ Print table : 
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 .برای  اپ کردن شورم برمل  دول استفادع میرود 

✓ Run macro : 

 .استفادع میرود  Macroای ی ا ربرا

✓ Run query : 

 میرود.برای ا رای کیوری استفادع 

Command Button :کود کار نمایم. میشواهیم برمل حل 

 .های مورد  رورن را رسم نماید   Buttonن ر به  رورن 

１. Button  های ترسیم ردع را به هر یع نام بدهید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Code Builderرا انتشرراب نمایررد و بعررد  Build Eventو  نمایررد  Clickرایررن    Buttonبرراالی  .２

کررود بنویسررم اهررر     Buttonبرراز رررود  تررا بترروانیم برره هررر  Visual Basicانتشرراب نمایررد تررا صررحفه 

 .کردن باز رود  Clickو یا تیبل با  شورم بارد یا کیوری

ز در تصرررویر زیرررر مرررراهدع میمنیرررد کررره بررررای هرررر دکمررره کرررود نوررررته رررردع اسرررن  رررون مرررا ا

 از این کود استفادع میرود  شورمکار هرشتیم  برای باز کردن  مشور

DoCmd.OpenForm 

 اهر کیوری بارد از این کود استفادع میرود 

DoCmd.OpenQuery 

 اهر راپور بارد از این کود استفادع میرود 

DoCmd.OpenReport 

 اهر تیبل بارد از این کود استفادع میرود 

DoCmd.OpenTable 
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 کردع و کود مینویسم   Button    Click:  برمل  داهانه  هر یاداشت

     Buttonهررررا را کرررره در یررررع شرررروم ا اشرررره کررررردن  و ررررن برررراالی هررررر   Buttonتو رررره: ایررررن 

Click  نمایررررد رررررما را برررره همررررا ن شررررروم میبرررررد امررررا در ان شررررورمButton   و ررررود نرررردارد کرررره

دسترسررری  بررره همررره شرررورم هرررا هررریمن  هرررن  ررررما را بررره دهررره شرررورم هرررا برهررررن دهرررد یرررا ببررررد 

Button   هررررا را هرررراپی هرشترررره و در همرررره شررررورم هررررا ا رررراشه نمایررررد و ازسررررر در کررررود بنویسررررد

 . ون با کود ساب ه ارتباط نمی دارته بارد 

 

Tab control  وSub form/Sub report  : 

 Tab control باز کنیم بناء از   Formرا از طریق یع   Formهر هاع بشواهیم  ندین  

 ها و کیوری ها استفادع میرود    Formبرای انتشاب   Sub form/Sub reportستفادع میرود و ا

تا بتوانیم   Sub form/Sub reportو   Tab control: این دو دکمه الزم یع دی ر اسن یعنی یاداشت

 ای اد نمایم.   Formیع  

 :  Tab controlضروریات  

1. Table 

2. Query 

3. Form 
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 ریقه استفاده :ط

 را انتشاب نماید. Tab controlبروید و  Form designسمن در   .１

 انرا ترسیم نماید. صفحهرا انتشاب نماید و بعد در  صفحهیع  سمن  .２

 نماید  insertن ر به  رورن که  ند شورم دارید به همان اندازع صحفه را  .３

هررررر میرررررویم برررررای  Propertiesنمایررررد در در  Clickمررررورد ن ررررر رایررررن  صررررفحهبرررراالی هررررر  .４

 یع نام دلشوا را درج میمنیم. حهصف

 

 

و  آوردع مرررشص  صررفحهکررردع و مرروس را برراالی  Sub form/Sub report Clickحررال برراالی  .１

 .ترسیم نمایم  دلشوارمل رنگ سیاع را می رد و در  سمن  صفحه

  اهر میرود و شورم را انتشاب میمنیم. Subform wizardبعد از ترسیم آن  .２
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م نمرررودع و در ان مرحهررره میتررروانیم کیررروری و یرررا شرررور Next Clickه هزینررر  در تصرررویر زیرررر بررراالی

 مورد ن ر را انتشاب نمایم.

 

 

مزایررا ایررن شررارم  رررد در تصررویر زیررر مررراهدع میرررود کرره  هررار شررورم مررورد ن ررر در یررع شررارم ا رراشه 

 هانرره میترروانیم همزمرران هررر بشررش را  رردا ,ایررن اسررن کرره میترروانیم  همزامرران انتررری نمررایم  در تیبررل 

 .مراهدع نمایم

Hyperlink: 

شررود ارتبرراط دهرریم میترروانیم لنررگ  درصررفحهیررع سرراین را  Linkبررا اسررتفادع از ایررن بشررش میترروانیم  

 ساین را باز نمایم
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web browser control  : 

صررفحه شررود نمررایش بررا اسررتفادع از ایررن بشررش میترروانیم یررع سرراین مررورد ن ررر  بطررور زنرردع در شررود 

 .دهیم

 

 

Option Group:  

مو ررروعان محتهرررف بررراز ررررود  Buttonداررررته بارررریم و برررا هرررر  Buttonهرررر هررراع بشرررواهیم  نررردین 

Form, Query, Table  و غیرررع ازGroup Option  اسررتفادع میرررود برردو طریررق میترروان ایررن

 عمهیه را ان ام دهید برمل هراشیگ و دی ر آن برمل کود 

 ویا 

 تشاب ردع و دی ر غیرع انتشاب ردع میبارد.می انعبارن از دکمه اسن که رامل دو حالن اسن ی

 :Option Groupطریقه استفاده از 

１.Option Group  را ازMenu د انتشاب و در صحفه ترسیم کر 

در پن رع براز  رردع اهرر طبرق دلشروا  یرا نرام کیروری و یرا نرام شرورم هرا را درج میمنریم کره در این را نرام .２

 یرهای شورم را درج کردم  مانند تصویر ز
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در مرحهرره بعرردی دو هزینرره و ررود دارد  ررروید نمایررد تررا وارد مرحهرره بعرردی  OKرا   Nextمرره دک.３

شررورم نمررایش دادع رررود رررما در  در کرره برررای رررما پیرررنهاد میمنررد کرره بطررور پرریش شرررض کرردام  اسررم

 رود هزینه دوم را انتشاب نماید. دادعاین مرحهه اهر نمیشواید برمل پیش شرض نمایش 

 

 

نمررایش دادع رررود  ماننررد  رز نمررایش دکمرره هررا و ررود دارد کرره برره کرردام دیررزاینعرردی طرر در مرحهرره ب.４

 تصویر زیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررررای آپررررن هرررروپ میررردهیم بررررای بهترررر درک   Labelدر ایرررن مرحهررره یرررع نرررام دلشررروا یعنررری .５

 .نماید  Finish Clickدی ران و بعد باالی دکمه 
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 را انتشاب نماید   Build Event دع  وکر Clickردع راین  آمادع Buttonباالی .６

７.Macro builder  را انتشاب نماید وEnter  را شرار دهید مانند رمل زیر 

 

کررردع و هرریمن مرحهرره را ا رررا  Click رایررن ررردع  آمررادع Buttonبعررد برره هیمنطررور برراالی هررر .８

 مینمایم.

هررای مررورد ن ررر دیررزاین رررد حررال برراالی  Buttonمررراهدع میرررود  

 نماید رما را به همان شورم میبرد  Button Clickهر 

را  Option Groupیادارررن: برررای سررهولن بیرررتر رررما هرریمن 

کراپی هرشتره  ودر تمرامی شروم هرای دی رر هرم ا اشره نمایرد ترا بتوانیررد 

از آن شررورم هررم برره ایررن شررورم و دی ررر شرروم هررا دسترسرری دارررته 

 بارید 
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ف اسررتفادع میرررود ماننررد تعررین  نیسررن مشتهرر  اسررتفادع دوم آپرررن هررروپ : ازایررن بشررش برررای و ررایفو 

 ها میبارد وامسال اینها 

 

Rectangle : 

بررا اسررتفادع از ایررن بشررش میترروانیم برررای شیهررد هررای شررود یررع اسررتایل یررا یررع شررریم ) وکرران( را ا اشرره 

 نمایم

 

 

 

 

Page Break: 

 ریمارد یع رشص را تنها پرنن نمایم ا استفادع از این بشش میتوانیم  ب

 

 

combo box: 

بررا اسررتفادع از ایررن بشررش میترروانیم یررع لسررن از  بررل امررادع ررردع  را ماننررد یررع لسررن در شررورم نمررایش 

 .دهیم و ازآن استفادع نمایم
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List box: 

 .لسن نمایش دهیم یعبا استفادع از این بشش میتوانیم  معهومان شود را برمل 

 

 

 

 

Unbound object frame: 

 ,paint, word, excelمیترررروانیم از پروهرررررام هررررای دی ررررر ماننررررد  ن بشررررشبررررا اسررررتفادع از ایرررر 

Photoshop, power point ررراملیررع  رردول یررا تصررویر وامسررال اینهررا را  و غیررر پروهرررام هررا 

 ن.م اکسس نمایم ن ر به ن ر به  رورپروهرا

 

 

bound object frame: 

غیررررع بررررمل  عمرررس وکرررردن  ررردول  ا ررراشهاسرررن امرررا   Unbound object frameهماننرررد 

preview form  اسررن یعنرری اولdesign view  رسررم کررردع بعررد در بشررشform view  رشترره و

 .کرد  ا اشهباالی آن راسن کهع کردع و میتوانیم مطابق دلشوا هر  یز را 

 

 

Image: 

Image: 

 با استفادع از این بشش میتوانیم یع ویا  ندین تصویر دلشوا را وارد شورم کرد 
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