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  بسمه تعالي
  دانشگاه علوم پزشكي گلستان  

  پزشكي علوم مركز مطالعات و توسعه آموزش
  )و مجازي(حضوري طرح درس تركيبي 

           سالمتاطالعات فناوري *گروه آموزشي:                          دانشكده پيراپزشكي                                                                                   * 
                                           بهداشت محيطرشته تحصيلي :  *                            كارشناسي      مقطع :*       كامپيوتر و كاربرد آن                  عنوان درس: *

      يت كامپيوتر)و حضوري (كالس سا )vclassمجازي (سامانه  :برگزاري محل* 
                                   جلسه ١٧ تعداد جلسات:*                           نظري- عملينوع واحد:   *                                                     ٢:  تعداد واحد* 

    ندارد*پيش نياز يا هم نياز:   
  دكتر مرتضي اخوتمدرس: نام 

  ١٤:٠٠الي  ٠٨:٠٠چهارشنبه -شنبهدوي تماس با مسئول درس:  روزها
                       طبقه همكف -دانشكده پيراپزشكيآدرس دفتر: 

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

  مشخصات استادان همكار:
  تماس  دانشگاه  گروه  رتبه  نام خانوادگي  نام

   ٠٩١١٣٧٧٢٦٦٧شماره  اب ١٤تا  ١٢ساعات   علوم پزشكي گلستان  سالمت فناوري اطالعات  استاديار  حبيبي كواليي  مهدي
  :  هدف كلي درس

  هاي آموزشي و پژوهشي مرتبط با رشته و توانايي كار با بانك هاي اطالعاتي پزشكي بكارگيري آن در حرفه و فعاليتآشنايي با رايانه و 
  :(رفتاري)اصياهداف اختص

  از فراگيران انتظار مي رود در پايان دوره قادر باشند:
  ها آشنا شوند.افزاري و كاركرد و اهميت هر يك از آنشناخت اجزاي سختبا رايانه شخصي،   .١
  .ها بويژه ويندوز را بدانندي سيستم عاملتاريخچه .٢
  هاي كاربردي مهم ويندوز كار كنند.نامهبا قابليت ها و ويژگي هاي سيستم عامل ويندوز آشنا شود و با بر .٣
  رساني و مرورگرها آشنا شوند.هاي اطالعبا اينترنت وشبكه .٤
  كاربردي رشته تحصيلي خود را بدانند و بكار گيرند.- افزارهاي عمليهاي اطالعاتي مهم و نرمبانك .٥
 .آشنا شود و بتواند جستجوي منابع اطالعاتي را انجام دهدبا مجالت الكترونيكي  .٦
  با مباني برنامه نويسي آشنا شود و زمبنه الزم براي كسب مهارت در زمينه برنامه نويسي در زمينه مرتبط با رشته تحصيلي را بدست آورد. .٧

، در كنــار برنامــه حضــوري ارتبــاط و جايگــاه سيســتم يــادگيري الكترونيكــي، با رشته يــا دورهكاربرد و ارتباط درس شامل  كلمه ٣٠٠تا  ٢٥٠حدود (مورد درس معرفي مختصري در 
  انتظارات شما از دانشجويان( مواردي مانند به موقع پاسخ دادن به تكاليف، شركت فعال در تعامالت و ....)، و توضيح كلي شيوه كار و روند درس

و هــدف اصــلي آن  درس سيستم هاي اطالع رساني پزشكي، يكي از درس هاي مشترك براي تمامي رشته هاي وابسته به علوم پزشكي مي باشد
اتي ايجاد توانمندي در دانشجويان براي كار با رايانه و اجزاي مختلف آن، استفاده از اينترنت و جستجوي منابع اطالعــاتي در بانــك هــاي اطالعــ

  ميباشد.  و آشنايي با مباني برنامه نويسي پزشكي براي انجام امور آموزشي، پژوهشي و حرفه اي

  شيوه ارائه درس:
  درس به صورت غيرحضوري انجام ميشود. به علت شيوع كرونا، مباحث نظري قسمتي به شيوه غيرحضوري     حضوري 

  جز غيرحضوري درستعيين 
  شيوه پوشش محتوا به شكل غير حضوري  دليل امكان غيرحضوري بودن  قسمت غيرحضوري پيش بيني شده

آدوبي كانكــت و تعــامالت كالس هاي آنالين همزمان از طريق   كرونا ويروس عشيو  مباحث نظري
    دو طرف در سامانه نويد

  نحوه ارزشيابي دانشجو:

 در جلسات آنالين .١

  نمره كل ٪ ٢٥معادل  نمره ٥ ):... ، حضور و غياب،الف) در طول دوره ( كوئيز، تكاليف، امتحان ميان ترم
  نمره كل ٪ ٥٠معادل  نمره ١٠ ب) پايان ترم  :

  مشاركت در كالس، انجام تكاليف،  آزمون چهارگزينه اي و تكليف عمليفعاليتها ، ميزان  ج) شيوه آزمون:
  



 ٢

 
 در جلسات حضوري .٢

    نمره كل ٪ ٢٥ معادل  نمره ٥): تكاليف، حضور و غياب، ...تمارين، الف) در طول دوره ( 
  تكاليف دانشجو:

 تكاليف طول ترم - ١
  مهلت   شرح تكليف  عنوان تكليف  شماره

پاسخ دادن 
  دانشجويان

ك دادن مهلت فيدب
  مدرس

هدف از ارئه 
  تكليف

  تحقيق در خصوص  ١
PDA Tools  

 PDAدانشجويان الزم است ضمن تحقيق در مورد چيستي و انواع 

Tool بيان نمايند. بهداشت محيطها، نقش آنها را در رشته  
دو روز پس از   يك هفته 

  ارسال
آشنايي با 
ابزارهاي 
در  ITكاربردي 

  رشته تحصيلي

تحقيق در خصوص   ٢
رم افزارهاي ن

سيستمي و سيستم 
  هاي نرم افزاري

دانشجويان الزم است ضمن تحقيق در خصوص تفاوت هاي نرم 
افزارهاي سيستمي و سيستم هاي نرم افزاري، با انواع آنها آشنا 

  گردند.

دو روز پس از   يك هفته 
  ارسال

درك بررسي 
دانشجو در حوزه 

در  ITكاربرد 
  رشته تحصيلي

ها نحوه ايجاد فايل   ٣
و پوشه هاي مخفي 

ي درك ونگگو چ
  آنها

  به دانشجو داده مي شود و از وي خواسته مي شود تا  نامابتدا يك 
يك فايل و يك پوشه با نام مذكور ايجاد كرده و سپس آنها را به 

  صورت بي نام ذخيره نمايد.

دو روز پس از   يك هفته 
  ارسال

بررسي مهارت 
  كاربري

ايجاد يك سند  ٤
متني با فرمت 

مدنظر با نرم افزار 
Word 

به دانشجو داده مي شود و از وي خواسته مي  نمونه متنابتدا يك 
  سندي مشابه آن را ايجاد نمايد.شود تا 

دو روز پس از   يك هفته
  ارسال

بررسي مهارت 
دانشجو در 

استفاده از نرم 
 Wordافزار 

نوشتن الگوريتم   ٥
مربوط به يك 

  و سناري

ابتدا يك سناريو به دانشجو داده مي شودو از وي خواسته ميشود تا 
  .ن را بنويسدآالگوريتم 

دو روز پس از   يك هفته
  ارسال

درك و بررسي 
مهارت دانشجو 

در الگوريتم 
  نويسي

پياده سازي يك   ٦
سناريو با يك زبان 

  برنامه نويسي

ميشود تا  ابتدا يك سناريو به دانشجو داده مي شودو از وي خواسته
  برنامه آن را بنويسد.

دو روز پس از   يك هفته
  ارسال

بررسي درك و 
مهارت دانشجو 
    در برنامه نويسي

  وظايف دانشجو 
 در جلسات آنالين .١

 حضور به موقع، مشاركت در مباحث درس، تمرين و مرور مباحث جلسات قبلي

 در جلسات آفالين .٢
 تمرين و مرور مباحث، مشاركت در تاالر گفتگو 

 در جلسات حضوري .٣
  رعايت نظم، انجام تمارين حضور به موقع، مشاركت در مباحث درس، 

  ساير فعاليت هاي يادگيري : 
  اتاق بحث( فورم)

  توضيح موضوع بحث:
  براي هر يك از مباحث درس، يك فروم ايجاد خواهد شد و از دانشجويان انتظار مي رود تا در بحث ها مشاركت داشته باشند.

  :ي دانشجوياندرس منابع
 .١٣٩١اي. تهران: فاطمي، ، سال دوم رشته كامپيوتر، شاخه آموزش فني و حرفهمباني رايانهصفت محمدرضا؛ يمقاني محمدرضا. محمدي -١

 ، ناشرين مختلفICDLگانه هاي هفتمهارت -٢

 مطالب تدريس شده در كالس -٣

 : مركز خدماتكتاب دانشگاهي : نشرتهران .سعيد حسينيويراستار شاه .قلزم حسينزاده ترجمه ابراهيم ،]سي C [نويسي بابرنامه .گاتفريد بايروناس  -٤
 .١٣٧٧، فرهنگي سالكان

 فايلها و منابع آموزشي كه در طول ترم ارائه مي گردد. -٥


