
  

 
 

 

 (COURSE PLANطرح دوره  )

 

 
 

 

 مقدمه:

اجزای مختلف رایانه ی شخصی، سیستم عامل ویندوز ف اینترنت، سایت های مهم، پست الکترونیکی ، بانک های اطالعاتی شرح داده 

 می شود . 

 :عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باشد 
 آشنایی با رایانه شخصی

 آشنایی باسیستم عامل ویندوز 
 آشنایی با بانک های اطالعاتی مهم

 راه اندازی سیستم عامل ویندوز 
 کاربردی رشته تحصیل -آشنایی با بانک های اطالعاتی مهم و نرم افزارهای عملی

 آشنایی با اینترنت
 آشنایی با پست الکترونیکی 

 

 
 

 هدف كلي 
 آشنایی با رایانه شخصی 

                                 مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:   بهداشت اوز           دانشکده : 

 کارشناسی /بهداشت محیط مقطع و رشته تحصیلی:

 1 :  تعداد واحد سیستم های اطالع رسانی پزشکی  :  نام درس

 تئوری /عملی نوع واحد :

 16-18شنبه روز و ساعت برگزاری کالس:   کامپیوتر و کاربرد آن  پیش نیاز:

 دانشکده بهداشت اوز  مکان برگزاری:

 دکتر محمد رضا زارعمسئول برنامه :  

 دکتر محمد رضا زارعمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 دکتر محمد رضا زارعتهیه و تنظیم : 

 3/11/98بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



  اهداف اختصاصي 
  شناخت اجزای مختلف سخت افزاری رایانه شخصی و لوازم جانبی 

 و اهمیت هریک از اجزای سخت افزاری و لوازم جانبی کارکرد 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 اجزای مختلف رایانه شخصی را بشناسد 

 عملکرد هریک از اجزا را بداند 

 اهمیت اجزای سخت افزاری ئ لوازم جانبی رابداند 

 هدف كلي 

 آشنایی باسیستم عامل ویندوز 

  اهداف اختصاصي 
 ندوزیخصوصا و شرفتهیپ یعامل ها ستمیس خچهیبا تار آشنایی  

 ندوزیعامل و ستمیس یها یژگیو و تیقابل 

  استفاده از  ینحوهHelp ندوزیو  

 ندوزیمهم و یکاربرد یبا برنامه ها ییآشنا 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 با سیستم عامل ویندوز کامال اشنا باشد 

  ویندوز را بداندقابلیت و ویژگی های سیستم عامل 

  نحوه ی استفاده ازHelp ویندوز را بداند 

 با برنامه های کاربردی مهم ویندوز آشنا شده باشد 

    هدف كلي 

 آشنایی با بانک های اطالعاتی مهم 

  اهداف اختصاصي 
 یاطالع رسان ینولوژیو ترم معرفی 

 یلیکتب مرجع رشته تحص یبا نرم افزارها ییآشنا 

 باید بتواند: دانشجو  در پایان دوره

 بانک های اطالعاتی مهم را بشناسد 

 نرم افزارهای مهم رشته تحصیلی خود را بداند 

 هدف كلي 

 راه اندازی سیستم عامل ویندوز 
  اهداف اختصاصي 

 ندوزیعامل و ستمسی نصب نحوه  

 ندوزیعامل و ستمیس رادیرفع ا 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  طول کامل نصب کندسیستم عامل ویندوز را به 

 بتواند ایرادات سیستم عامل ویندوز را رفع کند 

 

 

 

 هدف كلي 

 کاربردی رشته تحصیلی -آشنایی با بانک های اطالعاتی مهم و نرم افزارهای عملی 
  اهداف اختصاصي 

 ریآن ها نظ یو نحوه جست و جو یاطالعات یبا بانک ها ییآشنا :Scopus, Science Direct 

 ریآن ها نظ یو نحوه جست و جو یاطالعات یبا بانک ها ییآشنا :Biological Abstrac, Embase, Pubmed  

 یکیبا مجالت الکترون ییآشنا Full-Text   آن ها یجست و جو یو روش ها 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 بانک های اطالعاتی مهم را بشناسد 



  ای و روش های مختلف جستجو  در بانک های اطالعاتی مهم رشته تحصیلی خود را داشته باشد.توانایی استفاده از الگوهای کتابخانه 

 هدف كلي 

 آشنایی با اینترنت 
 اهداف اختصاصي 

  آشنایی با شبکه های اطالع رسانی 

 آشنایی با مرور گر های مهم اینترنت و فراگیری ابعاد مختلف آن 
 اتصال به شبکه یبرا نترنتیمرورگر ا میتنظ ینحوه  یریفراگ 

 مهم یجستجو یکار و جستجو با موتور ها ی نحوه 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 دانشجو بتواند با موتورهای جست و جو کار کند 

  با سایت های معروف و مفید اطالعاتی رشته خود آشنا شود 

 روش آموزش 
  سخنرانی و استفاده از ویدیو پرژکتور و کامپیوتر 

 اجراءشرايط 
  امكانات آموزشي بخش 

  و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

   آموزش دهنده 

   :دکتر محمد رضا زارعاساتیدمربوطه 

  منابع اصلي درسي: 
Jill Lamber,Lambert peter A(2003), Finding Information in Science, Technology and Medicine, Routledge: 3edition 
Zieli nski Krzysztof, Duplaga Mariusz, Ingram David (2005). Information Technoligy Solutions for Healthcare, 
Springer; 2006 editing 

  ارزشيابي 

 نحوه ارزشیابی         

 حضور و مشارکت فعال در کالس 

  آزمون کتبی 

  آزمون عملی 

  نحوه محاسبه نمره كل 
 آزمون کتبیدرصد  80

 حضور و مشارکت در بحثهای کالسیدرصد 20 

 مقررات 

  10حداقل نمره قبولي                                       
 2              تعداددفعات مجاز غيبت در كالس       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 سیستم های اطالع رسانی پزشکی درس زمانبندي جدول

  

تاريخ 

 ارائه
 ساعت ارائه

موضوع 

 جلسه
 مدرس

نحوه 

 ارائه

امكانات مورد 

 نیاز

روش 

 ارزشیابي

 16-18شنبه 12/11/98

آشنننایی با رایانه       

 شخصی
دکتت تتر 

محمد رضا 

 زارع

 سخنرانی 

تور،وایاات                ک پروژ یو تر،ویااد یو پ م کااا

 برد،ماژیک
پرستتت    

پتتاستتتت  

 کالسی

 16-18شنبه 19/11/98

سیستم      شنایی با آ

 عامل ویندوز
دکتت تتر 

محمد رضا 

 زارع

 سخنرانی 

تور،وایاات                ک پروژ یو تر،ویااد یو پ م کااا

 برد،ماژیک
پرستتت    

پتتاستتتت  

 کالسی

 16-18شنبه 26/11/98

نحوه ی استفاده از  
Help   ویندوز 

مه        نا با بر نایی  آشااا

کاربردی مهم     های 

 ویندوز

دکتت تتر 

محمد رضا 

 زارع

 سخنرانی 

تور،وایاات                ک پروژ یو تر،ویااد یو پ م کااا

پرستتت     برد،ماژیک

پتتاستتتت  

 کالسی

 16-18شنبه 3/12/98

با بانک      آشنننایی 

تی         عا طال های ا

 مهم

دکتت تتر 

محمد رضا 

 زارع

 مجازی

پرستتت     کامپیوتر،اینترنت

پتتاستتتت  

 کالسی

 16-18شنبه  10/12/98

راه اندازی سیستم  

 عامل ویندوز
دکتت تتر 

محمد رضا 

 زارع

 سخنرانی 

تور،وایاات                ک پروژ یو تر،ویااد یو پ م کااا

 برد،ماژیک
پرستتت    

پتتاستتتت  

 کالسی

 16-18شنبه  17/12/98

Scopus, 
Science 

Direct 

دکتت تتر 

محمد رضا 

 زارع

 سخنرانی 

تور،وایاات                ک پروژ یو تر،ویااد یو پ م کااا

 برد،ماژیک
پرستتت    

پتتاستتتت  

 کالسی

 16-18شنبه  24/12/98

Biological 
Abstrac, 

Embase, 
Pubmed 

دکتت تتر 

محمد رضا 

 زارع

 سخنرانی 

تور،وایاات                ک پروژ یو تر،ویااد یو پ م کااا

 برد،ماژیک
پرستتت    

پتتاستتتت  

 کالسی

 16-18شنبه  16/1/99

شنایی با مجالت    آ

کی              ی ن ترو ک ل ا

Full-Text     و

روش های جسننت  

 و جوی آن ها

دکتت تتر 

محمد رضا 

 زارع

 سخنرانی 

تور،وایاات                ک پروژ یو تر،ویااد یو پ م کااا

پرستتت     برد،ماژیک

پتتاستتتت  

 کالسی

 

تاريخ 

 ارائه

ساعت 

 ارائه

موضوع 

 جلسه
 مدرس

نحوه 

 ارائه

امكانات 

 مورد نیاز

روش 

 ارزشیابي

 16-18شنبه 23/1/99

 آشنایی با اینترنت
دکتت تتر 

متتحتتمتتد 

 رضا زارع

 سخنرانی 

تور،وایاات               ک پروژ یو تر،ویااد یو پ م کااا

 برد،ماژیک
پرستتت    

پتتاستتتت  

 کالسی

 16-18شنبه 30/1/98

حوه        ن یری  فراگ
ی تنننننظننیننم  
مرورگر اینترنت   
برای اتصننال به 

 شبکه
حوه ی کااار و   ن 

با موتور جساااتجو

های جساااتجوی  

 مهم

دکتت تتر 

متتحتتمتتد 

 رضا زارع

 سخنرانی 

تور،وایاات               ک پروژ یو تر،ویااد یو پ م کااا

 برد،ماژیک

پرستتت    

پتتاستتتت  

 کالسی

 16-18شنبه 6/2/99

ند       با د نایی  آشنن

سننایت معروف و   

ته ی        هم رشنن م

 تحصیلی

دکتت تتر 

متتحتتمتتد 

 رضا زارع

 سخنرانی 

تور،وایاات               ک پروژ یو تر،ویااد یو پ م کااا

 برد،ماژیک
پرستتت    

پتتاستتتت  

 کالسی

 16-18شنبه 13/2/99

ست      شنایی با پ آ

 الکترونیکی
دکتت تتر 

 متتحتتمتتد

 رضا زارع

 مجازی

پرستتت     کامپیوتر،اینترنت

پتتاستتتت  

 کالسی

 


