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 فناوری اطالعات سالمت گروه آموزشی:     پیراپزشکی دانشکده:

 99-98: اول نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی                 کارشناسی فناوری اطالعات سالمتتحصیلی:ی رشتهو مقطع 

     واحد  2 تعداد واحد:                         یستم هاشبکه کامپیوتری و امنیت س:نام واحد درسی

 8-10 :ساعت  شنبه یک :زمان برگزاری کالس: روز                                  -- نیاز: پیش  عملی - وریتئد:نوع واح 

 دانشکده پیراپزشکیمکان برگزاری: 

 احمد ناصرپور مسئول درس:                                                             تعداد دانشجویان:

 ا دانشجو:ساعات مشاوره ب                             ناصرپور احمد )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 
از سی به  شتق شدهم زبانو نیز فرگیری ن داده ها مفهوم فن آوری اطالعات و کاربرد آن در علوم و آشنایی با ساختمادرک 

 منظور برنامه نویسی

 

 

 

 د()لطفا شرح دهیهدف کلی: 

 
 سیمه نویفراگیران با فن آوری اطالعات و کاربرد آن در سایر علوم و آشنایی با ساختمان داده و برناآشنایی 

 

 

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینابینی:اهداف 
 

 

 اگیر:یان این درس انتظار می رود که فراز پاپس 

 .آشنا گرددبا فلوچارت  ییو آشنا تمیحل مسئله و الگوربا  -

 را بداند. یسیبرنامه نو طیساختار و مح یو معرف یسیبرنامه نو یانواع زبان ها -

 را بیاموزد. یسیدر برنامه نو ازیمورد ن یانواع داده ها و عملگرها -

 .را بیاموزد یدستورات شرطاز ده ااستف -

 را بداند.تکرار  یحلقه هابکارگیری  نحوه -

 گردد. آشنا یو دوبعد یبعد کی یاه هیبا آرا -

 را تشریح نماید.برنامه ها  ریتوابع و ز -

 را شرح دهد. یتوابع بازگشت

  گردد. آشنادرخت و گراف  ،یوندیپ ستیپشته، صف، ل یساختارها با -

 را توضیح دهد. یمرتب ساز یها تمیالگور -



 به نام آنکه جان را فکرت آموخت

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

و توسعه آموزش علوم پزشکي مرکز مطالعات  

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 2 

  موزد.ب را بیامناس تمیانتخاب الگور مهارتها  تمیالگور یدگیچیپ میبا مفاه ییآشناضمن    -

 

 های تدریس:شیوه
 پرسش و پاسخ   █ی شدهسخنرانی برنامه ریز   سخنرانی

  (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  █ (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  █بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

 

 

 وسایل کمک آموزشی:  
   █پروژکتور اسالید  خته و گچت  █وایت برد

 -------------- لطفاً نام ببرید()  ردسایر موا

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
   نمره درصد60آزمون پایان ترم نمره درصد 25آزمون میان ترم 

 نمره درصد 5شرکت فعال در کالس   نمره درصد 10انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناملطفاً سایر موارد )

 

 نوع آزمون
  غلط -صحیح جور کردنی         █ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     █تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 

 

 اینترنتی 

 
 

 منابع فارسی:

 چاپی 

 
 

 اینترنتی 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 احمد ناصرپور یسیبرنامه نو یو انواع زبان ها یسیبرنامه نو یمبان  1

 Compiler  لریبا مفهوم کامپا ییآشنا  2

 Interpreter با مفهوم مفسر  ییآشنا

 احمد ناصرپور

 احمد ناصرپور برنامه کیسازنده  یانواع دستورها و بخش ها  3

 احمد ناصرپور یریگ میانشعاب، انتخاب و تصم یدستورها  4

 احمد ناصرپور تاطالعا یساز رهیو ذخ تیریمد یانواع داده و ساختارها  5

 احمد ناصرپور هاریمتغ  6

  با دستورات شرطیآشنایی   7

 احمد ناصرپور با حلقه های تکرارآشنایی   8

 احمد ناصرپور (Subroutine) و زیر برنامه (Function) تابع  9

 احمد ناصرپور (Arrays) آرایه ها  10

 احمد ناصرپور (Structure) ساختار  11

 احمد ناصرپور (Object)  یو شی (Class) کالس  12

 Object مقدمه ای بر برنامه نویسی شی گرا یا  13

Oriented Programming (OOP) 
 راحمد ناصرپو

 احمد ناصرپور آشنایی با توابع بازگشتی  14

درخت  ،یوندیپ ستیپشته، صف، ل یبا ساختارها ییآشنا  15

 و گراف

 احمد ناصرپور

 احمد ناصرپور یمرتب ساز یها تمیبا الگور ییآشنا  16
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 تمیگورها و انتخاب ال تمیالگور یدگیچیپ میبا مفاه ییآشنا  17

 مناسب

 احمد ناصرپور

 


