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اًتظاس هی سٍد داًـجَ تتَاًذ،
الف) حیطه شناختی:

1

آؿٌایی تا هثاًی
واهپیَتش

 ػخت افضاس سا تؼشیف ًوایذ. ًشم افضاس تؼشیف ًوایذ. لطؼات ػخت افضاس سا تَضیح دّذ.ٍ -سٍدی ٍ خشٍجی لطؼات واهپیَتش سا روش ًوایذ.

ؿٌاختی،
ػولی

واس تا واهپیَتش

ٍایت تشد،
هاطیهٍ ،یذئَ
پشٍطوتَس،وتاب،
ًشم افضاسّای
آهَصؿی هشتَطِ

 021دلیمِ

آهادگی تشای
جلؼِ آیٌذُ

آصهَى آغاصیي

ب) حیطه روانی حرکتی:
 ػخت افضاسّا سا هـاّذُ ٍ لوغ وٌذ. -لطؼات ٍسٍدی ٍ خشٍجی سا تـٌاػذ ٍ اًْا سا هـاّذُ وٌذ.

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهای – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهای یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلظ
دانطجویبن) برگسار گردد.
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اًتظاس هی سٍد داًـجَ تتَاًذ،
الف) حیطه شناختی:

2

آؿٌایی تا ػخت
افضاس

3

آؿٌایی تا ًشم
افضاس ٍ ػیؼتن
ػاهل

4

آؿٌایی تا هحیط
واس ٍیٌذٍص

هادستَسد سا تِ صَست واهل تَضیح دّذ.واست گشافیه ،صذا ٍ ؿثىِ سا ؿشح دّذ.اًَاع حالظِ واهپیَتش سا تیاى ًوایذ.-اًَاع چاپگشّا سا تَضیح دّذ.

ػخٌشاًی،
ؿٌاختی،
ػولی ،پشػؾ ٍ پاػخ،
تحث گشٍّی
عملی

ب) حیطه روانی حرکتی:
 هادس تَسد سا هـاّذُ ًوایذ. جایگاُ واست گشافیه ،صذا ٍ ؿثىِ سا دس هادستَسد تثیٌذ ٍ لوغ ًوایذ. -اًَاع واست حافظِ سا اص ًضدیه تثیٌذ ٍ آًْا سا تخاطش تؼپاسد.

ٍایت تشد،
هاطیهٍ ،یذئَ
پشٍطوتَس،وتاب،
ًشم افضاسّای
آهَصؿی هشتَطِ

پشػؾ ٍ پاػخ
دس اتتذای
 021دلیمِ
والع -توشیي
والػی

تىَیٌی

اًتظاس هی سٍد داًـجَ تتَاًذ،
الف) در حیطه شناختی:
 اًَاع ًشم افضاس سا تَضیح دّذ. ػیؼتن ػاهل سا تَضیح دّذ. اًَاع ػیؼتن ػاهل سا تِ صَست هختصش تَضیح دّذ. -سًٍذ ساُ اًذاصی واهپیَتش سا ؿشح دّذ.

ػخٌشاًی،
ؿٌاختی،
پشػؾ ٍ پاػخ،
ػولی
تحث گشٍّی

ٍایت تشد،
هاطیهٍ ،یذئَ
پشٍطوتَس،وتاب،
ًشم افضاسّای
آهَصؿی هشتَطِ

ػخٌشاًی،
ؿٌاختی،
پشػؾ ٍ پاػخ،
ػولی
تحث گشٍّی

ٍایت تشد،
هاطیهٍ ،یذئَ
پشٍطوتَس،وتاب،
ًشم افضاسّای

ب) حیطه روانی حرکتی:
 تا اًَاع ًشم افضاسّا آؿٌا ؿَد. ػیؼتن ػاهل ٍیٌذٍص سا هـاّذُ وٌذ ٍ آؿٌا ؿَد. سًٍذ ساُ اًذاصی واهپیَتش سا تصَست ػولی واس وٌذ.اًتظاس هی سٍد داًـجَ تتَاًذ،
الف) حیطه شناختی:

پشػؾ ٍ پاػخ
دس اتتذای
 021دلیمِ
والع -توشیي
والػی

 021دلیمِ

پشػؾ ٍ پاػخ
دس اتتذای
والع -توشیي
والػی

تىَیٌی

تىَیٌی
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آهَصؿی هشتَطِ

 اصَل واس ٍ هفاّین اٍلیِ واس تا ٍیٌذٍص سا ؿشح دّذ. تا فایل ٍ فَلذس (پَؿِ) آؿٌا گشدد. ػولیات صیش سا تش سٍی فایل ّا ٍ پَؿِ ّا ؿشح دّذ.الف) وپی وشدى
ب) تشیذى ٍ چؼثاًذى
ج) پان وشدى
د) تغییش ًام
ٍ) صیپ وشدى ٍ آًضیپ وشدى فایل ّا ٍ سهض گزاسی
 وٌتشل پٌل ٍیٌذٍص سا ؿشح دّذ. تا اجضا وٌتشل پٌل آؿٌا گشدد. ًصة ٍ حزف تشًاهِ ّای واستشدی سا تَضیح دّذ. تا تٌظیوات صتاى ػیؼتن آؿٌا گشدد.ب) حیطه روانی حرکتی:
 هفاّین اٍلیِ ٍیٌذٍص سا دس تصَست ػولی هـاّذُ وٌذ ٍ واس ًوایذ. ػولیات وپی وشدى ،تشیذى ٍ چؼثاًذى ،پان وشدى ،تغییش ًام دادى فایلّا سا تصَست ػولی واس ًوایذ.
 تا ًحَُ صیپ وشدى ٍ آًضیپ وشدى فایل ّا ٍ سهض گزاسی آًْا تصَستػولی واس ًوایذ.
 تٌظیوات هشتَط تِ وٌتشل پٌل ٍ ًحَُ حزف تشًاهِ ّا سا تصَست ػولیواس ًوایذ.
 تٌظیوات صتاى ػیؼتن سا تصَست ػولی واس ًوایذ.اًتظاس هی سٍد داًـجَ تتَاًذ،
5

آؿٌایی تا ؿثىِ
ّای واهپیَتشی

الف) حیطه شناختی:
 تا ؿثىِ ٍ تؼشیف آى آؿٌا گشدد. -دالیل اػتفادُ اص ؿثىِ ّای واهپیَتشی سا ؿشح دّذ.

ػخٌشاًی،
ؿٌاختی،
پشػؾ ٍ پاػخ،
ػولی
تحث گشٍّی

ٍایت تشد،
هاطیهٍ ،یذئَ
پشٍطوتَس،وتاب،
ًشم افضاسّای
آهَصؿی هشتَطِ

 021دلیمِ

پشػؾ ٍ پاػخ
دس اتتذای
والع -توشیي
والػی

تىَیٌی
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 تا اًَاع ؿثىِ آؿٌایی پیذا وٌذ. ًؼل ّای تلفي ّوشاُ سا ؿشح دّذ.ب) حیطه روانی حرکتی:
 اًَاع ؿثىِ ّای واهپیَتشی سا هـاّذُ وٌذ.اًتظاس هی سٍد داًـجَ تتَاًذ،

6

هثاًی ایٌتشًت

7

ؿثىِ ّای
استثاطی ایٌتشًت

الف) حیطه شناختی:
 تا ایٌتشًت ٍ سٍؽ ّای اتصال آى آؿٌا گشدد. واستشدّای ایٌتشًت سا ؿشح دّذ. هفاّین ایٌتشًت ،ایٌتشاًت ،اوؼتشاًت سا تَضیح دّذ. -هَتَسّای جؼتجَ سا ؿشح دّذ.

ػخٌشاًی،
ؿٌاختی،
پشػؾ ٍ پاػخ،
ػولی
تحث گشٍّی

ٍایت تشد،
هاطیهٍ ،یذئَ
پشٍطوتَس،وتاب،
ًشم افضاسّای
آهَصؿی هشتَطِ

 021دلیمِ

پشػؾ ٍ پاػخ
دس اتتذای
والع -توشیي
والػی

تىَیٌی

ب) حیطه روانی حرکتی:
 تا ایٌتشًت تصَست ػولی واس ًوایذ. تا هَتَسّای جؼتجَ تصَست ػولی واس وٌذ ٍ آؿٌا ؿَد.اًتظاس هی سٍد داًـجَ تتَاًذ،
الف) حیطِ ؿٌاختی:
 Wi-Fiسا تَضیح دّذ.
 WiMAXتَضیح دّذ.
 ADSLتَضیح دّذ.
 Wirelessتَضیح دّذ.

ػخٌشاًی،
ؿٌاختی،
پشػؾ ٍ پاػخ،
ػولی
تحث گشٍّی

ٍایت تشد،
هاطیهٍ ،یذئَ
پشٍطوتَس،وتاب،
ًشم افضاسّای
آهَصؿی هشتَطِ

 021دلیمِ

پشػؾ ٍ پاػخ
دس اتتذای
والع -توشیي
والػی

تىَیٌی

ب) حیطِ سٍاًی حشوتی:
  ADSL ٍ WiMAX ٍ Wi-Fiسا هـاّذُ وٌذ.8

واس تا ًشم افضاس

word

اًتظاس هی سٍد داًـجَ تتَاًذ،

ؿٌاختی،

ػخٌشاًی،

ٍایت تشد،

 021دلیمِ

پشػؾ ٍ پاػخ

تىَیٌی
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ػولی،
الف) حیطه شناختی:

عملی

پشػؾ ٍ پاػخ،
تحث گشٍّی

 تا تخؾّای هختلف ًشم افضاس آؿٌایی پیذا وٌذ. ایجاد فایل سا ؿشح دّذ. رخیشُ وشدى فایل سا تَضیح دّذ.طشیمِ  PDFوشدى فایلّای  Wordسا ؿشح دّذ. تٌظیوات هشتَط تِ ًَع للن ،سًگ للن ،اًَاع جلَُ ٍیظُ ٍ هخفی وشدىحشٍف سا تَضیح دّذ.
 فاصلِ تیي حشٍف سا تٌظین ًوایذ. پیؾ فشض وشدى تٌظیوات للن سا ؿشح دّذ. وپی وشدى فشهت حشٍف سا تَضیح دّذ. تا تٌظین تَ سفتگی هتي اؿٌا گشدد. ًحَُ چیذى اطالػات دس ػطشّا سا ؿشح دّذ. فاصلِ تیي ػطشّا ٍ پاساگشافّا سا ؿشح دّذ. تا ایجاد  Tabآؿٌا گشدد. اًَاع وادس ٍ سًگ صهیٌِ تشای پاساگشاف ٍ صفحِ سا تَضیح دّذ. ایجاد فْشػت ؿواسُ داس سا تَضیح دّذ. -پیؾ فشض وشدى تٌظیوات پاساگشاف سا ؿشح دّذ.

دس اتتذای
والع -توشیي
والػی

هاطیهٍ ،یذئَ
پشٍطوتَس،وتاب،
ًشم افضاسّای
آهَصؿی هشتَطِ

ب) حیطه روانی حرکتی:
 تا ًحَُ تاص وشدى ٍ اجشای تشًاهِ  Wordتصَست ػولی آؿٌا ؿَد. تٌظیوات اٍلیِ هشتَط تِ تشًاهِ  Wordسا اًجام دّذ. تا هٌَّای اٍلیِ ٍ پشواستشد تشًاهِ  Wordواس وٌذ. تٌظیوات هشتَط تِ هتي ٍ پاساگشاف سا تصَست ػولی تا تشًاهِ Wordواس ًوایذ.
9

واس تا ًشم افضاس

word

اًتظاس هی سٍد داًـجَ تتَاًذ،

ؿٌاختی،
ػولی،
عملی

ػخٌشاًی،
پشػؾ ٍ پاػخ،

ٍایت تشد،
هاطیهٍ ،یذئَ

 021دلیمِ

پشػؾ ٍ پاػخ
دس اتتذای

تىَیٌی
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الف) حیطه شناختی:
 ایجاد اؿىال گشافیىی (هشتغ ،خط ،دایشُ ٍ  )...سا تَضیح دّذ. اًتخاب اؿىال سا ؿشح دّذ حزف وشدى اؿىال سا تَضیح دّذ. تغییش اًذاصُ ٍ تغییش جْت دادى اؿىال سا تیاى وٌذ. جا تِ جایی اؿىال سا تَضیح دّذ. تایپ هتي داخل اؿىال سا ؿشح دّذ. فشهت وشدى اؿىال (تغییش سًگ داخل ،سًگ وادس اطشاف ،لشاس دادىتصَیش دس ؿىل ٍ  )...سا ؿشح دّذ.
 لشاس دادى ؿىل دس یه هتي سا تیاى وٌذ. تشتیة لشاس گیشی اؿىال سٍی ّن سا تَضیح دّذ. گشٍُ تٌذی وشدى اؿىال سا تیاى وٌذ. ایجاد اؿىال ٌّشی حشٍف ( )Word Artسا ؿشح دّذ. ٍیشایؾ حشٍف  Word Artسا تیاى وٌذ. ایجاد ًوَداس ػاصهاًی ٍ اًَاع دیاگشامّای هتٌَع سا تَضیح دّذ. فشهت وشدى ًوَداس ػاصهاًی سا ؿشح دّذ. ایجاد ؿی جذیذ تِ ًوَداس ٍ حزف آًْا سا تیاى ًوایذ. اضافِ وشدى تصَیش سا ؿشح دّذ. جا تِ جایی تصَیش سا تیاى ًوایذ. تغییش دادى ػایض تصَیش سا تَضیح دّذ. تشؽ تصَیش سا ؿشح دّذ. لشاس دادى تصَیش داخل هتي سا تَضیح دّذ. ًاهگزاسی تصاٍیش( )captionسا ؿشح دّذ.ب) حیطه روانی حرکتی:
 اؿىال ٌّذػی ٍ گشافیىی دس تشًاهِ ایجاد اؿىال گشافیىی تشػین ًوایذ. -تٌظیوات هشتَط تِ اؿىال ٌّذػی سا اًجام دّذ.

تحث گشٍّی

پشٍطوتَس،وتاب،
ًشم افضاسّای
آهَصؿی هشتَطِ

والع -توشیي
والػی
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 ًحَُ ایجاد  word Artسا تصَست ػولی اًجام دّذ.ًحَُ اضافِ وشدى تصَیش دس تشًاهِ  wordسا تصَست ػولی اًجام دّذ. تٌظیوات هشتَط تِ تصاٍیش سا تصَست ػولی واس وٌذ.اًتظاس هی سٍد داًـجَ تتَاًذ،
الف) حیطه شناختی:
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واس تا ًشم افضاس

word

 ایجاد جذٍل تِ سٍؽّای هختلف سا ؿشح دّذ. تٌظیوات ػشض ػتَى ٍ استفاع سدیف سا تَضیح دّذ. تایپ وشدى دس جذٍل سا تیاى وٌذ. اضافِ وشدى ػطش ٍ ػتَى ٍ خاًِ سا ؿشح دّذ. حزف وشدى ػطش ،ػتَى ،خاًِ ٍ ول جذٍل سا ؿشح دّذ. ایجاد وادسّای هختلف تشای جذٍل سا تیاى وٌذ. ادغام وشدى خاًِّا ٍ تمؼین خاًِّا سا ؿشح دّذ. هشتة وشدى اطالػات جذٍل سا تیاى وٌذ. ًاهگزاسی جذاٍل( )captionسا ؿشح دّذ. چگًَگی تىشاس ػٌَاى دس صفحات هختلف دس جذاٍل تیؾ اص یه صفحِسا تیاى وٌذ.

ػخٌشاًی،
ؿٌاختی،
ػولی ،پشػؾ ٍ پاػخ،
تحث گشٍّی
عملی

ٍایت تشد،
هاطیهٍ ،یذئَ
پشٍطوتَس،وتاب،
ًشم افضاسّای
آهَصؿی هشتَطِ

 021دلیمِ

پشػؾ ٍ پاػخ
دس اتتذای
والع -توشیي
والػی

تىَیٌی

ب) حیطه روانی حرکتی:
 تشػین جذٍل سا دس تشًاهِ  wordاًجام دّذ. تٌظیوات جذٍل سا تصَست ػولی واس وٌذ.اًتظاس هی سٍد داًـجَ تتَاًذ،

11

واس تا ًشم افضاس

word

الف) حیطِ ؿٌاختی:
 تا تؼشیف ادغام پؼتی اؿٌا گشدد. هشاحل ایجاد ًاهِ ًْایی سا ؿشح دّذ. -ایجاد پاٍسلی ٍ پی ًَؿت سا تَضیح دّذ.

ػخٌشاًی،
ؿٌاختی،
ػولی ،پشػؾ ٍ پاػخ،
تحث گشٍّی
عملی

ٍایت تشد،
هاطیهٍ ،یذئَ
پشٍطوتَس،وتاب،
ًشم افضاسّای
آهَصؿی هشتَطِ

 021دلیمِ

پشػؾ ٍ پاػخ
دس اتتذای
والع -توشیي
والػی

تىَیٌی

مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی دانشگاه علوم پسشکی تربت حیدریه
 ًحَُ غلط گیشی اهالیی ٍ گشاهشی سا ؿشح دّذ. غیش فؼال وشدى غلط گیشی سا تیاى ًوایذ.ب) حیطِ سٍاًی حشوتی:
 ًحَُ ًَؿتي یه ًاهِ سا دس تشًاهِ  wordتصَست ػولی اًجام دّذ. تتَاًذ گیشًذگاى ًاهِ سا اضافِ وٌذ. ًحَُ ایجاد پاٍسلی سا دس هتي تشًاهِ  wordاًجام دّذ. ًحَُ فؼال وشدى غلط گیشی اهالیی سا تصَست ػولی واس وٌذ.اًتظاس هی سٍد داًـجَ تتَاًذ،
الف) حیطه شناختی:

12

واس تا تشًاهِ

 تا هحیط تشًاهِ  PowerPointدس ػطح همذهاتی آؿٌا گشدد. -تا هحیط تشًاهِ  PowerPointدس ػطح پیـشفتِ آؿٌا گشدد.

PowerPoint
ب) حیطه روانی حرکتی:
 تا هحیط تشًاهِ  PowerPointتصَست ػولی آؿٌا ؿَد. تٌظیوات اٍلیِ تشًاهِ  PowerPointسا اًجام دّذ. تا هٌَّای پشواتشد تصَست ػولی واس وٌذ. -تتَاًذ یه ػخٌشاًی اػتاًذاسد سا تا تشًاهِ  PowerPointطشاحی ًوایذ.

ػخٌشاًی،
ؿٌاختی،
ػولی ،پشػؾ ٍ پاػخ،
تحث گشٍّی
عملی

ٍایت تشد،
هاطیهٍ ،یذئَ
پشٍطوتَس،وتاب،
ًشم افضاسّای
آهَصؿی هشتَطِ

 021دلیمِ

پشػؾ ٍ پاػخ
دس اتتذای
والع -توشیي
والػی

تىَیٌی

اًتظاس هی سٍد داًـجَ تتَاًذ،
الف) حیطه شناختی:
13

واس تا تشًاهِ

Excel

 تا هحیط  Excelآؿٌا گشدد. تا هفاّین  ٍ Ribbonدووِ (هٌَی)  Office Buttonآؿٌا ؿَد. هخفی وشدى سیثَى ّا سا ؿشح دّذ. ًحَُ ایجاد صفحِ واسی جذیذ ( )sheetتِ تؼذاد دلخَاُ سا ؿشح دّذ. -هخفی وشدى ػتَى ّا ٍ ػطشّا سا تیاى ًوایذ.

ؿٌاختی،
ػخٌشاًی،
ػولی ،پشػؾ ٍ پاػخ،
تحث گشٍّی
ػولی

ٍایت تشد،
هاطیهٍ ،یذئَ
پشٍطوتَس،وتاب،
ًشم افضاسّای
آهَصؿی هشتَطِ

 021دلیمِ

پشػؾ ٍ پاػخ
دس اتتذای
والع -توشیي
والػی

تىَیٌی

مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی دانشگاه علوم پسشکی تربت حیدریه
 ًحَُ ٍاسد وشدى دادُّا سا ؿشح دّذ. تا دػتَسات  Paste ٍ Cut، Copyآؿٌا ؿَد. اػتفادُ اص دػتَسات  Redo ٍ Undoسا ؿشح دّذ. تٌظیوات هشتَط تِ اًذاصُ ػطشّا ٍ ػتًَْا سا تیاى وٌذ. ًحَُ ایجاد لیؼت سا ؿشح دّذ.ب) حیطه روانی حرکتی:
 تا هحیط واس تشًاهِ  Excelتصَست ػولی آؿٌا ؿَد. هفاّین اٍلیِ  Excelسا تصَست ػولی واس ًوایذ. تٌظیوات اٍلیِ تشًاهِ  Excelسا اًجام دّذ. ًحَُ ٍسٍد اطالػات ٍ چگًَگی ٍیشایؾ اًْا سا تصَست ػولی اًجام دّذ. تٌظیوات هشتَط تِ صفحِ واسی سا تصَست ػولی واس وٌذ.اًتظاس هی سٍد داًـجَ تتَاًذ،
الف) حیطه شناختی:
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واس تا تشًاهِ

Excel

 فشهَل ًَیؼی ٍ سٍؿْای آى سا یاد تگیشد. آدسع ػلَل ّا سا دس فشهَل ّا تىاس تثشد. آدسع دّی ًؼثی ٍ هطلك سا دس فشهَل ّا تىاس تشد. هطلك وشدى آدسع ػلَل ّا سا دس فشهَل ًَیؼی تىاس گیشد. وپی وشدى فشهَلْا سا یاد تگیشد. تا تشخی اص خطاّای اوؼل آؿٌا ؿَد. ًحَُ واس تا تَاتغ اصلی دس اوؼل سا تیاهَصد ،هاًٌذ:Sum-average–Min–Max-Count-If
 ًحَُ لالثثٌذی ؿشطی تش سٍی دادُ ّا سا یاد تگیشدConditional ( .)Formatting
ب) حیطه روانی حرکتی:

ؿٌاختی،
ػخٌشاًی،
ػولی ،پشػؾ ٍ پاػخ،
تحث گشٍّی
ػولی

ٍایت تشد،
هاطیهٍ ،یذئَ
پشٍطوتَس،وتاب،
ًشم افضاسّای
آهَصؿی هشتَطِ

 021دلیمِ

پشػؾ ٍ پاػخ
دس اتتذای
والع -توشیي
والػی

تىَیٌی

مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی دانشگاه علوم پسشکی تربت حیدریه
 فشهَل ًَیؼی سا دس هحیط  Excelتصَست ػولی واس وٌذ. آدسع دّی ًؼثی ٍ ػولی سا توشیي وٌذ. خطاّای  Excelسا اجشا ًوایذ ٍ تصَست ػولی واس وٌذ. ًحَُ ؿشط گزاسی تش سٍی اطالػات سا تصَست ػولی واس ًوایذ.اًتظاس هی سٍد داًـجَ تتَاًذ،
الف) حیطه شناختی:
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واس تا تشًاهِ

Excel

 تا سػن ًوَداس ( )Diagramآؿٌا ؿَد. تغییش ًَع ًوَداسّا سا تیاى وٌذ. تغییش ػٌَاى ًوَداس سا ؿشح دّذ. تشچؼة ًوَداس سا تَضیح دّذ. چگًَگی تغییش سًگ اجضای ًوَداس سا ؿشح دّذ.تغییش ػٌَاى هحَسّای ًوَداس سا تیاى وٌذ. -طشاحی یه ًوًَِ اص داؿثَسد اطالػاتی سا تَضیح دّذ.

ؿٌاختی،
ػخٌشاًی،
ػولی ،پشػؾ ٍ پاػخ،
تحث گشٍّی
ػولی

ٍایت تشد،
هاطیهٍ ،یذئَ
پشٍطوتَس،وتاب،
ًشم افضاسّای
آهَصؿی هشتَطِ

 021دلیمِ

پشػؾ ٍ پاػخ
دس اتتذای
والع -توشیي
والػی

تىَیٌی

ب) حیطه روانی حرکتی:
 ًوَداسّای هختلف سا دس تشًاهِ  Excelتشػین ًوایذ. تٌظیوات هشتَط تِ ًوَداسّا سا تصَست ػولی توشیي وٌذ. یه داؿثَسد اطالػاتی سا تشػین وٌذ.اًتظاس هی سٍد داًـجَ تتَاًذ،
الف) حیطه شناختی:
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آؿٌایی تا ًشم

افضاس SPSS

 تا هحیط واسی  SPSSآؿٌا گشدد. تا ًحَُ ًاهگزاسی هتغیشّا آؿٌا گشدد. ًحَُ ٍسٍد اطالػات سا تیاى وٌذ. -اػتخشاج اهاس تَصیفی تا ًشم افضاس سا ؿشح دّذ.

ؿٌاختی،
ػخٌشاًی،
ػولی ،پشػؾ ٍ پاػخ،
تحث گشٍّی
ػولی

ٍایت تشد،
هاطیهٍ ،یذئَ
پشٍطوتَس،وتاب،
ًشم افضاسّای
آهَصؿی هشتَطِ

 021دلیمِ

پشػؾ ٍ پاػخ
دس اتتذای
والع -توشیي
والػی

تىَیٌی

مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی دانشگاه علوم پسشکی تربت حیدریه
ب) حیطه روانی حرکتی:
 تا هحیط واسی  SPSSتصَست ػولی آؿٌا گشدد. ًحَُ ایجاد هتغیشّا سا توشیي وٌذ. ًحَُ ٍسٍد اطالػات سا تصَست ػولی اًجام دّذ. اهاس تَصیفی هشتَطِ سا تا ًشم افضاس تصَست ػولی واس وٌذ ٍ خشٍجیهَسد اًتظاس سا هـاّذُ وٌذ.

17

جوغ تٌذی
هطالة والػی

اًتظاس هی سٍد داًـجَ تتَاًذ،
 هطالة اسائِ ؿذُ دس طَل تشم سا تخَتی فشا گشفتِ تاؿذ. ّذف اص اسائِ ایي ٍاحذ دسػی سا تِ خَتی دسن وشدُ تاؿذ. -تا اًگیضُ ٍ اؿتیاق دس اهتحاى پایاى تشم ؿشوت وٌذ.

ؿٌاختی،
ػولی

نحوه ارزشیابی:

ارزضیببی به صورت کتبی که  %20کل نمره بب استفبده از کوئیس و  %00ببقیمبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبسبه میگردد.
نحوه محاسبه نمره کل:

آزمون پبیبن ترم
کوئیس و تکبلیف درسی

منابع:
خودآموز وینذوز-کتب مربوط به مهبرت هفتگبنه ICDL

 %00کل نمره
 %20کل نمره

-

-

-

-

آصهَى پایاًی

