
 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
 دانشکده پیراپزشکی 

  درس قالب نگارش طرح
  

 کارشناسی رشته پرستاریدانشجویان مخاطبان:                                       فناوری اطالعات عنوان درس : 

 ندارد  نیاز: درس  پیش           واحد تئوری 0.5      نظري واحد   0.5 :تعداد واحد  

 آزاد                                                                    ساعت مشاوره :                            14-16یکشنبه ساعت      زمان ارائه درس :  

 معصومه عباسی  مدرس : 
 

 

 

 هدف کلی: 

 کار با رایانه اصول با دانشجویان آشنایی
 

  : ی جلساتلکاهداف 
 

 آشنایی با ساختار کلی رایانه و اجزای آن  .1

 آشنایی با نرم افزار و انواع آن  .2

 آشنایی با انواع بدافزارها  .3

  word بیان تنظیمات مرتبط با محیط و   Word آشنایی با محیط .4

  Word آموزش منوهای محیط .5

 Word ادامه آموزش منوهای محیط .6

 word  ادامه آموزش منوهای محیط .7

 Point Power ایجاد برنامه نمایشی در محیط .8

 Point Power آموزش منوهای محیط  .9

  Point Power ادامه آموزش منوهای محیط  .10

 Excelنایی با برنامه آش .11

 شنایی با اصول جستجو و عملگرهای جستجو ، آتوانایی اتصال به اینترنت .12

 
 منابع برای مطالعه :

 

  خلیق، مهندس سبز علی گل غالمرضا ICDL مهارتهای

   در وب: کیوان کوشا ابزارهای کاوش اینترنت: اصول، مهارتها و امکانات جستجو

 : مولف: نویسندگان. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ایراناطالعاتیراهنمای کاربردی جستجو در پایگاههای 

 علمی و پژوهشی در منابع چاپی و الکترونیکی؛ دکتر محمدرضا داورپناه  اطالعاتجستجوی  

 

 یادگیری  –شیوه های یاددهی 
 ، تمرین pptو پاسخ ،  سخنرانی همراه با پرسش

  
 زشی  ورسانه های آم

 و کامپیوتر  روایت برد،  ویدیوپروژکتو
 
 
 
 
 
 
 



 سنجش و ارزشیابی 

  

 ساعت  تاریخ  نمره   روش 

   - کوئیز 

   5 آزمون میان دوره 

   12 آزمون پایان ترم 

   3 فعالیتهای کالسی ) کنفرانس ، ترجمه ( 

 
 مقررات درس و انتظارات از دانشجو :    

   :توجه نمایند ریزبه نکات  از کالس های درس هر چه بیشتر وریمنظور بهره  به از دانشجویان عزیز انتظار میرود  
 (. تأثیر دارد ارزشیابیکالس در  )غیبت دردهند به حضور منظم در تمام جلسات اهمیت   - 2
 ند.فعال داشته باشکالس مشارکت  حل تمرین ها دردر  – 3

 دانشکده:  EDOنام و امضای مسئول                نام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:
 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :

 
 

 
 

 فناوری اطالعات درس  جدول زمانبندی  
 16-18  یکشنبهروز وساعت کالس:  

     
 جلسه  

 
 تاریخ

 تدریس روش  درسم موضوع هر جلسه 

 سخنرانی ، بحث  و تمرین  عباسی  ساختار کلی رایانه و اجزای آن  21/06/1400 1

 سخنرانی ، بحث  و تمرین  عباسی  نرم افزار و انواع آن  28/06/1400 2

 سخنرانی ، بحث  و تمرین  عباسی  انواع بدافزارها 04/07/1400 3

4 

 تنظیمات مرتبط با محیط و   Word آشنایی با محیط 11/07/1400

word  

 سخنرانی ، بحث  و تمرین  عباسی 

 بحث  و تمرین  عباسی   Word آموزش منوهای محیط 18/07/1400 5

 سخنرانی ، بحث  و تمرین  عباسی   Word آموزش منوهای محیط 25/07/1400 6

 سخنرانی ، بحث  و تمرین  عباسی  تعطیل رسمی  02/08/1400 7

 بحث  و تمرین  عباسی  Point Power ایجاد برنامه نمایشی در محیط 09/08/1400 8

تمرین  سخنرانی ، بحث  و  عباسی  Point Power منوهای محیط 16/08/1400 9  

 سخنرانی ، بحث  و تمرین  عباسی   Point Power منوهای محیط 23/08/1400 10

 سخنرانی ، بحث  و تمرین  عباسی  Excelنایی با برنامه آش 30/08/1400 11

12 

شنایی با اصول جستجو و ، آتوانایی اتصال به اینترنت 07/09/1400

 عملگرهای جستجو 

 سخنرانی ، بحث  و تمرین  عباسی 

 
 




