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هدف کلی: 

هاي افزاراستفاده در آموزش و تحقیقات پزشکی و بهداشت با تاکید بر نرماي موردهاي رایانهآشنایی و کسب توان کاربري برنامه
Word ،PowerPoint ،Excel ،SPSS وEndnote

اهداف بینابینی: 

تا حدي که قادر باشد کلیه امور تایپی از PowerPointو Wordافزار کسب توانمندي کامل در استفاده از نرم.1
ر کنفرانسهاي اسالیدهاي مربوط به ارائه مطالب در کالسها، د، نامه خویشپروپوزال تحقیقاتی و پایانتایپ جمله 

علمی را شخصا با رعایت کلیه اصول مربوطه آماده سازد.
براي مدیریت ریفرنسهاEndnoteافزاراز نرممناسب کسب توانمندي الزم در استفاده .2
و توانمندي تعریف کلیه فرمولها و Calculatorو Excel ،Paintافزار کسب توانمندي الزم در استفاده از نرم.3

Excelافزار انجام محاسبات مربوطه و رسم نمودارها از جمله نمودار هرم سنی جنسی با نرم

المللی و داخلیکسب توانمندي اولیه در استفاده از موتورهاي جستجو و بانکهاي اطالعاتی مهم بین.4
SPSSافزار کسب توانمندي اولیه در استفاده از نرم.5
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شیوه هاي تدریس

*کار عملی بدنبال هر توضیح شفاهی با کامپیوتر*سخنرانی  

) *              PBLیادگیري مبتنی بر حل مساله(*پرسش و پاسخ

(لطفا شرح دهید)وظایف و تکالیف دانشجو

تکالیف و تمرینات ارائه شده براي توانمندسازي بیشتر را بموقع انجام داده و به قبل از هر جلسه دانشجو موظف است 
و انجام برخی تکالیف آمادگی الزم را شرکت در جلسات پرسش و پاسخ و حل مسائل مدرس ایمیل نماید. در ضمن

همراه طرح کامل درسی در جلسه اول در اختیار دانشجویان داشته باشد (کلیه منابع مربوطه به در کالس را مطرح شده 
شود).گذاشته می

وسایل کمک آموزشی:

*براي هر دانشجو کامپیوتر یک *پروژکتور اسالید*وایت برد 

امکانات اتصال به اینترنت براي کلیه کامپیوترها

نحوه ارزشیابی و درصد نمره : (از نمره کل)

درصد نمره  20تکالیف و ارسال بموقع انجام درصد  نمره10کالس شرکت فعال در 

درصد نمره50آزمون پایان ترم درصد نمره  20آزمون میان ترم 

نوع آزمون 

*تحویل دهد)امتحان عملی با کامپیوتر (دانشجو باید فایلهاي مربوط به پاسخ به سئواالت را در فولدري ذخیره و 
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