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داًـجَ ثتَاًذ:

1

آؿٌبیی ثاب هاذیشیپ دَؿاِ
فبیل ٍ ثشًبهِ ّبی جبًجی

حیطاااِ
سٍاًاااای
حشکتی

 .0سایبًِ سا ساُ اًذاصی کٌذ.
 .2یک دَؿِ ایجبد کٌذ.
 .3تغییش ًبم فبیل ٍ دَؿِ سا اًجبم دّذ.
 .4اص فبیل ٍ دَؿِ هیبًجش ایجبد کٌذ.
ً .5ـبًِ هیبًجش اص ثشًبهِ ّبی جبًجی ٍیٌذٍص سا ثاشسٍی هیاض کابس ٍاسد
ًوبیذ.
 .6اًتقبل ٍ ًؼخِ ثشداسی اص فبیل ٍ دَؿِ سا اًجبم دّذ.
 .7حزف ٍ ثبصیبثی فبیل ٍ دَؿِ سا اًجبم دّذ.
 .8دَؿِ ّب ٍ فبیلْبی هَجَد دس دػکتبح سا ثشاػبع ًبم ًاَ ،صهابى
یب حجن هشتت کٌذ.
 .9ثب اػتفبدُ اص ساػپ کلیک سٍی ًـبًِ یک فبیال ٍ اًتخابة گضیٌاِ
 Propertiesاص هٌَی هیبًجش هـخصبت آى فبیل سا هـبّذُ کٌذ.
 .01ثب اػتفبدُ اص اهکابى سؼاتجَ دس ٍیٌاذٍص فبیال ٍ دَؿاِ ّابی
رخیشُ ؿذُ دس ّبسد دیؼک سا هَسد جؼتجَ قشاس دّذ.
 .00ثشًبهِ هبؿیي حؼبة ٍیٌذٍص سا اجشا کٌذ.
 .02ثب ثشًبهِ هبؿیي حؼبة ٍیٌذٍص عولیبت سیبضی اًجبم دّذ.
 .03ثشًبهِ  NotePadسا اجشا کٌذ.

سٍاًی -حشکتی
عبطفی
ػخٌشاًی

ػخٌشاًی

ٍایپ ثشد
هبطیک تختِ
َّؿوٌذ
ٍیذئَدشطکتَس
ًشم افضاس
power point
کتبة
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دقیقِ

دشػؾ ٍ دبػخ
دس اًتْبی
جلؼِ آهبدگی
ثشای جلؼِ
آیٌذُ

آغبصیي
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 .04ػیبس ثشًبهِ ّبی ًصت ؿذُ دس ٍیٌذٍص سا اجشا کٌذ.
حیطاااِ
عبطفی

 .0هـبسکپ فعبل دس ثحث ّبی کالػی داؿتِ ثبؿذ.
 .2ثب اًگیضُ ٍ دقپ کبفی ثِ دسع گَؽ فشا دّذ.

داًـجَ ثتَاًذ:

2

آؿااٌبیی ثااب ًحااَُ هااذیشیپ
سایبًِ

3

آؿ اٌبیی ثااب ًااشم افااضاس ٍاطُ
دشداص()Word

حیطاااِ
سٍاًاااای
حشکتی

ٍ .0اسد هشکض کٌتشل ٍیٌذٍص( )Control Panelؿَد.
 .2تبسیخ ػیؼتن سا ثِ تبسیخ سٍص تٌظین کٌذ.
 .3صهبى ػیؼتن سا ثب ػبعپ فعلی تٌظین ًوبیذ.
 .4تٌظیوبت هصشف ثشق سا ثِ گًَِ ای تٌظاین کٌاذ کاِ داغ اص 05
دقیقِ ػیؼتن دس حبلپ  stand byقشاس گیشد.
 .5عکغ صهیٌِ هیض کبس سا ثِ عکغ دلخَاُ تغییش دّذ.
 .6سًگ حبؿیِ دٌجشُ ّب ٍ ًَاس ٍظیفِ ٍ هٌَی  startسا تغییش دّذ.
 .7جلَُ ؿفبفیپ سا ثِ دٌجشُ ّب اعوبل کٌذ.
 .8ثشای صفحِ ًوبیؾ یک  screen saverثب صهبى ثٌذی  05دقیقِ
فعبل ًوبیذ.
 .9ػبیض هتي ٍ دیگش آیتن ّابی دػاکتبح سا دس حبلاپ  smallقاشاس
دّذ.
 .01عولکشد دکوِ ساػپ ٍ جخ هبٍع سا ثبیکذیکش جبثجب کٌذ.
 .00ػشعپ حشکپ ٍ داثل کلیک هبٍع سا تغییش دّذ.
 .02یک ًشم افضاس سا ًصت کٌذ.
 .03یک ًشم افضاس ًصت ؿذُ سا حزف ًوبیذ.
 .04صثبى فبسػی سا ثشای ٍیٌذٍص تعشیف کٌذ.
 .05اص گضیٌِ  Hardware and soundػاخپ افاضاسی سا اص سٍی
سایبًِ حزف ًوبیذ.
 .06ػخپ افضاسی سا کِ اص سٍی سایبًِ حزف کشدُ اػپ هجاذدا ثاِ
ػیؼتن هعشفی کٌذ.

حیطاااِ
عبطفی

 .3هـبسکپ فعبل دس ثحث ّبی کالػی داؿتِ ثبؿذ.
 .4ثب اًگیضُ ٍ دقپ کبفی ثِ دسع گَؽ فشا دّذ.

سٍاًی -حشکتی
عبطفی
ػخٌشاًی

ثحث گشٍّی
دشػؾ ٍ
دبػخ اًجبم
توشیي ّبی
عولی

داًـجَ ثتَاًذ:
حیطاااِ
سٍاًاااای
حشکتی

 .0هجوَعِ ًشم افضاسی  Microsoft Oficeسا ثشسٍی ػیؼتن ًصت
ًوبیذ.
ٍ .2اطُ دشداص  Wordسا اجشا کٌذ.
 .3یک ػٌذ( )Documentایجبد ًوبیذ.

سٍاًی -حشکتی
عبطفی
ػخٌشاًی

ػخٌشاًی

ٍایپ ثشد
هبطیک تختِ
َّؿوٌذ
ٍیذئَدشطکتَس
ًشم افضاس
power point
کتبة

ٍایپ ثشد
هبطیک تختِ
َّؿوٌذ
ٍیذئَدشطکتَس
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دقیقِ
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دشػؾ ٍ دبػخ
دس اًتْبی
جلؼِ آهبدگی
ثشای جلؼِ
آیٌذُ

دشػؾ ٍ دبػخ
دس اًتْبی
جلؼِ آهبدگی
ثشای  Quizدس

آغبصیي

تکَیٌی
تـخیصی
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 .4اًذاصُ ػٌذ ٍ حبؿیِ آى سا تٌظین ًوبیذ.
 .5ثضسگی صفحِ ًوبیؾ  wordسا ثشسٍی  011قشاس دّذ.
 .6صثبى ػیؼتن سا ثِ فبسػی تغییش دّذ.
 .7هتٌی سا تبیخ ًوبیذ.
 .8تظیوبت هشثَط ثِ فًَاپ ػاجک هاتي ٍ دابساگشاف سا ثاِ صاَست
دلخَاُ اًجبم دّذ.
 .9کل هتي سا اًتخبة کٌذ.
 .01هتي اًتخبة ؿذُ سا حزف ًوبیذ.
 .00ثب اػتفبدُ اص گضیٌِ  undoهتي حزف ؿاذُ سا هجاذداب ثبصیابثی
کٌذ.
ً .02حَُ ًوبیؾ اعذاد دس هتي سا تغییش دّذ.
 .03ثخـی اص هتي تبیخ ؿذُ سا اًتخبة کشدُ ٍ آى سا جبثجب کٌذ.
 .04سٌذ کبساکتش ٍیظُ دس هتي ایجبد ًوبیذ.
ٍ .05اسد ثخؾ فشهَل ًَیؼای  wordؿاذُ ٍ یاک ساثطاِ سیبضای
تبیخ کٌذ.
 .06اص هٌَی  Find and Replaceیک کلوِ سا ثب کلوِ ای دیگاش
دس هتي جبیگضیي کٌذ.
 .07دس قؼوپ ثبالی هتي ثشای آى یک عٌَاى اًتخبة کٌذ.
 .08عٌَاى سا دس حبلپ  centerقشاس دّذ.
 .09دس دبییي صفحِ جذٍلی ثب دٌج ػطش ٍ سْبس ػتَى ایجبد ًوبیذ.
 .21دس داخل جذٍل ایجبد ؿذُ هتي تبیخ کٌذ.
 .20ػجک جذٍل ٍ حبؿیِ آى سا ثِ دلخَاُ تغییش دّذ.
 .22یک ػطش ٍ یک ػتَى اص جذٍل سا ثِ طَس کبهل حزف ًوبیذ.
 .23یکی اص ػلَلْب سا اًتخبة کشدُ ٍ دس داخال آى دٍ ػالَل دیگاش
ایجبد کٌذ.
 .24دٍ ػلَل جذٍل سا دس یکذیگش ادغبم کٌذ.
 .25تصَیش دلخَاّی سا ثِ داخل صفحِ ٍسد ٍاسد کٌذ.
 .26اًذاصُ ػجک ٍ ًحَُ سیذهبى عکغ سا ثِ دلخَاُ تغییش دّذ.
 .27ثشای صفحِ ػشثشگ ٍ دبًَؿتِ ایجبد کٌذ.
 .28ثشای ثخـی اص هتي یبدداؿتی دسج ًوبیذ.
 .29یبد داؿپ دسج ؿذُ سا حزف ًوبیذ.
 .31دٍس هتي ٍ دٍس کبغز کبدسی ثِ دلخَاُ قشاس دّذ.
ً .30وَداس ػتًَی دس ػٌذ  wordدسج کٌذ.

ًشم افضاس
power point
کتبة

جلؼِ آیٌذُ
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.32
.33
.34
.35
.36
.37
حیطاااِ
عبطفی

ًوَاس ایجبد ؿذُ سا ٍیشایؾ کٌذ.
هتي سا ثِ صَست دٍ ػتًَی تغییش دّذ.
ثِ ٍػیلِ  wordartعٌَاى هتي سا تغییش دّذ.
فبیل هتٌی ایجبد ؿذُ سا ثش سٍی هیض کبس ثاب ًابم  newرخیاشُ
کشدُ ٍ اص ًشم افضاس خبسج ؿَد.
ثِ هیض کبس هشاجعِ کشدُ ٍ فبیل هتٌی ثب ًبم  newسا اجشا کٌذ.
فبیل هتي سا سبح ًوبیذ.

 .5هـبسکپ فعبل دس ثحث ّبی کالػی داؿتِ ثبؿذ.
 .6ثب اًگیضُ ٍ دقپ کبفی ثِ دسع گَؽ فشا دّذ.

داًـجَ ثتَاًذ:

ً .0شم افضاس  PowerPointسا اجشا کٌذ.

4

آؿاااٌبیی ثاااب ًاااشم افاااضاس
PowerPoint

حیطاااِ
سٍاًاااای
حشکتی

 .2یک اػالیذ جذیذ ثب طشح دلخَاُ ایجبد کٌذ.
 .3تن دلخَاّی ثشای اػالیذ اًتخبة ًوبیذ.
 .4ثشای اػالیذ یک عٌَاى دسج ًوبیذ.
 .5دس صیش عٌَاى دس کبدس هتي هتٌی دسج ًوبیذ.
 .6اػالیذ جذیذ ایجبد کٌذ.
 .7یک ؿکل دایشُ ٍ یک تصَیش دلخَاُ ثِ اػالیذ جذیذ اضبفِ کٌذ.
 .8دس یک اػالیذ دیگش جذٍلی ثب ػِ ػطش ٍ  5ػتَى ایجبد کٌذ.
 .9جذٍل سا ٍیشایؾ ًوبیذ.
 .01دس یک اػالیذ دیگش ًوَداس ػتًَی دسج ًوبیذ.
ً .00وَداس سا ثِ صَست دلخَاُ ٍیشایؾ ًوبیذ.
 .02ثیي اػالیذ ّب جلَُ ّبی ًوبیـی دلخَاُ قشاس دّذ.
 .03صذا ٍ جلَُ ّبی صَتی ثِ اػالیذ اضبفِ ًوبیذ.
 .04افکپ ّبی ٍسٍدی هیابًی ٍ خشٍجای دلخاَاُ ثاِ هاتي اضابفِ
ًوبیذ.
 .05صهبى ثٌذی اجشای افکپ ّبی هاتي سا دس حبلاپ ّابی هختلاف
تٌظین ًوبیذ.
 .06یک اػالیذ سا حزف ًوبیذ.
 .07اػالیذ ػَم سا ثب اػالیذ دٍم جبثجب ًوبیذ.
 .08یکی اص اػالیذّب سا دٌْبى کٌذ.
 .09ثشای اػالیذّب ؿوبسُ اػالیذ دسج ًوبیذ.
 .21اػالیذ ّبی ایجبد ؿذُ سا دس حبلپ ًوبیؾ اجشا ًوبیذ.

سٍاًی -حشکتی
عبطفی
ػخٌشاًی

ثحث گشٍّی
دشػؾ ٍ
دبػخ اًجبم
توشیي ّبی
عولی

ٍایپ ثشد
هبطیک تختِ
َّؿوٌذ
ٍیذئَدشطکتَس
ًشم افضاس
power point
کتبة
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دشػؾ ٍ دبػخ
دس اًتْبی
جلؼِ آهبدگی
ثشای جلؼِ
آیٌذُ

تکَیٌی
تـخیصی
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حیطاااِ
عبطفی

 .0هـبسکپ فعبل دس ثحث ّبی کالػی داؿتِ ثبؿذ.
 .2ثب اًگیضُ ٍ دقپ کبفی ثِ دسع گَؽ فشا دّذ.

داًـجَ ثتَاًذ:

5

آؿٌبیی ثب ًشم افاضاس صافحِ
گؼتشدُ()excel

6

جؼتجَی ایٌتشًتی ٍ ػبخپ
دؼپ الکتشًٍیکی

.0
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.01

حیطاااِ
سٍاًاااای
حشکتی

.00
.02
.03
.04
.05
.06
.07
.08

حیطاااِ
عبطفی

ًشم افضاس  excelسا اجشا کٌذ.
یک ػٌذ جذیذ ایجبد کٌذ.
اعذاد تبسیخ ٍ یب هتي دس داخل خبًِ ّب دسج ًوبیذ.
یک ػطش ٍ یک ػتَى ثِ ػٌذ اضبفِ ًوبیذ.
ػطش ٍ ػتَى جذیذ سا حزف ًوبیذ.
عشض ٍ استفب ،ػلَلْب سا تغییش دّذ.
یک کبسثشگ( )worksheetجذیذ ایجبد ًوبیذ.
ًبم کبسثشگ سا ثِ دلخَاُ تغییش دّذ.
اعذادی سا ثِ صَست ػتًَی دس خبًِ ّب ٍاسد کٌذ.
دس صیش اعذاد ساثطِ هشثَط ثِ جوا توابم ػالَلْب سا دسج
کٌذ.
ػبیش تَاث سیبضی سا ثشای اعذاد ٍاسد ؿذُ اعوبل ًوبیذ.
ؿکل ثٌذی خبًِ ّب سا تغییش دّذ.
اص هیبى ًوَداسّبی هَجَد یک ًوَداس ثِ دلخاَاُ تشػاین
کٌذ.
ًوَداس ایجبد ؿذُ سا ًبهگزاسی ًوبیذ.
دغ صهیٌِ ًوَداس ٍ ظبّش آى سا تغییش دّذ.
ًًَ ،وَداس سا تغییش دّذ.
ًوَداس ایجبد ؿذُ سا ثِ کبسثشگ اثتذایی هٌتقل کٌذ.
ػٌذ ایجبد ؿذُ سا ثشسٍی ّبسد دیؼک رخیشُ ًوبیذ.

سٍاًی -حشکتی
عبطفی
ػخٌشاًی

ػخٌشاًی
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دشػؾ ٍ دبػخ
دس اًتْبی
جلؼِ آهبدگی
ثشای جلؼِ
آیٌذُ

تکَیٌی
تـخیصی

 .3هـبسکپ فعبل دس ثحث ّبی کالػی داؿتِ ثبؿذ.
 .4ثب اًگیضُ ٍ دقپ کبفی ثِ دسع گَؽ فشا دّذ.

داًـجَ ثتَاًذ:

حیطاااِ
سٍاًاااای
حشکتی

ٍایپ ثشد
هبطیک تختِ
َّؿوٌذ
ٍیذئَدشطکتَس
ًشم افضاس
power point
کتبة

.0
.2

.3

یک ًشم افضاس هشٍسگش ٍة ثبص ًوبیذ.
آدسع ػاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابیپ
گَگاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال(
 )https://www.google.com/?gws_rd=sslسا
دس صفحِ ؿشٍ ،هشٍسگش قشاس دّیذ.
آدسع یااک ػاابیپ سا دس هشٍسگااش ٍاسد کااشدُ ٍ ٍاسد آى

سٍاًی -حشکتی
عبطفی

ثحث گشٍّی
دشػؾ ٍ
دبػخ اًجبم
توشیي ّبی
عولی

ٍایپ ثشد
هبطیک تختِ
َّؿوٌذ
ٍیذئَدشطکتَس
ًشم افضاس
power point
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دقیقِ

دشػؾ ٍ دبػخ
دس اًتْبی
جلؼِ آهبدگی
ثشای آزمون
پایانی

تکَیٌی
تـخیصی
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.4
.5
.6
حیطاااِ
عبطفی

ػبیپ ؿَد.
ػبیپ سا ثِ لیؼپ عالقِ هٌذی ّبی خَد اضبفِ ًوبیذ.
ٍاسد یک هَتَس جؼتجَگش ؿَد.
ثب اػتفبدُ اص کلوبت کلیذی ٍ عجبسات هٌبػات اطالعابت
هـخصی سا جؼتجَ کٌذ.

کتبة

 .5هـبسکپ فعبل دس ثحث ّبی کالػی داؿتِ ثبؿذ.
 .6ثب اًگیضُ ٍ دقپ کبفی ثِ دسع گَؽ فشا دّذ.

داًـجَ ثتَاًذ:
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جؼتجَی ایٌتشًتی ٍ ػبخپ
دؼپ الکتشًٍیکی
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جؼتجَی ایٌتشًتی ٍ ػبخپ
دؼپ الکتشًٍیکی

حیطاااِ
سٍاًاااای
حشکتی

 .0اص جؼتجَی دیـشفتِ ثشای دػتیبثی ثِ ًتبیج ثْتش اػتفبدُ ًوبیذ.
 .2اص هیبى صفحبت جؼپ ٍ جَ ؿذُ یکی سا ثِ دلخَاُ ثبص کٌذ.
 .3هتي ٍ تصَیشی سا ثِ دلخاَاُ اص صافحِ ٍة ثاِ داخال یاک ػاٌذ
هٌتقل کٌذ.
 .4صفحِ ٍة سا سبح ًوبیذ.
 .5صفحِ ٍة سا ثشسٍی ّبسد دیؼک رخیشُ ًوبیذ.
 .6دس هَتَس جؼتجَ ًبم یک ًشم افضاس سا ّوشاُ ثب داًلَد سایگبى تبیاخ
ًوبیذ.
 .7اص لیؼپ ػبیپ ّبی ًتیجِ ٍاسد یکی اص آًْب ؿَد.
 .8اص قؼوپ داًلَد ًشم افضاس ًشم افضاس هَسد ًظش سا داًلَد ًوبیذ.
 .9ثب اػتفبدُ اص هَتَس جؼتجَ تصَیش دلخَاُ سا جؼتجَ ًوبیذ.
 .01اص هیبى تصبٍس ثبص ؿذُ یکی سا دس ّبسددیؼک رخیشُ ًوبیذ.
 .00تبسیخچِ کبسکشد هشٍسگش سا دبک کٌذ.
 .02یک آدسع دؼپ الکتشًٍیکی ایجبد ًوبیذ.
 .03ثِ صٌذٍق دؼپ الکتشًٍیکی خَد ٍاسد ؿَد.

حیطاااِ
عبطفی

 .04هـبسکپ فعبل دس ثحث ّبی کالػی داؿتِ ثبؿذ.
 .05ثب اًگیضُ ٍ دقپ کبفی ثِ دسع گَؽ فشا دّذ.

سٍاًی -حشکتی
عبطفی

ثحث گشٍّی
دشػؾ ٍ
دبػخ اًجبم
توشیي ّبی
عولی

داًـجَ ثتَاًذ:

حیطاااِ
سٍاًاااای
حشکتی

.0
.2
.3
.4
.5

اقذام ثِ اسػبل یک ًبهِ الکتشًٍیکی کٌذ.
سًٍَؿتی اص ًبهِ اسػبلی سا ثِ ثذٍى اطال ،گیشًذُ اصلی ثاشای فاشد
دیگشی ثفشػتذ.
ثِ ًبهِ اسػبل ؿذُ یک فبیل هتي ضویوِ کٌذ.
اص قؼوپ ًبهِ ّبی دسیبفپ ؿذُ ًبهِ ای سا ثبص ًوبیذ.
دس قؼوپ دفتشسِ آدسع آدسع دؼپ الکتشًٍیکای سٌاذ ًفاش اص

سٍاًی -حشکتی
عبطفی

ثحث گشٍّی
دشػؾ ٍ
دبػخ اًجبم
توشیي ّبی
عولی

ٍایپ ثشد
هبطیک تختِ
َّؿوٌذ
ٍیذئَدشطکتَس
ًشم افضاس
power point
کتبة

ٍایپ ثشد
هبطیک تختِ
َّؿوٌذ
ٍیذئَدشطکتَس
ًشم افضاس
power point

021
دقیقِ

021
دقیقِ

دشػؾ ٍ دبػخ
دس اًتْبی
جلؼِ آهبدگی
ثشای آزمون
پایانی

دشػؾ ٍ دبػخ
دس اًتْبی
جلؼِ آهبدگی
ثشای آزمون
پایانی

تکَیٌی
تـخیصی

تکَیٌی
تـخیصی

مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی دانشگاه علوم پسشکی تربت حیدریه
آؿٌبیبى خَد سا دسج ًوبیذ.
حیطاااِ
عبطفی

جو ثٌذی کلی هطبلت ٍ
سف هـکل
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 .6هـبسکپ فعبل دس ثحث ّبی کالػی داؿتِ ثبؿذ.
 .7ثب اًگیضُ ٍ دقپ کبفی ثِ دسع گَؽ فشا دّذ.

دانشجو بتواند
 .0هؼبئل هختلف اسائِ ؿذُ دس طَل تشم سا حل ًوبیذ.
ّ .2ذف اص اسائِ ایي ٍاحذ دسػی سا ثِ خَثی دسک کشدُ ثبؿذ.
 .3ثب اًگیضُ ٍ اؿتیبق دس اهتحبى دبیبى تشم ؿشکپ کٌذ.

نحوه ارزشیابی:

ارزضیابی در کالس ي اوجام تکالیف درسی  20درصد کل ومرٌ ي ارزضیابی وُایی در پایان ترم  80درصد کل ومرٌ.
نحوه محاسبه نمره کل:

آزمًن پایان ترم
کًئیس ي تکالیف درسی

 %80کل ومرٌ
 %20کل ومرٌ

منابع:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

کتبة

عباسعلی رضایی ،مباوی کامپیًتر ي رایاوٍ ،اوتطارات گسیىٍ برتر.1387 ،
محمد رضا جعفری  ،آمًزش جامع  ، ICDL 1اوتطارات پازیىٍ.1389،
مرتضی متًاضعی ،ياشٌ پرداز يرد ،دیباگران .1383 ،
اسالم َمتی ،آمًزش يرد  ،2007اوتطارات آذریًن .1387 ،
مُدی آصفی ،آمًزش گام بٍ گام پايرپًیىت  ،2007اوتطارات واقًس.1389 ،
بُريز عطائی پًر ،آمًزش تصًیری اکسل  ،2007اوتطارات پىدارپارس.1387 ،
محمد رضا افريز ،رایاوٍ کار مقدماتی ،اوتطارات معیه پرداز.1395 ،
سعید سعادت ،مباوی کامپیًتر ،اوطتارات مًسسٍ فرَىگی َىری دیباگران.1395 ،
محمد ضُریاری پًر ،مسعًد خسرياوی ،مباوی ي کاربرد کامپیًتر ،اوتطارات سُا داوص.1392 ،

سٍاًی حشکتی

حل هؼئلِ

----

021

حل هؼبئل
دادُ ؿذُ

آصهَى
دبیبًی

