
 

 پضػکی داٌؼکسه

 جصىی كانب ٌگارش طصح درس
 

 1داٌؼجّیان کارػٍاظی ارػس غهّم جؼصیدی جصم  ىزاطتان:     ظیعحو ُای اطالع رظاٌی پضػکی     غٍّان درس : 

 11-8ػٍتَ  :پاظزگّیی ةَ ظّاالت فصاگیص ظاغث  واخس ٌظصی        1  )یا ظِو اظحاد از واخس(:واخسجػساد

 دکحص ػیّا روػٍزّاه ىسرس:          96-95ٌیيعال اول  4-1ػٍتَ   وز،ظاغث و ٌیيعال جدصیهی()رزىان ارائَ درس:   

 ٌسارد پیغ ٌیاز:و درس 

 

 فٍاوری گیصی کارة رصّص در داٌؼجّیان و جّاٌيٍسی غيهی  ةیٍغ و داٌغ ارجلای درس، ایً از ُسف :ورهُسف کهی د

 .ةاػس ىی پضػکی رظاٌی اطالع ُای ظیعحو و پایَ و ةانیٍی  پضػکی غهّم در اطالغات
 

 ُساف کهی جهعات : )جِث ُص جهعَ یک ُسف(ا

 آػٍایی ةا رایاٌَ ػزصی -1

 ػٍارث اجضای ىزحهف ظزث افضاری رایاٌَ ػزصی و نّازم جاٌتی -1

 آػٍایی ةا ةصٌاىَ ُای کارةصدی و ىِو ویٍسوز -3

 Microsoft wordآػٍایی ةا ٌدّه کار ةا  -4

 power pointآػٍایی ةا ٌدّه کار  -5

 Excelآػٍایی ةا ٌدّه کار  -6

 آػٍایی ةا ىجالت انکحصوٌیکی و ػتکَ ُای اطالع رظاٌی -7

 اٌگهیعی و فارظی ُای اطاغاجی  پایگاه و دیجیحال کحاةزاٌَ و وب در جزصصی جعحجّیآػٍایی ةا ٌدّه  -8

 

 اُساف ویژه ةَ جفکیک اُساف کهی ُص جهعَ:

 آػٍایی ةا رایاٌَ ػزصی :جهعَ اول ُسف کهی

 در ىّرد ٌدّه اظحفاده از رایاٌَ ػزصی جّضیداجی دُس. :جهعَ اول ژهاُساف وی

 ػٍارث اجضای ىزحهف ظزث افضاری رایاٌَ ػزصی و نّازم جاٌتی :دومُسف کهی جهعَ 

 دوم: در ىّرد کیط، کیتّرد، ىّس، اظپیکص، پصیٍحص، اظکٍص، ىاٌیحّر جّضیداجی دُس. اُساف ویژه جهعَ

 ةصٌاىَ ُای کارةصدی و ىِو ویٍسوزظّم: آػٍایی ةا  ُسف کهی جهعَ

 و ... ػصح دُس. pdfظّم: در ىّرد فّنسر ُای ىزحهف و کارةصدی ویٍسوز اغو از افیط و ظیعحو صّجی و ظیعحو جصّیصی و  اُساف ویژه جهعَ

 Microsoft wordچِارم: آػٍایی ةا ٌدّه کار ةا  ُسف کهی جهعَ

 را ةطّر کاىم ػصح دُس. wordچِارم: طصز کار ةا ةصٌاىَ  اُساف ویژه جهعَ

 power pointپٍجو: آػٍایی ةا ٌدّه کار  ُسف کهی جهعَ

 را ةطّر کاىم ػصح دُس. power pointپٍجو: طصز کار ةا ةصٌاىَ  اُساف ویژه جهعَ

 Excelػؼو: آػٍایی ةا ٌدّه کار  ُسف کهی جهعَ

 .را ةطّر کاىم ػصح دُس Excelػؼو: طصز کار ةا ةصٌاىَ  اُساف ویژه جهعَ

 آػٍایی ةا ىجالت انکحصوٌیکی و ػتکَ ُای اطالع رظاٌی ُسف کهی جهعَ ُفحو:

 ىزحهف را جّضیح دُس. ىجالت انکحصوٌیکی و ػتکَ ُای اطالع رظاٌی: اُساف ویژه جهعَ ُفحو

 ٌگهیعیا و فارظی ُای اطاغاجی  پایگاه و دیجیحال کحاةزاٌَ و وب در جزصصی جعحجّیآػٍایی ةا ٌدّه ُؼحو:  ُسف کهی جهعَ

 را اٌجام دُس. اٌگهیعی و فارظی ُای اطاغاجی  پایگاه و دیجیحال کحاةزاٌَ و وب در جزصصی جعحجّیٌدّه ُؼحو:  اُساف ویژه جهعَ

 

 در پایان داٌؼجّ كادر ةاػس

 ىزحصصی رایاٌَ ػزصی را ػصح دُس. -1

 ىزحصصی اجضای ىزحهف ظزث افضاری رایاٌَ ػزصی و نّازم جاٌتی را جّضیح دُس. -1

 ةصٌاىَ ُای کارةصدی و ىِو ویٍسوز را ٌام ةصده و ٌدّه اظحفاده از آٌِا را جّضیح دُس. -3

 را فصا گصفحَ و اٌجام دُس. Microsoft wordٌدّه کار ةا  -4



 را فصا گصفحَ و اٌجام دُس. power pointٌدّه کار  -5

 را فصا گصفحَ و اٌجام دُس. Excelٌدّه کار  -6

 رظاٌی را ةؼٍاظس و ٌام ةتصد.ىجالت انکحصوٌیکی و ػتکَ ُای اطالع  -7

 را فصاگصفحَ و اٌجام دُس. اٌگهیعی و فارظی ُای اطاغاجی  پایگاه و دیجیحال کحاةزاٌَ و وب در جزصصی جعحجّیٌدّه  -8

 

 ظیعحو ُای اطالع رظاٌی پضػکی دکحص جهیهی و ُيکاران ىٍاةع:

 

 پرسش و پبسخ و حل مسئلو روش جسریط:

 

 کاىپیّجص آىّزػی : وظایم

 

 آزىّن و ارزػیاةی ظٍجغ

سهم از  روش       آزمىن

نمره 

کل)بر حسب 

 درصد(

 ساعت تاریخ 

تشریحی  کىئیس

 کوتبه

چندگزینو 

 ای

پبیبن  2

ىر 

 جلسو

//////////////////////// 

آزمىن 

میان 

 دوره

چند گزینو 

 ای

وسط  4

 ترم

 

آزمىن 

پایان 

 ترم

چند گزینو 

 ای

پبیبن  22

 ترم

 

حضىر 

فعال 

 در کالش

و پرسش 

 پبسخ

ىر  2

 جلسو

 

 

خضّر کهیَ داٌؼجّیان در جياىی جهعات انضاىی ةّده و داٌؼجّیان ةایعحی در ُص جهعَ  و اٌحظارات از داٌؼجّ:کالس ىلصرات 

ىطانب جهعات گشػحَ را ىطانػَ ٌيّده و ةا آىادگی جِث پاظذ دادن ةَ پصظؼِا و اىحداٌات ظصکالس خاضص ػٌّس و 

 ّط ةَ درس را جِیَ و جدّیم ٌيایٍسُيچٍیً جکانیف و جدلیق ىصة

 

 



   ظیعحو ُای اطالع رظاٌی پضػکی        : جسول زىاٌتٍسی درس                              

           96-95ٌیيعال اول  4-1ػٍتَ  روز و ظاغث جهعَ :                                    

 

 سىسر ىّضّع ُص جهعَ              جاریذ جهعَ

 دکحص ػیّا روػٍزّاه آػٍایی ةا رایاٌَ ػزصی 8/8/95 2

 ػٍارث اجضای ىزحهف ظزث افضاری رایاٌَ ػزصی و نّازم جاٌتی 25/8/95 2

 

 دکحص ػیّا روػٍزّاه

 آػٍایی ةا ةصٌاىَ ُای کارةصدی و ىِو ویٍسوز 22/8/95 3

 

 دکحص ػیّا روػٍزّاه

4 6/9/95 
 

 Microsoft wordآػٍایی ةا ٌدّه کار ةا 

 

 دکحص ػیّا روػٍزّاه

5 23/9/95 

 
 

 power pointآػٍایی ةا ٌدّه کار 

 
 هدکحص ػیّا روػٍزّا

6 22/9/95 

 
 

 Excelآػٍایی ةا ٌدّه کار 

 

 دکحص ػیّا روػٍزّاه

7 4/22/95 
 

 دکحص ػیّا روػٍزّاه آػٍایی ةا ىجالت انکحصوٌیکی و ػتکَ ُای اطالع رظاٌی

8 22/22/95 
 

 و دیجیحال کحاةزاٌَ و وب در جزصصی عحجّیجآػٍایی ةا ٌدّه 

 اٌگهیعی و فارظی ُای اطاغاجی  پایگاه

 

 دکحص ػیّا روػٍزّاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


