داًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى
هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی
ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی
اتبق
گرٍُ
عولرٍزاًِ ( )lesson Planترکیبی
درس
طرح
جلسِ اٍل
داًشکد :بْداشت

هقطع  /رشتِ تحصیلی :کارشٌاسی بْداشت هحیط

گرٍُ آهَزشی  :بْداشت هحیط

سبل تحصیلی 1400-99 :

تبريخ ارائِ درس 99/06/20 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :کبهپیَتر ٍ کبربرد آى

رٍز :يکطٌبِ

ًَع ٍاحذً :ظری

تعذاد داًطجَيبى 19 :

تعذاد ٍاحذ2 :

هسئَل درس :دکتر زارع

هذت کالس 2 :سبعت

هذرس :دکتر زارع

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری99/6/16 :
عٌَاى جلسِ  :جلسِ اٍل

ّدف کلی جلسِ  :آضٌایی تا سخت افسارّای کاهپیَتر ٍ ٍیٌذٍز
اّداف اختصاصی :





تَاًایی تِ کار گیری سیستن سخت افساری را کسة ًوایذ
ًحَُ اتصال سخت افسارّای کاهپیَتر را فرا گیرد
فرهاى ّای ٍیٌذٍز را تطٌاسذ

رٍش آهَزش  :ترکیبی
اهکاًات آهَزشی  :سیستن کاهپیَتریٍ ،ایت بردٍ ،یدئَ پرٍشکتَر
فعالیت آهَزشی  :تکلیف

/

پرٍشُ

/

تاالر گفتگَ

عٌَاى ٍ ًَع آزهَى ً :دارد
هٌبع درس :

ًام کتاب :کارترد کاهپیَتر
هؤلف :هٌْذس اکثر ضیر کًَذ-اتَالفضل ّذایتی آرر
ٍیراستار :دکتر احوذ فراّاًی
اًتطاراتًَ :یي افرا چاج اٍل 1396


هقدهِ ( :ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد).



کلیات درس

هذت زهبى 10 :دقیقِ

سبعت10-12 :





بخص اٍل درس

هذت زهبى  45 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 45 :دقیقِ
هذت زهبى  10 :دقیقِ

جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری

جلسِ دٍم
داًشکد :بْداشت

هقطع  /رشتِ تحصیلی :کارشٌاسی بْداشت هحیط

گرٍُ آهَزشی  :بْداشت هحیط

سبل تحصیلی 1400-99 :

تبريخ ارائِ درس 99/06/20 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :کبهپیَتر ٍ کبربرد آى

رٍز :يکطٌبِ

ًَع ٍاحذً :ظری

تعذاد داًطجَيبى 19 :

تعذاد ٍاحذ2 :

هسئَل درس :دکتر زارع

هذت کالس 2 :سبعت

هذرس :دکتر زارع

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری99/6/16 :
عٌَاى جلسِ  :جلسِ دٍم
ّدف کلی جلسِ ٍ :رٍد تِ ٍیٌذٍز ٍ کار تا آى
اّداف اختصاصی :





تَاًایی تِ کار گیری ٍیٌذٍز را کسة ًوایذ
قسوت ّای هختلف سیستن عاهل ٍیٌذٍز را فرا گیرد
فرهاى ّای ٍیٌذٍز را تطٌاسذ

رٍش آهَزش  :ترکیبی
اهکاًات آهَزشی  :سیستن کاهپیَتریٍ ،ایت بردٍ ،یدئَ پرٍشکتَر
فعالیت آهَزشی  :تکلیف

/

پرٍشُ

/

تاالر گفتگَ

عٌَاى ٍ ًَع آزهَى ً :دارد
هٌبع درس :

ًام کتاب :کارترد کاهپیَتر
هؤلف :هٌْذس اکثر ضیر کًَذ-اتَالفضل ّذایتی آرر
ٍیراستار :دکتر احوذ فراّاًی
اًتطاراتًَ :یي افرا چاج اٍل 1396


هقدهِ ( :ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى 10 :دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  45 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 45 :دقیقِ

جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری

هذت زهبى  10 :دقیقِ

سبعت10-12 :

جلسِ سَم
داًشکد :بْداشت

هقطع  /رشتِ تحصیلی :کارشٌاسی بْداشت هحیط

گرٍُ آهَزشی  :بْداشت هحیط

سبل تحصیلی 1400-99 :

تبريخ ارائِ درس 99/06/20 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :کبهپیَتر ٍ کبربرد آى

رٍز :يکطٌبِ

ًَع ٍاحذً :ظری

سبعت10-12 :

تعذاد داًطجَيبى 19 :

تعذاد ٍاحذ2 :

هسئَل درس :دکتر زارع

هذت کالس 2 :سبعت

هذرس :دکتر زارع

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری99/6/16 :
عٌَاى جلسِ  :جلسِ سَم

ّدف کلی جلسِ  :آضٌایی تا سیستن عاهل ٍیٌذٍز
اّداف اختصاصی :





تَاًایی استفادُ از فرهاى ّای ٍیٌذٍز را کسة ًوایذ
ًحَُ استفادُ از تخص ّای هختلف را فرا گیرد
فرهاى ّای ٍیٌذٍز را تطٌاسذ

رٍش آهَزش  :ترکیبی
اهکاًات آهَزشی  :سیستن کاهپیَتریٍ ،ایت بردٍ ،یدئَ پرٍشکتَر
فعالیت آهَزشی  :تکلیف

/

پرٍشُ

/

تاالر گفتگَ

عٌَاى ٍ ًَع آزهَى ً :دارد
هٌبع درس :

ًام کتاب :کارترد کاهپیَتر
هؤلف :هْيدس اکثر ضیر کًَذ -اتَالفضل ّذایتی آرر
ٍیراستار :دکتر احوذ فراّاًی
اًتطاراتًَ :یي افرا چاج اٍل 1396


هقدهِ ( :ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى 10 :دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  45 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 45 :دقیقِ
هذت زهبى  10 :دقیقِ

جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری

جلسِ چْبرم
داًشکد :بْداشت

گرٍُ آهَزشی  :بْداشت هحیط

هقطع  /رشتِ تحصیلی :کارشٌاسی بْداشت هحیط

سبل تحصیلی 1400-99 :

تبريخ ارائِ درس 99/06/20 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :کبهپیَتر ٍ کبربرد آى

رٍز :يکطٌبِ

ًَع ٍاحذً :ظری

تعذاد داًطجَيبى 19 :

سبعت10-12 :

تعذاد ٍاحذ2 :

هسئَل درس :دکتر زارع

هذت کالس 2 :سبعت

هذرس :دکتر زارع

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری99/6/16 :
عٌَاى جلسِ  :جلسِ چْارم

ّدف کلی جلسِ  :آضٌایی تا فرهاى ّای سیستن عاهل ٍیٌذٍز
اّداف اختصاصی :





تَاًایی تِ کار گیری سیستن عاهل ٍیٌذٍز را کسة ًوایذ
فرهاى ّای ٍیٌذٍز را فرا گیرد
تَاًایی استفادُ از فرهاى ّای ٍیٌذٍز را کسة ًوایذ .

رٍش آهَزش  :ترکیبی
اهکاىات آهَزشی  :سیستن کاهپیَتریٍ ،ایت بردٍ ،یدئَ پرٍشکتَر
فعالیت آهَزشی  :تکلیف

/

پرٍشُ

/

تاالر گفتگَ

عٌَاى ٍ ًَع آزهَى ً :دارد
هٌبع درس :

ًام کتاب :کارترد کاهپیَتر
هؤلف :هٌْذس اکثر ضیر کًَذ-اتَالفضل ّذایتی آرر
ٍیراستار :دکتر احوذ فراّاًی
اًتطاراتًَ :یي افرا چاج اٍل 1396


هقدهِ ( :ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى 10 :دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  45 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 45 :دقیقِ
هذت زهبى  10 :دقیقِ

جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری

جلسِ پٌجن
داًشکد :بْداشت

گرٍُ آهَزشی  :بْداشت هحیط

هقطع  /رشتِ تحصیلی :کارشٌاسی بْداشت هحیط

سبل تحصیلی 1400-99 :

تبريخ ارائِ درس 99/06/20 :

کبهپیَت ٍ کبربرد آى
ر
ًبم درس (ٍاحذ) :

رٍز :يکطٌبِ

ًَع ٍاحذً :ظری

تعذاد داًطجَيبى 19 :

تعذاد ٍاحذ2 :

هسئَل درس :دکتر زارع

هذت کالس 2 :سبعت

هذرس :دکتر زارع

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری99/6/16 :
عٌَاى جلسِ  :جلسِ پٌجن

سبعت10-12 :

ّدف کلی جلسِ  :آضٌایی تا فرهاى ّای سیستن عاهل ٍیٌذٍز (اداهِ)
اّداف اختصاصی :





تَاًایی تِ کار گیری سیستن عاهل ٍیٌذٍز را کسة ًوایذ
فرهاى ّای ٍیٌذٍز را فرا گیرد
تَاًایی استفادُ از فرهاى ّای ٍیٌذٍز را کسة ًوایذ .

رٍش آهَزش  :ترکیبی
اهکاًات آهَزشی  :سیستن کاهپیَتریٍ ،ایت بردٍ ،یدئَ پرٍشکتَر
فعالیت آهَزشی  :تکلیف

/

پرٍشُ

/

تاالر گفتگَ

عٌَاى ٍ ًَع آزهَى ً :دارد
هٌبع درس :

ًام کتاب :کارترد کاهپیَتر
هؤلف :هٌْذس اکثر ضیر کًَذ-اتَالفضل ّذایتی آرر
ٍیراستار :دکتر احوذ فراّاًی
اًتطاراتًَ :یي افرا چاج اٍل 1396


هقدهِ ( :ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى 10 :دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  45 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 45 :دقیقِ
هذت زهبى  10 :دقیقِ

جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری

جلسِ ضطن
داًشکد :بْداشت

هقطع  /رشتِ تحصیلی :کارشٌاسی بْداشت هحیط

گرٍُ آهَزشی  :بْداشت هحیط

سبل تحصیلی 1400-99 :

تبريخ ارائِ درس 99/06/20 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :کبهپیَتر ٍ کبربرد آى

رٍز :يکطٌبِ

ًَع ٍاحذً :ظری

تعذاد داًطجَيبى 19 :

تعذاد ٍاحذ2 :

هسئَل درس :دکتر زارع

هذت کالس 2 :سبعت

هذرس :دکتر زارع

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری99/6/16 :
عٌَاى جلسِ  :جلسِ ششن

ّدف کلی جلسِ  :آضٌایی تا فرهاى ّای سیستن عاهل ٍیٌذٍز (اداهِ)
اّداف اختصاصی :





تَاًایی تِ کار گیری سیستن عاهل ٍیٌذٍز را کسة ًوایذ
فرهاى ّای ٍیٌذٍز را فرا گیرد
تَاًایی استفادُ از فرهاى ّای ٍیٌذٍز را کسة ًوایذ .

رٍش آهَزش  :ترکیبی

سبعت10-12 :

اهکاًات آهَزشی  :سیستن کاهپیَتریٍ ،ایت بردٍ ،یدئَ پرٍشکتَر
فعالیت آهَزشی  :تکلیف

/

پرٍشُ

/

تاالر گفتگَ

عٌَاى ٍ ًَع آزهَى ً :دارد
هٌبع درس :

ًام کتاب :کارترد کاهپیَتر
هؤلف :هٌْذس اکثر ضیر کًَذ-اتَالفضل ّذایتی آرر
ٍیراستار :دکتر احوذ فراّاًی
اًتطاراتًَ :یي افرا چاج اٍل 1396


هقدهِ ( :ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى 10 :دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  45 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 45 :دقیقِ
هذت زهبى  10 :دقیقِ

جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری

جلسِ ّفتن
داًشکد :بْداشت

هقطع  /رشتِ تحصیلی :کارشٌاسی بْداشت هحیط

گرٍُ آهَزشی  :بْداشت هحیط

سبل تحصیلی 1400-99 :

تبريخ ارائِ درس 99/06/20 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :کبهپیَتر ٍ کبربرد آى

رٍز :يکطٌبِ

ًَع ٍاحذً :ظری

تعذاد داًطجَيبى 19 :

تعذاد ٍاحذ2 :

هسئَل درس :دکتر زارع

هذت کالس 2 :سبعت

هذرس :دکتر زارع

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری99/6/16 :
عٌَاى جلسِ  :جلسِ ّفتن

ّدف کلی جلسِ  :آضٌایی تا فرهاى ّای سیستن عاهل ٍیٌذٍز (اداهِ)
اّداف اختصاصی :





سیست عاهل ٍیٌذٍز را کسة ًوایذ
م
تَاًایی تِ کار گیری
فرهاى ّای ٍیٌذٍز را فرا گیرد
تَاًایی استفادُ از فرهاى ّای ٍیٌذٍز را کسة ًوایذ .

رٍش آهَزش  :ترکیبی
اهکاًات آهَزشی  :سیستن کاهپیَتریٍ ،ایت بردٍ ،یدئَ پرٍشکتَر
فعالیت آهَزشی  :تکلیف

/

پرٍشُ

/

عٌَاى ٍ ًَع آزهَى ً :دارد
هٌبع درس :

ًام کتاب :کارترد کاهپیَتر
هؤلف :هٌْذس اکثر ضیر کًَذ-اتَالفضل ّذایتی آرر

تاالر گفتگَ

سبعت10-12 :

ٍیراستار :دکتر احوذ فراّاًی
اًتطاراتًَ :یي افرا چاج اٍل 1396


هقدهِ ( :ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى 10 :دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  45 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 45 :دقیقِ
هذت زهبى  10 :دقیقِ

جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری

جلسِ ّطتن
داًشکد :بْداشت

هقطع  /رشتِ تحصیلی :کارشٌاسی بْداشت هحیط

گرٍُ آهَزشی  :بْداشت هحیط

سبل تحصیلی 1400-99 :

تبريخ ارائِ درس 99/06/20 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :کبهپیَتر ٍ کبربرد آى

رٍز :يکطٌبِ

ًَع ٍاحذً :ظری

تعذاد داًطجَيبى 19 :

تعذاد ٍاحذ2 :

هسئَل درس  :دکتر زارع

هذت کالس 2 :سبعت

هذرس :دکتر زارع

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری99/6/16 :
عٌَاى جلسِ  :جلسِ ّشتن

ّدف کلی جلسِ  :آضٌایی تا هٌَی استارت
اّداف اختصاصی :





تَاًایی تِ کار گیری هٌَی استارت را کسة ًوایذ
ترًاهِ ّای هٌَی استارت را تطٌاسذ
تَاًایی استفادُ از هٌَی استارت را کسة ًوایذ .

رٍش آهَزش  :ترکیبی
اهکاًات آهَزشی  :سیستن کاهپیَتریٍ ،ایت بردٍ ،یدئَ پرٍشکتَر
فعالیت آهَزشی  :تکلیف

/

پرٍشُ

/

تاالر گفتگَ

عٌَاى ٍ ًَع آزهَى ً :دارد
هٌبع درس :

ًام کتاب :کارترد کامپیَتر
هؤلف :هٌْذس اکثر ضیر کًَذ-اتَالفضل ّذایتی آرر
ٍیراستار :دکتر احوذ فراّاًی
اًتطاراتًَ :یي افرا چاج اٍل 1396


هقدهِ ( :ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد).



کلیات درس

هذت زهبى 10 :دقیقِ

سبعت10-12 :





بخص اٍل درس

هذت زهبى  45 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 45 :دقیقِ
هذت زهبى  10 :دقیقِ

جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری

جلسِ ًْن
داًشکد :بْداشت

هقطع  /رشتِ تحصیلی :کارشٌاسی بْداشت هحیط

گرٍُ آهَزشی  :بْداشت هحیط

سبل تحصیلی 1400-99 :

تبريخ ارائِ درس 99/06/20 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :کبهپیَتر ٍ کبربرد آى

رٍز :يکطٌبِ

ًَع ٍاحذً :ظری

تعذاد داًطجَيبى 19 :

تعذاد ٍاحذ2 :

هسئَل درس :دکتر زارع

هذت کالس 2 :سبعت

هذرس :دکتر زارع

تبريخ تذٍيي  /ببزىگری 99/6/16 :
عٌَاى جلسِ  :جلسِ ًْن

ّدف کلی جلسِ  :آضٌایی تا کاٍضگر ٍیٌذٍز
اّداف اختصاصی :





تَاًایی تِ کار گیری کاٍضگر ٍیٌذٍز را کسة ًوایذ
ًحَُ جستجَ تا ایي کاٍضگر را فرا گیرد
تَاًایی استفادُ از فرهاى ّای هرتثط را کسة ًوایذ.

رٍش آهَزش  :ترکیبی
اهکاًات آهَزشی  :سیستن کاهپیَتریٍ ،ایت بردٍ ،یدئَ پرٍشکتَر
فعالیت آهَزشی  :تکلیف

/

پرٍشُ

/

تاالر گفتگَ

عٌَاى ٍ ًَع آزهَى ً :دارد
هٌبع درس :

ًام کتاب :کارترد کاهپیَتر
هؤلف :هٌْذس اکثر ضیر کًَذ-اتَالفضل ّذایتی آرر
ٍیراستار :دکتر احوذ فراّاًی
اًتطاراتًَ :یي افرا چاج اٍل 1396


هقدهِ ( :ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد).



کلیات درس





بخص اٍل درس

هذت زهبى  45 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 45 :دقیقِ

جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری

جلسِ دّن

هذت زهبى 10 :دقیقِ

هذت زهبى  10 :دقیقِ

سبعت10-12 :

داًشکد :بْداشت

هقطع  /رشتِ تحصیلی :کارشٌاسی بْداشت هحیط

گرٍُ آهَزشی  :بْداشت هحیط

سبل تحصیلی 1400-99 :

تبريخ ارائِ درس 99/06/20 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :کبهپیَتر ٍ کبربرد آى

رٍز :يکطٌبِ

ًَع ٍاحذً :ظری

سبعت10-12 :

تعذاد داًطجَيبى 19 :

تعذاد ٍاحذ2 :

هسئَل درس :دکتر زارع

هذت کالس 2 :سبعت

هذرس :دکتر زارع

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری99/6/16 :
عٌَاى جلسِ  :جلسِ دّن

ّدف کلی جلسِ  :آشًایی تا ًرم افسار Word
اّداف اختصاصی :





تَاًایی تِ کار گیری ًرم افسار ٍ ایجاد یک فایل  Wordرا کسة ًوایذ
ًحَُ ٍیرایص یک فایل  Wordرا فرا گیرد
تَاًایی ایجاد فرهت ّای هختلف در یک فایل  Wordرا کسة ًوایذ.

رٍش آهَزش  :ترکیبی
اهکاًات آهَزشی  :سیستن کاهپیَتریٍ ،ایت بردٍ ،یدئَ پرٍش کتَر
فعالیت آهَزشی  :تکلیف

/

پرٍشُ

/

تاالر گفتگَ

عٌَاى ٍ ًَع آزهَى ً :دارد
هٌبع درس :

ًام کتاب :کارترد کاهپیَتر
هؤلف :هٌْذس اکثر ضیر کًَذ-اتَالفضل ّذایتی آرر
ٍیراستار :دکتر احوذ فراّاًی
اًتطاراتًَ :یي افرا چاج اٍل 1396


هقدهِ ( :ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى 10 :دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  45 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 45 :دقیقِ
هذت زهبى  10 :دقیقِ

جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری

جلسِ يبزدّن
داًشکد :بْداشت

گرٍُ آهَزشی  :بْداشت هحیط

هقطع  /رشتِ تحصیلی :کارشٌاسی بْداشت هحیط

سبل تحصیلی 1400-99 :

تبريخ ارائِ درس 99/06/20 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :کبهپیَتر ٍ کبربرد آى

رٍز :يکطٌبِ

ًَع ٍاحذً :ظری
تعذاد ٍاحذ2 :

تعذاد داًطجَيبى 19 :
هسئَل درس :دکتر زارع

سبعت10-12 :

هذرس :دکتر زارع

هذت کالس 2 :سبعت
تبريخ تذٍيي  /ببزًگری99/6/16 :
عٌَاى جلسِ  :جلسِ یازدّن

ّدف کلی جلسِ  :آشًایی تا ًرم افسار ( Wordاداهِ)
اّداف اختصاصی :





تَاًایی تِ کار گیری ًرم افسار ٍ ایجاد یک فایل  Wordرا کسة ًوایذ
ًحَُ ٍیرایص یک فایل  Wordرا فرا گیرد
تَاًایی ایجاد فرهت ّای هختلف در یک فایل  Wordرا کسة ًوایذ.

رٍش آهَزش  :ترکیبی
اهکاًات آهَزشی  :سیستن کاهپیَتریٍ ،ایت بردٍ ،یدئَ پرٍشکتَر
فعالیت آهَزشی  :تکلیف

/

پرٍشُ

/

تاالر گفتگَ

عٌَاى ٍ ًَع آزهَى ً :دارد
هٌبع درس :

ًام کتاب :کارترد کاهپیَتر
هؤلف :هٌْذس اکثر ضیر کًَذ-اتَالفضل ّذایتی آرر
ٍیراستار :دکتر احوذ فراّاًی
اًتطاراتًَ :یي افرا چاج اٍل 1396


هقدهِ ( :ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکهیل گردد ).



کلیات درس



هذت زهبى 10 :دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  45 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 45 :دقیقِ
هذت زهبى  10 :دقیقِ

جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری

داًشکد :بْداشت

گرٍُ آمٍزشی  :بْداشت هحیط

هقطع  /رشتِ تحصیلی :کارشٌاسی بْداشت هحیط

سبل تحصیلی 1400-99 :

تبريخ ارائِ درس 99/06/20 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :کبهپیَتر ٍ کبربرد آى

رٍز :يکطٌبِ

ًَع ٍاحذً :ظری

تعذاد داًطجَيبى 19 :

تعذاد ٍاحذ2 :

هسئَل درس :دکتر زارع

هذت کالس 2 :سبعت

هذرس :دکتر زارع

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری99/6/16 :
عٌَاى جلسِ  :جلسِ دٍازدّن

ّدف کلی جلسِ  :آشًایی تا ًرم افسار ( Wordاداهِ)

سبعت10-12 :

اّداف اختصاصی :





تَاًایی تِ کار گیری ًرم افسار ٍ ایجاد یک فایل  Wordرا کسة ًوایذ
ًحَُ ٍیرایص یک فایل  Wordرا فرا گیرد
تَاًایی ایجاد فرهت ّای هختلف در یک فایل  Wordرا کسة ًوایذ.

رٍش آهَزش  :ترکیبی
اهکاًات آهَزشی  :سیستن کاهپیَتریٍ ،ایت بردٍ ،یدئَ پرٍشکتَر
فعالیت آهَزشی  :تکلیف

/

پرٍشُ

/

تاالر گفتگَ

عٌَاى ٍ ًَع آزهَى ً :دارد
هٌبع درس :

ًام کتاب :کارترد کاهپیَتر
هؤلف :هٌْذس اکثر ضیر کًَذ-اتَالفضل ّذایتی آرر
ٍیراستار :دکتر احوذ فراّاًی
اًتطاراتًَ :یي افرا چاج اٍل 1396


هقدهِ ( :ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى 10 :دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  45 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 45 :دقیقِ
هذت زهبى  10 :دقیقِ

جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری

جلسِ سیسدّن
داًشکد :بْداشت

گرٍُ آهَزشی  :بْداشت هحیط

هقطع  /رشتِ تحصیلی :کارشٌاسی بْداشت هحیط

سبل تحصیلی 1400-99 :

تبريخ ارائِ درس 99/06/20 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :کبهپیَتر ٍ کبربرد آى

رٍز :يکطٌبِ

ًَع ٍاحذً :ظری

تعذاد داًطجَيبى 19 :

تعذاد ٍاحذ2 :

هسئَل درس :دکتر زارع

هذت کالس 2 :سبعت

هذرس :دکتر زارع

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری99/6/16 :
عٌَاى جلسِ  :جلسِ سیسدّن

ّدف کلی جلسِ  :آشًایی تا ًرم افسار Excel
اّداف اختصاصی :





تَاًایی تِ کار گیری ًرم افسار ٍ ایجاد یک فایل  Excelرا کسة ًوایذ
ًحَُ ٍیرایص یک فایل  Excelرا فرا گیرد
تَاًایی ایجاد فرهت ّای هختلف در یک فایل  Excelرا کسة ًوایذ.

رٍش آهَزش  :ترکیبی
اهکاًات آهَزشی  :سیستن کاهپیَتریٍ ،ایت بردٍ ،یدئَ پرٍشکتَر

سبعت10-12 :

فعالیت آهَزشی  :تکلیف

/

پرٍشُ

/

تاالر گفتگَ

عٌَاى ٍ ًَع آزهَى ً :دارد
هٌبع درس :

ًام کتاب :کارترد کاهپیَتر
هؤلف :هْيدس اکثر ضیر کًَذ -اتَالفضل ّذایتی آرر
ٍیراستار :دکتر احوذ فراّاًی
اًتطاراتًَ :یي افرا چاج اٍل 1396


هقدهِ ( :ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى 10 :دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  45 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 45 :دقیقِ
هذت زهبى  10 :دقیقِ

جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری

جلسِ چْبردّن
داًشکد :بْداشت

هقطع  /رشتِ تحصیلی :کارشٌاسی بْداشت هحیط

گرٍُ آهَزشی  :بْداشت هحیط

سبل تحصیلی 1400-99 :

تبريخ ارائِ درس 99/06/20 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :کبهپیَتر ٍ کبربرد آى

رٍز :يکطٌبِ

ًَع ٍاحذً :ظری

تعذاد داًطجَيبى 19 :

تعذاد ٍاحذ2 :

هسئَل درس :دکتر زارع

هذت کالس 2 :سبعت

هذرس :دکتر زارع

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری99/6/16 :
عٌَاى جلسِ  :جلسِ چْاردّن

ّدف کلی جلسِ  :آشًایی تا ًرم افسار ( Excelاداهِ)
اّداف اختصاصی :





تَاًایی تِ کار گیری ًرم افسار ٍ ایجاد یک فایل  Excelرا کسة ًوایذ
ًحَُ ٍیرایص یک فایل  Excelرا فرا گیرد
تَاًایی ایجاد فرهت ّای هختلف در یک فایل  Excelرا کسة ًوایذ.

رٍش آهَزش  :ترکیبی
اهکاًات آهَزشی  :سیستن کاهپیَتریٍ ،ایت بردٍ ،یدئَ پرٍشکتَر
فعالیت آهَزشی  :تکلیف

/

پرٍشُ

/

عٌَاى ٍ ًَع آزهَى ً :دارد
هٌبع درس :

ًام کتاب :کارترد کاهپیَتر
هؤلف :هٌْذس اکثر ضیر کًَذ-اتَالفضل ّذایتی آرر
ٍیراستار :دکتر احوذ فراّاًی

تاالر گفتگَ

سبعت10-12 :

اًتطاراتًَ :یي افرا چاج اٍل 1396


هقدهِ ( :ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى 10 :دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  45 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 45 :دقیقِ
هذت زهبى  10 :دقیقِ

جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری

جلسِ پبًسدّن
داًشکد :بْداشت

هقطع  /رشتِ تحصیلی :کارشٌاسی بْداشت هحیط

گرٍُ آهَزشی  :بْداشت هحیط

سبل تحصیلی 1400-99 :

تبريخ ارائِ درس 99/06/20 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :کبهپیَتر ٍ کبربرد آى

رٍز :يکطٌبِ

ًَع ٍاحذً :ظری

تعذاد داًطجَيبى 19 :

تعذاد ٍاحذ2 :

هسئَل درس :دکتر زارع

هذت کالس 2 :سبعت

هذرس :دکتر زارع

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری99/6/16 :
عٌَاى جلسِ  :جلسِ پاًسدّن

ّدف کلی جلسِ  :آشًایی تا ًرم افسار ( Excelاداهِ)
اّداف اختصاصی :





تَاًایی تِ کار گیری ًرم افسار ٍ ایجاد یک فایل  Excelرا کسة ًوایذ
ًحَُ ٍیرایص یک فایل  Excelرا فرا گیرد
تَاًایی ایجاد فرهت ّای هختلف در یک فایل  Excelرا کسة ًوایذ.

رٍش آهَزش  :ترکیبی
اهکاًات آهَزشی  :سیستن کاهپیَتریٍ ،ایت بردٍ ،یدئَ پرٍش کتَر
فعالیت آهَزشی  :تکلیف

/

پرٍشُ

/

تاالر گفتگَ

عٌَاى ٍ ًَع آزهَى ً :دارد
هٌبع درس :

ًام کتاب :کارترد کاهپیَتر
هؤلف :هٌْذس اکثر ضیر کًَذ-اتَالفضل ّذایتی آرر
ٍیراستار :دکتر احوذ فراّاًی
اًتطاراتًَ :یي افرا چاج اٍل 1396


هقدهِ ( :ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد).



کلیات درس

هذت زهبى 10 :دقیقِ

سبعت10-12 :





بخص اٍل درس

هذت زهبى  45 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 45 :دقیقِ
هذت زهبى  10 :دقیقِ

جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری

جلسِ ضبًسدّن
داًشکد :بْداشت

هقطع  /رشتِ تحصیلی :کارشٌاسی بْداشت هحیط

گرٍُ آهَزشی  :بْداشت هحیط

سبل تحصیلی 1400-99 :

تبريخ ارائِ درس 99/06/20 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :کبهپیَتر ٍ کبربرد آى

رٍز :يکطٌبِ

ًَع ٍاحذً :ظری

تعذاد داًطجَيبى 19 :

تعذاد ٍاحذ2 :

هسئَل درس :دکتر زارع

هذت کالس 2 :سبعت

هذرس :دکتر زارع

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری99/6/16 :
عٌَاى جلسِ  :جلسِ شاًسدّن

ّدف کلی جلسِ  :اصَل ترًاهِ ًَیسی
اّداف اختصاصی :





تا ًرم افسارّای هرتثط تا ترًاهِ ًَیسی آضٌا ضَد
اصَل ترًاهِ ًَیسی را فرا گیرد
فرهاى ّای هرتثط تا ترًاهِ ًَیسی را تطٌاسذ

رٍش آهَزش  :ترکیبی
اهکاًات آهَزشی  :سیستن کاهپیَتریٍ ،ایت بردٍ ،یدئَ پرٍشکتَر
فعالیت آهَزشی  :تکلیف

/

پرٍشُ

/

تاالر گفتگَ

عٌَاى ٍ ًَع آزهَى ً :دارد
هٌبع درس :

ًام کتاب :کارترد کاهپیَتر
هؤلف :هٌْذس اکثر ضیر کًَذ-اتَالفضل ّذایتی آرر
ٍیراستار :دکتر احوذ فراّاًی
اًتطاراتًَ :یي افرا چاج اٍل 1396


هقدهِ ( :ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد).



کلیات درس





بخص اٍل درس

هذت زهبى  45 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 45 :دقیقِ

جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری

جلسِ ّفذّن

هذت زهبى 10 :دقیقِ

هذت زهبى  10 :دقیقِ

سبعت10-12 :

داًشکد :بْداشت

هقطع  /رشتِ تحصیلی :کارشٌاسی بْداشت هحیط

گرٍُ آهَزشی  :بْداشت هحیط

سبل تحصیلی 1400-99 :

تبريخ ارائِ درس 99/06/20 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :کبهپیَتر ٍ کبربرد آى

رٍز :يکطٌبِ

ًَع ٍاحذً :ظری

سبعت10-12 :

تعذاد داًطجَیاى 19 :

تعذاد ٍاحذ2 :

هسئَل درس :دکتر زارع

هذت کالس 2 :سبعت

هذرس :دکتر زارع

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری99/6/16 :
عٌَاى جلسِ ّ :فدّن

ّدف کلی جلسِ  :اهتحاى پایاى ترم
اّداف اختصاصی :



اهتحاى پایاى ترم

رٍش آهَزش  :ترکیبی
اهکاًات آهَزشی  :سیستن کاهپیَتر یٍ ،ایت بردٍ ،یدئَ پرٍشکتَر
فعالیت آهَزشی  :تکلیف

/

پرٍشُ

/

تاالر گفتگَ

عٌَاى ٍ ًَع آزهَى ً :دارد
هٌبع درس :

ًام کتاب :کارترد کاهپیَتر
هؤلف :هٌْذس اکثر ضیر کًَذ-اتَالفضل ّذایتی آرر
ٍیراستار :دکتر احوذ فراّاًی
اًتطاراتًَ :یي افرا چاج اٍل 1396


هقدهِ ( :ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى :اهتحبى پبيبى ترم



بخص اٍل درس

هذت زهبى  :اهتحبى پبيبى ترم



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  :اهتحبى پبيبى ترم



بخص دٍم درس

هذت زهبى :اهتحبى پبيبى ترم

جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری

هذت زهبى  :اهتحبى پبيبى ترم

