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1140-2140اولنیم سال    

  گروه آموزشی:                                                                      علوم توانبخشی دانشکده:

    اپتومتری

 رشته اپتومتری  -ارشد  کارشناسی  تحصیلی: یرشتهو  مقطع  

 و عملی  یرتئو  د:نوع واح                                                       3د:تعداد واح                 کامپیوتر :  نام درس
 301 سالکمکان برگزاري:    15-13 10-8 :ساعت                  دوشنبه :زمان برگزاري كالس: روز

 شیوا باقری   مدرس : دکتر راحله مروج الشریعه   مسئول درس:       تعداد دانشجویان:

 

 دوره:شرح 
جهت كار با كامپیوتر، سخت افزار و نرم افزار، روش كار با اینترنت، ایمیل،    این درس با هدف ارتقاي دانش و آگاهی دانشجویان

رفرنس نویسی، رسم نمودار، برنامه  پاورپوینت،    و  برنامه هاي كاربردي نظیر ورد، اكسلپایگاه هاي جستجوي داخلی و خارجی،  

 .مورد بحث و تدریس قرار می گیردسیستم هاي كامپیوتري مورد استفاده در رشته اپتومتري  و آشنایی با    گرافیکی فتوشاپ

 

 

 هدف کلی: 
 كامپیوتر  با  آشنایی  

 

 بینابینی:اهداف 
 بررسی سخت افزارها و نرم افزارهای کامپیوتر ( 1

 روش کار با اينترنت و ايمیل بررسی ( 2

 پايگاه های جستجوی داخلیاستفاده از  یروشهابررسی  (3

 استفاده از پايگاه های جستجوی خارجی   یروشها  یبررس (4

 نرم افزار های کاربردی ورد، اکسل و پاورپوينتبررسی  (5

 رسم نمودار  یروشهابررسی  (6

 بررسی روش های رفرنس نويسی  (7

 برنامه گرافیکی فتوشاپ  بررسی (8

 اپتومتریسیستم های کامپیوتری مورد استفاده در بررسی انواع  ( 9

 

 

 

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   شدهسخنرانی برنامه ریزي    سخنرانی

 (TBLیادگیري مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله)  یبحث گروه

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
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  وظايف و تکالیف دانشجو:

 

 مشارکت فعال در کالس

 انجام تکالیف محوله

 انجام پروژه های مربوطه

 کسب نمره قبولی در آزمونهای میان ترم و پايان ترم

 

 

 

 

 وسايل کمک آموزشی:   

   دپروژكتور اسالی  خته و گچت  دوایت بر

 -------------- لطفاً نام ببرید()  سایر موارد

 

   :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 50آزمون پایان ترم   نمره درصد10آزمون میان ترم 

 نمره درصد 10شركت فعال در كالس    نمره درصد 30:انجام تکالیف 

 

 نوع آزمون

           پاسخ كوتاه        تشریحی

      غلط -صحیح          جور كردنی            ايچندگزینه   

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

  :منابع انگلیسی  -
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 جدول هفتگی  کلیات    ارائهی درس 

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 مروج دكتر راحله  کامپیوتر، سخت افزارها و نرم افزارهای کامپیوتر آشنايی با انواع   1

 دكتر راحله مروج  بررسی روش کار با اينترنت و ايمیل 2

 دكتر راحله مروج  پايگاههای جستجوی داخلی یبررس 3

 دكتر راحله مروج  google scholarپايگاه جستجوی  یبررس 4

 دكتر راحله مروج  PubMedپايگاه جستجوی  یبررس 5

 دكتر راحله مروج  Scopusبررسی پايگاه  6

 دكتر راحله مروج  Wordبررسی و کار با نرم افزار   7

 دكتر راحله مروج  آزمون میان ترم  8

 دكتر راحله مروج  PowerPointبررسی و کار با نرم افزار  9

 دكتر راحله مروج    Excelبررسی و کار با نرم افزار  10

 دكتر راحله مروج  و آشنايی با روش های رسم نمودار  یبررس 11

 دكتر راحله مروج  Endnoteو کار با نرم افزار  یبررس 12

 دكتر راحله مروج  و کار با نرم افزار فتوشاپ  یبررس 13

 دكتر راحله مروج  سیستم های کامپیوتری مورد استفاده در اپتومتری  یبررس 14

 دكتر راحله مروج  آشنايی با هوش مصنوعی و کاربردهای آن در اپتومتری  15

 

 


