
 

 تعوِ تعالی

 داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خذهات درهاًی گلعتاى

 داًشکذُ پیراپسشکی

 دکتر هرتضی اخَت اظتاد درض:             رایاًِنام درس:       

  m-okhovat@goums.ac.irایویل:                                                                                           2 تعداد واحد:     

                                                                                                 ًذارد نیاز:پیش    

  هدف کلی:    

ًِآشٌایی داًشجَ تا اصَل کلی ظخت افسار ٍ ًرم افسار رایا 

 ٍیٌذٍزعاهل ظیعتنآشٌایی تا هفاّین ظیعتن عاهل ٍ کعة هْارت کار تا 

ِافسایش تَاًوٌذی داًشجَ ترای جعتجَ ٍاشٌایی تا هٌاتع الکترًٍیکی هرتثظ تا رشت  

پاٍرپَیٌت ٍ... را فراگیرد-ایٌترًت-ٍرد-کاهپیَتر در تحمیك داًشجَ شیَُ اظتفادُ از. 

 :اختصاصیف اهدا    

 . اتَضیح دّذع رظاًی را تعریف ًوَدُ ٍ ٍجَُ توایس آًْا را از یکذیگر افتراق ٍ آًْا رالعات ٍ اعال، اعهفَْم تکٌَلَشی-1

 . هثاًی رایاًِ را تعریف ًوَدُ ٍ لسٍم تکارگیری آى را تثییي ًوایذ-2

 . اجساء ظخت افساری ٍ ًرم افساری را تعریف ًوَدُ ٍ از ّن افتراق دّذ-3

 . ّا ٍ کارتردّای را تیاى ًوَدُ ٍ ًحَُ اظتفادُ از آًْا را شرح دّذپیشیٌِ کاهپیَتر، ٍیصگی-4

 . ّای هرتَعِ را تیاى ًوایذای ٍ ًرم افساررایاًِّای همذهات اصَل شثکِ-5

 . رتثاط تا کاهپیَتر ٍ دظتگاّْای جاًثی آى را تیاى ًوَدُ ٍ ًحَُ اظتفادُ از آًْا را شرح دّذا-6

 .، را تیاى ًوَدُ ٍ ًحَُ کارترد ٍ اّویت آًرا شرح دّذاًَاع ًرهافسار ّا-7

 . آًْا را شرح دّذ را تیاى ًوَدُ ٍ ًحَُ اظتفادُ از  Point Powerٍ کرٍظافتآفیط های- Word آشٌایی ٍ کارکردى تا ٍاشُ پرداز-8

 . یٌترًت ٍ هفَْم هَتَرّای جعتجَ گر ٍ عولگر ّا را تذاًذ ٍ ًحَُ کارترد آًْا را شرح دّذا-9

 . ٍارد ظایتْای هرتَعِ شذُ ٍ اعالعات السم را جعتجَ ًوایذ-10

 .ٍ ًحَُ کارترد ٍ اّویت آًرا شرح دّذهفَْم پعت الکترًٍیکی را تیاى ًوَدُ -11

 . ای ظایت ّای عوَهی ٍ پسشکی را افتراق دّذّهفَْم ظایت را تیاى ًوَدُ ٍ ٍیصگی-12

 . عاتی خاص پسشکی را تیاى ًوَدُ ٍ از ّن افتراق دّذالّای اعّای رشتِ خَد ٍ تاًکتعضی از ظایت-13

 منابع اصلی درس:

ض، هغالثی اظت کِ در رتَاًذ تِ فراگیری داًشجَ کوک ًوایذ لیکي هٌثع اصلی دهی ICDLّای ّای هثاًی کاهپیَتر ٍ ًیس هْارتکتاب

گردد تِ عٌَاى هٌثع درض . الزم تِ رکر اظت هغالثی کِ در ظاهاًِ ًَیذ جْت اظتفادُ داًشجَیاى تارگساری هیدگردکالض تذریط هی

 .شَدهحعَب هی

 شیوه ارزشیابی دانشجو:

 کالض، اًجام تِ هَلع تکالیف تِ ّوراُ اهتحاى پایاى ترم. شرکت فعال در

 


