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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 :زمان برگزاری کالس: روز                                  -- نیاز: پیش  عملی - وریتئد:نوع واح 

 دانشکده پیراپزشکیمکان برگزاری: 

 دکتر احمد ناصرپورمسئول درس:                                                             تعداد دانشجویان:

 انشجو:دساعات مشاوره با                        ناصرپور دکتر احمد)به ترتیب حروف الفبا(: اساتید

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 
 شود. که ها آشنابنواع شداشجویان با ا استلحاظ پیشرفت فناوری کامپیوتر و استفاده از آن در مراکز بهداشی درمانی الزم به 

 

 

 

 د()لطفا شرح دهیهدف کلی: 

 
 بهداشتی درمانیو امنیت سیستم ها و کاربرد آن در مراکز  کامپیوتر فراگیر با شبکهآشنایی 

 

 

 

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

 

 اگیر:یان این درس انتظار می رود که فراز پاپس 

 یاموزد.افزارهای کامپیوتری تک وظیفه و تک کاربره را بنرم  -

 یکپارچه را فرا بگیرد. جامع استفاده و ایجاد و طراحی یک شبکهنحوه  -

 ستون فقرات شبکه اطالع رسانی کامپیوتری در سیستم بهداشت و درمان آشنا گردند.با  -

 ارتباط مراکز درمانی با یکدیگر را درک کند.نحوه  -

 شرح دهد. اندازه را از بعد شبکه های فیزیکیانواع  -

 کند. توصیفای ارتباط اینترنتی را  شبکهانواع  -

 .توضیح دهد و مزیا و معایب آن را شبکهتوپولوژی  -

 را بداند.شبکه   Activeو  Passiveتجهیزات انواع  -

 های عامل شبکه را شرح دهد.سیستم  -

 های امنیتی شبکه  فر بگیرد.سیستم  -
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 اشتراک گذاشتن منابع در شبکه را بیاموزد.به  -

 .کلهای شبکه را نام برده و شرح دهدپرتانواع  -

یح آشنایی با کاربردهای دامین را توض در شبکه و Work groupو   Domainایجاد چگونگی  -

 دهد.

 

 

 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:
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 چاپی 

 
 

 اینترنتی 

 

 

 

 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 احمد ناصرپور ریکاربرد شبکه های کامپیوتانواع و بیان تعریف   1

 احمد ناصرپور شبکه سخت افزار  2

 احمد ناصرپور افزار شبکهنرم   3

 ,PAN, LAN) شبکه های فیزیکیانواع   4

MAN,WAN, …..) 

 

 احمد ناصرپور

 ,Dial up, ADSL  (شبکه های اینترنتیانواع   5

Wireless, Fiber optic) 

 احمد ناصرپور

 احمد ناصرپور   OSIهای شبکه و مدل مرجع الیه   6

 احمد ناصرپور TCP/IPشبکه پروتکل   7

 احمد ناصرپور دهی در شبکهآدرس   8

 احمد ناصرپور Passiveشبکه تجهیزات   9

 احمد ناصرپور Activeشبکه جهیزات ت  10

 احمد ناصرپور هکبشعامل سیستم   11

 راحمد ناصرپو )فایل، فولدر، پرینتر( ابعتراک گذاری منشابه   12

تی شبکه/ الیه پیرامون شبکههای امنیسیستم   13  

 

 احمد ناصرپور
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افزار های آنتی ویروس، ورم، نرم و تنظیمات نصب   14

 بکهدر ش تروجان، دیوار آتش، ...

 احمد ناصرپور

پروتکلهای شبکه، آشنایی کامل با پروتکلهای انواع   15
TCP/IP 

 احمد ناصرپور

 ادامه   16

 TCP/IPپروتکلهای شبکه، آشنایی کامل با پروتکلهای انواع 
 احمد ناصرپور

آشنایی با  در شبکه و Work groupو   Domainایجاد   17

 دامین کاربردهای

 احمد ناصرپور

 


