
 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان    

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 

 ( Lesson planفرم طرح درس روزانه  )

 زشکی رسانی پهای اطالع سیستم نام درس :    

 تاریخ برگزاری :  اول  شماره جلسه :

 * **کالس محل برگزاری :  و سخت افزار مبانی رایانه  موضوع جلسه :

  مدرس : دکتر مهدی حبیبی کوالیی دقیقه  120 : یقه( سه )دقلمدت ج

 شناسی، کارشناسی ارشد ویروس رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : 

 ها ری و کارکرد و اهمیت هر یک از آنافزاشناخت اجزای سخت،  رایانه شخصی آشنایی با   هدف کلی درس:   
 رفتاری   اهداف بوس مطالئر

 

 حیطه 

 رتی( اهنگرشی و م)شناختی، 

 شیوه ارزشیابی  وسائل آموزشی  و رسانه ها روش تدریس 

 رود، دانشجو بتواند: در پایان درس انتظار می رفی درس عم .1

 . بدانددوره را  اهداف -

 . بداندابی دوره را های ارزشی روش -

 

 شناختی

 ناختیش

ویدئو پروژکتور،  ه، یان د، را اسالی و پاسخ سخنرانی و پرسش 

 بورد وایت

 دارند

 : اندرود، دانشجو بتودر پایان درس انتظار می رایانه    مبانی با  ایینآش .2

 .بداندنام  را    آنانواع یف کند و کامپیوتر را تعر -

 . را تعریف کندنرم افزار و  افزار ختس -

 هرم دانش را شرح دهد. -

 دهد. را شرح  فناوری اطالعات را تعریف کند و اجزای آن -

 .دهد آن را شرح سیستم را تعریف کند و اجزای  -

 ن را شرح دهد.تم اطالعاتی را تعریف کند و اجزای آسیس -

 تفاوت بین مفاهیم را درک کند.  -

 

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 ختیشنا

 نگرشی 

  و پاسخپرسش  ،سخنرانی

 و بحث گروهی

ویدئو پروژکتور،  اسالید، رایانه، 

 رد بووایت

حی  ای، تشریگزینه 4 تسوال 

 سخ پاوتاهو ک

 : رود، دانشجو بتواندایان درس انتظار میپ رد افزار سختیی با  ا. آشن3

 . درا نام ببر افزاریقطعات سخت -

 کاربرد قطعات سخت افزاری را توضیح دهد. -

 انواع حافظه کامپیوتر را توضیح دهد. -

 

 شناختی

 شناختی

   شناختی

  و پاسخپرسش  ،یسخنران 

 وهیو بحث گر

تور،  ویدئو پروژکاسالید، رایانه، 

 ورد ب وایت

حی  تشریای، هگزین 4سوالت 

 پاسخ وتاهو ک

 



 بسمه تعالی

 ی گلستان  دانشگاه علوم پزشک  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 

 ( Lesson planفرم طرح درس روزانه  )

 زشکی پ رسانیهای اطالع سیستم نام درس :    

   تاریخ برگزاری : م دو لسه :شماره ج 

 *** کالس محل برگزاری :  ر  افزا نرم  :ضوع جلسه وم

 بیبی کوالییمهدی حدکتر  مدرس : دقیقه  120 مدت جلسه )دقیقه( :

 شناسی، کارشناسی ارشد ویروس رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : 

 نرم افزار و مراحل توسعه آن نایی با شآ هدف کلی درس:   
 رفتاری   اهداف رئوس مطالب

 

 ه طحی

 و مهارتی(  ، نگرشی)شناختی

 شیوه ارزشیابی  موزشیئل آوسا  و رسانه ها روش تدریس 

ویدئو پروژکتور،  الید، رایانه، سا پرسش و پاسخ  اختینش ند.را بیان ک مطالب جلسه قبلی رود، دانشجو بتوانددر پایان درس انتظار می . مرور مطالب جلسه قبل 1

 بورد وایت

 آزمون تکوینی شفاهی 

 : درود، دانشجو بتوان میدر پایان درس انتظار    ر نرم افزا  نایی باشآ .2

 انواع نرم افزار را توضیح دهد.  -

 ی را بیان کند. افزار کاربردی و سیستمتفاوت نرم -

 هد.ح درا شر  افزارنرم توسعه راحل م -

 

 تیشناخ

 شناختی

 شناختی

  و پاسخپرسش  ،سخنرانی

 و بحث گروهی

ور،  ویدئو پروژکت

 بورد وایت،کامپیوتر

حی  ای، تشریگزینه 4الت وس

 پاسخ وتاهو ک

 



 بسمه تعالی

 ی گلستان  دانشگاه علوم پزشک  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 

 ( Lesson planفرم طرح درس روزانه  )

 زشکی پ رسانیهای اطالع سیستم نام درس :    

   تاریخ برگزاری : سوم  لسه :شماره ج 

 کالس *** محل برگزاری :  ویندوز م عاملسیست :موضوع جلسه 

 بیبی کوالییمهدی حدکتر  مدرس : دقیقه  120 مدت جلسه )دقیقه( :

 شناسی، کارشناسی ارشد ویروس رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : 

 های پیشرفته بویژه ویندوز املسیستم عی تاریخچه نایی با شآ هدف کلی درس:   
 رفتاری   اهداف رئوس مطالب

 

 ه طحی

 و مهارتی( نگرشی  ختی، )شنا

 شیوه ارزشیابی  موزشیئل آوسا  و رسانه ها روش تدریس 

ویدئو پروژکتور،  الید، رایانه، سا پرسش و پاسخ  اختینش ند.را بیان ک مطالب جلسه قبلی رود، دانشجو بتوانددر پایان درس انتظار می . مرور مطالب جلسه قبل 1

 بورد وایت

 آزمون تکوینی شفاهی 

 : درود، دانشجو بتوان میدر پایان درس انتظار  عامل با سیستم . آشنایی  2

 . تعریف کندا عامل رسیستم  -

 . نام ببردعامل را   هایسیستممختلف  انواع  -

 

 اختینش

 شناختی

  و پاسخپرسش  ،سخنرانی

 و بحث گروهی

ور،  ویدئو پروژکت

 بورد وایت،کامپیوتر

حی  ای، تشریگزینه 4سوالت 

 پاسخ وتاهو ک

  عامل سیستم  با  یی. آشنا3

 ز ویندو

 : رود، دانشجو بتواندایان درس انتظار میپ در

 دهد.ز را شرح ندوتاریخچه سیستم عامل وی -

 د.را تشریح کن  کنترل پنل ویندوزی  اجزا -

 با اجزای کنترل پنل ویندوز کار کند.  -

 

 شناختی

 ناختیش

 مهارتی 

  ،و پاسخپرسش  ،سخنرانی

 ، کار عملی بحث گروهی

کتور،  و پروژدئ وی  اسالید، رایانه، 

 بورد وایت

ای،  گزینه 4سوالت 

و آزمون   پاسخ وتاهک  ،حیتشری

 عملی

 



 بسمه تعالی

 گلستان    دانشگاه علوم پزشکی  

 ه آموزش علوم پزشکی عمرکز مطالعات و توس

 ( Lesson planفرم طرح درس روزانه  )

 زشکی رسانی پهای اطالع سیستم نام درس :    

 ****   اری :برگز تاریخ  چهارم  شماره جلسه :

 کالس *** محل برگزاری :    MS Word موضوع جلسه :

 کوالیی مدرس : دکتر مهدی حبیبی دقیقه  120 مدت جلسه )دقیقه( :

 شناسی، کارشناسی ارشد ویروس فراگیران :   رشته و مقطع تحصیلی

 ز و ربردی مهم ویندهای کاآشنایی با برنامه  هدف کلی درس:   
 اری  رفت اهداف رئوس مطالب

 

 حیطه 

 )شناختی، نگرشی و مهارتی( 

 شیوه ارزشیابی  یآموزش وسائل  و رسانه ها روش تدریس 

ویدئو پروژکتور،  اسالید، رایانه،  پرسش و پاسخ  شناختی ند.مطالب جلسه قبلی را بیان ک بتواند  رود، دانشجور میظا نتن درس ادر پایا . مرور مطالب جلسه قبل 1

 بورد تیوا

 اهی آزمون تکوینی شف

 : رود، دانشجو بتوانددر پایان درس انتظار می MS Word. آشنایی با 2

 . داندرا ب Wordمحیط کار اجزای  -

 کار کند.   Wordحیط کار بتواند با اجزای م -

 را قالب بندی کند.  هامتن -

 انجام دهد. Style بندی را با استفاده ازقالب -

 انجام دهد.را  آن یبندایجاد و قالبجدول را  -

 د کند. ها را ایجاارنمود -

 متن را چاپ کند.  -

 ود را درک کند. حرفه خ در  MS Wordای  هتقابلی -

 

 ختیشنا

 مهارتی 

 مهارتی 

 مهارتی 

 مهارتی 

 مهارتی 

 مهارتی 

 ی نگرش

  ،و پاسخپرسش  ،سخنرانی

 ، کار عملی بحث گروهی

ویدئو پروژکتور،  اسالید، رایانه، 

 بورد وایت

 ی آزمون عمل

 



 بسمه تعالی

 گلستان  پزشکی    شگاه علوم اند  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 

 ( Lesson planفرم طرح درس روزانه  )

 زشکی ی پرسانهای اطالع م ستسینام درس :    

 ***   تاریخ برگزاری :   پنجم شماره جلسه :

 کالس *** محل برگزاری :   MS Excel موضوع جلسه :

 کوالیی مهدی حبیبی مدرس : دکتر دقیقه  120 جلسه )دقیقه( :ت مد

 شناسی، کارشناسی ارشد ویروس و مقطع تحصیلی فراگیران :  تهرش

 ربردی مهم ویندوز کا هایآشنایی با برنامه  ی درس:هدف کل   
 رفتاری   اهداف رئوس مطالب

 

 حیطه 

 )شناختی، نگرشی و مهارتی( 

 شیوه ارزشیابی  زشیوسائل آمو  و رسانه ها روش تدریس 

دئو پروژکتور،  ی واسالید، رایانه،  و پاسخ  سشپر شناختی ند.قبلی را بیان ک جلسه  مطالب تواندرود، دانشجو ب ر میدر پایان درس انتظا  سه قبل مرور مطالب جل .1

 بورد وایت

 آزمون تکوینی شفاهی 

 : جو بتواندرود، دانش در پایان درس انتظار می  MS Excel  آشنایی با .2

 را بداند.  Excelار حیط ک اجزای م  -

 کار کند. Excel با اجزای محیط کار -

 کند.کار  ها تونطرها و سها، سولبا سل -

 بندی کند. ها را قالبسلول -

 کار کند. Excelوابع ها و ترمولبا ف -

 های اکسل ایجاد کند. با استفاده از دادههای مختلف  نمودار -

 پ کند.را چا Excelموجود در اطالعات  -

 درک کند.  در حرفه خود را  MS Excelهای  قابلیت -

 

 شناختی

 مهارتی 

 مهارتی 

   تیهارم

   تیهارم

   تیهارم

   تیهارم

 نگرشی 

  ،و پاسخپرسش  ،سخنرانی

 ، کار عملی بحث گروهی

کتور،  پروژ ویدئو اسالید، رایانه، 

 بورد وایت

 لی ن عمآزمو

 



 سمه تعالیب

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان    

 عات و توسعه آموزش علوم پزشکی مرکز مطال

 ( Lesson planروزانه  ) سفرم طرح در

 زشکی رسانی پهای اطالع سیستم نام درس :    

 ***   تاریخ برگزاری :   ششم شماره جلسه :

 کالس *** ی : رگزارمحل ب MS Power point موضوع جلسه :

 یمدرس : دکتر مهدی حبیبی کوالی  دقیقه  120 مدت جلسه )دقیقه( :

 ی ارشد ی، کارشناسشناسویروس رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : 

 ربردی مهم ویندوز های کاآشنایی با برنامه  هدف کلی درس:   
 رفتاری   اهداف رئوس مطالب

 

 حیطه 

 )شناختی، نگرشی و مهارتی( 

 شیوه ارزشیابی  آموزشی لائوس   و هانه رسا س روش تدری

ویدئو پروژکتور،  اسالید، رایانه،  پرسش و پاسخ  شناختی ند.ک  قبلی را بیانمطالب جلسه  ، دانشجو بتواندروددر پایان درس انتظار می مرور مطالب جلسه قبل  .1

 بورد وایت

 آزمون تکوینی شفاهی 

 MS Powerآشنایی با    .2

point 

 : بتواند  شجوان د رود،ر میظا س انتایان درپ در

 را بداند. Power point ار اجزای محیط ک  -

 کار کند. Power pointبا اجزای محیط کار  -

 کند.  را به خوبی طراحی  اسالیدها -

 را بداند.  Slide masterروش استفاده از  -

 بندی متون اسالید را انجام دهد.لبقا -

 دار در اسالید استفاده کند. نمواز  -

 کند.ید استفاده اسال  درر و تصاوی  اول، جداهاز شکل -

 اسالیدها را برای نمایش آماده کند. -

 ک کند.در حرفه خود را در MS Power pointهای  قابلیت -

 

 شناختی

 مهارتی 

 مهارتی 

 مهارتی 

 مهارتی 

 ی مهارت

 مهارتی 

 مهارتی 

 گرشی ن 

  ،و پاسخپرسش  ،سخنرانی

 ، کار عملی یبحث گروه

  کتور، دئو پروژی واسالید، رایانه، 

 رنت ینت، ابوردوایت

 آزمون عملی 

 



 سمه تعالیب

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان    

 توسعه آموزش علوم پزشکی   العات و مرکز مط

 ( Lesson plan)  س روزانهم طرح دررف

 زشکی رسانی پهای اطالع سیستم نام درس :    

 ***   تاریخ برگزاری :   هفتم شماره جلسه :

 کالس *** محل برگزاری :  و اینترنت که شب   وع جلسه :موض

 مدرس : دکتر مهدی حبیبی کوالیی دقیقه  120 دقیقه( :مدت جلسه )

 شناسی، کارشناسی ارشد ویروس صیلی فراگیران : مقطع تحرشته و  

 شبکه های اطالع رسانی و مرورگرها   اینترنت وآشنایی با   هدف کلی درس:   
 اری  رفت اهداف رئوس مطالب

 

 حیطه 

 )شناختی، نگرشی و مهارتی( 

 شیوه ارزشیابی  یآموزش وسائل  و رسانه ها روش تدریس 

      ترم میانون زمآ.1

ویدئو پروژکتور،  اسالید، رایانه،  پرسش و پاسخ  شناختی ند.بیان ک مطالب جلسه قبلی را بتواند  رود، دانشجوانتظار میس  در پایان در قبل لب جلسه مرور مطا  .2

 بورد یتوا

 آزمون تکوینی شفاهی 

 : رود، دانشجو بتواندس انتظار میدر پایان در شبکه   مبانی ایی باآشن .3

 .شبکه را تعریف کند -

   .ا نام ببردشبکه رانواع  -

 بیان کند.  های کامپیوتری را و معایب شبکها مزای  -

 را درک کند. در حوزه سالمتش شبکه و نقاهمیت  -

 

 شناختی

 ختیشنا

 ختیشنا

 گرشی ن 

  ،و پاسخپرسش  ،سخنرانی

 بحث گروهی 

  ویدئو پروژکتور، اسالید، رایانه، 

 بورد ایتو

حی  ای، تشریگزینه 4سوالت 

 عملی آزمون ، پاسخوتاهو ک

 : رود، دانشجو بتواندار میایان درس انتظپ در ا مبانی اینترنت ایی ب . آشن4

 را توضیح دهد.  ، شبکه جهانی وب و پست الکترونیکیرنتینتا  هوممف -

 ای جستجو را شرح دهد.انواع موتوره  -

 ی اینترنت را شرح دهد. شبکه های ارتباط -

 

 تیشناخ

 شناختی

 شناختی

  ،و پاسخپرسش  ،سخنرانی

 بحث گروهی 

  ویدئو پروژکتور، ، رایانه اسالید، 

 بورد ایتو

ای،  گزینه 4ت سوال 

آزمون  ،  پاسخ وتاهک  ،حیتشری

 عملی

 



 سمه تعالیب

 وم پزشکی گلستان  دانشگاه عل  

 آموزش علوم پزشکی مرکز مطالعات و توسعه  

 ( Lesson planفرم طرح درس روزانه  )

 زشکی رسانی پهای اطالع سیستم نام درس :    

 ***   زاری :اریخ برگت هشتم  شماره جلسه :

 کالس *** محل برگزاری :  افزار مدیریت منابع نرم  جلسه :ع موضو

 : دکتر مهدی حبیبی کوالییمدرس  دقیقه  120 دت جلسه )دقیقه( :م

 شناسی، کارشناسی ارشد ویروس : صیلی فراگیران و مقطع تحرشته 

 اندنوت  آشنایی با  هدف کلی درس:   
 رفتاری   دافاه رئوس مطالب

 

 حیطه 

 ( و مهارتی )شناختی، نگرشی

 شیوه ارزشیابی  زشیوسائل آمو  و رسانه ها روش تدریس 

یدئو پروژکتور،  واسالید، رایانه،  پرسش و پاسخ  اختیشن ند.مطالب جلسه قبلی را بیان ک رود، دانشجو بتواندنتظار میا  در پایان درس ل مرور مطالب جلسه قب .1

 بورد وایت

 وینی شفاهی تکآزمون 

 : بتواند  رود، دانشجوتظار میدر پایان درس ان    نحوه کار با اندنوت .2

 . درک کندرا  اهمیت استفاده از اندنوت در مدیریت منابع -

 .محیط نرم افزار اندنوت را بشناسد -

 ارد کردن منابع به کتابخانه اندنوت را انجام دهد. نحوه و -

 دهد.  ز طریق اندنوت را انجامفول تکست مقالت انحوه جستجوی  -

 کار با نرم افزار ورد را انجام دهد. ن فرنس دهی در حیر -

 نحوه ویرایش استایل در اندنوت را انجام دهد. -

 

 عاطفی

 شناختی

 مهارتی 

 مهارتی 

 مهارتی 

 مهارتی 

  ،و پاسخپرسش  ،سخنرانی

 و کار عملی  بحث گروهی

، نرم  ور، ویدئو پروژکترایانه، 

 اینترنت افزار اندنوت، 

 عملی آزمون 

 

 


