
 

 بسمه تعالي

 دانشكده پيرا پزشكي-کرمانشاهدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

 گروه فناوری اطالعات سالمت

 

 

 

 

 

 

 

 را نیاز مورد اطالعات بود خواهد قادر ،شده آشنا رایانه کاربرد با دانشجو درس این در شرح مختصری از درس:

 هايفعالیت سایر و آمار و طالعات حرفه با ارتباط در آن در موجود اطالعات از نیاز بر حسب و وارد آن به

 .استفاده نماید پژوهشی و آموزشی

 هاي فرديمهارتر اصول کامپیوتر و توانایی بخشیدن به استفاده از آن د با آشنایی هدف کلي :

 اهداف رفتاری)اهداف ويژه عيني(:

 :رنامه دانشجويان قادر خواهند بودپس از اتمام ب

 را شرح دهد م کامپیوتر،  قطعات سخت افزاري و بوت سیستممفاهی .1

  تاپ را تشریح نمایدنصب ویندوز و تنظیمات مربوط به دستک .2

 را تشریح نماید.  task managerاستارت منو و تنظیمات مربوط به  .3

4. Hard disk بندي، حذف پارتیشن، ، ساختار آن، پارتیشنDisk Cleanup, Check Disk, Defragment, مدیریت 

 .فرمت درایو را تشریح نمایدفایل و فولدر و 

 ,Date & time, Device manager, , Folder option, Font, mouse, Internet optionتنظیمات مربوط به .5

 .را تشریح نماید

 ,Power option, program & feature, regional & language user accounts تنظیمات مربوط به .6

windows firewall, .سیستم را شرح دهد 

  را شرح دهد. Emailو ایجاد یک   ,Paint & imaging,  foxit reader, Recycle bin نحوه استفاده از .7

 ,web site, home page, favoriteاینترنت، مفاهیم و ساختار شبکه اینترنت، اتصال به اینترنت،  تنظیمات مربوط به .8

history, search engine .بیان کند  

 را شرح دهد. ، ساختار صفحه کلید و نحوه تایپ Microsoft office word یماتتنظ .9

فناوري اطالعات  دانشجویان کارشناسیمخاطبان:             هاي کاربرديهاي عامل و برنامهایی با سیستمآشن: عنوان درس

                                  ندارد : پيش نياز  ( 1، عملی 1)تئوري  2تعداد واحد:         سالمت )ترم اول(

سالمت گروه فناوري اطالعات  ITاحدوکالس:          14-17ساعت:           شنبهروز:                1395-1396 :اول نيمسال

 دکتر محمديمدرس:  



 
 را شرح دهد. Microsoft office word  هايکار با سربرگ .11

  .را شرح دهد و نحوه ایجاد یک فایل ارائه  Microsoft office power point  تنظیمات .11

 دهد.را شرح  Microsoft office power point  هايکار با سربرگ .12

  .را شرح دهدو نحوه ایجاد جدول و نمودار  Microsoft office excel   کار با .13

 را شرح دهد. Microsoft office excel  هايکار با سربرگ .14

 را شرح دهد.  search strategy   تنظیمات مربوط به .15

 را بیان کند.   Science direct, Ovid نحوه استفاده از .16

  را تشریح نماید.   Google scholar, pub med   نحوه استفاده از .17

 اهداف اختصاصي:

 :روددر پايان هر دوره از دانشجو انتظار مي

 .را شرح دهد مفاهیم کامپیوتر،  قطعات سخت افزاري و بوت سیستم .1

a. .کامپیوتر و تاریخچه آنرا شرح دهد 

b. افزاري یک سیستم را شرح دهد. اجزاي سخت 

c. ن کندتنظیمات مربوط به بوت سیستم را بیا 

  .تاپ را تشریح نمایدنصب ویندوز و تنظیمات مربوط به دستک .2

a. چگونگی نصب ویندوز را شرح دهد. 

b. تاپ کامپیوتر را بیان کند.تنظیمات مربوط به دسک 

c.  تنظیمات مربوط بهTask bar .را شرح دهد 

 را تشریح نماید.  task managerتنظیمات مربوط به استارت منو و  .3

a. را شرح دهد. تنظیمات منوي استارت 

b. هاي عملکرد  سربرگtask manager  .را بیان کند 

4. Hard disk بندي، حذف پارتیشن، ، ساختار آن، پارتیشنDisk Cleanup, Check Disk, Defragment مدیریت 

 .فایل و فولدر و فرمت درایو را تشریح نماید

a. ساختار یک دیسک سخت را تشریح کند. 

b. هاي یک دیسک سخت را توضیح دهد.شنبندي و حذف پارتینحوه پارتیشن 

c. Disk Cleanup, Check Disk and Defragment  .را توضیح دهد 

را Date & time, Device manager, Folder option, Font, mouse, Internet option تنظیمات مربوط به .5

 .تشریح نماید

a. هاي  سربرگFont, mouse, Internet option .را توضیح دهد 

b. هايسربرگ Date & time, Device manager, Folder option  .را شرح دهد 



 
 ,Power option, program & feature, regional & language, user accounts تنظیمات مربوط به .6

windows firewall, .سیستم را شرح دهد 

a. هاي  سربرگPower option, program & feature, regional & language .را توضیح دهد 

b. هاي  سربرگuser accounts, windows firewall, .را توضیح دهد 

  را شرح دهد. Emailو ایجاد یک   ,Paint & imaging,  foxit reader, Recycle bin نحوه استفاده از .7

a.  کار باPaint & imaging,  foxit reader, Recycle bin  .را تشریح نماید 

b.  ساختن یکEmail  .را توضیح دهد 

 ,web site, home page, favoriteاینترنت، مفاهیم و ساختار شبکه اینترنت، اتصال به اینترنت،  مربوط به تنظیمات .8

history .بیان کند  

a. تعاریف مربوط به اینترنت، اینترانت، اکسترانت را بداند 

b. نحوه اتصال به اینترنت را بداند 

c.  ،آدرسهاي اینترنتURl ،دامنه ،IP را توضیح دهد 

d.  تنظیماتfavorite, history .و را بیان کند 

 ، ساختار صفحه کلید و نحوه تایپ را شرح دهد. Microsoft office word تنظیمات .9

a. ساختار صفحه کلید، استاندارد کدهاي صفحه کلید و کاربرد کلیدهاي ترکیبی را توضیح دهد 

b. اصول تایپ فارسی و انگلیسی را بیان کند 

c. هاتنظیمات مرتبط با منوها، ریبون ،Word Option و پرینت را توضیح دهد 

 را شرح دهد. Microsoft office word  هايکار با سربرگ .11

a. بندي را توضیح دهد. نویسی و صفحهبندي، رفرنسها، بخشتنظیمات سرعنوان، زیر عنوان، زمینه 

b.  .اصول درج جدول، شکل، نمودار و ... را به صفحه بیان کند 

  .را شرح دهد و نحوه ایجاد یک فایل ارائه  Microsoft office power point  تنظیمات .11

a.  تنظیماتpower point  هاي ایجاد یک فایل ارائه را شرح دهد.و روش 

b.  ،و اصالح اسالید و همچنین درج انیمیشن و افکت برا ي اسالید را شرح دهد. ایجاد، تغییر 

 را شرح دهد. Microsoft office power point  هايکار با سربرگ .12

a. هاي مختلف یک فایل ارائه را شرح دهد.سربرگ 

b. هاي دیگر را بیان کند.هاي نمایش یک فایل ارائه و تبدیل به فرمتروش 

  .را شرح دهدو نحوه ایجاد جدول و نمودار  Microsoft office excel   کار با .13

a. ي جدول را شرح دهد. هاها، ساختن جدول، انجام محاسبات جدول و طراحی نمودار از دادهنحوه ورود داده 

b. ها، ادغام، فریز کردن جداول و طراحی انواع نمودار را شرح دهد.طراحی ساختار جدول، ترکیب سطرهاي و ستون  



 
 را شرح دهد. Microsoft office excel  هايکار با سربرگ .14

a. ها را شرح دهد.عملکردهاي مختلف با استفاده از سربرگ 

b. ه به فایل را شرح دهد. ها و فرم ورود دادساخت فایل داده  

 را شرح دهد.  search strategy   تنظیمات مربوط به .15

a. اصول اصلی search را شرح دهد. 

b.  عملگرهاي ریاضیsearch را بیان کند. 

c.  عملگرهاي منطقیsearch  .را شرح دهد 

 را بیان کند.  Science direct, Ovid   نحوه استفاده از .16

a.  نحوهساختار، عملگرهاي مورد استفاده و search  در پایگاه دادهScience direct  .را شرح دهد 

b. ساختار، عملگرهاي مورد استفاده و نحوه search  در پایگاه دادهOvid  .را شرح دهد 

  را تشریح نماید.   Google scholar, pub med   نحوه استفاده از .17

a. ساختار، عملگرهاي مورد استفاده و نحوه search در پایگاه داده pub med را شرح دهد 

b. ساختار، عملگرهاي مورد استفاده و نحوه search  موتور جستجوي درGoogle scholar  را شرح دهد. 

 منابع: 

a. هاي مهارتICDL  غالمرضا خلیق، مهندس سبز علی گل 

b.  کیوان کوشاها و امکانات جستجو در وبابزارهاي کاوش اینترنت: اصول، مهارت : 

c.  هاي اطالعاتی: مولف: نویسندگان. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ایرانپایگاهراهنماي کاربردي جستجو در 

d. جستجوي اطالعات علمی و پژوهشی در منابع چاپی و الکترونیکی؛ دکتر محمدرضا داورپناه 

e. هاي آموزشی موجود در اینترنتفایل 

 سخنرانی، کار با کامپیوتر: های ارائهشيوه

 پیوتر، پروژکتور: وایت برد، کامهای آموزشيرسانه

 :دانشجوارزيابي   

 نمره  1حضور و رفتار در کالس: 

 نمره 2: ترمآزمون میان

 نمره 5: پایان ترم  عملیآزمون 

 نمره 12: پایان ترم  آزمون کتبی

 مقررات کالس:

 باشد.حضور به موقع در کالس درس الزامی می 

 و غیبت دانشجو تلقی گردد.عدم مجوز ورود به کالس باشد و تاخیر منجر به ورود دانشجو پس از استاد مجاز نمی 

 .در صورت غیبت بیش از حد مجاز با دانشجو مطابق با آئین نامه آموزشی رفتار خواهد شد 

 .خاموش کردن تلفن همراه در طول کالس الزامی است 



 

  گردد.باشد. جزوه یا اسالید به دانشجو ارائه نمیمنابع فقط کتاب می 

 

هاي کاربرديهاي عامل و برنامهآشنایی با سیستم: عات جلسات درسو موضو یزمان بند  

 عنوان
 

خیتار  جلسه روز 

  مفاهیم کامپیوتر، آشنایی با قطعات سخت افزاري و بوت سیستم

 شنبه

14-17ساعت   

1 

 taskتاپ، استارت منو و نصب ویندوز، تنظیمات مربوط به دستک

manager  

 2 

 task manager   3 و استارت منو ماتیتنظ

بندي، حذف پارتیشن، ، ساختار آن، پارتیشن Hard diskآشنایی با 

Disk Cleanup, Check Disk, Defragment,   مدیریت فایل

 Format و تنظیماتو فولدر 

 4 

Date & time, Device manager, Folder option, Font, 

mouse, Internet option  
 5 

Power option, program & feature, regional & 

language, user accounts, windows firewall, 
 6 

Paint & imaging,  foxit reader, Email  7 

 webاینترنت، مفاهیم و ساختار شبکه اینترنت، اتصال به اینترنت، 

site, home page, favorite, history,  

 8 

Microsoft office word  9 

Microsoft office word  11 
Microsoft office power point  11 
Microsoft office power point  12 

Microsoft office excel  13 
Microsoft office excel  14 
 search strategy   15 

Science direct, Ovid  16 
Google scholar, pub med  17 
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