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دانشجه بتهانر:

1

آشنایی باا داریتیپ شهشا
فایل و بتناد های جانبی

حیطااا
شناختی

 .1رایان را راه انرازی کنر.
 .2یک شهش ایجاد کنر.
 .3تغییت نام فایل و شهش را انجام دهر.
 .4از فایل و شهش دیانبت ایجاد کنر.
 .5نشان دیانبت از بتناد های جانبی وینروز را باتروی دیاز کاار وارد
نمایر.
 .6انتقال و نسخ بتداری از فایل و شهش را انجام دهر.
 .7حذف و بازیابی فایل و شهش را انجام دهر.
 .8شهش ها و فایلهای دهجهد در دسکتاپ را بتاساس نام ناه ،زداا
یا حجم دتتب کنر.
 .9با استفاده از راسپ کلیک روی نشان یک فایال و انتخااب گزینا
 Propertiesاز دنهی دیانبت دشخصات آ فایل را دشاهره کنر.
 .10با استفاده از ادکاا سساتجه در ویناروز فایال و شهشا هاای
ذخیته شره در هارد دیسک را دهرد جستجه قتار دهر.
 .11بتناد داشین حساب وینروز را اجتا کنر.
 .12با بتناد داشین حساب وینروز عملیات ریاضی انجام دهر.
 .13بتناد  NotePadرا اجتا کنر.

روانی -حتکتی
عاطفی
سخنتانی

سخنتانی

وایپ بتد
داژیک تخت
ههشمنر
ویرئهشتژکتهر
نتم افزار
power point
کتاب

120
دقیق

شتسش و شاسخ
در انتهای
جلس آدادگی
بتای جلس
آینره

آغازین
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 .14سیار بتناد های نصب شره در وینروز را اجتا کنر.
حیطااا
عاطفی

 .1دشارکپ فعال در بحث های کالسی داشت باشر.
 .2با انگیزه و دقپ کافی ب درس گهش فتا دهر.

دانشجه بتهانر:

2

آشاانایی بااا نحااهه دااریتیپ
رایان

3

آشاانایی بااا نااتم افاازار واژه
شتداز()Word

حیطااا
شناختی

 .1وارد دتکز کنتتل وینروز( )Control Panelشهد.
 .2تاریخ سیستم را ب تاریخ روز تنظیم کنر.
 .3زدا سیستم را با ساعپ فعلی تنظیم نمایر.
 .4تنظیمات دصتف بتق را ب گهن ای تنظایم کنار کا شا از 15
دقیق سیستم در حالپ  stand byقتار گیتد.
 .5عک زدین دیز کار را ب عک دلخهاه تغییت دهر.
 .6رنگ حاشی شنجته ها و نهار وظیف و دنهی  startرا تغییت دهر.
 .7جلهه شفافیپ را ب شنجته ها اعمال کنر.
 .8بتای صفح نمایش یک  screen saverبا زدا بنری  15دقیق
فعال نمایر.
 .9سایز دتن و دیگت آیتم هاای دساکتاپ را در حالاپ  smallقاتار
دهر.
 .10عملکتد دکم راسپ و جپ داوس را بایکریکت جابجا کنر.
 .11ستعپ حتکپ و دابل کلیک داوس را تغییت دهر.
 .12یک نتم افزار را نصب کنر.
 .13یک نتم افزار نصب شره را حذف نمایر.
 .14زبا فارسی را بتای وینروز تعتیف کنر.
 .15از گزین  Hardware and soundساخپ افازاری را از روی
رایان حذف نمایر.
 .16سخپ افزاری را ک از روی رایان حذف کتده اسپ دجاردا با
سیستم دعتفی کنر.

حیطااا
عاطفی

 .3دشارکپ فعال در بحث های کالسی داشت باشر.
 .4با انگیزه و دقپ کافی ب درس گهش فتا دهر.

روانی -حتکتی
عاطفی
سخنتانی

بحث گتوهی
شتسش و
شاسخ انجام
تمتین های
عملی

دانشجه بتهانر:
حیطااا
شناختی

 .1دجمهع نتم افزاری  Microsoft Oficeرا بتروی سیستم نصب
نمایر.
 .2واژه شتداز  Wordرا اجتا کنر.
 .3یک سنر( )Documentایجاد نمایر.

روانی -حتکتی
عاطفی
سخنتانی

سخنتانی

وایپ بتد
داژیک تخت
ههشمنر
ویرئهشتژکتهر
نتم افزار
power point
کتاب

وایپ بتد
داژیک تخت
ههشمنر
ویرئهشتژکتهر

120
دقیق

360
دقیق

شتسش و شاسخ
در انتهای
جلس آدادگی
بتای جلس
آینره

شتسش و شاسخ
در انتهای
جلس آدادگی
بتای  Quizدر

آغازین

تکهینی
تشخیصی
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 .4انرازه سنر و حاشی آ را تنظیم نمایر.
 .5بزرگی صفح نمایش  wordرا بتروی  100قتار دهر.
 .6زبا سیستم را ب فارسی تغییت دهر.
 .7دتنی را تایپ نمایر.
 .8تظیمات دتبهط ب فهناپ سابک داتن و شااراگتاف را با صاهرت
دلخهاه انجام دهر.
 .9کل دتن را انتخاب کنر.
 .10دتن انتخاب شره را حذف نمایر.
 .11با استفاده از گزین  undoدتن حذف شاره را دجارداب بازیاابی
کنر.
 .12نحهه نمایش اعراد در دتن را تغییت دهر.
 .13بخشی از دتن تایپ شره را انتخاب کتده و آ را جابجا کنر.
 .14سنر کاراکتت ویژه در دتن ایجاد نمایر.
 .15وارد بخش فتدهل نهیسای  wordشاره و یاک رابطا ریاضای
تایپ کنر.
 .16از دنهی  Find and Replaceیک کلم را با کلم ای دیگات
در دتن جایگزین کنر.
 .17در قسمپ باالی دتن بتای آ یک عنها انتخاب کنر.
 .18عنها را در حالپ  centerقتار دهر.
 .19در شایین صفح جرولی با شنج سطت و سهار سته ایجاد نمایر.
 .20در داخل جرول ایجاد شره دتن تایپ کنر.
 .21سبک جرول و حاشی آ را ب دلخهاه تغییت دهر.
 .22یک سطت و یک سته از جرول را ب طهر کادل حذف نمایر.
 .23یکی از سلهلها را انتخاب کتده و در داخال آ دو سالهل دیگات
ایجاد کنر.
 .24دو سلهل جرول را در یکریگت ادغام کنر.
 .25تصهیت دلخهاهی را ب داخل صفح ورد وارد کنر.
 .26انرازه سبک و نحهه سیردا عک را ب دلخهاه تغییت دهر.
 .27بتای صفح ستبتگ و شانهشت ایجاد کنر.
 .28بتای بخشی از دتن یادداشتی درج نمایر.
 .29یاد داشپ درج شره را حذف نمایر.
 .30دور دتن و دور کاغذ کادری ب دلخهاه قتار دهر.
 .31نمهدار ستهنی در سنر  wordدرج کنر.

نتم افزار
power point
کتاب

جلس آینره
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.32
.33
.34
.35
.36
.37
حیطااا
عاطفی

نمهار ایجاد شره را ویتایش کنر.
دتن را ب صهرت دو ستهنی تغییت دهر.
ب وسیل  wordartعنها دتن را تغییت دهر.
فایل دتنی ایجاد شره را بت روی دیز کار باا ناام  newذخیاته
کتده و از نتم افزار خارج شهد.
ب دیز کار دتاجع کتده و فایل دتنی با نام  newرا اجتا کنر.
فایل دتن را ساپ نمایر.

 .5دشارکپ فعال در بحث های کالسی داشت باشر.
 .6با انگیزه و دقپ کافی ب درس گهش فتا دهر.

دانشجه بتهانر:

 .1نتم افزار  PowerPointرا اجتا کنر.

4

آشااانایی باااا ناااتم افااازار
PowerPoint

حیطااا
شناختی

 .2یک اسالیر جریر با طتح دلخهاه ایجاد کنر.
 .3تم دلخهاهی بتای اسالیر انتخاب نمایر.
 .4بتای اسالیر یک عنها درج نمایر.
 .5در زیت عنها در کادر دتن دتنی درج نمایر.
 .6اسالیر جریر ایجاد کنر.
 .7یک شکل دایته و یک تصهیت دلخهاه ب اسالیر جریر اضاف کنر.
 .8در یک اسالیر دیگت جرولی با س سطت و  5سته ایجاد کنر.
 .9جرول را ویتایش نمایر.
 .10در یک اسالیر دیگت نمهدار ستهنی درج نمایر.
 .11نمهدار را ب صهرت دلخهاه ویتایش نمایر.
 .12بین اسالیر ها جلهه های نمایشی دلخهاه قتار دهر.
 .13صرا و جلهه های صهتی ب اسالیر اضاف نمایر.
 .14افکپ های ورودی دیاانی و ختوجای دلخاهاه با داتن اضااف
نمایر.
 .15زدا بنری اجتای افکپ های داتن را در حالاپ هاای دختلاف
تنظیم نمایر.
 .16یک اسالیر را حذف نمایر.
 .17اسالیر سهم را با اسالیر دوم جابجا نمایر.
 .18یکی از اسالیرها را شنها کنر.
 .19بتای اسالیرها شماره اسالیر درج نمایر.
 .20اسالیر های ایجاد شره را در حالپ نمایش اجتا نمایر.

روانی -حتکتی
عاطفی
سخنتانی

بحث گتوهی
شتسش و
شاسخ انجام
تمتین های
عملی

وایپ بتد
داژیک تخت
ههشمنر
ویرئهشتژکتهر
نتم افزار
power point
کتاب

120
دقیق

شتسش و شاسخ
در انتهای
جلس آدادگی
بتای جلس
آینره

تکهینی
تشخیصی
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حیطااا
عاطفی

 .1دشارکپ فعال در بحث های کالسی داشت باشر.
 .2با انگیزه و دقپ کافی ب درس گهش فتا دهر.

دانشجه بتهانر:

5

آشنایی با نتم افازار صافح
گستتده()excel

6

جستجهی اینتتنتی و ساخپ
شسپ الکتتونیکی

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

حیطااا
شناختی

.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
حیطااا
عاطفی

نتم افزار  excelرا اجتا کنر.
یک سنر جریر ایجاد کنر.
اعراد تاریخ و یا دتن در داخل خان ها درج نمایر.
یک سطت و یک سته ب سنر اضاف نمایر.
سطت و سته جریر را حذف نمایر.
عتض و ارتفا ،سلهلها را تغییت دهر.
یک کاربتگ( )worksheetجریر ایجاد نمایر.
نام کاربتگ را ب دلخهاه تغییت دهر.
اعرادی را ب صهرت ستهنی در خان ها وارد کنر.
در زیت اعراد رابط دتبهط ب جما تماام سالهلها را درج
کنر.
سایت تهاب ریاضی را بتای اعراد وارد شره اعمال نمایر.
شکل بنری خان ها را تغییت دهر.
از دیا نمهدارهای دهجهد یک نمهدار ب دلخاهاه تتسایم
کنر.
نمهدار ایجاد شره را نادگذاری نمایر.
ش زدین نمهدار و ظاهت آ را تغییت دهر.
نه ،نمهدار را تغییت دهر.
نمهدار ایجاد شره را ب کاربتگ ابترایی دنتقل کنر.
سنر ایجاد شره را بتروی هارد دیسک ذخیته نمایر.

روانی -حتکتی
عاطفی
سخنتانی

سخنتانی

وایپ بتد
داژیک تخت
ههشمنر
ویرئهشتژکتهر
نتم افزار
power point
کتاب

120
دقیق

شتسش و شاسخ
در انتهای
جلس آدادگی
بتای جلس
آینره

تکهینی
تشخیصی

 .3دشارکپ فعال در بحث های کالسی داشت باشر.
 .4با انگیزه و دقپ کافی ب درس گهش فتا دهر.

دانشجه بتهانر:
.1
.2
حیطااا
شناختی
.3

یک نتم افزار دتورگت وب باز نمایر.
آدرس سااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااایپ
گهگاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال(
 )https://www.google.com/?gws_rd=sslرا
در صفح شتو ،دتورگت قتار دهیر.
آدرس یااک سااایپ را در دتورگاات وارد کااتده و وارد آ

روانی -حتکتی
عاطفی

بحث گتوهی
شتسش و
شاسخ انجام
تمتین های
عملی

وایپ بتد
داژیک تخت
ههشمنر
ویرئهشتژکتهر
نتم افزار
power point

120
دقیق

شتسش و شاسخ
در انتهای
جلس آدادگی
بتای آزمون
پایانی

تکهینی
تشخیصی
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.4
.5
.6
حیطااا
عاطفی

سایپ شهد.
سایپ را ب لیسپ عالق دنری های خهد اضاف نمایر.
وارد یک دهتهر جستجهگت شهد.
با استفاده از کلمات کلیری و عبارات دناساب اطالعاات
دشخصی را جستجه کنر.

کتاب

 .5دشارکپ فعال در بحث های کالسی داشت باشر.
 .6با انگیزه و دقپ کافی ب درس گهش فتا دهر.

دانشجه بتهانر:

7

جستجهی اینتتنتی و ساخپ
شسپ الکتتونیکی

8

جستجهی اینتتنتی و ساخپ
شسپ الکتتونیکی

حیطااا
شناختی

 .1از جستجهی شیشتفت بتای دستیابی ب نتایج بهتت استفاده نمایر.
 .2از دیا صفحات جسپ و جه شره یکی را ب دلخهاه باز کنر.
 .3دتن و تصهیتی را ب دلخاهاه از صافح وب با داخال یاک سانر
دنتقل کنر.
 .4صفح وب را ساپ نمایر.
 .5صفح وب را بتروی هارد دیسک ذخیته نمایر.
 .6در دهتهر جستجه نام یک نتم افزار را همتاه با دانلهد رایگا تایاپ
نمایر.
 .7از لیسپ سایپ های نتیج وارد یکی از آنها شهد.
 .8از قسمپ دانلهد نتم افزار نتم افزار دهرد نظت را دانلهد نمایر.
 .9با استفاده از دهتهر جستجه تصهیت دلخهاه را جستجه نمایر.
 .10از دیا تصاور باز شره یکی را در هارددیسک ذخیته نمایر.
 .11تاریخچ کارکتد دتورگت را شاک کنر.
 .12یک آدرس شسپ الکتتونیکی ایجاد نمایر.
 .13ب صنروق شسپ الکتتونیکی خهد وارد شهد.

حیطااا
عاطفی

 .14دشارکپ فعال در بحث های کالسی داشت باشر.
 .15با انگیزه و دقپ کافی ب درس گهش فتا دهر.

روانی -حتکتی
عاطفی

بحث گتوهی
شتسش و
شاسخ انجام
تمتین های
عملی

دانشجه بتهانر:
.1
.2
حیطااا
شناختی

.3
.4
.5

اقرام ب ارسال یک ناد الکتتونیکی کنر.
رونهشتی از ناد ارسالی را ب برو اطال ،گیتنره اصلی باتای فاتد
دیگتی بفتستر.
ب ناد ارسال شره یک فایل دتن ضمیم کنر.
از قسمپ ناد های دریافپ شره ناد ای را باز نمایر.
در قسمپ دفتتس آدرس آدرس شسپ الکتتونیکای سنار نفات از

روانی -حتکتی
عاطفی

بحث گتوهی
شتسش و
شاسخ انجام
تمتین های
عملی

وایپ بتد
داژیک تخت
ههشمنر
ویرئهشتژکتهر
نتم افزار
power point
کتاب

وایپ بتد
داژیک تخت
ههشمنر
ویرئهشتژکتهر
نتم افزار
power point

120
دقیق

120
دقیق

شتسش و شاسخ
در انتهای
جلس آدادگی
بتای آزمون
پایانی

شتسش و شاسخ
در انتهای
جلس آدادگی
بتای آزمون
پایانی

تکهینی
تشخیصی

تکهینی
تشخیصی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
آشنایا خهد را درج نمایر.
حیطااا
عاطفی

جم بنری کلی دطالب و
رف دشکل

9

 .6دشارکپ فعال در بحث های کالسی داشت باشر.
 .7با انگیزه و دقپ کافی ب درس گهش فتا دهر.

دانشجو بتواند
 .1دسائل دختلف ارائ شره در طهل تتم را حل نمایر.
 .2هرف از ارائ این واحر درسی را ب خهبی درک کتده باشر.
 .3با انگیزه و اشتیاق در ادتحا شایا تتم شتکپ کنر.

نحوه ارزشیابی:

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

آزمون پایان ترم
کوئیز و تکالیف درسی

 %80کل نمره
 %20کل نمره

منابع:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

کتاب

عباسعلی رضایی ،مبانی کامپیوتر و رایانه ،انتشارات گزینه برتر.1387 ،
محمد رضا جعفری  ،آموزش جامع  ، ICDL 1انتشارات پازینه.1389،
مرتضی متواضعی ،واژه پرداز ورد ،دیباگران .1383 ،
اسالم همتی ،آموزش ورد  ،2007انتشارات آذریون .1387 ،
مهدی آصفی ،آموزش گام به گام پاورپوینت  ،2007انتشارات ناقوس.1389 ،
بهروز عطائی پور ،آموزش تصویری اکسل  ،2007انتشارات پندارپارس.1387 ،
محمد رضا افروز ،رایانه کار مقدماتی ،انتشارات معین پرداز.1395 ،
سعید سعادت ،مبانی کامپیوتر ،انشتارات موسسه فرهنگی هنری دیباگران.1395 ،
محمد شهریاری پور ،مسعود خسروانی ،مبانی و کاربرد کامپیوتر ،انتشارات سها دانش.1392 ،

روانی حتکتی

حل دسئل

----
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حل دسائل
داده شره

آزده
شایانی

