
 

 هرمزگانمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی 

   Course Planطرح دوره                 

 مشخصات کلی

 فن آوری اطالعات سالمت : گروه آموزشی پیراپزشکی دانشکده  :نام دانشکده

 کارشناسی فن آوری اطالعات سالمت : رشته تحصیلی برنامه نویسی مقدماتی درس: نام

 

  مشخصات درس:

 برنامه نویسی مقدماتی درس: نام
   واحد    5/1 تعداد واحد:

 واحد عملی 5/0 -واحد نظری 1نوع واحد:  
  ریاضیات پایه پیش نیاز:

 01-02 سال تحصیلی  اول  لنیم سازمان برگزاری :  

 حسام الدین کمال زاده نام مدرس یا مدرسین : 

 حسام الدین کمال زاده نام مدرس مسئول درس : 

 hesamadin@hums.ac.ir تماس و آدرس پست الکترونیکی:شماره 

 

 اهداف درس :

 یک برنامه  مالگو ریتبرای  تفلو چارمفاهیم و مبانی برنامه نویسی، طراحی آشنایی دانشجویان با هدف کلی : 

 :  1اهداف اختصاصی

 را بشناسد زبان های برنامه نویسیانواع  ▪

 را بداند و بتواند مسائل به شیوه الگوریتمی حل کند ویژگی های الگوریتم ▪

 بتواند برای الگوریتم یک برنامه فلوچارت طراحی کند  ▪

 بیان کندرا   محیط توسعه یکپارچه کامپایلر و تفاوت بتواند   ▪

 را بداند  ++Cدر ساختار کلی یک برنامه  ▪

 عیب یابی و اجرا کندرا  ++Cدر طراحی شده بتواند یک برنامه   ▪

 داشته باشد.  Code::Blocksو  Microsoft Visioتوانایی کار در محیط   ▪

 
 منظور از اهداف اختصاصی ، همان اهداف اصلی می باشد که به اجزای کوچکتر تقسیم شده است .  1



 

 وظایف/ تکالیف  دانشجویان :

 حضور در کالس)حضور و غیاب در کالس بر اساس آئین نامه آموزشی دانشگاه اعمال خواهد شد و دانشجو ملزم به رعایت آن می باشند( ▪
 فعال در انجام فعالیت های کالسی  ▪
 تکالیف محوله انجام  ▪

 

 ارزشیابی دانشجو :  

 درصد از نمره کل  مبنای ارزشیابی 

 %50  آزمون پایان ترم

 %20 انجام تکالیف کالسی  و   یکالسمباحث مشارکت در 

 %30 پروژه انجام 

 

 منبع اصلی آنچه است که در کالس ارائه می شود.

 منابع پیشنهادی برای مطالعه : 

 آخرین ویرایشنویسندگان: ناصر قاسم آقائی، مهدی جابرزاده، علی دهقان ،    Cآموزش مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی به زبان ++ ▪

▪ C++ All in one for dummies, John Paul Mueller, 4th edition 

▪ C++ how to program, Deitel, Harvey M._ Deitel, Paul J, 10th edition –Pearson 

▪ Microsoft Visio 2016 Step By Step, Helmers, Scott 

 



 

 جدول زمان بندی دروس : 

 عنوان مطلب ساعت  تاریخ  جلسه 
 حیطه یادگیری 

 شناختی/مهارتی/نگرشی
 روش تدریس 

 نگرشی   و   شناختی آشنایی با کامپیوتر و شناخت زبان های برنامه نویسی 10-14 20/6/1401 1-2
 سخنرانی، پرسش و پاسخ 

 

 تمرین و    سخنرانی، پرسش و پاسخ و مهارتی    شناختی تفلو چارو  مالگو ریتمفاهیم  10-14 27/6/1401 3-4

 سخنرانی، پرسش و پاسخ      شناختی ++Cمقدمات زبان  10-14 10/7/1401 5-6

 و مهارتی    شناختی تعریف ثابت ها و انواع متغییرها 10-12 17/7/1401 7
 سخنرانی، پرسش و پاسخ 

 و تمرین

 و مهارتی    شناختی ++Cساختار کلی برنامه و ورودی و خروجی در  10-12 24/7/1401 8
 سخنرانی، پرسش و پاسخ 

 و تمرین

 و مهارتی    شناختی رات محاسباتی و منطقی ابع 10-12 1-8/8/1401 9-10
 سخنرانی، پرسش و پاسخ 

 و تمرین

 و مهارتی    شناختی ساختار های تکرار و تصمیم گیری  10-12 15-29/8/1401 11-13
 سخنرانی، پرسش و پاسخ 

 و تمرین

 و مهارتی    شناختی توابع و کالس های حافظه 10-12 6-13/9/1401 14-15
 سخنرانی، پرسش و پاسخ 

 و تمرین

 و مهارتی    شناختی آرایه ها و رشته ها  10-12 20-27/9/1401 16
 سخنرانی، پرسش و پاسخ 

 و تمرین

 و مهارتی    شناختی فایل ها  10-14 4/10/1401 17
 سخنرانی، پرسش و پاسخ 

 و تمرین

 


