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 1صفحه: 

 یهای اطالعاتتحلیل و طراحی بانکسرفصل دوره آموزشی 

 های اطالعاتیسرفصل دوره آموزشی تحلیل و طراحی بانک
 

 مقدمه
 د؟یدار  ازین ییزهایبه چه چ دیموضوع جد کی یر یادگی یکه برا دیاموضوع فکر کرده نیتا به حال به ا ایآ 
 است؟ یموثر بر انتخاب شما شامل چه موارد عوامل 
 د؟یادچار تزلزل شده یآموزش ریراه مس یهاانهیتاکنون در م ایآ 
 ایآ ... 

 
 ییهادست سواالت را مطرح کرد، چالش نیاز ا یتعداد قابل توجه توانیم دیجد ریمس کیدر  یر یادگیحرکت و  یط در

و  یکامال شخص یهر فرد تا حدود یتوانمند ای قهیبنا بر سل ایافراد مختلف، مشترک باشد و  انیکه ممکن است م
 متفاوت باشد.

 بگذارم: انیبا شما در م یر یادگی نهیرا در زم امیشخص ی  صرفا مدل فکر  ،یر یگفارغ از هرگونه جهت خواهمیابتدا م در
 

 یمندعالقه .1
 ،یاست. اگر صرفا برحسب کنجکاو یمندعالقه نه،یزم نیدر ا تیعامل موفق نیتر ادعا کنم که مهم توانمیجرات م به

که به جز  دیمطمئن باش دیکن یر یادگیاقدام به  یگر ید یزشیرانگیهر عامل غ ایاجبار و  ان،یتوسط اطراف یاقبال عموم
 دتانیعا یز یناآگاهانه، چ یاز انتخاب یناش یهاو استرس هابا فشار یر یو درگ تانهیسرما یهدر دادن وقت و حت

 نخواهد شد.
 هم باشد! یفرد یهایمتناسب با توانمند ستیبایم یمندکه عالقه دیتوجه داشته باش دیبا البته

 

 ریشناخت درست مس .2
اضطراب  ،یموجب سردرگم ییرهایمس نیمناسب، حرکت در چن راهیاز ملزومات و فقدان طرح و نقشه یآگاه بدون

 خواهد شد. یر یادگیتوقف در  ایو  یاصل ریموجب انحراف از مس یحت یو اتالف وقت و گاه

 

 مناسب یمنابع آموزش .3
( گر ید یآموزش یهر محتوا ای لمیکتاب، ف ،یمناسب )دوره آموزش یمرجع آموزش کیگونه که همان یر یادگی ریمس در
روند  نیا تواندینامناسب م یاز آن، انتخاب منبع شتریب دیشا ایکند، به همان نسبت و  فایرا ا زورینقش کاتال تواندیم

 را به دنبال داشته باشد. یو مطالب آموزش میغلط از مفاه رداشتب یهانهیرا دچار اختالل کرده و از آن بدتر زم
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 2صفحه: 

 یهای اطالعاتتحلیل و طراحی بانکسرفصل دوره آموزشی 

 ییبایشک .4
منطق ضرب  ای یچند رقم ایجمع اعداد دو  کیتکن ستیدشوار و زمانبر است! شما قرار ن ،یر یادگی ندیفرا دیکن باور

. اگر تیاست و نه کم تیفیدارد ک تیچه که اهم)به هر شکل ممکن( آن یر یادگی ریمس ی! در طدیر یبگ ادیاعداد را 
 اریبس اریبس یاز اطالعات اما به عمق ییایبا در  دیهست یاهآموختدانش ر،یمس انیدر پا دیکن یر یادگی یسرعت را فدا

 .زیناچ
با افراد  سهیخود را در مقا یعلم یماندگعقب ستیباینم چگاهیکه ه دیخاطر داشته باشهمواره به یروند آموزش در
 د،یکه شما هست یگاهیدرست در جا یها هم روز آن دی. مطمئن باشدیبا دور زدن زمان جبران کن ،یاو حرفه شرویپ

 .انددهیرس یگاهیجا نیدراز مدت به چن در وقفه،یکامل و تالش ب یقرار گرفته بودند اما با آگاه

و  یر یادگیاز فلسفه آموزش و روند  تانیبرا ستیقرار ن جانی. در اکیستماتیاست گام به گام و س یندیفرا یر یادگی
 ابدییو تکرار تکرار تکرار تحقق م نیتمر  نیتمر  نیتمر  قیصرفا از طر  یر یادگیکه  میبگو خواهمی... صحبت کنم، فقط م

 تیو تکرار به موفق نیو چند مرتبه تمر  نیبا چند یو تکرار و افراد نیبار تمر  نیبا چند یو صد البته ممکن است فرد
 برسند.

  

 یاطالعات یهابانک یو طراح لیتحل یدوره آموزش درباره
و  لیرا با عنوان تحل یادوره آموزکیتا در مجموعه ن میبر آن شد ،یاطالعات یهابانک یایقدرتمند به دن یورود یبرا

 .میکن یز یر طرح تانیبرا یاطالعات یهابانک یطراح
 دیآشنا خواه هاسیتابیو د یارابطه یاطالعات یهابانک یطراح هیمباحث و اصول اول نیتر دوره شما با ساده نیا در

 .دیانتخاب کن زیانگجذاب و شگفت یایدن نیتان را در ادلخواه ریمس دیشد تا در ادامه بتوان
 باشد: ریز  یرهایاز مس یکیادامه راه در  یمناسب برا اریبس یپیش نیاز  تواندیدوره م نیا

  و  یسینویکوئرTuning یاطالعات یهابانک 
 یاطالعات یهابانک تیر یمد (Database Administration) 
 یو مباحث هوش تجار  تاید لیتحل (Business Intelligence) 
 مدیریتی یداشبوردها یطراح 
 برنامه نویسی 
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 یدوره آموزش نیا یهاسرفصل
 افزار نرم یانصب درست و حرفه آموزشSQL Server 
 یارابطه یاطالعات یهادر مدل بانک هیاول فیو تعار  هیپا میمفاه (RDBMS) 

o ست؟یداده چ گاهیپا 
o ست؟یچ تیموجود 
o رکورد، جدول و ... لد،یف میبا مفاه ییآشنا 

 

 سیتابید یطراح مراحل 
o سیتابید کی یبا مراحل طراح ییآشنا 
o هایازمندین لیو تحل ییشناسا 
o یاطالعات یهادر بانک یطرح مفهوم یاجرا 
o با نمودار  ییآشناERD 
o سیتابید یساز در مدل یو اساس هیپا ینمادها یمعرف 
o ارتباطات یبندو مفهوم درجه هاتیموجود انیارتباط م 
o به چند و چند به چند( کی ک،یبه  کی) یاانواع ارتباطات در مدل رابطه یبررس 
o هاداده تیبا قواعد جامع ییآشنا 
o هاداده تیانواع قواعد جامع یمفهوم یبررس 
o یبا مفهوم آنومال ییآشنا 
o اطالعات( یروز رسانها )درج، حذف و بهداده یدستکار  اتیدر عمل یآنومال ریتاث 
o ست؟یچ یساز نرمال 
o 1در سطح  یساز چگونه نرمالNF شود؟یانجام م 
o 2در سطح  یساز چگونه نرمالNF شود؟یانجام م 
o 3در سطح  یساز چگونه نرمالNF شود؟یانجام م 

 

 یکاربرد سیتابید نیچند یطراح 
ابزار  نی، به شما چندManagement Studioموجود در  Database Diagramبخش عالوه بر استفاده از ابزار  نیدر ا
 یهااگرامیو د یکیز یو ف یمنطق ،یمفهوم یو طراح یساز ابزارها مدل نیکرد. استفاده از ا میخواه یمعرف ازیرا ن گرید
را هم در  یساز نرمال ندیبخش فرا نیدر ا نیخواهد کرد. همچن ترتر و جذابساده اریرا بس یارابطه یهاسیتابید

 کرد. میخواه یمختلف، بررس یوهایاز سنار  کیهر  یازاگانه و بهسطوح سه
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  در  یاطالعات یهابانک یمعمارSQL Server 
o Data File  وLog File ست؟یچ 
o مفهوم  یبررسPage  وExtent 
o به اطالعات در  ینحوه دسترسSQL Server 

 

 در  سیتابید یساز ادهیپSQL Server 
o در  سیتابید جادیاSQL Server 
o سیتابید کی یهایژگیو یبررس 

 

 جداول در  یساز ادهیپSQL Server 
o جداول در  جادیاSQL Server 
o مفهوم  یبررسData Type 
o انواع  یبررسData Type یعدد 
o انواع  یبررسData Type یارشته 
o انواع  یبررسData Type  و زمان خیتار 
o انواع  ریسا یبررسData Type 

 

 در  تیقواعد جامع یساز ادهیپSQL Server 
o DEFAULT Constraint 
o CHECK Constraint 
o PRIMARY KEY Constraint 
o UNIQUE Constraint 
o FOREIGN KEY Constraint 

 

 دستور SELECT  درSQL Server 
o دستور  یبررسSELECT آن در  یو اجزاSQL Server 
o Join ست؟یچ 
o انواع  یبررسJOIN  درSQL Server 

 

 زبان  یمعرفDML  درSQL Server 
o دستورات  یبررسINSERT ،UPDATE  وDELETE  درSQL Server 



  

 

www.nikamooz.com 
 

 5صفحه: 
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و هم به روش  یا Wizardو  یژوالیصورت ودوره هم به نیا، در SQL Serverمرتبط با  یمطالب آموزش ی: تمامتوجه
 آموزش داده خواهد شد. یپتیاسکر 

 

 ست؟یک یبر شهیش یمدرس دوره مهد

 .کندیکار م SQL Serverبا  یاسال است که بصورت حرفه 10از  شیدوره است که ب نیمدرس ا یبر شهیش یمهد

 یدوره ها مدرس SQL Server آموز کیدر ن 
 یکتاب آموزش مبان سندهینو SQL Server 2017 )در دست چاپ( 
 یدولت یهادر سازمان سیسال سابقه تدر  10 یدارا 
 مختلف  یکننده دورهها برگزارSQLServer یدولت یدر سازمانها 
 مشاور SQLServer یدولت یدر سازمانها 
 ،مدرس و مشاور  متخصصSQL Server سیتابید شرفتهیو مباحث فوق پ 

خواهند قدم اول را در ورود به ه افرادی است که میژدوره ویاین 
توجه نمایید که این  ،بردارند نویسی دنیای بانک اطالعاتی یا برنامه

 دوره برای افراد حرفهای طراحی نشده است.


