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 آشنایی با کامپیوترها و برنامه ریزی آن ها:  فصل اول .1

 ؟ کامپیوتر چیست .1.1

 تاریخچه ، تعاریف و سازمان کلی .1.1.1
 نسل بندی کامپیوترها .1.1.1.1
 مفاهیم سخت افزار و نرم افزار .1.1.1.1
 اجزای کامپیوتر شما!  .1.1.1.1

 کامپیوتر چگونه مسئله حل می کند؟ .1.1.1

 برنامه ریزی کامپیوترها  .1.1

 های برنامه نویسیپیدایش و طبقه بندی زبان  تاریخچه برنامه ریزی ، .1.1.1

 طبقه بندی سطحی زبان ها .1.1.1
 زبان های سطح پایین .1.1.1.1

 زبان ماشین .1.1.1.1.1

 زبان اسمبلی .1.1.1.1.1
 ان های سطح میانیزب .1.1.1.1

 Cزبان  .1.1.1.1.1

 ++Cزبان  .1.1.1.1.1
 زبان های سطح باال .1.1.1.1

 زبان جاوا .1.1.1.1.1

  #Cزبان  .1.1.1.1.1
 دیگر زبان ها و سطح آن ها .1.1.1.1

 شیوه های برنامه نویسی  .1.1.1
 شیوه  نوشتن برنامه هاهرج و مرجی و بی نظمی در  .1.1.1.1
 سیر توسعه و پیدایی شیوه های منظم .1.1.1.1
 (سلسله مراتبیزیرروالی )برنامه نویسی  .1.1.1.1
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 (یا عمل گرا برنامه نویسی رویّه ای )ساخت یافته .1.1.1.1
 برنامه نویسی مدوالر )ماژوالر( .1.1.1.1
 شی گرا برنامه نویسی .1.1.1.1

 ، تفسیر و اشکال زدایی برنامه ها(ترجمهزبان ماشین )به نحوه تبدیل کدها  .1.1.1
 مترجم ها و مفسرها زبان های برنامه نویسی  .1.1.1.1

 رابط های برنامه نویسی  .1.1.1
 رابط متنی .1.1.1.1
 رابط گرافیکی .1.1.1.1

 شیوه ایجاد برنامه برای حل یک مسئله   .1.1

 ها  : حل گام به گام مسئلهها نو برای حل مسئله  دیدگاه .1.1.1

 ی مسئله(داده ها و خواسته هانیازمندی ها )تعیین   .1.1.1

 طرح نقشه حل و تحلیل مسئله .1.1.1

 طراحی الگوریتم ها .1.1.1
 حل الگوریتمی مسئله چیست؟ .1.1.1.1
 گوریتمی مسائللمورد استفاده در حل اساختارهای  .1.1.1.1

 ترتیب .1.1.1.1.1
 انتخاب  .1.1.1.1.1

 تکرار .1.1.1.1.1
 الگوریتم ها عالئم مورد استفاده در .1.1.1.1

 : فلوچارت ها عالئم هندسی .1.1.1.1.1

 عالئم نوشتاری : شبه کدها .1.1.1.1.1
 بهینه سازی الگوریتم ها .1.1.1.1
 چند مسئله و الگوریتم حل آن ها .1.1.1.1

 با کامپیوتر پیاده سازی الگوریتم ها .1.1.1
 گرامر زبان های برنامه نویسی .1.1.1.1
 کدنویسی و برنامه سازی  .1.1.1.1

 چند زبان ؛یک برنامه .1.1.1.1.1
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 برنامهاجرا ، تست و کنترل آماده سازی ،  .1.1.1
 فرایند آماده سازی و اجرای برنامه با کامپیوتر .1.1.1.1
 فرایند تست و کنترل برنامه  .1.1.1.1

 نگهداری و نوسازی برنامه هامستند سازی ،  .1.1.1

 نگاهی به فصل بعد  .1.1

  فصل چکیده  .1.1

 ، برنامه های ساده سی پالس پالسی ++Cالفبای زبان فصل دوم :  .1

 و برنامه های سی پالس پالسی  ++Cویژگی های زبان ،  ++Cو  Cتحلیل بر   .1.1

   ++Cو Cتاریخچه زبان های برنامه نویسی  .1.1.1

 سی پالس پالس یک زبان سطح میانی  .1.1.1

 سی پالس پالس یک زبان دو رگه .1.1.1

 سی پالس پالس یک زبان دارای انواع داده ای  .1.1.1

 سی پالس پالس یک زبان کوچک .1.1.1
 ++Cکلمات کلیدی  .1.1.1.1

 سی پالس پالس یک زبان قابل حمل .1.1.1

 دیگر خصیصه ها .1.1.1

 و دستورالعمل های آن ها   ++C مشترک برنامه های خصیصه  .1.1.2

  ++C برنامه هایایجاد، کامپایل و اجرای های محیط   .1.1

 ++Cانواع کامپایلرهای  .1.1.1

 در سیستم عامل ویندوز   ++Cاجرای یک برنامه کاربردی  .1.1.1

 ++Cو صفات آن ها در  انواع داده ها  .1.1

 داده های اصلی )اولیّه(  .1.1.1

 اندازه داده های اصلی .1.1.1

 فات داده های اصلی ص .1.1.1



5 

 

   ++C ذخیره داده ها و مفاهیم حافظه در برنامه های  .1.1

 متغیرها .1.1.1

 نام گذاری متغیرها .1.1.1

  ++Cتعریف متغیرها در  .1.1.1

 متغیرها  مقدار دهی .1.1.1

 ثوابت، تعریف و مقدار دهی آن ها .1.1.1

  ++Cگرهای زبان عمل .1.1

 چیست؟ عملگر چیست؟ عملوند .1.1.1
 و سه سه یی عملگرهای یکانی و دودویی .1.1.1.1
  محاسباتی و عملگرهای منطقیعملگرهای  .1.1.1.1

  ++Cانواع عملگرها و عملوندهایشان در   .1.1.1
 عملگرهای های ریاضی  .1.1.1.1
 عملگرهای منطقی و مقایسه ای  .1.1.1.1
 )منطق گزاره ها(های بیتیعملگر .1.1.1.1
 دیگر عملگرها .1.1.1.1

 ترکیبی  یعملگرها .1.1.1.1.1

  ++Cعبارات محاسباتی و منطقی و تقدم عملگرها در  .1.1

 ت محاسباتی اتشکیل عبار .1.1.1

 عملگرها در عبارات محاسباتی تقدم  .1.1.1

  ++Cمعادل سازی انواع عبارات جبری در زبان .1.1.1

  عبارات منطقی: تشکیل ، معادل سازی و تقدم عملگرهای منطقی در عبارات منطقی .1.1.1

 تغییر تقدم عملگرها  .1.1.1

 نکاتی پیرامون بهتر نوشتن برنامه ها  .1.1.1

 سی پالس پالسیاولین برنامه  نوشتنو  ++Cخروجی استاندارد درچاپ درورودی و دریافت از  اشیاء .1.1
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 مفاهیم دریافت از ورودی و چاپ در خروجی در علم برنامه نویسی  .1.1.1

  ++Cخروجی و ورودی استاندارد در  .1.1.1

  coutشی  .1.1.1

  cinشی  .1.1.1

 دیگر دستورات ورودی  و خروجی   .1.1.1

 : چاپ یک عبارت ساده در خروجی ++Cنوشتن اولین برنامه در  .1.1.1

 تعمیم اولین برنامهتحلیل  .1.1.1

 : جمع دو عدد ++Cدومین برنامه در  .1.1.2

 تحلیل و تعمیم برنامه دوم .1.1.2

 چند برنامه کوچک سی پالس پالسی دیگر  .1.1.12

  Cنگاهی به دستورات ورودی و خروجی در زبان   .1.2

 printfتابع  .1.2.1

 scanf تابع  .1.2.1

  Cدیگر توابع ورودی و خروجی در  .1.2.1

 نگاهی به فصل بعد  .1.2

 چکیده فصل .1.12

  ++Cدر  (تکرار و ساختارهای تصمیمحلقه های ) دستورات کنترلیفصل سوم:  .3

 در حل مسئله ( تکرار و تصمیم ترتیب، کنترل )فلسفه وجودی   .1.1

 «برو به» برنامه نویسی با  .1.1.1

  انواع کنترل ها  .1.1.1
 ترتیب .1.1.1.1
  تکرار .1.1.1.1
 تصمیم .1.1.1.1
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 همه مسائل حل می شوند! .1.1.1

 ترتیب؛ ساختار پیش فرض اجرای برنامه  .1.1

 حلقه های تکرارکنترل برنامه با  .1.1

 حلقه های تکرارکنترل برنامه با  .1.1.1

  forحلقه تکرار  .1.1.1

  whileحلقه تکرار  .1.1.1

  do … whileحلقه تکرار  .1.1.1

 حلقه های تکرار تو در تو .1.1.1

 استفاده کنیم؟ از کدام حلقه تکرار .1.1.1

 حلقه های تکرار در برنامه های کاربردی .1.1.1

 ساختارهای تصمیمکنترل برنامه با   .1.1

  if تک انتخابی ساختار تصمیم شرطی .1.1.1

   else  ...if  دو انتخابی ساختار تصمیم شرطی .1.1.1

  switch چند انتخابی ساختار تصمیم شرطی  .1.1.1

 ساختارهای تصمیم تو در تو .1.1.1
   if … else ifیاس های  متوالی با ق .1.1.1.1

 از کدام ساختار تصمیم استفاده کنیم؟ .1.1.1

 ساختارهای تصمیم در برنامه های کاربردی .1.1.1

 دیگر دستورات کنترلی مرسوم: دستورات انتقال کنترل غیر شرطی   .1.1

 breakدستور  .1.1.1

  continueدستور  .1.1.1

 gotoدستور  .1.1.1

 چکیده   .1.1
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 و کالس های حافظه  توابعارم: هفصل چ .1

 و جبر توابع در ریاضی  .1.1

 توابع در برنامه نویسی  .1.1

 فواید استفاده از توابع در برنامه نویسی  .1.1.1

 و اصطالحات مرتبط با آن  برنامه های دارای تابعجنبه های یک تابع و سازوکار  .1.1.1
 جنبه اعالن و تعریف تابع .1.1.1.1
 جنبه فراخوانی تابع  .1.1.1.1

 انواع شیوه های فراخوانی توابع .1.1.1.1.1

 فراخوانی توابع با مقدار .1.1.1.1.1.1

 فراخوانی توابع با ارجاع .1.1.1.1.1.1
 گومان ها و نوع های بازگشتی توابع  پارامترها، آر .1.1.1.1

  ++Cاجزای تشکیل دهنده یک برنامه  .1.1.1

 با یک یا چند تابع در برنامه محلی  ++Cامه های شکل برن .1.1.1

 تطابق توابع در برنامه نویسی و ریاضی  .1.1.1

 و متغیرها انوا ع توابع حوزه   .1.1

 متغیرهای محلی .1.1.1

 متغیرهای عمومی)سراسری( .1.1.1

  محلیتوابع  .1.1.1

 توابع سراسری .1.1.1

 و به کار بستن آن ++Cکتابخانه استاندارد  .1.1.1

 نحوه استفاده از انواع توابع در برنامه  .1.1.1

 و استفاده از آن در برنامه   ++Cپیاده سازی یک تابع در   .1.1

 توابع بدون پارمتر .1.1.1
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  توابعی تک پارامتری .1.1.1

 توابع چند پارامتری  .1.1.1

 نوع  بازگشتی توابع  .1.1.1

 سربارگذاری توابع   .1.1

 توابع بازگشتی .1.1

 برای حل مسئلهو قدرتمند بازگشتی یک ابزار مفید  .1.1.1

 و سازوکار توابع بازگشتی تفکر بازگشتی در حل مسائل  .1.1.1

 از توابع بازگشتینمونه هایی  .1.1.1
 فاکتوریل .1.1.1.1
 حاصلضرب و توان  .1.1.1.1
 ب.م.م  .1.1.1.1
 دنباله اعداد فیبوناچی .1.1.1.1
 برج های هانوی .1.1.1.1

 روش های بازگشتی و تکرار  مقایسه .1.1.1

 معایب بازگشتی  .1.1.1

 توابع کتابخانه ای   .1.1

 سباتی ریاضی اتوابع مح .1.1.1

 دیگر توابع  .1.1.1

 تمرینی مهیجپیاده سازی توابع کتابخانه ای؛  .1.1.1

 کالس های حافظه  .1.2

 مفاهیم اولیه کالس های حافظه و معرفی کالس های حافظه .1.2.1
 حوزه مکان و زمان  .1.2.1.1

 کالس حافظه اتوماتیک  .1.2.1

 کالس حافظه ثبات  .1.2.1
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 کالس حافظه استاتیک  .1.2.1
 استاتیک محلی .1.2.1.1
 استاتیک عمومی .1.2.1.1

 ی برنامه سازی ساخت یافته کاربردیپیش به سو .1.2

 چکیده  .1.12

 فصل پنجم: آرایه ها و رشته ها  .1

 ذخیره سازی داده ها امری مهم و ضروری در برنامه نویسی  .1.1

 ذخیره داده های مختلف  .1.1

 داده های هم نوع .1.1.1

 داده های غیر هم نوع .1.1.1

 )آرایه های تک بعدی یا خطی(و مقدار دهی اولیه به آن ها  ++Cتعریف آرایه ها در   .1.1

 تعریف آرایه  .1.1.1

 طول آرایه ها .1.1.1

 پالس پالس  آرایه ها در حافظه در سی شدننحوه ذخیره  .1.1.1

 مقدار دهی اولیه آرایه ها  .1.1.1

 عملیات روی آرایه ها .1.1

 دسترسی به عناصر یک آرایه  .1.1.1

 )پیمایش آرایه ها(ذخیره داده ها در آرایه و بازیابی آن ها  .1.1.1

 آرایه ها و توابع  .1.1.1

 مرتب سازی آرایه ها  .1.1.1
 مرتب سازی حبابی .1.1.1.1
 مرتب سازی انتخابی .1.1.1.1
 مرتب سازی درجی .1.1.1.1
 مرتب سازی الیه ای .1.1.1.1
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 جست و جو در آرایه ها .1.1.1
 جست وجوی خطی .1.1.1.1
 جست و جوی دودویی .1.1.1.1

 عملیات دیگر .1.1.1

 آرایه های چند بعدی  .1.1

 آرایه دو بعدی)ماتریس( .1.1.1
 تعریف و مقداردهی اولیه  .1.1.1.1
  ++Cنحوه ذخیره شدن آرایه های دو بعدی در حافظه در  .1.1.1.1
 دسترسی به عناصر ماتریس  .1.1.1.1
 بازیابی آن ها )پیمایش ماتریس ها(ذخیره داده ها در ماتریس ها و  .1.1.1.1
 ماتریس ها و توابع  .1.1.1.1
 عملیات روی ماتریس ها .1.1.1.1
 کاربرد ماتریس ها در حل مسائل .1.1.1.1

 آرایه ها با ابعاد باالتر .1.1.1
 تعریف و مقدار دهی اولیه .1.1.1.1
 پیمایش  .1.1.1.1

 رشته ها؛ آرایه ای از کارکترها  .1.1

 رشته چیست؟  .1.1.1

 نیاز به رشته ها در برنامه نویسی .1.1.1

 تعریف و مقدار دهی اولیه رشته ها  .1.1.1

 رشته ها و توابع  .1.1.1

  (پردازش رشته هاکار با رشته ها ) .1.1.1
 خواندن و چاپ کردن رشته ها .1.1.1.1
 دسترسی به کارکترهای یک رشته .1.1.1.1
 تعیین طول رشته .1.1.1.1
 کپی کردن رشته ها .1.1.1.1
 چسباندن رشته ها به یک دیگر .1.1.1.1
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 مقایسه رشته ها .1.1.1.1
 خذف یک یا چند عنصر از رشته .1.1.1.1
  ++Cتوابع کتابخانه ای پردازش رشته در  .1.1.1.2

 آرایه ای از رشته ها  .1.1.1
 تشکیل آرایه ای از رشته ها .1.1.1.1
 جست و جوی رشته ای در آرایه  .1.1.1.1
 افزودن وکاستن رشته ای در آرایه  .1.1.1.1
 ویرایش رشته ای در آرایه  .1.1.1.1
 چاپ آرایه ای از رشته ها  .1.1.1.1

 پروژه دفترچه تلفن   .1.1

 ای کاربردیبرنامه نویسی از حل مسئله ساده تا برنامه ه .1.1.1

 دفترچه تلفنسند نیازمندی های پروژه بررسی  .1.1.1

 فلوچارت برنامه دفترچه تلفن .1.1.1

 پیاده سازی توابع  .1.1.1

  mainپیاده سازی تابع  .1.1.1

 اشکال زدایی و بهینه سازی کد پروژه .1.1.1

 توسعه و تکمیل پروژه  .1.1.1

 هداری پروژه اانتشار و نگ .1.1.2

 چکیده   .1.2

 پیوست ها

 ویژوال استدیومایکروسافت محیط توسعه مجتمع  پیوست الف: .1

 روی سیستم عامل ویندوز مایکروسافت ویژوال استدیونصب و راه اندازی یک نسخه از  .1.1

 معرفی قسمت های مختلف محیط کاری  .1.1

 تحت کنسول و ذخیره آن  ++Cایجاد یک پروژه برای نوشتن، اشکال زدایی، کامپایل و اجرای برنامه های   .1.3

 (Tracingاجرای خط به خط کدها و دنبال کردن برنامه ) .1.1
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 اجرای کدهای جزوه   .1.1

 و رفع  با آن ها نویسی خطاهای برنامهانواع پیوست ب:  .1

 خطاهای دستوری .1.1

 خطاهای منطقی  .1.1

 خطاهای زمان کامپایل  .1.3

 خطاهای زمان اجرا  .1.1

  ++Cپیوست پ: سرفایل های کتابخانه استاندارد  .3

 ++سی استانداردِکتابخانه   .1.1

 کتابخانه قالب استاندارد .1.1

  C  استانداردِکتابخانه  .1.1

  ++C , Cپیوست ت: کلمات کلیدی زبان های  .1

 و یونیکدپیوست ث: کدهای اسکی  .1

 منابع و مآخذ

 منابع التین .1

 منابع فارسی .1

 وب سایت ها .3
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