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 واحد نظری 1 واحد: تعداد
 هوشبری رشته تحصيلي:

 
  مقطع تحصيلي دانشجویان:

 كارشناسي پيوسته
 محل برگزاری: 

ساختمان كالس های 
 معاونت آموزشي

  مدرس:
خانم 

 سيدحسني

 1398-99نيمسال اول تحصيلي 

 

 اليت های آموزشي و پژوهشيو فعدر ارتباط با حرفه  آشنایي با رایانه و بكارگيری آن :هدف كلي درس
 
 

شماره 

 جلسه
 اهداف میانی  )رئوس مطالب( تاریخ جلسه

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو زمان جلسه

 کامپیوترآشنایی با مبانی   1

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 

 الف( در حیطه شناختی:

 تعریف نماید. سخت افزار را -

 نرم افزار تعریف نماید. -

 قطعات سخت افزار را توضیح دهد. -

 وجی قطعات کامپیوتر را ذکر نماید.ورودی و خر -

 

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گوش کند.و عالقه به  زهیبا انگ -

 .داشته باشد فعال مشارکت کالسیمباحث  در -

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120
آمادگی برای 
 جلسه آینده

- 

                                                 

 گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای ی، مباحثهتواند شامل: سخنرانیادگیری می –روش یاددهی   


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

 دانشجویان( برگزار گردد.
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را پیگیرری  مباحث درسی  حواس دانشجو با تمرکز -
 کند.

 آشنایی با سخت افزار  2

 د دانشجو بتواند،انتظار می رو

 

 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-

 چاپگرها را توضیح دهد.انواع -

 

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گوش کند.و عالقه به  زهیبا انگ -

 .داشته باشد فعال تمشارک کالسیمباحث  در -

را مباحرث درسری    حرواس  دانشجو با تمرکرز  -
 پیگیری کند.

، شناختی

، عاطفی
 عملی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120

حضور به موقع 

-در کالس

پرسش و پاسخ 

 ابتدای در 

 -کالس
مشارکت فعال در 

 باحث درسیم

 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.

 روند راه اندازی کامپیوتر را شرح دهد. -
 

 حیطه عاطفی: ب( در
 درس گوش کند.و عالقه به  زهیبا انگ -

 .داشته باشد فعال مشارکت کالسیمباحث  در -

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120

ضور به موقع ح

-در کالس

پرسش و پاسخ 

 ابتدای در 

 -کالس
مشارکت فعال در 

 مباحث درسی

 تکوینی
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را پیگیرری  مباحث درسی  حواس دانشجو با تمرکز -
 کند.

 آشنایی با محیط کار ویندوز  4

 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  روی فایل ها و پوشه هازیر را بر یات عمل -

 دهد.

 کپی کردن( الف     

 و چسباندن بریدن ب(     

 پاک کردن (ج     

 تغییر نام( د     

و رمز زیپ کردن و آنزیپ کردن فایل ها  (و     

 اری گذ

 کنترل پنل ویندوز را شرح دهد. -

 آشنا گردد. اجزا کنترل پنلبا  -

 را توضیح دهد. ای کاربردینصب و حذف برنامه ه -

 آشنا گردد. سیستم تنظیمات زبانبا  -

 

 ب( در حیطه عاطفی:

 درس گوش کند.و عالقه به  زهیبا انگ -

 .داشته باشد فعال مشارکت کالسیمباحث  در -

را پیگیرری  مباحث درسی  حواس دانشجو با تمرکز -

 کند.

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، بردوایت 
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120

حضور به موقع 

-در کالس

پرسش و پاسخ 

 ابتدای در 

 -کالس
مشارکت فعال در 

 مباحث درسی

 تکوینی

 تکوینیحضور به موقع  دقیقه 120، وایت برد سخنرانی،، شناختی انتظار می رود دانشجو بتواند، های کامپیوتریشبکه آشنایی با   5
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 الف( در حیطه شناختی:

 آشنا گردد. با شبکه و تعریف ان -

را شرح  دالیل استفاده از شبکه های کامپیوتری -

 دهد.

 آشنایی پیدا کند. با انواع شبکه -

 را شرح دهد. نسل های تلفن همراه -

 

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گوش کند.و عالقه به  زهیبا انگ -

 .داشته باشد فعال مشارکت کالسیمباحث  در -

را پیگیرری  ی مباحث درس حواس دانشجو با تمرکز -
 کند.

 پاسخ، پرسش و عاطفی

 گروهی بحث
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 
Power point 

-در کالس

پرسش و پاسخ 

 ابتدای در 

 -کالس
مشارکت فعال در 

 مباحث درسی

 مبانی اینترنت  6

 تواند،انتظار می رود دانشجو ب
 

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

 دهد.
 موتورهای جستجو را شرح دهد. -
 

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گوش کند.و عالقه به  زهیبا انگ -

 .داشته باشد فعال شارکتم کالسیمباحث  در -

را پیگیری مباحث درسی  حواس دانشجو با تمرکز -
 کند.

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120

حضور به موقع 

-در کالس

پرسش و پاسخ 

 ابتدای در 

 -کالس
مشارکت فعال در 

 حث درسیمبا

 تکوینی
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 شبکه های ارتباطی اینترنت  7

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 

 الف( در حیطه شناختی:

Wi-Fi .را توضیح دهد 

WiMAX  توضیح دهد.را 

ADSL  توضیح دهد.را 

Wireless  توضیح دهد.را 

 
 ب( در حیطه عاطفی:

 درس گوش کند.و عالقه به  زهیبا انگ -

 .داشته باشد فعال مشارکت کالسیمباحث  در -

را پیگیرری  مباحث درسی  حواس دانشجو با تمرکز -
 کند.

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120

حضور به موقع 

-در کالس

پرسش و پاسخ 

 ابتدای در 

 -کالس
مشارکت فعال در 

 یمباحث درس

 تکوینی

 موتور های جست و جو  8

 

 الف( در حیطه شناختی:

 توضیح دهد.انواع موتور های جست و جو علمی را 

 روش عمل موتور های جست و جو را توضیح دهد.

روش های اختصاصی سرچ هر موتور جست و جو را 

 شرح دهد.

 
 ب( در حیطه عاطفی:

 درس گوش کند.و عالقه به  زهیبا انگ -

 .داشته باشد فعال مشارکت السیکمباحث  در -

را پیگیری مباحث درسی  حواس دانشجو با تمرکز -

 کند.

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120

حضور به موقع 

-در کالس

پرسش و پاسخ 

 ابتدای در 

 -کالس
در مشارکت فعال 
 مباحث درسی

 تکوینی

 کالسی جمع بندی مطالب  9
 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 
، شناختی
 عاطفی

 آزمون پایانی - - - -
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به طور خالصه پرونده الکترونیک سالمت را شرح  -
 دهد.

بخوبی فرا گرفته مطالب ارائه شده در طول ترم را  -
 .باشد

هدف از ارائه این واحد درسی را به خوبی درک  -
 کرده باشد.

در امتحان پایان ترم شرکت با انگیزه و اشتیاق  -

 کند.
 
 
 
 

 منابع:
 ، موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران.2و 1جلد  "مهارت های کاربردی کامپیوتر"(، 1396کوهستانی، مهدی ) -1
 (، فن آوری اطالعات در علوم پزشکی، انتشارات جامعه نگر.1386طباطبایی، امیر، ) -2 

 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه می% باقی80% 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


