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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش

  course planترمی  دوره  طرح 

1044-1041 سال اولنیمسال   

 

1044-1041 سال اولنیمسال  :* نیمسال تحصیلیفناوری اطالعات سالمت            *گروه آموزشی:            پیراپزشکی:دانشکده*   

 

 014014 کد درس:*                                            انپزشکیندکاربرد رایانه در د ان درس:عنو*

                                               ندانپزشکیدرشته تحصیلی :*                                                                     کارشناسی پیوستهمقطع : *

      دانشکده پیراپزشکیبرگزاری  محل*                  شنبه                                                       روززمان برگزاری:  *

                                    جلسه 14 تعداد جلسات:  *                / عملینظریحد: نوع وا *                       واحد 4 :تعداد واحد* 

                   نداردپیش نیاز یا هم نیاز: *                                                                           نفر  44 تعداد فراگیران:*

 موسی کتولیمهندس  –مهندس سید محسن منصوری  -اد ژعزت اهلل کاظمی ن دکترمدرسین: نام 

  تمام روزهای هفته روزهای تماس با مسئول درس:                                        ید محسن منصوریسمسوول درس: نام 

 410۲1۲۲4414 تلفن:                                                  و فناوری اطالعات دانشگاهمار آدیریت مآدرس دفتر: 

 IT@goums.ac.ir :پست الکترونیک

وهش در دندانپزشکی و کار با موتورهاای جساتجوگر ژموزش و پآربردی در رم افزار های کانآشنایی دانشجو با : درسهدف کلی 

 در اینترنت

 اهداف اختصاصی:

 باشند: از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر
 سخت افزاری کامپیوتر را شناخته و نسبت به عملکرد هر کدام مسلط باشندجزای ا .1

 مسلط باشند 7با سیستم عامل ویندوز کار به نسبت  .2

 تایپ و ویرایش کنند  word رم افزار نمطلب علمی را در یک  .3

 جذاب تبدیل کنندبه یک اسالید قابل ارائه  power point رم افزار نعلمی خود را از طریق مطالب  .4

 ماری مناسب بگیرندآوارد کرده و با فرمول های مورد نیاز خروجی های  excelماری را در نرم افزار آاطالعات  .5

استفاده از کلمات کلیدی بتوانند در موتورهای جستجوگر و سایت های تخصصی و معتبر پزشکی بتوانند مطالب علمی مورد نیاز خود را با  .6

 نداستخراج کن

 های مهم در حوزه تجهیزات دندانپزشکی را شناخته و اطالعات مورد نیاز بابت هر یک را به راحتی دریافت نمایندسایت  .7

 سلط باشندماصول کاربرد هر یک به ها و نرم افزارهای دیجیتالی دندانپزشکی را شناخته و سیستم  .8

 نحوه ارزشیابی دانشجو:

 نمره کل درصد ۲4معادل .. .نمره 4(:.الف( در طول دوره )امتحان میان ترم ...

 درصد نمره کل 04معادل ... .نمره 10ب( پایان ترم  :

  آزمون:شیوه  ج(

  تستیکتبی  :ن ترم میا

 تستیکتبی  :پایان ترم 
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   :  نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

ن درس آغیبت موجه موجب حذف  آموزشی ، غیبت غیر موجه در امتحان پایان ترم به منزله  نمره صفر و 10بر اساس ماده 

صدم نمره از نمره پایان ترم کسر خواهد به ازای هرجلسه غیبت بیست وپنج . خواهد شد

 شد.

 مشارکت فعال در کالسوظایف و تکالیف دانشجو:

 

 هفته نهم ترم* تاریخ امتحان میان ترم: 

      براساس برنامه اعالمی از طرف اداره آموزش دانشکدهتاریخ امتحان پایان ترم: *

 * سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:

 برخوردار است. زیادی مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت حضور فعال در کالس و  

  :یمنابع اصل

 طبق پاورپوینت و فایل های ارائه شده در کالس و سامانه نوید

 کمکی : منابع 

و واژه پرداز  Windows 7ها  لیفا تیریو مد وتریاستفاده از کامپ،  (ICTاطالعات و ارتباطات) یفن آور میمفاهکتاب های 

Word 2010  و صفحه گستردهExcel 2010   و ارائه مطلبPowerpoint 2010  مؤلف -  و ارتباطات نترنتیو ا  :

 گل یسبزعل دیمهندس مج -یموسو یعل دیمهندس س
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 یجدول زمان بندی برنامه درس

 مدرس رئوس مطالب ساعت تاریخ ردیف

 شیوه

ارائه 

 درس

فعالیتهای یادگیری 

 دانشجو

ایل کمک وس

 آموزشی

درس و طرح درس و  یمعرف 16-14 3/7/1411 1

 یابیو ارزش یریادگی فیتکال

مهندس 

 کتولی

نیمه 

 حضوری

حضور فعال و مشارکت 

 در کالس و تمرین

کامپیوتر و 

 وسایل جانبی

و نسل های  IT آشنایی با مفاهیم  16-14 11/7/1411 2

 کامپیوتر
مهندس 

 کتولی

نیمه 

 حضوری

حضور فعال و مشارکت 

 کالس و تمرین در

کامپیوتر و 

 وسایل جانبی

آشنایی با دستگاه های ورودی و  16-14 17/7/1411 3

 و سخت افزارها خروجی
مهندس 

 کتولی

نیمه 

 حضوری

حضور فعال و مشارکت 

 در کالس و تمرین

کامپیوتر و 

 وسایل جانبی

آشنایی با حافظه های اصلی و  16-14 24/7/1411 4

 جانبی و مفاهیم شبکه
مهندس 

 کتولی

نیمه 

 حضوری

عال و مشارکت حضور ف

 در کالس و تمرین

کامپیوتر و 

 وسایل جانبی

معرفی سیستم و آشنایی با عامل  16-14 1/8/1411 5

 7ویندوز 
مهندس 

 کتولی

نیمه 

 حضوری

حضور فعال و مشارکت 

 در کالس و تمرین

کامپیوتر و 

 وسایل جانبی

 7کار با سیستم عامل  16-14 8/8/1411 6
مهندس 

 کتولی

نیمه 

 حضوری

ارکت حضور فعال و مش

 در کالس و تمرین

کامپیوتر و 

 وسایل جانبی

 7کار با دستورات مخفی ویندوز  16-14 15/8/1411 7
مهندس 

 کتولی

نیمه 

 حضوری

حضور فعال و مشارکت 

 در کالس و تمرین

کامپیوتر و 

 وسایل جانبی

آشنایی با نرم افزار واژه پرداز  16-14 22/8/1411 8
word 2010 

مهندس 

 کتولی

نیمه 

 حضوری

حضور فعال و مشارکت 

 در کالس و تمرین

کامپیوتر و 

 وسایل جانبی

ارائه مطلب آشنایی با نرم افزار  16-14 29/8/1411 9
Powerpoint 2010 

مهندس 

 منصوری

نیمه 

 حضوری

حضور فعال و مشارکت 

 در کالس و تمرین

کامپیوتر و 

 وسایل جانبی

ارائه با نرم افزار   کارکمیل ت 16-14 6/9/1411 11

 Powerpoint 2010مطلب 
مهندس 

 منصوری

نیمه 

 حضوری

حضور فعال و مشارکت 

 در کالس و تمرین

کامپیوتر و 

 وسایل جانبی

صفحه نرم افزار آشنایی با  16-14 13/9/1411 11

 Excel 2010گسترده 
مهندس 

 منصوری

نیمه 

 حضوری

حضور فعال و مشارکت 

 در کالس و تمرین

کامپیوتر و 

 وسایل جانبی

صفحه نرم افزار با  کارتکمیل  16-14 21/9/1411 12

 Excel 2010گسترده 
مهندس 

 منصوری

نیمه 

 حضوری

حضور فعال و مشارکت 

 در کالس و تمرین

کامپیوتر و 

 وسایل جانبی

آشنایی با مفاهیم اینترنت و  16-14 27/9/1411 13

 روش های جستجو در گوگل
مهندس 

 منصوری

نیمه 

 حضوری

حضور فعال و مشارکت 

 در کالس و تمرین

کامپیوتر و 

 بیوسایل جان

14 4/11/1411 16-14 
کار با موتورهای جستجوگر 

منابع علمی + ساخت ایمیل و 

 کار با آن

مهندس 

 منصوری

نیمه 

 حضوری

حضور فعال و مشارکت 

 در کالس و تمرین

کامپیوتر و 

 وسایل جانبی

های مهم و کاربردی در سایت  16-14 11/11/1411 15

 دندانپزشکی
 یکاظمکتر د

 ادژن

نیمه 

 حضوری

حضور فعال و مشارکت 

 ر کالس و تمریند

کامپیوتر و 

 وسایل جانبی

تم با نرم افزارها و سیسشنایی آ 16-14 18/11/1411 16

 های دیجیتال در دندانپزشکی
 یکاظمکتر د

 ادژن

نیمه 

 حضوری

حضور فعال و مشارکت 

 در کالس و تمرین

کامپیوتر و 

 وسایل جانبی

 


