
 بسمه تعالي

 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد –فرم معرفي دروس نظري و عملي 

 مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي –معاونت آموزشي 

 کامپیوتر و کاربرد آن :طرح دوره درس

 

  زیستیو آمار اپيدميولوژي :گروه       بهداشت:دانشکده                       

 

   کارشناسی             :رشته و مقطع تحصیلي   اربرد آنکامپیوتر و ک :نام و شماره درس

  بهداشت محیط

 سایت   :محل برگزاري  ساعت :روز و ساعت برگزاري

  واحد عملی 1 واحد نظري 1 ( :عملي / نظري ) تعداد و نوع واحد 

 ندارد :دروس پیش نیاز

 + 89-3833333710  :تلفن و روزهاي تماس  مسعود اميریدکتر :نام مسئول درس

 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد :آدرس دانشکده بهداشت :آدرس دفتر

 کامپيوتر و کاربرد آن در بهداشت محيط آشنائی با :هدف كلي درس 

 

  کامپيوتر و کاربرد در بهداشت محيط آشنائی با :اهداف اختصاصي درس 

 

تشار ، نام ناشر ، شماره فصول يا صفحات عنوان كتاب ، نام نويسنده ، سال و محل ان:) منابع اصلي درس 

 .در صورتي كه مطالعه همه كتاب يا همه مجالت آن به عنوان منابع ضروري نباشد –مورد نظر در اين درس 

 

 مطالب تدریس شده در کالس 

  کامپيوترکليه کتابهای آموزشی در دسترس در زمينه 

 ینترنتا 

 

 :ارزشیابي نحوه ارزشیابي دانشجو و بارم مربوط به هر * 
 نمره 16 بارم :  پایان دوره آزمون نهایي ( الف

 نمره 4بارم : رشته مربوطهدر زمينه  اینترنتیتهيه و تدوین یک پروژه ( پ  

 

 :سیاست مسئول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو در كالس درس 
 زشی عمل مي گرددبرابر مقررات آمو 4/ 71بيش از 2  نمره كم مي شود 52.0هر غيبت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد –فرم معرفي دروس نظري و عملي 

 مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي –معاونت آموزشي                  

 (بهداشت محیط( کامپیوتر و کاربرد آن جدول زمان بندي ارائه برنامه درس

 نيمسا ل              

 

                                        
آمادگي الزم دانشجويان قبل  مدرس عنوان ساعت تاريخ رديف

 شروع كالس زا

 حضور و آمادگی ذهنی مسعود اميریدکتر کامپيوترکلياتی در مورد    1

 حضور و آمادگی ذهنی مسعود اميریدکتر (سخت افزار و نرم افزار)اجزای کامپيوتر    2

 انجام تکليف خواسته شده مسعود اميریدکتر  Windowsو  DOS: سيستم عامل    3

 انجام تکليف خواسته شده مسعود اميریدکتر شبکه های کامپيوتری-کلياتی در مورد ویندوز   4

 انجام تکليف خواسته شده مسعود اميریدکتر نحوه راه اندازی ویندوز و برنامه های مهم مرتبط   5

 نجام تکليف خواسته شدها مسعود اميریدکتر Wordکار با    6

 انجام تکليف خواسته شده مسعود اميریدکتر Wordکار با    7

 انجام تکليف خواسته شده مسعود اميریدکتر Excelکار با    9

8   SPSS انجام تکليف خواسته شده مسعود اميریدکتر 

11   SPSS انجام تکليف خواسته شده مسعود اميریدکتر 

11   SPSS انجام تکليف خواسته شده ميریمسعود ادکتر 

 انجام تکليف خواسته شده مسعود اميریدکتر Endnoteآشنائی با    12

 مشارکت در بحث گروهی مسعود اميریدکتر ارائه کنفرانس توسط دانشجویان   13

 مشارکت در بحث گروهی مسعود اميریدکتر ارائه کنفرانس توسط دانشجویان   14

 مشارکت در بحث گروهی مسعود اميریدکتر ط دانشجویانارائه کنفرانس توس   15

 مشارکت در بحث گروهی مسعود اميریدکتر ارائه کنفرانس توسط دانشجویان   16

  

 ساعت: تاریخ امتحان پایان ترم

 باشد تكالیف داده شده جهت آمادگي الزم دانشجويان قبل از شروع كالس الزامي مي: ساير تذكرهاي مهم براي دانشجويان * 

 

 


