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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 (و مجازی)حضوری طرح درس ترکیبی 
            سالمتاطالعات فناوری گروه آموزشی: *                                                                                                           پیراپزشکی دانشکده * 

 هوشبریرشته تحصیلی :  *                          کارشناسی     مقطع :*                                                   رایانه عنوان درس: *

  (vclassمجازی )سامانه  :برگزاری محل* 

                                    جلسه 17 تعداد جلسات:  *                         نظری-عملینوع واحد:   *                                                     2:  تعداد واحد* 

   ندارد*پیش نیاز یا هم نیاز:   
 دکتر مرتضی اخوتمدرس: نام 

 14:00الی  08:00چهارشنبه -شنبهدوی تماس با مسئول درس:  روزها

                      طبقه همکف -دانشکده پیراپزشکیآدرس دفتر: 

  m-okhovat@goums.ac.ir :پست الکترونیک

 : هدف کلی درس

ساامانه  وی کامپیوتری ستم هایسبتوانند از  تگانخش آموه دانل بطوریکتم عامسیسانواع و  یسخت افزار و نرم افزار کامپیوتر ،سامانه هاآشنایی دانشجو با اصول کلی 

 .عاتی و تحقیقات علمی استفاده نمایندالمنابع اطی جستجو در جهت انجام وظایف و نیز هوشبریهای 

 :)رفتاری(اصیاهداف اختص
 :از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره

 .باشندها آشنا و اهمیت هر یک از آن افزاری و کارکردشناخت اجزای سختبا رایانه شخصی،   .1

 کنند. های کاربردی مهم ویندوز کارنامهو با بر بودهبا قابلیت ها و ویژگی های سیستم عامل ویندوز آشنا  .2

 .باشندرسانی و مرورگرها آشنا های اطالعشبکه با اینترنت و .3

 و بکار گیرند. شناختهکاربردی رشته تحصیلی خود را -افزارهای عملیهای اطالعاتی مهم و نرمبانک .4

 .مورد استفاده قرار دهندا ر Excelو  Word، Power point نرم افزار های .5
توضای  ، نار برنامه حضوریدر ک ارتباط و جایگاه سیستم یادگیری الکترونیکی، با رشته یا دورهکاربرد و ارتباط درس شامل  کلمه 300تا  250حدود )مورد درس معرفی مختصری در 

 انتظارات شما از دانشجویان) مواردی مانند به موقع پاسخ دادن به تکالیف، شرکت فعال در تعامالت و ....(، و کلی شیوه کار و روند درس
ا بجویان برای کار و هدف اصلی آن ایجاد توانمندی در دانش ، یکی از درس های مشترک برای تمامی رشته های وابسته به علوم پزشکی می باشدرایانه درس 

 . است  یاژوهشی و حرفه پرایانه و اجزای مختلف آن، استفاده از اینترنت و جستجوی منابع اطالعاتی در بانک های اطالعاتی پزشکی برای انجام امور آموزشی، 

 شیوه ارائه درس:

 درس به صورت غیرحضوری انجام میشود. به علت شیوع کرونا، مباحث نظری قسمتی به شیوه غیرحضوری   حضوری 
 جز غیرحضوری درستعیین 

 شیوه پوشش محتوا به شکل غیر حضوری دلیل امکان غیرحضوری بودن قسمت غیرحضوری پیش بینی شده

آدوبی کانکات و تعاامالت  کالس های آنالین همزمان از طریق کرونا ویروس عشیو مباحث نظری

  دو طرف در سامانه نوید

 نحوه ارزشیابی دانشجو:

 در جلسات آنالین .1

 نمره کل ٪ 25معادل  نمره 5 (:... ، حضور و غیاب،الف( در طول دوره ) کوئیز، تکالیف، امتحان میان ترم

 نمره کل ٪ 50معادل  نمره 10 ب( پایان ترم  :

 مشارکت در کالس، انجام تکالیف،  آزمون چهارگزینه ای و تکلیف عملی فعالیتها ، میزان ج( شیوه آزمون:

 

 در جلسات حضوری .2

  نمره کل ٪ 25 معادل  نمره 5(: تکالیف، حضور و غیاب، ...تمارین، الف( در طول دوره ) 

 تکالیف دانشجو:

 تکالیف طول ترم -1

 مهلت  شرح تکلیف عنوان تکلیف شماره

پاسخ دادن 

 دانشجویان

بک دادن مهلت فید

 مدرس

 هدف از ارئه تکلیف
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 تحقیق در خصوص 1

ها و قابلیت تفاوت 

های لینوکس و 

 ویندوز

 ویندوز در خصوص سیستم عامل های لینوکس وویان الزم است دانشج

 شنا گردند.آ  نهاآتفاوت های قابلیت ها و با تحقیق نموده و 

آشنایی با ابزارهای  دو روز پس از ارسال ک هفته ی

در  ITکاربردی 

 رشته تحصیلی

تحقیق در خصوص  2

نرم افزارهای 

سیستمی و سیستم 

 های نرم افزاری

دانشجویان الزم است ضمن تحقیق در خصوص تفاوت های نرم افزارهای 

 سیستمی و سیستم های نرم افزاری، با انواع آنها آشنا گردند.

درک بررسی  دو روز پس از ارسال یک هفته 

دانشجو در حوزه 

در  ITکاربرد 

 رشته تحصیلی

ها و  نحوه ایجاد فایل 3

پوشه های مخفی و 

 ی درک آنهاونگگچ

 به دانشجو داده می شود و از وی خواسته می شود تا  نامابتدا یک 

ی بورت یک فایل و یک پوشه با نام مذکور ایجاد کرده و سپس آنها را به ص

 نام ذخیره نماید.

بررسی مهارت  دو روز پس از ارسال یک هفته 

 کاربری

ایجاد یک سند متنی  4

با فرمت مدنظر با نرم 

 Wordافزار 

 ود تابه دانشجو داده می شود و از وی خواسته می ش نمونه متنابتدا یک 

 سندی مشابه آن را ایجاد نماید.

بررسی مهارت  دو روز پس از ارسال یک هفته

دانشجو در استفاده 

 Wordاز نرم افزار 

با  ارائه ایجاد یک 5

فرمت مدنظر با نرم 

 Powerافزار 

point 

درک و بررسی  دو روز پس از ارسال یک هفته اید.ده نمماآدانشجو خواسته می شود یک ارائه با بهره گیری از پاوربونت از 

مهارت دانشجو در 

 الگوریتم نویسی

و تحلیل ترسیم  6

 Excel دارهاینمو

شود ه مینها خواستآمجموعه داده به دانشجویان داده می شود و از  ابتدا یک

لیل ترسیم کرده و تح Excelنمودارهای خواسته شده را با استفاده از 

 ند.نمای

بررسی درک و  دو روز پس از ارسال ک هفتهی

مهارت دانشجو در 

  برنامه نویسی
 وظایف دانشجو 

 در جلسات آنالین .1

 حضور به موقع، مشارکت در مباحث درس، تمرین و مرور مباحث جلسات قبلی

 در جلسات آفالین .2

 تمرین و مرور مباحث، مشارکت در تاالر گفتگو 

 در جلسات حضوری .3

 رعایت نظم، انجام تمارین حضور به موقع، مشارکت در مباحث درس، 

 سایر فعالیت های یادگیری : 

 اتاق بحث) فورم(

 توضی  موضوع بحث:

 برای هر یک از مباحث درس، یک فروم ایجاد خواهد شد و از دانشجویان انتظار می رود تا در بحث ها مشارکت داشته باشند.
 :ی دانشجویاندرس منابع

 .1391ای. تهران: فاطمی، نی و حرفه، سال دوم رشته کامپیوتر، شاخه آموزش فمبانی رایانهصفت محمدرضا؛ یمقانی محمدرضا. محمدی -1

 ، ناشرین مختلفICDLگانه های هفتمهارت -2

 مطالب تدریس شده در کالس -3

 فایلها و منابع آموزشی که در طول ترم ارائه می گردد. -4

 

 یجدول زمان بندی برنامه درس

 رئوس مطالب ساعت تاریخ ردیف

 نوع جلسه

)آنالین، آفالین، 

 حضوری(

 فعالیتهای یادگیری دانشجو شیوه ارائه درس
وسایل کمک 

 آموزشی

1 
طبق 

 برنامه

 ساعت 2

طبق 

 برنامه
 آنالین مفاهیم پایه فناوری اطالعات

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 های کالسیمشارکت فعال در بحث
نرم افزار آدوبی 

 کانکت

2 
طبق 

 برنامه

 ساعت 2

طبق 

 برنامه

مفاهیم پیشرفته فناوری اطالعات 

 مرتبط با رشته
 آنالین

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 های کالسیمشارکت فعال در بحث
نرم افزار آدوبی 

 کانکت

3 
طبق 

 برنامه

 ساعت 2

طبق 

 برنامه

 آشنایی با سیستم عامل

 آشنایی با ویندوز

 

 آنالین

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 کار عملی

، های کالسیمشارکت فعال در بحث

 انجام تمرین کالسی

نرم افزار آدوبی 

 کانکت
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 رئوس مطالب ساعت تاریخ ردیف

 نوع جلسه

)آنالین، آفالین، 

 حضوری(

 فعالیتهای یادگیری دانشجو شیوه ارائه درس
وسایل کمک 

 آموزشی

4 
طبق 

 برنامه

 ساعت 2

طبق 

 برنامه

برنامه ترفندها و آشنایی کلی با 

 های کاربردی ویندوز
 آنالین

 سخنرانی

 ش و پاسخپرس

 بحث گروهی

 کار عملی

، های کالسیمشارکت فعال در بحث

 انجام تمرین کالسی

نرم افزار آدوبی 

 کانکت

5 
طبق 

 برنامه

 ساعت 2

طبق 

 برنامه

 مرورگرهاآشنایی با 

 آشنایی با مبانی اینترنت
 آنالین

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 کار عملی

، های کالسیمشارکت فعال در بحث

 مرین کالسیانجام ت

نرم افزار آدوبی 

 کانکت

6 
طبق 

 برنامه

 ساعت 2

طبق 

 برنامه

بانک جستجو در نایی با مبانی آش

 های اطالعاتی

 

 آفالین
ارائه محتوای 

 آموزشی

مشاهد محتوا و مشارکت در اتاق 

 فروم
 سامانه نوید

7 
طبق 

 برنامه

 ساعت 2

طبق 

 برنامه

آشنایی با بانک اطالعاتی 

Scopus 
 آنالین

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 کار عملی

، های کالسیمشارکت فعال در بحث

 جام تمرین کالسیان

نرم افزار آدوبی 

 کانکت

8 
طبق 

 برنامه

 ساعت 2

طبق 

 برنامه
 آنالین WOSآشنایی با بانک اطالعاتی 

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 کار عملی

، های کالسیمشارکت فعال در بحث

 انجام تمرین کالسی

نرم افزار آدوبی 

 کانکت

9 
طبق 

 برنامه

 ساعت 2

طبق 

 برنامه

بانک اطالعاتی  آشنایی با

PubMed 
 آنالین

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 کار عملی

، های کالسیمشارکت فعال در بحث

 انجام تمرین کالسی

نرم افزار آدوبی 

 کانکت

10 
طبق 

 برنامه

 ساعت 2

طبق 

 برنامه
 آنالین آشنایی با سایر بانک های اطالعاتی 

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 کار عملی

، های کالسیت فعال در بحثمشارک

 انجام تمرین کالسی

نرم افزار آدوبی 

 کانکت

11 
طبق 

 برنامه

 ساعت 2

طبق 

 برنامه

کاربردی  آشنایی با نرم افزار

Microsoft Office Word 
 آنالین

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 کار عملی

، های کالسیمشارکت فعال در بحث

 انجام تمرین کالسی

نرم افزار آدوبی 

 کانکت

12 
طبق 

 برنامه

 ساعت 2

طبق 

 برنامه

کاربردی  آشنایی با نرم افزارادامه 

Microsoft Office Word 
 آنالین

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 کار عملی

، های کالسیمشارکت فعال در بحث

 انجام تمرین کالسی

نرم افزار آدوبی 

 کانکت

13 
طبق 

 برنامه

 ساعت 2

طبق 

 برنامه

کاربردی  آشنایی با نرم افزار

Microsoft Office 
PowerPoint 

 آنالین

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 کار عملی

، های کالسیمشارکت فعال در بحث

 انجام تمرین کالسی

نرم افزار آدوبی 

 کانکت

14 
طبق 

 برنامه

 ساعت 2

طبق 

 برنامه

کاربردی  آشنایی با نرم افزارادامه 

Microsoft Office 
PowerPoint 

 آنالین

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 کار عملی

، های کالسیمشارکت فعال در بحث

 انجام تمرین کالسی

نرم افزار آدوبی 

 کانکت

15 
طبق 

 برنامه

 ساعت 2

طبق 

 برنامه

کاربردی  آشنایی با نرم افزار
Microsoft Office Excel 

 آنالین

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 کار عملی

، های کالسیمشارکت فعال در بحث

 انجام تمرین کالسی

نرم افزار آدوبی 

 کانکت

16 
طبق 

 برنامه

 ساعت 2

طبق 
کاربردی  آشنایی با نرم افزارادامه 

Microsoft Office Excel 
 آنالین

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

، های کالسیمشارکت فعال در بحث

 انجام تمرین کالسی

نرم افزار آدوبی 

 کانکت
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 رئوس مطالب ساعت تاریخ ردیف

 نوع جلسه

)آنالین، آفالین، 

 حضوری(

 فعالیتهای یادگیری دانشجو شیوه ارائه درس
وسایل کمک 

 آموزشی

 بحث گروهی برنامه

 کار عملی

17 

 

طبق 

 برنامه

 

 ساعت 2

طبق 

 برنامه

 

 مرور جلسات قبل

 پرسش و پاسخ 

 رفع اشکال

 

 آنالین

 

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 کار عملی

 

، های کالسیمشارکت فعال در بحث

 انجام تمرین کالسی

 

نرم افزار آدوبی 

 کانکت

 

 


