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 نظری-کاربرد کامپیوتر : نام درس

 نظری 1.5 واحد: تعداد
مهندسی  رشته تحصیلی:
 بهداشت محیط

  مقطع تحصیلی دانشجویان:
 کارشناسی ناپیوسته

 محل برگزاری: 
 ساختمان کالسها

  مدرس:
 آقای محمد سرمدی

 1400-01تحصیلی  اول نیمسال

 
 .شوند می آشنا محیط بهداشت مهندسی در آن ایه وکاربرد هیدرولوژی اساسی تکنیکهای و مفاهیم با در پایان این واحد درسی دانشجویان 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 

 )دقیقه(جلسه
 ابیارزشینحوه تکالیف دانشجو

1  
مباحث کلی آشنایی با 

کامپیوتر و کاربردهای 
 آن در بهداشت محیط

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 برای بهداشت محیط را درک کند. یادگیری مبانی کامپیوتراهمیت  .1
 توضیح دهد. را تحول در علم کامپیوترتاریخچه  .2
 .نحوه نصب ویندوز را به صورت نظری مرور کند .3

 .اصول آن را بداند نحوه پارتیشن بندی و .4

 حیطه عاطفی:
 در حین تدریس به درس گوش کند.با انگیزه  .1
 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد .2

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی
 ،مجازی
 و پرسش

 تکلیف پاسخ،

، کتاب، مقاله
پادکست، 
نرم پاورپوینت، 

 Powerافزار 

point 

120 

کوئیز و ارسال 
تکلیف به صورت 
مجازی در هر 

 جلسه

آزمونهای 

 آغازین

2  
آشنایی با پیکر بندی 

کامپیوتر و توانایی تنظیم 
 تجهیزات جانبی

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 .با سیستم فایل ها در ویندوز آشنا شود -1

 .انواع فایل ها را بداند -2

 .حافظه مجازی را توضیح دهد -3

 .با نحوه ارتقای سیستم آشنا شود -4

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی
 ،مجازی
 و پرسش

 تکلیف پاسخ،

کتاب، مقاله، 
پادکست، 
نرم پاورپوینت، 

 Powerافزار 

point 

120 

کوئیز و ارسال 
تکلیف به صورت 

جازی در هر م
 جلسه

 تکوینی

 

                                                 
   گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی 

  یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون
 دانشجویان( برگزار گردد.
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 امپیوتر اشنا شود.با نحوه راه اندازی وسایل جانبی ک -5

 حیطه عاطفی:

 دانشجو با انگیزه به حل مسائل بپردازد. .1

 دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را پیگیری کند. .2

3  
بخش رفع آشنایی با 

عیوب و مدیریت 
 کامپیوتر و اینترنت

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 .اهمیت بهینه سازی عملکرد کامپیوتر را بداند -1

 .انواع خطاهای رایج در ویندوز را بداند -2

 .با نحوه رفع عیوب و مشکالت حافظه کامپیوتر آشنا شود -3

 .دهد دیوار آتش را توضیح -4

 روشهای بازیابی اطالعات در سیتسم را بداند. -5

 تنظیمات حساب کاربری در سیستم را درک کند.  -6

 روشهای اتصال به اینترنت را توضیح دهد.  -7

 انواع شبکه ها را توضیح دهد.  -8

 حیطه عاطفی:

 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد .2

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی
 ،مجازی
 و پرسش

 تکلیف پاسخ،

کتاب، مقاله، 
پادکست، 
نرم پاورپوینت، 

 Powerافزار 

point 

120 

کوئیز و ارسال 
تکلیف به صورت 
مجازی در هر 

 جلسه

 تکوینی

 

4  
اصول کار با آشنایی با 

 نرم افزار اکسل

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 .شودبا اصول کار در محیط اکسل آشنا  -1

 .انواع نوارهای موجود در محیط اکسل را بشناسد -2

 .با تعاریف و اصطالحات صفحه گسترده آشنا شود -3

 .با انواع اطالعات و اصول وارد کردن اطالعات در سلولها آشنا شود -4

با انواع روشهای کار با اصول تعییین عیرو و ارتفیاع سیتون و سیطر هیا در  -5
 محیط اکسل آشنا باشد. 

 تلف در محیط اکسل را توضیح دهد. قالب بندی های مخ -6

 حیطه عاطفی:

 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد .2

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی
 ،مجازی
 و پرسش

 تکلیف پاسخ،

کتاب، مقاله، 
پادکست، 
نرم پاورپوینت، 

 Powerافزار 

point 

120 

کوئیز و ارسال 
ه صورت تکلیف ب

مجازی در هر 
 جلسه

 تکوینی

 

5  
آشنایی با مفاهیم و 

کاربرگ ها و تعاریف 
 نحوه کار با آنها

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 آشنا شود. اصول جابجایی بین کاربرگ هابا  -1

 .نام گذاری کاربرگ ها را بداند -2

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی
 ،مجازی
 و پرسش

 تکلیف پاسخ،

کتاب، مقاله، 
پادکست، 

نرم ورپوینت، پا
 Powerافزار 

120 

کوئیز و ارسال 
تکلیف به صورت 
مجازی در هر 

 جلسه

تکوینی یا 

 تشخیصی
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 .نحوه حذف و اضافه کردن کاربرگ ها را بداند -3

 بت کردن سطر و ستون ها را توضیح دهد.تقسیم کردن صفحات و ثانحوه  -4

 نحوه مخفی کردن سطر و ستونها در کاربرگ ها را بداند.  -5

 حیطه عاطفی:

 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد .2

point 

6  
بخش فرمول آشنایی با 

 سازی و نمودارها

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
 .اصول کار با فرمولها و عملگرها را بداند -1

 .توابع مختلف را توضیح دهد -2

 نام ببرد. انواع نمودارها در اکسل را  -3

 با تنظیمات تغییر اندازه وانتقال نمودارها آشنا شود.  -4

 اصول مرتب کردن دیتاها در اکسل را بداند.  -5

 حیطه عاطفی:

 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد .2

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی
 ،مجازی
 و پرسش

 تکلیف پاسخ،

قاله، کتاب، م
پادکست، 
نرم پاورپوینت، 

 Powerافزار 

point 

120 

کوئیز و ارسال 
تکلیف به صورت 
مجازی در هر 

 جلسه

تکوینی یا 

 تشخیصی

7  
کلی آشنایی با مفاهیم 
 پاورپوینت 

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 .با محیط نرم افزار پاورپوینت و گزینه های آن آَشنا شود -1

 .رنامه نمایشی آشنا شودبا ایجاد و ذخیره کردن یک ب -2

 روشهای حذف و درج اسالید در پاورپوینت را بداند.  -3

 با نحوه افزودن تم به یک اسالید و درج متن در آن آشنا شود.  -4

 روشهای مختلف نمایش یک اسالید و تفاوت آنها را توضیح دهد. -5

 حیطه عاطفی:

 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد .2

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی
 ،مجازی
 و پرسش

 تکلیف پاسخ،

کتاب، مقاله، 
پادکست، 
نرم پاورپوینت، 

 Powerافزار 

point 

120 

کوئیز و ارسال 
تکلیف به صورت 
مجازی در هر 

 جلسه

تکوینی یا 

 تشخیصی

8  

آشنایی با مفاهیم 
پاورپوینت در بخش 

تصویر و افزودن جداول و 
 تاریخ

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 .نحوه اضافه کردن یک جدول یا نمودار در پاوپوینت را بداند -1

 .با روشهای ویرایش تصویر درج شده آشنا شود -2

 .متن هنری را ایجاد کند -3

 آشنا شود.  text Boxبا ساخت جعبه متن یا  -4

 با روش درج نمودارهای سازمانی کار کند.  -5

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی
 ،مجازی
 و پرسش

 تکلیف پاسخ،

کتاب، مقاله، 
پادکست، 
نرم پاورپوینت، 

 Powerافزار 

point 

120 

کوئیز و ارسال 
به صورت تکلیف 

مجازی در هر 
 جلسه

 آزمون پایانی
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 ریخ و شماره اسالیدرا توضیح دهد. روشهای افزودن تا -6

 حیطه عاطفی:

 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد .2

9  

آشنایی با تغییرات و 
اصول ایجاد الگوهای 
اسالید و شکل های 

 گرافیکی و گذر اسالید

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 .با اصول ایجاد و بستن نمای الگوی اسالید آشنا شود -1

 .گذر از یک اسالید به اسالید بعد را توضیح دهد -2

 د و حرکت بین اسالید ها را توضیح دهد. حذف گذر از اسالی -3

 سرعت گذار اسالید ها را بداند. -4

 . را شرح دهدفایل صوتی در اسالید ها نحوه اضافه کردن  -5

 حیطه عاطفی:

 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد .2

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی
 ،مجازی
 و پرسش

 تکلیف خ،پاس

کتاب، مقاله، 
پادکست، 
نرم پاورپوینت، 

 Powerافزار 

point 

120 

کوئیز و ارسال 
تکلیف به صورت 
مجازی در هر 

 جلسه

تکوینی یا 

 تشخیصی

10  

نرم افزار آشنایی با 
Word 

اجرا وشناسایی اصول کار 
 با آن

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 .با انواع واژه پرداز ها آشنا شود -1

 .ایجاد و تایپ در نرم افزار آشنا شودبا اصول  -2

 نحوه ذخیره و تغییر اندازه قلم، قالب بندی پاراگراف و .. را توضیح دهد.  -3

 روشهای مختلف سرچ و حذف و اضافه کردن دیتا به سند را توضیح دهد.  -4

 حیطه عاطفی:

 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 داشته باشددر مباحث مطرح شده مشارکت  .2

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی
 ،مجازی
 و پرسش

 تکلیف پاسخ،

کتاب، مقاله، 
پادکست، 
نرم پاورپوینت، 

 Powerافزار 

point 

120 

کوئیز و ارسال 
تکلیف به صورت 
مجازی در هر 

 جلسه

تکوینی یا 

 تشخیصی

11  
اصول انتخاب آشنایی با 
Layout  استایل و انواع

 ها

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

با کلیات تعیین انیدازه کاذیذ، جهیت کاذیذ، اصیول حاشییه و درج و حیذف  -1
Page Break آشنا شود. 

 سر صفحه و پا صفحه در متن را توضیح دهد. -2

 .شماره گذاری صفحات و خطوط را شرح دهد -3

 با انواع سبک یا استایل ها و کاربرد آنها آشنا شود. -4

 حیطه عاطفی:

 با دقت گوش دهدبه درس توجه داشته و  سیدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد .2

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی
 ،مجازی
 و پرسش

 تکلیف پاسخ،

کتاب، مقاله، 
پادکست، 
نرم پاورپوینت، 

 Powerافزار 

point 

120 

کوئیز و ارسال 
تکلیف به صورت 
مجازی در هر 

 جلسه

تکوینی یا 

 تشخیصی
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12  

اصول کار آشنایی با 
ودن ادیت کردن، افز

جدول و تصویر، چاپ و 
ذخیره با فرمت های 

 مخلتف

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 .با اصول کار با اشکال زدایی در حین تایپ آشنا شود -1

 .واژه های مختلف مربوط به بخش اشکال زدایی را بداند  -2

 نحوه حرکت بین سلولهای جدول در یک فایل ورد را توضیح دهد.  -3

 حذف جدول را شرح دهد. نحوه اضافه کردن یک عکس و -4

 با رنگ بندی های مختلف در ورد آشنا شود.  -5

 تنظیمات پیشرفته در بخش ذخیره سازی را یاد بگیرید.  -6

 حیطه عاطفی:

 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد .2

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی
 ،مجازی
 و پرسش

 تکلیف پاسخ،

کتاب، مقاله، 
پادکست، 
نرم پاورپوینت، 

 Powerافزار 

point 

120 

کوئیز و ارسال 
تکلیف به صورت 
مجازی در هر 

 جلسه

تکوینی یا 

 تشخیصی

17  
جمع بندی کلی 

 و رفع مشکلمطالب 

 دانشجو بتواند 
 مسائل مختلف ارائه شده در طول ترم را حل نماید. .1
 رک کرده باشد.هدف از ارائه این واحد درسی را به خوبی د .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:

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه میباقی %80کل نمره با استفاده از کوئیز و  %20ارزشیابی به صورت کتبی که 
 ه محاسبه نمره کل:نحو

 کل نمره %80   آزمون پایان ترم
 کل نمره %20 کوئیز و تکالیف درسی
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