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طبقه هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو زمان جلسه

1  
آشنایی با مبانی 

 کامپیوتر

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:

 تعریف نماید. زار راسخت اف -

 نرم افزار تعریف نماید. -

 قطعات سخت افزار را توضیح دهد. -

 وجی قطعات کامپیوتر را ذکر نماید.ورودی و خر -

 :حرکتی-روانیب( در حیطه 
 سخت افزارها را مشاهده و لمس کند. -

 را مشاهده کند.قطعات ورودی و خروجی  -

 در حیطه عاطفی: ج(

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

 کار با کامپیوتر

، وایت برد
ویدئو ، ماژیک

کتاب، ،پروژکتور
رهای نرم افزا

 وطهآموزشی مرب

 دقیقه 120
آمادگی برای 
 جلسه آینده

 آغازین آزمون

                                                 

 گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهی مییادگیر –روش یاددهی   


یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نینشجویان( و آزمون پایاای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف داتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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 درس توجه داشته باشد و با دقت گوش دهد.در هنگام تدریس به  -
با حرکات سر و برقراری ارتباط چشمی نسبت به موضوع توجه نشان  -

 دهد.
 در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نماید. -

2  
آشنایی با سخت 

 افزار

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:

 ربورد را به صورت کامل توضیح دهد.ماد -

 را شرح دهد. شبکه ، صدا وکارت گرافیک-

 اع حاقظه کامپیوتر را بیان نماید.انو -

 توضیح دهد.چاپگرها را انواع  -

 :حرکتی-در حیطه روانیب( 
 مادر بورد را مشاهده نماید. -

 جایگاه کارت گرافیک، صدا و شبکه را در مادربورد ببیند و لمس نماید. -

 .انواع کارت حافظه را از نزدیک ببیند -

 ج( در حیطه عاطفی:
 در هنگام تدریس به درس توجه داشته باشد و با دقت گوش دهد. -
سر و برقراری ارتباط چشمی نسبت به موضوع توجهه نشهان   با حرکات  -

 دهد.
 در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نماید. -

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
ویدئو ، ماژیک

کتاب، ،پروژکتور
رهای نرم افزا

 آموزشی مربوطه

 دقیقه 120

پرسش و پاسخ 

 ایابتددر 

تمرین  -کالس

 کالسی

 تکوینی

3  
آشنایی با نرم افزار 

 و سیستم عامل

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:

 انواع نرم افزار را توضیح دهد. -

 سیستم عامل را توضیح دهد. -

 انواع سیستم عامل را به صورت مختصر توضیح دهد. -

 هد.روند راه اندازی کامپیوتر را شرح د -

 :حرکتی-در حیطه روانیب( 
 با انواع نرم افزارها آشنا شود. -

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
ویدئو ، ماژیک

کتاب، ،پروژکتور
رهای نرم افزا

 آموزشی مربوطه

 دقیقه 120

پرسش و پاسخ 
 ابتدایدر 

تمرین  -کالس
 کالسی

 کوینیت
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 .را مشاهده کند سیستم عامل ویندوز  -

 روند راه اندازی کامپیوتر را بصورت عملی کار کند. -

 در حیطه عاطفی: ج(
 در هنگام تدریس به درس توجه داشته باشد و با دقت گوش دهد. -
می نسبت به موضوع توجه نشان با حرکات سر و برقراری ارتباط چش -

 دهد.
 در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نماید. -

4  
آشنایی با محیط 

 کار ویندوز

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:

 اصول کار و مفاهیم اولیه کار با ویندوز را شرح دهد. -

 آشنا گردد. فایل و فولدر )پوشه(با  -

 شرح دهد. روی فایل ها و پوشه هازیر را بر عملیات  -

 کپی کردن( الف     

 و چسباندن بریدن ب(     

 پاک کردن (ج     

 تغییر نام( د     

 اری و رمز گذزیپ کردن و آنزیپ کردن فایل ها  (و     

 کنترل پنل ویندوز را شرح دهد. -

 آشنا گردد. اجزا کنترل پنلبا  -

 را توضیح دهد. نصب و حذف برنامه های کاربردی -

 آشنا گردد. سیستم تنظیمات زبانبا  -

 :حرکتی-در حیطه روانیب( 

 مفاهیم اولیه ویندوز را در بصورت عملی مشاهده کند و کار نماید. -

دادن  تغییر نام، پاک کردن، و چسباندن بریدن، کپی کردنعملیات  -

 فایل ها را بصورت عملی کار نماید.

آنها بصورت اری و رمز گذزیپ کردن و آنزیپ کردن فایل ها با نحوه  -

 عملی کار نماید.

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
ویدئو ، ماژیک

کتاب، ،پروژکتور
رهای نرم افزا

 آموزشی مربوطه

 دقیقه 120

پرسش و پاسخ 
 ابتدایدر 
تمرین  -کالس

 کالسی

 تکوینی
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وط به کنترل پنل و نحوه حذف برنامه ها را بصورت تنظیمات مرب -

 عملی کار نماید.

 تنظیمات زبان سیستم را بصورت عملی کار نماید. -

 در حیطه عاطفی: ج(
 در هنگام تدریس به درس توجه داشته باشد و با دقت گوش دهد. -
با حرکات سر و برقراری ارتباط چشمی نسبت به موضوع توجه نشان  -

 دهد.
 احث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نماید.در مب -

5  
شبکه آشنایی با 

 های کامپیوتری

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:

 آشنا گردد. نبا شبکه و تعریف آ -

 را شرح دهد. دالیل استفاده از شبکه های کامپیوتری -

 آشنایی پیدا کند. با انواع شبکه -

 را شرح دهد. نسل های تلفن همراه -

 :حرکتی-در حیطه روانیب( 
 ده کند.را مشاه های کامپیوتری انواع شبکه -
 یک شبکه کامپیوتری مناسب با یک سازمان دلخواه را ترسیم کند. -

 در حیطه عاطفی: ج(
 در هنگام تدریس به درس توجه داشته باشد و با دقت گوش دهد. -
با حرکات سر و برقراری ارتباط چشمی نسبت به موضوع توجه نشان  -

 دهد.
 .در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نماید -

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
ویدئو ، ماژیک

کتاب، ،پروژکتور
رهای نرم افزا

 آموزشی مربوطه

 دقیقه 120

پرسش و پاسخ 
 ابتدایدر 
تمرین  -کالس

 کالسی

 تکوینی

 مبانی اینترنت  6

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:
 آشنا گردد. اینترنت و روش های اتصال آنبا  -
 را شرح دهد. کاربردهای اینترنت -
 اکسترانت را توضیح دهد. ،مفاهیم اینترنت، اینترانت -

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
ویدئو ، ماژیک

کتاب، ،پروژکتور
رهای نرم افزا

 آموزشی مربوطه

 دقیقه 120

پرسش و پاسخ 
 ابتدایدر 
تمرین  -کالس

 کالسی

 تکوینی
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 :حرکتی-در حیطه روانیب( 
 ا اینترنت بصورت عملی کار نماید.ب -
 با موتورهای جستجو بصورت عملی کار کند و آشنا شود. -

 در حیطه عاطفی: ج(
 گام تدریس به درس توجه داشته باشد و با دقت گوش دهد.در هن -
با حرکات سر و برقراری ارتباط چشمی نسبت به موضوع توجه نشان  -

 دهد.
 در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نماید. -

7  
آشنایی با وبالگ 

 نویسی

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:
 وبالگ را توضیح دهد. -
 تفاوت وبالگ و سایت را بیان نماید. -
 کاربردهای وبالگ را شرح دهد. -
 نحوه وبالگ نویسی را توضیح دهد. -

 :حرکتی-در حیطه روانیب( 
 یک وبالگ متناسب با رشته خود بسازد. -
 محتوای وبالگ را تکمیل نماید. -
 .بصورت دوره ای مطالب وبالگ را بروز رسانی نماید -

 در حیطه عاطفی: ج(
 در هنگام تدریس به درس توجه داشته باشد و با دقت گوش دهد. -
ات سر و برقراری ارتباط چشمی نسبت به موضوع توجه نشان با حرک -

 دهد.
 در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نماید. -

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
ویدئو ، ماژیک

کتاب، ،پروژکتور
رهای نرم افزا

 آموزشی مربوطه

 دقیقه 120

پرسش و پاسخ 
 بتدایادر 
تمرین  -کالس

 کالسی

 تکوینی

8  
شبکه های ارتباطی 

 اینترنت

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:

Wi-Fi .را توضیح دهد 

WiMAX .توضیح دهد 

ADSL .توضیح دهد 

ی، شناخت

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
ویدئو ، ماژیک

کتاب، ،پروژکتور
رهای نرم افزا

 آموزشی مربوطه

 دقیقه 120

پرسش و پاسخ 
 ابتدایدر 
تمرین  -کالس

 کالسی

 تکوینی



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

Wireless .توضیح دهد 

 :حرکتی-در حیطه روانیب( 
- Wi-Fi  وWiMAX  صورت و قابلیت های هر یک را برا مشاهده

 درک کند. بصری
 .را بصورت بصری درک کند ADSL قابلیت های  -

 در حیطه عاطفی: ج(
 در هنگام تدریس به درس توجه داشته باشد و با دقت گوش دهد. -
با حرکات سر و برقراری ارتباط چشمی نسبت به موضوع توجه نشان  -

 دهد.
 در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نماید. -

 امتحان پایان ترم  9

 انتظار می رود دانشجو بتواند،
 .بخوبی فرا گرفته باشدا مطالب ارائه شده در طول ترم ر -
 هدف از ارائه این واحد درسی را به خوبی درک کرده باشد. -

 با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان ترم شرکت کند. -

-روانی
 حرکتی،

 آزمون پایانی - 120 - حل مسئله

 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه میی% باق80% کل نمره با استفاده از کوئیز و 20ارزشیابی به صورت کتبی که 
 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره80   آزمون پایان ترم
 % کل نمره20  کوئیز و تکالیف درسی

 منابع:
  خودآموز ویندوز-
 کتب مربوط به آموزش مهارت ها و ترفندهای ویندوز -
 ICDL سطح دوکتب مربوط به مهارت -
 


