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 معرفی درس:

بزرگترین اختراع بشر در قرن بیستم به شمار می رود که توانائی آنها در زمینه ذخیره اشتراک کامپیوتر به عنوان 

هدف  .و انتقال اطالعات چند رسانه ای در شاخه های بازرگانی، سرگرمی و بهداشت و پزشکی بکار گرفته می شود

اربردی های کهای پیشرفته، برنامهملعاآشنایی با سیتماز این دوره آشنایی با مفاهیم اساسی در فناوری اطالعات، 

های اطالعاتی مهم، مجالت و همچنین برخی از رسانی، بانکهای اطالعمهم ویندوز، آشنایی با اینترنت و شبکه

 باشد.افزارهای آماری مربوط به رشته هوشبری مینرم

 
 

 

 کارشناسی هوشبری تحصیلی:مقطع و رشته هوشبری       گروه آموزشی:    پرستاری حضرت زینب )س(      دانشکده : 

 2 :  تعداد واحد یپزشک یاطالع رسان یهاستمیس :  نام درس

 عملی -نظری نوع واحد :

 01-02و  8-01شنبه روز و ساعت برگزاری کالس:   ----- پیش نیاز:

 دانشکده پرستاری حضرت زینب )س( مکان برگزاری:

                                              پورآقای دکتر مقداد عبدالهمسئول برنامه :  

 Abdollahpour1983@yahoo.com شماره تماس دانشکده:                                                             آدرس پست الکترونیکی: 

                    سرکار خانم عبداله پور -پورمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  آقای دکتر مقداد عبداله

 Abdollahpour1983@yahoo.comشماره تماس دانشکده:                                                             آدرس پست الکترونیکی:  

 پورآقای دکتر مقداد عبداله تهیه و تنظیم : 

 00/00/0011تاریخ تدوین/ بازنگری: 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 

 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :

 هاافزاری و کارکرد و اهمیت هریک از آنشناخت اجزای مختلف سختآشنایی با رایانه شخصی، 

 های پیشرفته بویژه ویندوزآشنایی با تاریخچه سیستم عامل

 های کاربردی مهم ویندوزآشنایی با برنامه

 رسانی و مرورگرهاهای اطالعآشنایی با اینترنت شبکه

 های اطالعاتی مهم آشنایی با بانک

 کاربردی رشته تحصیلی-عملی افزارهاینرم آشنایی

 یکیونآشنایی با مجالت الکتر

 افزارهای آماری مربوط به رشتهآشنایی با برخی از نرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هدف كلي 

 هااز آن کیهر تیو کارکرد و اهم یافزارمختلف سخت یشناخت اجزا ،یشخص انهیبا را ییآشنا
………………………….. 

 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 رایانه را بشناسد. و سخت افزار افزارنرم 

 رایانه را بشناسد. قطعات یها و مشخصات فن یژگیو 

 .کار با رایانه شخصی را بداند 

 

 هدف كلي 

 ندوزیو ژهیبو شرفتهیپ یهاعامل ستمیس خچهیبا تار ییآشنا
………………………….. 

 

  اهداف اختصاصي 

 پایان دوره باید بتواند:دانشجو  در 

 های عامل را بداند.تاریخچه سیستم 

 .انواع سیستم عامل را بداند 

  هایی نظیر ویندوز و لینوکس آشنایی داشته باشد.عاملبا سیستم 

 

 هدف كلي 

 ندوزیمهم و یکاربرد یهابا برنامه ییآشنا
………………………….. 

 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را بداند. نصب شوند دیبا ندوزیکه بالفاصله بعد از نصب و وتریکامپ یکاربرد ینرم افزارها ستیل 

 را بداند. یپرکاربرد و ضرورافزارهای نرم 

 ها کاربردی را بداند.نحوه نصب و حذف برنامه 

 

 هدف كلي 

 و مرورگرها یرساناطالع یهاشبکه نترنتیبا ا ییآشنا
………………………….. 

 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .تاریخچه اینترنت را بداند 

  نحوه جستحوی بهینه اینترنتی آشنایی داشته باشد.با 



 .با انواع مرورگرهای اینترنتی و موتورهای حستحو آشنایی داشته باشد 

 
 هدف كلي 

 های اطالعاتی مهم آشنایی با بانک
………………………….. 

 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را بداند. یبانک اطالعات فیتعر 

 های اطالعاتی مهم در علوم پزشکی را نام ببرد.بانک 

 بتواند مقاالت مرتبط را دانلود کند. 

 
 هدف كلي 

 کاربردی رشته تحصیلی-افزارهای عملیآشنایی نرم
………………………….. 

 

  اهداف اختصاصي 

 در پایان دوره باید بتواند:دانشجو  

 افزارهای مناسب برای ترسیم را بداندنرم. 

 کار کنداندنوت  -افزارهای کاربردی مانند پریزمبرخی نرم بتواند با. 

 .نحوه کار با اکسل را بلد باشد 

 
 هدف كلي 

 یکیبا مجالت الکتر ییآشنا
………………………….. 

 

  اهداف اختصاصي 

 بتواند:دانشجو  در پایان دوره باید 

 .منظور از مجله الکتریکی را توضیح دهد 

 را بداند. یکیالکترون تمجال و مثبت یمنف یهایژگیو 

 .مراحل سابمیت کردن مقاله را بداند 

 
 هدف كلي 

 یلیرشته تحص یکاربرد-یعمل یافزارهامهم و نرم یاطالعات یهابا بانک ییآشنا
………………………….. 

 

  اهداف اختصاصي 

 دوره باید بتواند:دانشجو  در پایان 



 را بداند. یبانک اطالعات فیتعر 

 های اطالعاتی مهم در علوم پزشکی را نام ببرد.بانک 

 اندنوت را بداند. -افزارهای کاربردی مانند پریزمآشنایی با برخی نرم 

 

 هدف كلي 

 مربوط به رشته یآمار یافزارهااز نرم یبا برخ ییآشنا
………………………….. 

 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را بداند. یآمار لیتحل یافزارهانرم یاصل یهایژگیو 

  را بداند. نرم افزارهای آماریکاربرد 

 افزار پریزم و کار با نرمSPSS .را بداند 

 

 هدف كلي 

 هااز آن کیهر تیو کارکرد و اهم یافزارمختلف سخت یشناخت اجزا ،یشخص انهیبا را ییآشنا
………………………….. 

 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 نه شخصی به صورت عملی کار کند.ابا رای 

 

 هدف كلي 

 ندوزیو ژهیبو شرفتهیپ یهاعامل ستمیس خچهیبا تار ییآشنا
………………………….. 

 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  بلد باشد.کار با ویندوز را 

 

 هدف كلي 

 ندوزیمهم و یکاربرد یهابا برنامه ییآشنا
………………………….. 

 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 اندازی آن را انجام دهد.های کاربردی، نصب و راهکار با برنامه 

 

 هدف كلي 



 و مرورگرها یرساناطالع یهاشبکه نترنتیبا ا ییآشنا
………………………….. 

 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .به صورت عملی در اینترنت جستجو کند 

 

 هدف كلي 

 یکیبا مجالت الکتر ییآشنا
………………………….. 

 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .نحوه جستجو در مجالت الکتریکی را بلد باشد 

 

 هدف كلي 

 های اطالعاتی مهم آشنایی با بانک
………………………….. 

 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 کار کند. یبانک اطالعات به صورت عملی با 

 
 هدف كلي 

 کاربردی رشته تحصیلی-افزارهای عملیآشنایی نرم
………………………….. 

 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 افزارهای کاربردی کار کند. بتواند با نرم 

 هدف كلي 

 مربوط به رشته یآمار یافزارهااز نرم یبا برخ ییآشنا
………………………….. 

 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 افزار بتواند با نرمSPSS .کار کند 

 

 



 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 ترکیبی                            

 شرایط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید کامپیوتر ، ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی  در نظر دارید؟ درسی منبعخاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان /مقاله آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های صفحات و  فصل

 مطالعهمشخص شده برای 

 ------- یعلوم پزشک انیدانشجو یبرا وتریاطالعات و کاربرد کامپ یفناور

 

 

 

 

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان 

 به مقاله

------------------ ------- 

  
 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر کتاب

ن را آ فایل، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیفوق یا به تنهایی به عنوان 

 ضمیمه نمایید:

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل 

 اریذبرای بارگ

** 

------- ------- ------- ------- 



 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، جزوه، فیلم آموزشیاسالید پاور پوینت، منظور  *

 

 

 

 

  کوییز/ میان ترم( تکوینیآزمون های( 

 خیر   بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع آزمون 

آزمونعنوان  شماره  زمان آزمون نوع آزمون 

 

 

 متعاقبا اعالم می شود.

 
  

 

 
   

 

 های دانشجویانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

    

    

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 توسط

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

مدرس توسط  

هدف از ارائه 

 تکلیف

 متعاقبا اعالم می شود.  

 
   

 

 

     



 

 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

..........................................................................................................................................................................................................  

................... ........................................................................................................................................................................................  

 ارزشیابی دانشجویان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 ----- آزمون میان ترم

 10 آزمون پایان ترم

 5 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 5 فعالیت هاتکالیف و سایر 

 

 

 مقررات 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11/11/1000 10-8 

 انهیبا را ییآشنا

شناخت  ،یشخص

مختلف  یاجزا

و  یافزارسخت

 تیکارکرد و اهم

 هااز آن کیهر

 پورعبدالهدکتر 
سخخخخخخخخخنخخخرانخخخی، 

 پاسخوپرسش

 بورد، ماژیکوایت

کامپیوتر، 

ویدئوپرژکتور، 

 پوینتر

 یسواالت کتب

هی،  و شخخخفخخا

مخخخخخیخخخخخزان 

مشخخخخخارکخخت 

جو در  دانشخخخ

 پرسش و پاسخ

11/11/1000 11-10 

 انهیبا را ییآشنا

شناخت  ،یشخص

مختلف  یاجزا

و  یافزارسخت

 تیکارکرد و اهم

 هااز آن کیهر

 )عملی(

 کامپیوتر کار با کامپیوتر پورعبدالهدکتر 
توانایی در کار 

 عملی

12/11/1000 10-8 

 هخچیبا تار ییآشنا

 یهاعامل ستمیس

 ژهیبو شرفتهیپ

 ندوزیو

 پورعبدالهدکتر 
سخخخخخخخخخنخخخرانخخخی، 

 پاسخوپرسش

 بورد، ماژیکوایت

کامپیوتر، 

ویدئوپرژکتور، 

 پوینتر

 یسواالت کتب

و شفاهی، 

میزان 

مشارکت 

دانشجو در 

پرسش و 

 پاسخ

12/11/1000 11-10 

 هخچیبا تار ییآشنا

 یهاعامل ستمیس

 ژهیبو شرفتهیپ

 ندوزیو

 کامپیوتر کار با کامپیوتر پورعبدالهدکتر 
توانایی در کار 

 عملی

20/11/1000 10-8 
با  ییآشنا

 یکاربرد یهابرنامه

 ندوزیمهم و

 پورعبدالهدکتر 
سخخخخخخخخخنخخخرانخخخی، 

 پاسخوپرسش

 بورد، ماژیکوایت

کامپیوتر، 

ویدئوپرژکتور، 

 پوینتر

 یسواالت کتب

و شفاهی، 

میزان 

مشارکت 

دانشجو در 

پرسش و 

 پاسخ

20/11/1000 11-10 
با  ییآشنا

 یکاربرد یهابرنامه

 ندوزیمهم و

 کامپیوتر کار با کامپیوتر پورعبدالهدکتر 
توانایی در کار 

 عملی

7/11/1000 10-8 

 نترنتیبا ا ییآشنا

 یهاشبکه

و  یرساناطالع

 مرورگرها

 پورعبدالهدکتر 
سخخخخخخخخخنخخخرانخخخی، 

 پاسخوپرسش

 بورد، ماژیکوایت

کامپیوتر، 

ویدئوپرژکتور، 

 پوینتر

 یسواالت کتب

و شفاهی، 

میزان 

مشارکت 

دانشجو در 

پرسش و 

 پاسخ

7/11/1000 11-10 

 نترنتیبا ا ییآشنا

 یهاشبکه

و  یرساناطالع

 مرورگرها

 کامپیوتر کار با کامپیوتر پورعبدالهدکتر 
توانایی در کار 

 عملی

10/11/1000 10-8 
ای هآشنایی با بانک

 اطالعاتی مهم
 پورعبدالهدکتر 

سخخخخخخخخخنخخخرانخخخی، 

 پاسخوپرسش
 بورد، ماژیکوایت

 یسواالت کتب

و شفاهی، 

میزان 



کامپیوتر، 

ویدئوپرژکتور، 

 پوینتر

مشارکت 

دانشجو در 

پرسش و 

 پاسخ

10/11/1000 11-10 
ای هآشنایی با بانک

 اطالعاتی مهم
 کامپیوتر کار با کامپیوتر پورعبدالهدکتر 

توانایی در کار 

 عملی

11/11/1000 10-8 

آشنایی 

-افزارهای عملینرم

کاربردی رشته 

 تحصیلی

 پورعبدالهدکتر 
سخخخخخخخخخنخخخرانخخخی، 

 پاسخوپرسش

 بورد، ماژیکوایت

کامپیوتر، 

ویدئوپرژکتور، 

 پوینتر

 یسواالت کتب

و شفاهی، 

میزان 

مشارکت 

دانشجو در 

پرسش و 

 پاسخ

11/11/1000 11-10 

آشنایی 

-افزارهای عملینرم

کاربردی رشته 

 تحصیلی

 کامپیوتر کار با کامپیوتر پورعبدالهدکتر 
توانایی در کار 

 عملی

18/11/1000 10-8 
با مجالت  ییآشنا

 یکیالکتر
 پورعبدالهدکتر 

سخخخخخخخخخنخخخرانخخخی، 

 پاسخوپرسش

 بورد، ماژیکوایت

کامپیوتر، 

ویدئوپرژکتور، 

 پوینتر

 یسواالت کتب

و شفاهی، 

میزان 

مشارکت 

دانشجو در 

پرسش و 

 پاسخ

18/11/1000 11-10 
با مجالت  ییآشنا

 یکیالکتر
 کامپیوتر کار با کامپیوتر پورعبدالهدکتر 

توانایی در کار 

 عملی

15/1/1001 10-8 
ز ا یبا برخ ییآشنا

 یآمار یافزارهانرم

 مربوط به رشته

 پورعبدالهدکتر 
سخخخخخخخخخنخخخرانخخخی، 

 پاسخوپرسش

 بورد، ماژیکوایت

کامپیوتر، 

ویدئوپرژکتور، 

 پوینتر

 یسواالت کتب

و شفاهی، 

میزان 

مشارکت 

دانشجو در 

پرسش و 

 پاسخ

15/1/1001 11-10 
ز ا یبا برخ ییآشنا

 یآمار یافزارهانرم

 مربوط به رشته

 کامپیوتر کار با کامپیوتر پورعبدالهدکتر 
توانایی در کار 

 عملی

 

 


