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دانشكده پيراپزشكي-دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني لرستان  

 معاونت آموزشي

 ( Course Plan)طرح برنامه درسي 

 

 

                  21:  شماره درسفناوری اطالعات در اتاق عمل                                                         :نام درس

 واحد عملي( 2 -) ا واحد نظریواحد  1 تعداد واحد: 

 پرتوشناسي  تكنولوژی دانشجويان کارشناسي مخاطبان :

 2314-2315 ومد: نيمسال تحصيلي () زمان برگزاری                                                         -: پيش نياز

 مرضيه صارمياننام استاد يا هماهنگ کننده تدريس: 

 گروه فناوری اطالعات سالمت ---21-24ساعت  - چهارشنبهروز  اوره : زمان و مکان مش

 

در اين درس دانشجويان با مفاهيم علم رايانه، اجزای اصلي يک سيستم رايانه، فناوری اطالعات  شرح مختصری از درس:

 و ارتباطات و نرم افزارهای عمومي کاربردی آشنا مي شوند.
 

 و عملي علم رايانه و فناوری های نوين اطالعاتآشنايي با مفاهيم نظری  هدف کلي :
 

 اهداف رفتاری)اهداف ويژه عيني(:
 پس از اتمام برنامه دانشجو بايد قادر باشد به طور صحيحي :

  اجزای يک سيستم رايانه را بشناسد. -

 . انواع سيستم های عامل گرافيكي را بشناسد و تفاوت های بين آن ها را تشخيص دهد  -

 سيستم عامل ويندوز را فرا گيرد.کار با 

 .  با محيط اينترنت و روش های جستجوی موثر و پيشرفته آشنا باشد -

 .را فرا گيرد   wordنحوه کار با نرم افزار  -

 

 

 بحث گروهي, با بهره گيری از وسايل کمک آموزشي سخنراني کردن: شيوه)های ( تدريس

ايجاد انگيزه در دانشجويان بخش پاياني هر جلسه به پرسش و پاسخ اختصاص به منظور افزايش اثربخشي آموزشي و نيز  -

 داده مي شود .

 اساليد پروژکتور و ديتا  رسانه های و يا مواد آموزشي :
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  24-21 و دوشنبه يک شنبه  هایروززمان ارائه درس : 

 دانشكده پيراپزشكي ITسالن :  مکان برگزاری درس

 ارزشيابي دانشجوروش ها و زمان سنجش و 

 روش نمره تاريخ ساعت

نمره 3 طول ترم تحصيلي  مطالعه وحضور درکالس با و  کوئيز 

 آمادگي
نمره 5 نيمه ترم تحصيلي  ميان ترمامتحان    

نمره 21 پايان ترم تحصيلي   امتحان پايان ترم 

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجويان :

  است. 21حداقل نمره قبولي 

  جلسه است. 1تعداد دفعات مجاز غيبت در کالس 

 .حضور به موقع در کالس درس الزامي است 

  ورود دانشجو پس از استاد مجاز نيست و تاخير منجر به عدم مجوز ورود به کالس و در نظر گرفتن

 غيبت مي شود.

 د.در صورت غيبت بيش از حد مجاز با دانشجو مطابق با آيين نامه آموزشي رفتار خواهد ش 

 .خاموش کردن تلفن همراه در طول کالس الزامي است 

 .از پيشنهادات دانشجو برای ارائه بهتر کالس و ارائه مطالب درسي استقبال خواهد شد 

 زمان بندی و موضوعات جلسات درس

 عناوين تاريخ ساعت هفته

2  

 

 

 

 اجزای يک سيستم رايانه 

 اجزای يک سيستم رايانه  1

 سيستم های عامل گرافيكيانواع   3

 سيستم عامل ويندوز  4

 اينترنت محيط باآشنايي   5

 اينترنت محيط با آشنايي  1

 در اينترنت پيشرفته و موثر جستجوی های روش  7

 اينترنت در پيشرفته و موثر جستجوی های روش  8
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1  

01-8 

  word کاربردی افزار نرم با کار نحوه 

  word کاربردی افزار نرم با کار نحوه  21

   word کاربردی افزار نرم با کار نحوه  22

   word کاربردی افزار نرم با کار نحوه   21

 

  منابع و مواد آموزشي:

 ویندوز خودآموز .1

 Microsoft word خودآموز .2

 گل سبزعلی مهندس خلیق، غالمرضا ICDL های¬مهارت .3

 و ....  4

 


