
 

پسضکی  دانطکذه

ترهی  قالة نگارش طرح درس
 

 1دانطجویاى کارضناسی ارضذ ػلوم تطریحی ترم  :هخاطثاى     سیستن های اطالع رسانی پسضکی     : ػنواى درس 

 12-8ضنثه  :پاسخگویی ته سواالت فراگیر ساػت  واحذ نظری        1  (یا سهن استاد از واحذ):واحذتؼذاد

دکتر ضیوا  :هذرس          98-99نیوسال اول  4-2ضنثه یک  (وز،ساػت و نیوسال تحصیلیر):   زهاى ارائه درس

روضنخواه 

ًذارد  :پیص نیازو درس 

 

 فٌاٍري گيزي كارب خصَص در داًشجَياى ٍ تَاًوٌذي عولی  تيٌش ٍ داًش ارتقاي درس، ايي اس ّذف :ورههذف کلی د

 .تاشذ هی پششكی رساًی اطالع ّاي مسيست ٍ پايِ ٍ تاليٌی  پششكی علَم در اطالعات
 

( جهت هر جلسه یک هذف: )هذاف کلی جلسات ا

 آضنایی تا رایانه ضخصی -1

 ضناخت اجسای هختلف سخت افساری رایانه ضخصی و لوازم جانثی -2

 آضنایی تا ترناهه های کارتردی و ههن وینذوز -3

 Microsoft wordآضنایی تا نحوه کار تا  -4

 power pointآضنایی تا نحوه کار  -5

 Excelآضنایی تا نحوه کار  -6

 آضنایی تا هجالت الکترونیکی و ضثکه های اطالع رسانی -7

 انگلیسی و فارسی های اطاػاتی  پایگاه و دیجیتال کتاتخانه و وب در تخصصی جستجویآضنایی تا نحوه  -8

 

: اهذاف ویژه ته تفکیک اهذاف کلی هر جلسه

 آضنایی تا رایانه ضخصی :جلسه اول هذف کلی

. در هورد نحوه استفاده از رایانه ضخصی توضیحاتی دهذ :جلسه اول ویژهاهذاف 

 ضناخت اجسای هختلف سخت افساری رایانه ضخصی و لوازم جانثی :دومهذف کلی جلسه 

. در هورد کیس، کیثورد، هوس، اسپیکر، پرینتر، اسکنر، هانیتور توضیحاتی دهذ: دوم اهذاف ویژه جلسه

 ا ترناهه های کارتردی و ههن وینذوزآضنایی ب: سوم هذف کلی جلسه

و  pdfدر هورد فولذر های هختلف و کارتردی وینذوز اػن از افیس و سیستن صوتی و سیستن تصویری و : سوم اهذاف ویژه جلسه

. ضرح دهذ... 

 Microsoft wordآضنایی تا نحوه کار تا : چهارم هذف کلی جلسه

. را تطور کاهل ضرح دهذ wordطرز کار تا ترناهه : چهارم اهذاف ویژه جلسه

 power pointآضنایی تا نحوه کار : پنجن هذف کلی جلسه

. را تطور کاهل ضرح دهذ power pointطرز کار تا ترناهه : پنجن اهذاف ویژه جلسه

 Excelآضنایی تا نحوه کار : ضطن هذف کلی جلسه

. هذرا تطور کاهل ضرح د Excelطرز کار تا ترناهه : ضطن اهذاف ویژه جلسه

 آضنایی تا هجالت الکترونیکی و ضثکه های اطالع رسانی :هذف کلی جلسه هفتن

. هختلف را تَضيح دّذ هجالت الکترونیکی و ضثکه های اطالع رسانی: اهذاف ویژه جلسه هفتن

 و فارسی های اطاػاتی  پایگاه و دیجیتال کتاتخانه و وب در تخصصی جستجویآضنایی تا نحوه : ّشتن هذف کلی جلسه

 انگلیسی

را  انگلیسی و فارسی های اطاػاتی  پایگاه و دیجیتال کتاتخانه و وب در تخصصی جستجوینحوه : هطتن اهذاف ویژه جلسه

. انجام دهذ



 

در پایاى دانطجو قادر تاضذ 

 .هختصری رایانه ضخصی را ضرح دهذ -1

 .هختصری اجسای هختلف سخت افساری رایانه ضخصی و لوازم جانثی را توضیح دهذ -2

 .ترناهه های کارتردی و ههن وینذوز را نام ترده و نحوه استفاده از آنها را توضیح دهذ -3

 .را فرا گرفته و انجام دهذ Microsoft wordنحوه کار تا  -4

 .را فرا گرفته و انجام دهذ power pointنحوه کار  -5

 .را فرا گرفته و انجام دهذ Excelنحوه کار  -6

 .رسانی را تطناسذ و نام تثردهجالت الکترونیکی و ضثکه های اطالع  -7

را فراگرفته و انجام  انگلیسی و فارسی های اطاػاتی  پایگاه و دیجیتال کتاتخانه و وب در تخصصی جستجوینحوه  -8

 .دهذ

 

سیستن های اطالع رسانی پسضکی دکتر جلیلی و هوکاراى  :هناتغ

 

 پرسش و پاسخ و حل مسئله :روش تذریس

 

کاهپیوتر  :آهوزضی  وسایل

 

آزهوى  و ارزضیاتی سنجص

بر )سهم از نمره کلروش       آزمون 

( حسب درصد

ساعت تاریخ  

تشریحی کوتاه کوئیس 

چندگزینه ای 

//////////////////////// پایان هر جلسه  2

آزمون میان 

دوره 

 وسط ترم  4چند گزینه ای 

آزمون 

پایان ترم 

 پایان ترم  12چند گزینه ای 

حضور فعال 

در کالس 

 هر جلسه  2و پاسخ پرسش 

 

حضَر كليِ داًشجَياى در تواهی جلسات الشاهی تَدُ ٍ داًشجَياى تايستی در ّز  :و انتظارات از دانطجوکالس هقررات 

جلسِ هطالة جلسات گذشتِ را هطالعِ ًوَدُ ٍ تا آهادگی جْت پاسخ دادى تِ پزسشْا ٍ اهتحاًات سزكالس حاضز 

 ٍط تِ درس را تْيِ ٍ تحَيل ًوايٌذشًَذ ٍ ّوچٌيي تكاليف ٍ تحقيق هزب

 

 



   سیستن های اطالع رسانی پسضکی        : جذول زهانثنذی درس                              

           98-97نیوسال اول  4-2ضنثه یک :روز و ساػت جلسه                                     

 

 درسم هوضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

 دكتز شيَا رٍشٌخَاُ آضنایی تا رایانه ضخصی 26/8/98 1

ضناخت اجسای هختلف سخت افساری رایانه ضخصی و لوازم  3/9/98 2

 جانثی

 

 دكتز شيَا رٍشٌخَاُ

 آضنایی تا ترناهه های کارتردی و ههن وینذوز 10/9/98 3

 

 دكتز شيَا رٍشٌخَاُ

4 17/9/98 
 

 Microsoft wordآضنایی تا نحوه کار تا 

 

 دكتز شيَا رٍشٌخَاُ

5 24/9/98 

 
 

 power pointآضنایی تا نحوه کار 

 
 ُدكتز شيَا رٍشٌخَا

6 1/10/98 

 
 

 Excelآضنایی تا نحوه کار 

 

 دكتز شيَا رٍشٌخَاُ

7 8/10/98 
 

 دكتز شيَا رٍشٌخَاُ آضنایی تا هجالت الکترونیکی و ضثکه های اطالع رسانی

8 15/10/98 
 

 کتاتخانه و وب در تخصصی جستجویه آضنایی تا نحو

 انگلیسی و فارسی های اطاػاتی  پایگاه و دیجیتال

 

 دكتز شيَا رٍشٌخَاُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


