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 معاونت آموزشی دانشگاه علوم پسشکی هرمسگان

   Course Planطرح دوره                 

 مشخصات کلی

 رادیَلَشی: گرٍُ آهَزضی : پیراپسضکیًبم داًطکذُ

 تکٌَلَشی پرتَضٌبسی: رضتِ تحصیلی آشىایی با فىايری وًیه اطالعات: ًبم درس
 

 هطخصبت درس:

 وًیه فىايری با آشىاییًبم درس: 

 اطالعات
 ٍاحذ  2تؼذاد ٍاحذ: 

 ٍاحذ ػولی( 1+  تئَریٍاحذ  1)

  -پیص ًیبز: 

 1401-02 ًیوسبل: اٍل سبل تحصیلی                                 طبق برًبهِ زهبى برگساری:  

 ًبم هذرس یب هذرسیي: دکتر زّرا هستبًِ

 دکتر زَرا مستاوًٍبم هذرس هسئَل درس: 

 zmastaneh@gmail.comضوبرُ توبس ٍ آدرس پست الکترًٍیکی:                                          

 

 اَذاف درس:

  هفبّین ًظری ٍ ػولی ػلن رایبًِ ٍ فٌبٍری ّب ًَیي اطالػبتآضٌبیی داًطجَیبى بب  َذف کلی:

 : 1اَذاف اختصاصی

   رایبًِ ٍ کبربردّبی آى در سطَح هختلفتؼریف  ♪

 اجسای یک سیستن رایبًِآضٌبیی بب   ♪

 آضٌبیی بب سیستن ػبهل ♪

 آضٌبیی بب برًبهِ ّبی کبربردی ٍ اًَاع ًرم افسارّب ♪

 ًرم افسار ٍردآضٌبیی بب  ♪

 ًرم افسار پبٍرپَیٌتآضٌبیی بب  ♪

 ایٌترًت ٍ ًحَُ جستجَی هٌببغ از ایٌترًتآضٌبیی بب  ♪

                                                           
1
 منظور از اهداف اختصاصی ، همان اهداف اصلی می باشد که به اجسای کوچکتر تقسیم شده است . 
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 آضٌبیی بب هَتَرّبی جستجَ ٍ کبرکردّبی آًْب ♪

 ایجبد پست الکترًٍیکی ٍ طریقِ استفبدُ از آىآهَزش  ♪

 يظایف/ تکالیف داوشجًیان:

 در کالس هٌظن ٍ فؼبل حضَر  -

 رػبیت اصَل اخالقی ٍ ضئَى داًطجَئی -

  فؼبلیت ّبی کالسیهطبرکت در  -

 در زهبى هقرراػالم ضذُ  تکبلیف اًجبم -

 طَل دٍرُیب آزهَى ّبی آزهَى  ضرکت در -

 ضرکت در آزهَى پبیبى ترم -

 

 ارزشیابی داوشجً: 

 ًورُ هبٌبی ارزضیببی 

 10 کتبی آزهَى پبیبًی

 6 آزهَى پبیبًی ػولی

ّوراُ بب رػبیت ضئَى ٍ بحث ّب ٍ گفتگَّبی ػلوی  در کالس فؼبل حضَر ٍ هطبرکت

 داًطجَیی

1 

 3 اًجبم تکبلیف 

 - سبیر هَارد رکر گردد

 

 مىابع پیشىُادی برای مطالعٍ:

 رایبًِهٌببغ هؼتبر آهَزش 

 هٌببغ هؼتبر در زهیٌِ آهَزش برًبهِ ّبی آفیس

  هٌببغ ًؼتبر در زهیٌِ ایٌترًت ٍ جستجَی هٌببغ بب استفبدُ از هَتَرّبی جستجَ
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 جذيل زمان بىذی دريس:
 

شمارٌ 

 جلسٍ
 ابسارَا ريش تذریس عىًان مطلب

 هؼرفی طرح دٍرُ 1جلسِ 

ٍ کبربردّبی  رایبًِ، اًَاع رایبًِ ّبتؼریف 

   آًْب در سطَح هختلف

 پبٍرپَیٌت، فیلن سخٌراًی

ًوبیص ٍ سخٌراًی  آضٌبیی بب اجسای یک سیستن رایبًِ  2 جلسِ

 اجسای کبهپیَتر

پبٍرپَیٌت، ًوًَِ 

 کبهپیَتر

برًبهِ ّبی ٍ  آضٌبیی بب سیستن ػبهل 3جلسِ 

 ٍ اًَاع ًرم افسارّبکبربردی 

 ، فیلنپبٍرپَیٌت سخٌراًی

 آضٌبیی بب ًرم افسار ٍرد 4جلسِ 

 

سیستن پبٍرپَیٌت،  کبر ػولیسخٌراًی، 

کبهپیَتری بب ًرم 

 افسار ٍرد

سیستن پبٍرپَیٌت،  کبر ػولیسخٌراًی،  آهَزش ٍ کبر بب ًرم افسار ٍرد  -اداهِ 5جلسِ 

کبهپیَتری بب ًرم 

 افسار ٍرد

سیستن پبٍرپَیٌت،  ػولیکبر سخٌراًی،  آهَزش ٍ کبر بب ًرم افسار ٍرد  -اداهِ 6جلسِ 

کبهپیَتری بب ًرم 

 افسار ٍرد

سیستن پبٍرپَیٌت،  کبر ػولیسخٌراًی،  آهَزش ٍ کبر بب ًرم افسار ٍرد  -اداهِ 7جلسِ 

کبهپیَتری بب ًرم 

 افسار ٍرد

سیستن پبٍرپَیٌت،  کبر ػولیسخٌراًی،  آهَزش ٍ کبر بب ًرم افسار ٍرد  -اداهِ 8جلسِ 

کبهپیَتری بب ًرم 

 افسار ٍرد

 جلسِ

 9 

 

 آهَزش ٍ کبر بب ًرم افسار پبٍرپَیٌت

 

سیستن پبٍرپَیٌت،  کبر ػولیسخٌراًی، 

کبهپیَتری بب ًرم 

 افسار پبٍرپَیٌت

جلسِ 

10 

سیستن پبٍرپَیٌت،  کبر ػولیسخٌراًی،  آهَزش ٍ کبر بب ًرم افسار پبٍرپَیٌت -اداهِ

کبهپیَتری بب ًرم 

 افسار پبٍرپَیٌت
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جلسِ 

11 

سیستن پبٍرپَیٌت،  کبر ػولیسخٌراًی،  بب ًرم افسار پبٍرپَیٌتآهَزش ٍ کبر  -اداهِ

کبهپیَتری بب ًرم 

 افسار پبٍرپَیٌت

جلسِ 

12 

سیستن پبٍرپَیٌت،  کبر ػولیسخٌراًی،  بب ًرم افسار پبٍرپَیٌتآهَزش ٍ کبر  -اداهِ

کبهپیَتری بب ًرم 

 افسار پبٍرپَیٌت

جلسِ 

13 

سیستن پبٍرپَیٌت،  کبر ػولیسخٌراًی،  بب ًرم افسار پبٍرپَیٌتآهَزش ٍ کبر  -اداهِ

کبهپیَتری بب ًرم 

 افسار پبٍرپَیٌت

جلسِ 

14 

آضٌبیی بب ایٌترًت ٍ ًحَُ جستجَی هٌببغ 

 از ایٌترًت 

 

فیلن،  پبٍرپَیٌت، کبر ػولی سخٌراًی،

 کبر بب سیستن

جلسِ 

15 

آهَزش کبر بب هَتَرّبی جستجَ ٍ 

 کبرکردّبی آًْب

 

فیلن،  پبٍرپَیٌت، کبر ػولی سخٌراًی،

 کبر بب سیستن

جلسِ 

16 

آهَزش ایجبد پست الکترًٍیکی ٍ طریقِ 

 استفبدُ از آى

کبر بب  پبٍرپَیٌت، کبر ػولی سخٌراًی،

 سیستن

جلسِ 

17 

کبر ػولی بب سیستن ٍ  آزهَى ػولی

ًرم افسارّبی آهَزش 

 دادُ ضذُ

 سیستن کبهپیَتری

 


