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 های این آموزشسرفصل 
 چه کاربردی دارد؟  View چگونه است؟ اصال SQL Server در View نحوه ساخت و استفاده از  •
 , INSERT , UPDATE چگونه تغییر می کنند؟ نحوه استفاده از دستورات SQL Server رکوردها در  •

DELETE 
 به چه شکل است؟ SQL Server تهیه و بازیابی نسخه پشتیبان در •
 کلید اصلی چیست و در یک جدول کلید اصلی چه کاربردی دارد؟ •
 کلید خارجی چیست و چه کاربردی در جداول و بانک اطالعاتی دارد؟ •
 …ول وآشنایی اولیه با مفاهیم بانک اطالعاتی مانند فیلد، رکورد، جد •
 SQL Server و گشتی در محیط  SQL Server آشنایی با محیط •
 چگونه یک بانک اطالعاتی و جدول ایجاد کنیم؟  •
 از جداول استخراج کنیم؟ SELECT چگونه اطالعات یا رکوردها را با استفاده از دستور •
 چگونه است؟  SQL Server در SELECT کاربردهای دیگر دستور •
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 مدرسین این دوره آموزشی چه کسانی هستند؟
 

گذار و مدیرعامل نیک آموز[ فرید طاهری ]بنیان   
 

 مدیرعامل شرکت فناوری اطالعات نیک آموز 
گذار وب سایت نیک آموز بنیان   
پرداز محصوالت آموزشی ایده  

های تدریس نوین و جذاب به مدرسین آموزش سبک   
 متخصص دیجیتال مارکتینگ 

نویس سی شارپ وبرنامه   SQL Server 
های مالی و اداری گر سیستم طراح و تحلیل   

 مشاور کسب و کارهای اینترنتی 
 

 [ ایمدرس و متخصص حرفه   SQL Server]    مسعود طاهری  
 مدیر واحد بانک اطالعاتی و هوش تجاری شرکت نیک آموز 

 رئیس واحد دیتابیس شرکت پرداخت نوین سداد )وابسته به بانک ملی( 
 کارشناس ارشد تحلیل و طراحی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

(PECco). 
 .در شرکت مهندسی رایورز SQL Server مشاور

 در نیک آموز  SQL Server 2017 Performance & Tuning مدرس دوره
 High Availability with SQL Server 2017 مدرس دوره

 مدرس دوره هوش تجاری در نیک آموز 
های بزرگ های و ارگان های متعدد برای سازمان برگزاری دوره   
ها و  های تخصصی بانک اطالعاتی و هوش تجاری برای سازمان انجام پروژه 

 نهادهای بزرگ 
رس و مشاورمتخصص، مد   SQL Server  و مباحث پیشرفته بانک اطالعاتی 

 


