
 

 ترتت حیذریه علوم پسضکی دانطگاه و توسعه آهوزش پسضکی اتهرکس هطالع - یهعاونت آهوزض
 

 ورهفرم طرح د 

                                                                                                                                                                                                       

 کاهپیَتر : ًام درس
 ًظری 2 ٍاحد: تعداد

علَم  تحصیلی: رشتِ
 آزهایشگاّی

  هقطع تحصیلی داًشجَیاى:
 کارشٌاسی پیَستِ

 هحل برگساری: 
-ساختواى کالسْا

skill lab 

  هدرس:
سیدُ ًاّید  خاًن 

 سیدحسٌی

 9387-89تحصیلی دٍم ًیوسال

 
 .شًَد هی آشٌا َیي اطالعاتًظری ٍ عولی علن رایاًِ ٍ فٌاٍری ّای ً هفاّین با در پایاى ایي ٍاحد درسی داًشجَیاى ّدف کلی درس:

 
 

ضواره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

اهذاف هیانی  )رئوس 

 هطالة(

اهذاف ویژه )تر اساس سه حیطه اهذاف آهوزضی: 

 ضناختی، عاطفی، رواى حرکتی(

طثقه هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

هواد و وسایل 

 آهوزضی

زهاى 

 )دقیقه(جلسه
 ارزضیاتینحوه تکالیف دانطجو

1 16/11/1397 

تاریخچه آضنایی تا 

 پیذایص کاهپیوتر و 

هفاهین اولیه  فناوری 

 اطالعات و ارتثاطات

 دانشجو بتواند

 حیطه ضناختی:

 اًَاع کبهپیَتزّب را تَضیح دّذ. .1

را  شای اصلی کبهپیَتزّبی ؽخصیعخت افشارّب ٍ اج .2

 تَضیح دّذ.

ّاب  را ثذاًاذ ٍ لولدازد هى ّاب را     Input Unit اًَاع  .3
 تَضیح دّذ.

ّب  را ثذاًذ ٍ لولدازد هى ّاب را   Output Unit  عاًَا .4
 تَضیح دّذ.

 حیطه عاطفی:
ثاِ درط تَجاِ داؽایِ     ثب اؽاییب   در ٌّگبم تذریظ   .1

 .ثبؽذ
 .در هجبحث هطزح ؽذُ هؾبرکت فعبل داؽیِ ثبؽذ .2

 ضناختی

 عاطفی

 عخٌزاًی،

 پبعخ، ٍ پزعؼ

 گزٍّی ثحث

 ایت ثزدٍ
 هبصیک

 ٍیذئَ پزٍصکیَر
 کیبة، 
ًزم افشار 

Power point 

121 

پزعؼ ٍ پبعخ در 
 -اًیْبی کالط

ههبدگی ثزای جلغِ 
 هیٌذُ

 

                                                 

 گردش علمی، آزمبیطی  –پرسص و پبسخ  –حل مسئله  –هی کوچک، نمبیطی گرو –ای توانذ ضبمل: سخنرانی، مببحثهیبدگیری می –روش یبددهی   


یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط یب تراکمی )پبیبن  نیای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن( و آزمون پبیبتواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلههب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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در هجبحث هطزح ؽذُ ثاب اؽاییب  ؽازکت ٍ ّوزاّای      .3
 .ًوبیذ

2 23/11/1397 

آضنایی تا هفاهین 

اولیه  فناوری 

 اطالعات و ارتثاطات

 دانشجو بتواند

 حیطه ضناختی:

 لولدزد کبهپیَتز را درک کٌذ. .1

 زد کبهپیَتز را ًبم ثجزد.لَاهل تبثیزگذار در لولد .2

 حیطه عاطفی:
در ٌّگبم تذریظ ثب اؽاییب  ثاِ درط تَجاِ داؽایِ        .1

 ثبؽذ.
 .در هجبحث هطزح ؽذُ هؾبرکت فعبل داؽیِ ثبؽذ .2
در هجبحث هطزح ؽذُ ثاب اؽاییب  ؽازکت ٍ ّوزاّای      .3

 .ًوبیذ

 ضناختی

 عاطفی

 عخٌزاًی،

 پبعخ، پزعؼ ٍ

 گزٍّی ثحث

 ٍایت ثزد
 هبصیک

 ٍیذئَ پزٍصکیَر
 بة، کی

ًزم افشار 
Power point 

121 

پزعؼ ٍ پبعخ در 
 -اًیْبی کالط

ههبدگی ثزای جلغِ 
 هیٌذُ

 تکوینی

3 33/11/1397 

آضنایی تا هفاهین 

 اولیه نرم افسار

و  کارتردی و سیستوی

 اینترنت

 دانشجو بتواند

 حیطه ضناختی:

 اًَاع ًزم افشارّب را تَضیح دّذ. .1

 ذ.دّ ؽزحاًَاع ؽجدِ ّبی کبهپیَتزی را  .2

 را ًبم ثجزد.رٍػ ّبی ارتجبط ثب ایٌیزًت  .3

 .ا درک کٌذکبرثزد فٌبٍری اطاللبت در سًذگی رٍسهزُ ر .4

 حیطه عاطفی:

 در ٌّگبم تذریظ ثب اؽییب  ثِ درط تَجِ داؽیِ ثبؽذ. .1
 .در هجبحث هطزح ؽذُ هؾبرکت فعبل داؽیِ ثبؽذ .2
در هجبحث هطزح ؽذُ ثاب اؽاییب  ؽازکت ٍ ّوزاّای      .3

 .ًوبیذ

 ضناختی

 عاطفی

 عخٌزاًی،

 پبعخ، پزعؼ ٍ

 گزٍّی ثحث

 ٍایت ثزد
 هبصیک

 ٍیذئَ پزٍصکیَر
 کیبة،
ًزم افشار 

Power point 

121 

پزعؼ ٍ پبعخ در 
 -اًیْبی کالط

ههبدگی ثزای جلغِ 
 هیٌذُ

 تکوینی
 

4 37/12/1397 
اهنیت اطالعات و 

 سیستن ها

 دانشجو بتواند

 حیطه ضناختی:
 ؾٌبعذ.ذُ اهٌیت اطاللبت را ثلَاهل تْذیذ کٌٌ .1

 هدبًیشم ّبی اهٌیت اطاللبت را ؽزح دّذ. .2

 حیطه عاطفی:

در ٌّگبم تذریظ ثب اؽاییب  ثاِ درط تَجاِ داؽایِ        .1
 ثبؽذ.

 ضناختی

 عاطفی

 عخٌزاًی،

 پبعخ، پزعؼ ٍ

، گزٍّی ثحث
 گزٍّی کَچک،
 حل هغئلِ

 ٍایت ثزد
 هبصیک

 ٍیذئَ پزٍصکیَر
 کیبة، 
ًزم افشار 

Power point 

121 
پزعؼ ٍ پبعخ در 
 -اًیْبی کالط
 ارائِ کالعی

 تکوینی
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 .در هجبحث هطزح ؽذُ هؾبرکت فعبل داؽیِ ثبؽذ .2
در هجبحث هطزح ؽذُ ثاب اؽاییب  ؽازکت ٍ ّوزاّای      .3

 .ًوبیذ

5 14/12/1397 
سیستن آضنایی تا 

 عاهل

 دانشجو بتواند

 حیطه ضناختی:
 .عیغین لبهل را تَضیح دّذ .1

 .تَصیف کٌذرًٍذ راُ اًذاسی کبهپیَتز را  .2

 هحیط ٍیٌذٍس را ؽزح دّذ.پیدزثٌذی  .3

 اصَل کبر ٍ هفبّین اٍلیِ کبر ثب ٍیٌذٍس را ؽزح دّذ. .4

 هذیزیت دیغک ّب ٍ فبیل ّب را تَضیح دّذ. .5

 حیطه عاطفی:

 در ٌّگبم تذریظ ثب اؽییب  ثِ درط تَجِ داؽیِ ثبؽذ. .1
 .در هجبحث هطزح ؽذُ هؾبرکت فعبل داؽیِ ثبؽذ .2
ی در هجبحث هطزح ؽذُ ثاب اؽاییب  ؽازکت ٍ ّوزاّا     .3

 .ًوبیذ

 ضناختی

 عاطفی

 عخٌزاًی،

 پبعخ، پزعؼ ٍ

، گزٍّی ثحث
گزٍّی کَچک، 
 حل هغئلِ

 ٍایت ثزد
 هبصیک

 ٍیذئَ پزٍصکیَر
کیبة، جشٍُ 
 ههَسؽی،
ًزم افشار 

Power point 

121 
پزعؼ ٍ پبعخ در 
 اًیْبی کالط

 

 تدَیٌی
 

6 21/12/1397 
آضنایی تا سیستن 

 عاهل

 دانشجو بتواند

 حیطه ضناختی:
 فؾزدُ عبسی اطاللبت را درک کٌذ.هفبّین  .1

 ح دّذ.ؽزًحَُ چیذهبى هیدي ّبی دعدیبح را  .2

 .را تَضیح دّذ startًحَُ ایجبد تغییزات در هٌَی  .3

 تٌظیوبت ًَار ٍظیفِ را تَضیح دّذ. .4

 حیطه عاطفی:

 در ٌّگبم تذریظ ثب اؽییب  ثِ درط تَجِ داؽیِ ثبؽذ. .1
 .در هجبحث هطزح ؽذُ هؾبرکت فعبل داؽیِ ثبؽذ .2
هجبحث هطزح ؽذُ ثاب اؽاییب  ؽازکت ٍ ّوزاّای      در .3

 .ًوبیذ

 ضناختی

 عاطفی

 عخٌزاًی،

 پبعخ، پزعؼ ٍ

، گزٍّی ثحث
گزٍّی کَچک، 
 حل هغئلِ

 ٍایت ثزد
 هبصیک

 ٍیذئَ پزٍصکیَر
 کیبة، 
ًزم افشار 

Power point 

121 
 پزعؼ ٍ پبعخ 

 
تدَیٌی یب 
 تؾخیصی

7 28/12/1397 

وب، آضنایی تا 

هوتورهای و  اینترنت

 ستجوج

 دانشجو بتواند

 حیطه ضناختی:
 هفبین ٍة عبیت ٍ سثبى ایجبد هى ّب را ؽزح دّذ. .1

 جغیجَ را ًبم ثجزد.  هَتَرّبی اًَاع .2

 ضناختی

 عاطفی

 عخٌزاًی،

 پبعخ، پزعؼ ٍ

، گزٍّی ثحث
گزٍّی کَچک، 

 ٍایت ثزد
 هبصیک

 ٍیذئَ پزٍصکیَر
 کیبة، 

121 
 پزعؼ ٍ پبعخ 

 
تدَیٌی یب 
 تؾخیصی
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                 اًَاع اعیزاتضی ّبی جغیجَ را تَضیح دّذ.  .3

 حیطه عاطفی:

در ٌّگبم تذریظ ثب اؽاییب  ثاِ درط تَجاِ داؽایِ        .1
 ثبؽذ.

 .فعبل داؽیِ ثبؽذدر هجبحث هطزح ؽذُ هؾبرکت  .2
در هجبحث هطزح ؽذُ ثاب اؽاییب  ؽازکت ٍ ّوزاّای      .3

 .ًوبیذ

ًزم افشار  حل هغئلِ
Power point 

8 23/31/1398 

آضنایی تا وب، 

ینترنت و هوتورهای ا

 جستجو

 دانشجو بتواند

 حیطه ضناختی:
را AND/NOT/OR اپزاتَرّبی  ًحَُ اعیفبدُ اس.    1

 درک کٌذ.

                 .     اًَاع اعیزاتضی ّبی جغیجَ را تَضیح دّذ. 2

 حیطه عاطفی:

 در ٌّگبم تذریظ ثب اؽییب  ثِ درط تَجِ داؽیِ ثبؽذ. .1
 .فعبل داؽیِ ثبؽذدر هجبحث هطزح ؽذُ هؾبرکت  .2
در هجبحث هطزح ؽذُ ثاب اؽاییب  ؽازکت ٍ ّوزاّای      .3

 .ًوبیذ

 ضناختی

 عاطفی

 عخٌزاًی،

 پبعخ، پزعؼ ٍ

، گزٍّی ثحث
گزٍّی کَچک، 
 حل هغئلِ

 ٍایت ثزد
 هبصیک

 ٍیذئَ پزٍصکیَر
 کیبة، 
ًزم افشار 

Power point 

121 
پزعؼ ٍ پبعخ در 
 اًیْبی کالط

 

تدَیٌی یب 
 تؾخیصی

 ار تا سیستن عاهلک 27/31/1398 9

 دانشجو بتواند

 :حرکتی-روانیحیطه 
 ّب، فبیل ّب ٍ پَؽِ ّب کبر کٌذ. Iconثب .     1
 اًجبم دّذ..     پیدزثٌذی هحیط ٍیٌذٍس را 2

 کپی، اًیقبل ٍ حذف دادُ ّب را اًجبم دّذ..    3

 حیطه عاطفی:

 در ٌّگبم تذریظ ثب اؽییب  ثِ درط تَجِ داؽیِ ثبؽذ. .1
 .در هجبحث هطزح ؽذُ هؾبرکت فعبل داؽیِ ثبؽذ .2
در هجبحث هطزح ؽذُ ثاب اؽاییب  ؽازکت ٍ ّوزاّای      .3

 .ًوبیذ

 ضناختی

 عاطفی

 عخٌزاًی،

 پبعخ، پزعؼ ٍ

، گزٍّی ثحث
گزٍّی کَچک، 
 حل هغئلِ

 ٍایت ثزد
 هبصیک

 ٍیذئَ پزٍصکیَر
 کیبة، 
ًزم افشار 

Power point 

121 
 پزعؼ ٍ پبعخ 

 
تدَیٌی یب 
 تؾخیصی

 کار تا سیستن عاهل 33/32/1398 13

 دانشجو بتواند

 حرکتی:-حیطه روانی
 . اجزا کٌذ  اصَل فزهت کزدى را.     1

 ضناختی

 عاطفی

 عخٌزاًی،

 پبعخ، پزعؼ ٍ

، گزٍّی ثحث

 ٍایت ثزد
 هبصیک

 ٍیذئَ پزٍصکیَر
121 

 پزعؼ ٍ پبعخ 

 
تدَیٌی یب 
 تؾخیصی
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اضبفِ کزدى ثزًبهِ ا ثِ هٌَی اعایبرت، ًاَار ٍظیفاِ ٍ    .     2
Desktop .را اًجبم دّذ 

 حیطه عاطفی:

در ٌّگبم تذریظ ثب اؽاییب  ثاِ درط تَجاِ داؽایِ        .1
 ثبؽذ.

 .هؾبرکت فعبل داؽیِ ثبؽذ در هجبحث هطزح ؽذُ .2
در هجبحث هطزح ؽذُ ثاب اؽاییب  ؽازکت ٍ ّوزاّای      .3

 .ًوبیذ

گزٍّی کَچک، 
 حل هغئلِ

 کیبة، 
ًزم افشار 

Power point 

11 13/32/1398 
سرویس پست  تا کار

  الکترونیک

 دانشجو بتواند

 حرکتی:-حیطه روانی
ٍ ثاِ طاَر لولای     را ؽزح دّاذ  e-mailهزاحل ایجبد  .1

 اًجبم دّذ.

 هزثَطِ وبتیتٌظ ٍ ذیپغت جذ کیارعبل  د،جبیًحَُ ا .2
 را اًجبم دّذ.

ضویوِ ًوَدى یک فبیل ٍ ثبس ًوَدى یک فبیل ضویوِ  .3
 را اًجبم دّذ.

 حیطه عاطفی:

یظ ثب اؽاییب  ثاِ درط تَجاِ داؽایِ     در ٌّگبم تذر   .1
 ثبؽذ.

 .در هجبحث هطزح ؽذُ هؾبرکت فعبل داؽیِ ثبؽذ .2
در هجبحث هطزح ؽذُ ثاب اؽاییب  ؽازکت ٍ ّوزاّای      .3

 .ًوبیذ

 ضناختی

 عاطفی

 عخٌزاًی،

 پبعخ، پزعؼ ٍ

، گزٍّی ثحث
 کبر لولی

 ٍایت ثزد
 هبصیک

 ٍیذئَ پزٍصکیَر
 کیبة، لدظ، 
ًزم افشار 

Power point 

121 
 ٍ پبعخ پزعؼ 
 

تدَیٌی یب 
 تؾخیصی

12 17/32/1398 
جستجوی هناتع علوی 

 در اینترنت

 دانشجو بتواند

 حرکتی:-حیطه روانی
 را اجزا کٌذ. searchاصَل  .1

 ثب ثبًک ّبی اطاللبتی در ایٌیزًت کبر ًوبیذ. .2

 حیطه عاطفی:

 در ٌّگبم تذریظ ثب اؽییب  ثِ درط تَجِ داؽیِ ثبؽذ. .1
 .فعبل داؽیِ ثبؽذدر هجبحث هطزح ؽذُ هؾبرکت  .2
در هجبحث هطزح ؽذُ ثاب اؽاییب  ؽازکت ٍ ّوزاّای      .3

 ضناختی

 عاطفی

 عخٌزاًی،

 پبعخ، پزعؼ ٍ

، گزٍّی ثحث
گزٍّی کَچک، 
 حل هغئلِ

 ٍایت ثزد
 هبصیک

 ٍیذئَ پزٍصکیَر
 کیبة، 
ًزم افشار 

Power point 

 هسهَى  پزعؼ ٍ پبعخ  121
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 .ًوبیذ

13 24/32/1398 
جستجوی هناتع علوی 

 رنتدر اینت

 دانشجو بتواند

 حرکتی:-حیطه روانی
را ثِ صَرت لولی هؾبّذُ  pubmedپبیگبُ اطاللبتی .     1

 کٌذ ٍ ثیَاًذ اًَاع جغیجَ را در هى اًجبم دّذ.
 اعیفبدُ کٌذ.ت کلیذی بلغ ثزای یبفیي    meshاس .    2

 حیطه عاطفی:

در ٌّگبم تذریظ ثب اؽاییب  ثاِ درط تَجاِ داؽایِ        .1
 ثبؽذ.

 .ث هطزح ؽذُ هؾبرکت فعبل داؽیِ ثبؽذدر هجبح .2
در هجبحث هطزح ؽذُ ثاب اؽاییب  ؽازکت ٍ ّوزاّای      .3

 .ًوبیذ

 ضناختی

 عاطفی

 عخٌزاًی،

 پبعخ، پزعؼ ٍ

، گزٍّی ثحث
گزٍّی کَچک، 
 حل هغئلِ

 ٍایت ثزد
 هبصیک

 ٍیذئَ پزٍصکیَر
کیبة، جشٍُ، 

 هقبلِ
ًزم افشار 

Power point 

121 
 -پزعؼ ٍ پبعخ 
 ارائِ کالعی

ی یب تدَیٌ
 تؾخیصی

 wordتا ترناهه  کار 31/32/1398 14

 دانشجو بتواند

 حرکتی:-حیطه روانی
 ایجبد کٌذ.  wordیک فبیل هیٌی را در هحیط .1

ثاِ   wordرا در ایجابد فبیال    Ribbonهیین ّبی ًَار  .2
 کبر گیزد.

 حیطه عاطفی:

 در ٌّگبم تذریظ ثب اؽییب  ثِ درط تَجِ داؽیِ ثبؽذ. .1
 .رکت فعبل داؽیِ ثبؽذدر هجبحث هطزح ؽذُ هؾب .2
در هجبحث هطزح ؽذُ ثاب اؽاییب  ؽازکت ٍ ّوزاّای      .3

 .ًوبیذ

 ضناختی

 عاطفی

 عخٌزاًی،

 پبعخ، پزعؼ ٍ

، گزٍّی ثحث
گزٍّی کَچک، 
 حل هغئلِ

 ٍایت ثزد
 هبصیک

 ٍیذئَ پزٍصکیَر
کیبة، جشٍُ، 

 هقبلِ
ًزم افشار 

Power point 

121 

پزعؼ ٍ پبعخ در 
 -اًیْبی کالط

Quiz  ِدر جلغ
 ُهیٌذ

تدَیٌی یب 
 تؾخیصی

 powerتا ترناهه  کار 37/33/1398 15

point 

 دانشجو بتواند

 حرکتی:-حیطه روانی
در هحایط  اعالیذ ّبی هازتجط ثاب هحیاَای درعای را      .1

power point .ایجبد کٌذ 

هیین ّبی هَجَد در ًزم افاشار پبٍرپَیٌات را در لبلات     .2
 اعالیذ پیبدُ عبسی کٌذ.

 حیطه عاطفی:

 ثب اؽییب  ثِ درط تَجِ داؽیِ ثبؽذ. در ٌّگبم تذریظ .1

 ضناختی

 عاطفی

 عخٌزاًی،

 پبعخ، پزعؼ ٍ

، گزٍّی ثحث
گزٍّی کَچک، 
 حل هغئلِ

 ٍایت ثزد
 هبصیک

 ٍیذئَ پزٍصکیَر
 کیبة، هقبلِ
ًزم افشار 

Power point 

121 
 -پزعؼ ٍ پبعخ 
 ارائِ پزٍصُ درعی

تدَیٌی یب 
 تؾخیصی
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 .در هجبحث هطزح ؽذُ هؾبرکت فعبل داؽیِ ثبؽذ .2
در هجبحث هطزح ؽذُ ثاب اؽاییب  ؽازکت ٍ ّوزاّای      .3

 .ًوبیذ

 Excelکار تا ترناهه  21/33/1398 16

 دانشجو بتواند

 :ضناختیحیطه 
 را اًجبم دّذ. Excelتٌظیوبت اٍلیِ ثزًبهِ  .1

ًحَُ ٍرٍد اطاللبت ٍ چگاًَگی ٍیازایؼ هى ّاب را ثاِ      .2
 صَرت لولی اجزا کٌذ.

 حیطه عاطفی:

 ب  ثِ درط تَجِ داؽیِ ثبؽذ.در ٌّگبم تذریظ ثب اؽیی .1
 .در هجبحث هطزح ؽذُ هؾبرکت فعبل داؽیِ ثبؽذ .2
در هجبحث هطزح ؽذُ ثاب اؽاییب  ؽازکت ٍ ّوزاّای      .3

 .ًوبیذ

 ضناختی

 عاطفی

 عخٌزاًی،

 پبعخ، پزعؼ ٍ

، گزٍّی ثحث
گزٍّی کَچک، 
 حل توزیي

 ٍایت ثزد
 هبصیک

 ٍیذئَ پزٍصکیَر
کیبة، جشٍُ، 
 لدظ، هقبلِ
ًزم افشار 

Power point 

 پزعؼ ٍ پبعخ  121
تدَیٌی یب 
 تؾخیصی

17 21/33/1398 
هرور هثاحث و رفع 

 اضکال

 دانشجو بتواند 
 هغبئل هخیلف ارائِ ؽذُ در طَل تزم را حل ًوبیذ. .1
ّذف اس ارائِ ایي ٍاحذ درعی را ثِ خَثی درک کزدُ  .2

 ثبؽذ.
 ثب اًگیشُ ٍ اؽییب  در اهیحبى پبیبى تزم ؽزکت کٌذ. .3

-ضناختی

 عاطفی
 121 ---- غئلِحل ه

ارائِ حل هغبئل  
 ؽذُ

 هسهَى پبیبًی

 

 نحوه ارزضیاتی:

 گردد. مبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبسبه می% ببقی00% کل نمره بب استفبده از کوئیس و 20ارزضیببی به صورت کتبی که 
 نحوه هحاسثه نوره کل:

 % کل نمره00   آزمون پبیبن ترم
 ه% کل نمر20 کوئیس و تکبلیف درسی
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