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 یعلم یتهایو سا نترنتیشبکه و ا س،یاز مجموعه آف یکاربرد یبرنامه ها وتر،یبا سخت افزار و نرم افزار کامپ ییآشنا: هدف کلی درس
 

شماره 

 جلسه

تاریخ 

 جلسه

 اهداف میانی 

 )رئوس مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: شناختی، عاطفی، روان 

 حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی

زمان 

 جلسه
 تکالیف دانشجو

 نحوه

 ارزشیابی

1  
آشنایی با مفاهیم پایه 

 فناوری اطالعات

 دانشجو بتواند:

 تیشناخ

 عاطفی

 سخنرانی، 

بحث گروهی، 

 پرسش و پاسخ

وایت برد، ماژیک، 

تخته هوشمند، 

ویدئوپرژکتور، نرم 

 powerافزار 

pointکتاب ، 

120 

 دقیقه

پرسش و پاسخ در 

انتهای جلسه، 

آمادگی برای 

 جلسه آینده

 آغازین

حیطهههه 

 شناختی

 رایانه را تعریف نماید. .1

 توضیح دهد. اهمیت فراگیری نحوه کار با رایانه را .2

 در مورد اصطالحات پرکاربرد رایانه)سیستم، پردازش، داده و ...( توضیح دهد. .3

 کاربرد رایانه در بخشهای مختلف را توضیح دهد. .4

 ( را توضیح دهد.ITمفهوم فن آوری اطالعات) .5

 سخت افزار و نرم افزار را تعریف کند. .6

 قطعات اصلی یک رایانه را نام ببرد. .7

 بایکدیگر مقایسه نماید.انواع رایانه ها را  .8

حیطهههه 

 عاطفی

 مشارکت فعال در بحث های کالسی داشته باشد. .1

 با انگیزه و دقت کافی به درس گوش فرا دهد.   .2

2  
آشنایی با سخت افهزار  

 رایانه شخصی

 دانشجو بتواند:

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی، 

بحث گروهی، 

 پرسش و پاسخ

وایت برد، ماژیک، 

ند، تخته هوشم

ویدئوپرژکتور، نرم 

 powerافزار 

pointکتاب ، 

120 

 دقیقه

پرسش و پاسخ در 

انتهای جلسه، 

آمادگی برای 

 جلسه آینده

حیطهههه  تکوینی

 شناختی

 سخت افزارها و اجزاء اصلی کامپیوترهای شخصی را توضیح دهد. .1

 (، را تعریف کند.CPUریز پردازنده) .2

 وظایف ریز پردازنده راشرح دهد. .3

 اصلی پردازنده را نام ببرد. بخش های .4

 واحد اندازه گیری سرعت پردازنده را بیان نماید. .5

 را نام برده و عملکرد آنها را توضیح دهد.انواع دستگاه های ورودی  .6

 انواع دستگاه های خروجی را نام برده و عملکرد آنها را توضیح دهد. .7
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8.  

 انواع وسایل ذخره سازی را توضیح دهد.  .9

 نه را توضیح دهد.حافظه اصلی در رایا .10

 عوامل موثر بر کارایی یک رایانه را بیان کند. .11

 مفهوم توسعه سیستم را شرح دهد. .12

حیطهههه 

 عاطفی

 مشارکت فعال در بحث های کالسی داشته باشد. .3

 با انگیزه و دقت کافی به درس گوش فرا دهد.   .4

3  

آشنایی با مفاهیم نهرم  

کهههاربردی و  افهههزار

و رنت سیستمی، و اینت

 شبکه

 

 دانشجو بتواند:

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی، 

بحث گروهی، 

 پرسش و پاسخ

وایت برد، ماژیک، 

تخته هوشمند، 

ویدئوپرژکتور، نرم 

 powerافزار 

point کتاب ، 

120 

 دقیقه

پرسش و پاسخ در 

 انتهای جلسه
تکوینی، 

 تشخیصی

حیطهههه 

 شناختی

 انواع نرم افزارها را بشناسد. .1

 سیستمی و کاربردی را توضیح دهد.نرم افزارهای  .2

 مفهوم مالکیت قانونی نرم افزارها را بیان کند. .3

 مفهوم شبکه های رایانه ای را توضیح دهد. .4

 مزایا و معایب شبکه های رایانه ای را توضیح دهد. .5

 انواع شبکه های کامپیوتری را براساس وسعت و مقیاس نام ببرد. .6

 را توضیح دهد.اصطالحات رایج در شبکه های رایانه ای  .7

 انواع شبکه را براساس مدل سرویس دهی توضیح دهد. .8

 تفاوت بین شبکه جهانی وب و اینترنت را بیان کند. .9

 روشهای اتصال به اینترنت را توضیح دهد. .10

حیطهههه 

 عاطفی

 مشارکت فعال در بحث های کالسی داشته باشد. .5

 با انگیزه و دقت کافی به درس گوش فرا دهد.   .6

4  
آشههنایی بهها سیسههتم  

 عامل

 دانشجو بتواند:

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی، 

بحث گروهی، 

پرسش و پاسخ، 

 حل مسئله

وایت برد، ماژیک، 

تخته هوشمند، 

ویدئوپرژکتور، نرم 

 powerافزار 

pointکتاب ، 

120 

 دقیقه

پرسش و پاسخ در 

انتهای جلسه، 

آمادگی برای 

 جلسه آینده

 تکوینی

حیطهههه 

 شناختی

 عامل را توضیح دهد. سیستم .1

 نحوه نصب کامپیوتر رابیان کند. .2

 روند راه اندازی کامپیوتر را شرح دهد. .3

 پیکربندی محیط ویندوز را توضیح دهد. .4

 اصول کار و مفاهیم اولیه کار با ویندوز را شرح دهد. .5

 مدیریت دیسک ها و فایل ها را توضیح دهد. .6

حیطهههه 

 عاطفی

 السی داشته باشد.مشارکت فعال در بحث های ک .1

 با انگیزه و دقت کافی به درس گوش فرا دهد.   .2

5  
آشههنایی بهها سیسههتم  

 عامل

 دانشجو بتواند:
 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی، 

بحث گروهی، 

وایت برد، ماژیک، 

تخته هوشمند، 

120 

 دقیقه

ر پرسش و پاسخ د

انتهای جلسه، 
تکوینی، 

 تشخیصی
حیطهههه 

 شناختی

با میز کار ویندوز، منوی اسهتارت، پنجهره و کهادر محهاوره ای وینهدوز       .1

 آشنا شود.
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 نحوه چیدمان آیکن های دسکتاپ را شرح دهد. .2

نحوه ایجاد تغییرات در منهوی اسهتارت و شخصهی سهازی آن را بیهان       .3

 کند.

 وظیفه را توضیح دهد.تنظیمات نوار  .4

چند نمونه از برنامه های کاربردی رایانه ای در سیستم های بهداشهتی   .5

 را نام ببرد.

 نحوه نصب و اجرای نرم افزار در محیط ویندوز را توضیح دهد. .6

 مفاهیم فشرده سازی اطالعات را درک کند. .7

پرسش و پاسخ، 

 حل مسئله

ویدئوپرژکتور، نرم 

 powerافزار 

pointکتاب ، 

آمادگی برای 

 جلسه آینده

حیطهههه 

 عاطفی

 مشارکت فعال در بحث های کالسی داشته باشد. .3

 نگیزه و دقت کافی به درس گوش فرا دهد.  با ا .4

6  
آشنایی با وب، اینترنت 

 و موتورهای جستجو

 دانشجو بتواند:

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی، 

بحث گروهی، 

پرسش و پاسخ، 

 حل مسئله

وایت برد، ماژیک، 

تخته هوشمند، 

ویدئوپرژکتور، نرم 

 powerافزار 

pointکتاب ، 

120 

 دقیقه

پرسش و پاسخ در 

نتهای جلسه، ا

آمادگی برای 

 جلسه آینده

تکوینی، 

 تشخیصی

حیطهههه 

 شناختی

 انواع موتورهای جستجوگر را توضیح دهد. .1

 نحوه کار با موتورهای جستجوگر را بیان کند. .2

 نحوه استفاده از اپراتورهای اصلی را توضیح دهد. .3

 دهد. شرحانواع استراتژی های جستجو را  .4

 انواع بانک های اطالعاتی در اینترنت را شرح دهد. .5

حیطهههه 

 عاطفی

 مشارکت فعال در بحث های کالسی داشته باشد. .5

 با انگیزه و دقت کافی به درس گوش فرا دهد.   .6

7  
 e-mailآشهههنایی بههها

 رایانامه((

 دانشجو بتواند:

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی، 

بحث گروهی، 

پرسش و پاسخ، 

 لهحل مسئ

وایت برد، ماژیک، 

تخته هوشمند، 

ویدئوپرژکتور، نرم 

 powerافزار 

pointکتاب ، 

120 

 دقیقه

پرسش و پاسخ در 

انتهای جلسه، 

آمادگی برای 

 جلسه آینده

تکوینی، 

 تشخیصی

حیطهههه 

 شناختی

 را نام ببرد. e-mailارائه دهنده انواع سرویس های  .1

 را شرح دهد. e-mailمراحل ایجاد یک  .2

جاد، ارسال و تنظیمات مربوط به یک پست الکترونیکی را بیهان  نحوه ای .3

 کند.

حیطهههه 

 عاطفی

 مشارکت فعال در بحث های کالسی داشته باشد. .7

 با انگیزه و دقت کافی به درس گوش فرا دهد.   .8

8  

آشنایی با نرم افزارهای 
Microsoft office 

 wordو نرم افزار 

 

 دانشجو بتواند:

 شناختی

 اطفیع

 سخنرانی، 

بحث گروهی، 

پرسش و پاسخ، 

 حل مسئله

وایت برد، ماژیک، 

تخته هوشمند، 

ویدئوپرژکتور، نرم 

 powerافزار 

pointکتاب ، 

120 

 دقیقه

پرسش و پاسخ در 

انتهای جلسه، 

آمادگی برای 

 جلسه آینده

تکوینی، 

 تشخیصی
حیطهههه 

 شناختی

 انواع نرم افزارهای مجموعه آفیس را نام ببرد. .4

 را شرح دهد.  wordنرم افزار کاربرد  .5

 و تنظیمات مربوط به آن را بیان کند. نحوه ایجاد یک فایل متنی .6

 نرم افزار را شرح دهد. های پرکاربرد عمکلرد منوهای .7

 نحوه ذخیره سازی سند با فرمت های مختلف را بیان کند. .8

 پرینت یک سند و تنظیمات مربوط به آن را شرح دهد.چگونگی  .9



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

حیطهههه 

 عاطفی

 مشارکت فعال در بحث های کالسی داشته باشد. .9

 با انگیزه و دقت کافی به درس گوش فرا دهد.   .10

 آشنایی بها نهرم افهزار     9

excel 

 دانشجو بتواند:

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی، 

بحث گروهی، 

پرسش و پاسخ، 

 حل مسئله

وایت برد، ماژیک، 

تخته هوشمند، 

ویدئوپرژکتور، نرم 

 power افزار

pointکتاب ، 

120 

 دقیقه

پرسش و پاسخ در 

انتهای جلسه، 

آمادگی برای 

 جلسه آینده

تکوینی، 

 تشخیصی

حیطهههه 

 شناختی

 را شرح دهد. excelکاربرد نرم افزار 

 را بیان کند. excelتنظیمات اولیه 

 را شرح دهد. excelنحوه ورود اطالعات و چگونگی ویرایش آنها در محیط 

 دهد. توضیحی پرکاربرد نرم افزار را عملکرد منوها

 انواع نمودارها را نام برده و نحوه رسم هریک را بیان کند.

حیطهههه 

 عاطفی

 مشارکت فعال در بحث های کالسی داشته باشد. .11

 با انگیزه و دقت کافی به درس گوش فرا دهد.   .12

 آشنایی بها نهرم افهزار     10

Power point 

 دانشجو بتواند:

 ختیشنا

 عاطفی

 سخنرانی، 

بحث گروهی، 

پرسش و پاسخ، 

 حل مسئله

وایت برد، ماژیک، 

تخته هوشمند، 

ویدئوپرژکتور، نرم 

 powerافزار 

pointکتاب ، 

120 

 دقیقه

پرسش و پاسخ در 

انتهای جلسه، 

آمادگی برای 

Quiz  در جلسه

 آینده

تکوینی، 

 تشخیصی

حیطهههه 

 شناختی

 شرح دهد. را power pointکاربرد نرم افزار 

 نحوه ایجاد اسالید نمایشی و تنظیمات مربوط به آن را شرح دهد.

 پرکاربرد نرم افزار را شرح دهد. و دستورات عملکرد منوهای

 نحوه ذخیره سازی یک فایل نمایشی را با فرمت های مختلف بیان کند.

حیطهههه 

 عاطفی

 مشارکت فعال در بحث های کالسی داشته باشد. .1

 ه و دقت کافی به درس گوش فرا دهد.  با انگیز .2

 آشنایی بها نهرم افهزار     11

spss 

 دانشجو بتواند:

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی، 

بحث گروهی، 

پرسش و پاسخ، 

 حل مسئله

وایت برد، ماژیک، 

تخته هوشمند، 

ویدئوپرژکتور، نرم 

 powerافزار 

pointکتاب ، 

120 

 دقیقه

پرسش و پاسخ در 

انتهای جلسه، 

ی برای آمادگ

 جلسه آینده

تکوینی، 

 تشخیصی

حیطهههه 

 شناختی

 کاربرد نرم افزار را بیان کند.

 را شرح دهد. و ذخیره سازی آن نحوه ورود اطالعات به محیط نرم افزار

 چگونگی محاسبه آماره های توصیفی با نرم افزار را بیان کند.

 نحوه انجام آزمون های مختلف در محیط نرم افزار را شرح دهد.

   خروجی های مربوط به هر آزمون را تفسیر نماید.

حیطهههه 

 عاطفی

 مشارکت فعال در بحث های کالسی داشته باشد. .1

 با انگیزه و دقت کافی به درس گوش فرا دهد.   .2

 آشنایی بها نهرم افهزار     12

Power point 

 دانشجو بتواند:

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی، 

بحث گروهی، 

پرسش و پاسخ، 

 ل مسئلهح

وایت برد، ماژیک، 

تخته هوشمند، 

ویدئوپرژکتور، نرم 

 powerافزار 

pointکتاب ، 

120 

 دقیقه

پرسش و پاسخ در 

 انتهای جلسه
تکوینی، 

 تشخیصی

حیطهههه 

 شناختی

 را شرح دهد. power pointکاربرد نرم افزار 

 نحوه ایجاد اسالید نمایشی و تنظیمات مربوط به آن را شرح دهد.

 نوهای پرکاربرد نرم افزار را شرح دهد.عملکرد م

 یک فایل نمایشی را با فرمت های مختلف بیان کند.نحوه ذخیره سازی 

 مشارکت فعال در بحث های کالسی داشته باشد. .3حیطهههه 
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 با انگیزه و دقت کافی به درس گوش فرا دهد.   .4 عاطفی

13  
جمع بندی کلی 

 اشکالو رفع مطالب 

 ند دانشجو بتوا
 مسائل مختلف ارائه شده در طول ترم را حل نماید. .1
 هدف از ارائه این واحد درسی را به خوبی درک کرده باشد. .2
 با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان ترم شرکت کند. .3

-شناختی
 عاطفی

 120 ---- حل مسئله
حل مسائل داده  

 شده
آزمون 
 پایانی

 

 نحوه ارزشیابی:

 درصد کل نمره.  80و ارزشیابی نهایی در پایان ترم درصد کل نمره  20کالسی انجام تکالیف و  ارزشیابی
 نحوه محاسبه نمره کل:

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

 منابع:
 .1387عباسعلی رضایی، مبانی کامپیوتر و رایانه، انتشارات گزینه برتر،  .1

 . 1389، انتشارات پازینه، ICDL 1 آموزش جامعمحمد رضا جعفری ،  .2

 .1395محمد رضا افروز، رایانه کار مقدماتی، انتشارات معین پرداز،  .3

 .1395سعید سعادت، مبانی کامپیوتر، انشتارات موسسه فرهنگی هنری دیباگران،  .4

 .1392محمد شهریاری پور، مسعود خسروانی، مبانی و کاربرد کامپیوتر، انتشارات سها دانش،  .5

 .1391سودابه حامدی شهرکی، فرشاد امیر خیزی. انتشارات جامعه نگر، ، SPSS روش های آماری در علوم پزشکی و کار باکاربرد  .6

 


