
 

 معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

   Course Planطرح دوره                 

 مشخصات کلی

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

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

  مشخصات درس:

 برنامه نویسی مقدماتی درس: نام
   واحد    5/0 تعداد واحد:
 واحد عملینوع واحد: 

 برنامه نویسی مقدماتی :یا همزمان یش نیازپ

 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 

 ++Cبا زبان   برنامه نویسیکسب مهارت  درس :کلی ف هد

 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( ▪
 انجام تکالیف محولهو  فعال در انجام فعالیت های کالسی  ▪

 ارزشیابی دانشجو :  

 درصد از نمره کل  مبنای ارزشیابی 

 %50  آزمون پایان ترم

 %20 انجام تکالیف کالسی  

 %30 پروژه انجام 

 

 .ارائه می شودمنبع اصلی آنچه است که در کالس 

 منابع پیشنهادی برای مطالعه : 
 ایشآخرین ویرنویسندگان: 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



 جدول زمان بندی دروس : 

 عنوان مطلب ساعت  تاریخ  جلسه 
 حیطه یادگیری 

 شناختی/مهارتی/نگرشی
 روش تدریس 

1 17/7/1401 12-14 
و شناخت  Code::Blocksی نرم افزار نصب ، اجرا

 آن محیط برنامه نویسی 
 مهارتی 

 پرسش و پاسخ 

 و تمرین

2 24/7/1401 12-14 
مقدار  و تعاریف ثابت ها و متغیر ها ساختار کلی برنامه 

 ی آنهاده
 مهارتی 

 پرسش و پاسخ 

 و تمرین

 مهارتی  ورودی و خروجی وراتکتابخانه ها و دست بکارگیری 12-14 1/8/1401 3
 پرسش و پاسخ 

 و تمرین

 مهارتی  رات محاسباتی و منطقی ابعاجرای  12-14 8/8/1401 4
 پرسش و پاسخ 

 و تمرین

 مهارتی  تکرار و تصمیم گیریبکارگیری دستورات   12-14 29/8/1401 5
 پرسش و پاسخ 

 و تمرین

 مهارتی  توابع تعریف و اجرای  12-14 13/9/1401 6
 پرسش و پاسخ 

 و تمرین

 مهارتی  آرایه ها و رشته ها ف و اجرای تعری 12-14 20/9/1401 7
 پرسش و پاسخ 

 و تمرین

 مهارتی  فایل ها ذخیره داده در  12-14 27/9/1401 8
 پرسش و پاسخ 

 و تمرین

 پرسش و پاسخ  مهارتی  ارائه پروژه  14-+12 4/10/1401 9

 


