
 طرح درس روزانه
 

 اصول كامپيوتر ) سخت افزار (نام درس : 

 واحد  1تعداد واحد : 

 عملي  –نوع واحد : تئوري 

 مقطع تحصيلي : كارداني  

  تكنولوژي پزشكي هسته ايرشته تحصيلي : 

 زمان برگزاري : نيمسال نخست  هر دوره 

 پيشنياز : ندارد  

 هاي فردي   ر مهارتدبخشيدن به استفاده از آن  آشنائي با اصول كامپيوتر و توانائي هدف :
 
 

 

سيد حسين موسوي انيجداندكتر ارائه كننده :



 عرصه آموزش :كالس درس                برگه طرح درس روزانه                                                                1 :شماره جلسه 

        اصول كامپيوتر  نام درس :

                     تئوري            عملي  نوع واحد :

                              تاريخچه مختصري از كامپيوتر و سير پيشرفت  هدف كلي درس :

   
ف 

دي
ر

 

 
 رئوس مطالب و مفاهيم

   زمان
 هدفهاي درس

 
 خالصه محتواي درس

 
 روش تدريس

 
 وسايل آموزشي
 و كمك آموزشي

تئوري 
 قهدقي

 عملي
 دقيقه 

1) 

2)  

3) 

4) 

5) 

6) 

 

 ها و مراجع  ، سرفصلمعرفي درس 

 تعريف كامپيوتر 

 مقايسه انسان با كامپيوتر 

 علوم كامپيوتر 

 تاريخچه مختصري از كامپيوتر 

 سير پيشرفت ) نسلهاي ( كامپيوتر 

 

  

5 

5 

5 

22 

12 

62 

 

 

انتظار مي رود دانشجو پس  از گررانسدن ايسل جلسسه      
 ر منابع معرفي شده بتواند :ومرو
رائه دهسد كسه نشسان دهنسده     تعريفي از كامپيوتر ا -1

 آن باشد . يمحدوديتها ، برتريها و نارسائيها قابليتها ،
توسس  انسسان وكسامپيوتر را    امور انجام داده شده  -2

، نقاط ضعيف و قوت هر يك را بر شمارد قياس كرده 
. 
 ح كند . تقسيم بندي علوم كامپيوتر را تشري-3
تاريخچه مختصري از بوجسود آمسدن كسامپيوتر را     -4

دقيقسسه در حرسسور اسسستاد و دانشسسجو در  5بدانسسد و در 
 كالس بيان كند .

كامپيوتر را بسر حسسپ پيشسرفت    نسلهاي مختلف  -5
 تاريخي آنها توصيف كند . 

*كامپيوتر دستگاهي است جهت پردازش داده هسا و در  
قابسل  تگاهي اسست  اختيار گراشتل اطالعسات و يسا دسس   

را بسا  برنامه ريزي ، داراي حافظسه كسه ويسايف بعسدي     
 سرعت و دقت زيادي انجام مي دهد . 

* قدرت تصميم گيري ، خالقيت ، زيبا شناسسي و رويسا   
پردازي از برتريهساي انسسان نسسبت بسه كسامپيوتر و در      

، و سسرعت بسا    عوض ، دريافت سريع ورودي با دقت 
رعت بسسيار زيساد ، توانسائي    با دقت و سس انجام عمليات 

ذخيسسره حجسسم زيسسادي از اطالعسسات و ...... از برتريهسساي 
 كامپيوتر نسبت به انسان مي باشد .

* علوم كامپيوتر را به سخت افزار ) بخشهاي فيزيكي و 
قابل لم  ، متشكل از مدارات و قطعات الكترونيكسي و  

و ........ ( ......... ( و نرم افزار ) برنامه ها و دستور العملها 
 تقسيم مي كنند .

* هر تحول اصلي و جديد در مراحل سساخت كسامپيوتر   
 ها يك نسل كامپيوتر ناميده مي شود .

 سخنراني  -1
  
  

 توضيحي  -2

 
 اكتشافي  -3

اورهسسد تسسران    -1
 پرن  

 

وايسسست بسسسرد و   -2
 ماژيك  

 
كسسامپيوتر و ديتسسا  -3

 پروژكتور  
 جزوه و كتاب  -4

 
 
 
 
 
 
 

 ح 



 
 

 فعاليتهاي فراگيران ارزشيابي تكميلي  ارزشيابي در حين تدريس   ارزشيابي تشخيصي

 
 انجام پيش آزمون : 

) در حد اطالعات عمومي و دوره متوسطه 
 از مباني كامپيوتر (

ارزيابي ميزان دقت و توجه دانشجويان  -1
به مباحث در حال ارائه ، چه بصورت عيني 

و چه بسا  در رابطه با توجه به رفتار دانشجو 
 رح پرسشهايي مرتب  با موضوع درس .ط
 
ثبت ميزان شسركت دانشسجو در ارائسه     -2

 پاسخ به پرسشهاي شفاهي سر كالس .

 سه نوع پرسش زير : ابرگزاري آزمون پاياني بصورت كتبي ب
 

 * پرسشهاي جور كردني : 
 گفته مي شود .  به هر تحول اصلي و جديد در مراحل ساخت كامپيوتر ها يك ........................ -1
 كامپيوتر دستگاهي است جهت ................... و در اختيار گراشتل ............... -2
 

 * پرسشهاي چهار گزينه اي :
 ............. گفته مي شود ؟ روي يك تراشه كوچك به ترانزيستورهاي مجتمع شده  -3

 ( UPS(                       ب( يو پي اس )  ICالف( آي سي )
 ج( ريزترانزيستور                           د( رله 

 زير درست تر است ؟ كداميك از گراره هاي  -4
 الف( سخت افزار ، قطعات فلزي داخل كامپيوتر مي باشد . 

 ب( به هر نوع قطعه قابل لم  و فيزيكي در كامپيوتر سخت افزار گفته مي شود .
 ي داخل كامپيوتر مي باشند .ج( سخت افزار ، مدارهاي الكترونيك

 د( به هر نوع سيم ها و كابلهاي ارتباطي در كامپيوتر سخت افزار گفته مي شود .
 پرسشهاي تشريحي :  
 نسلهاي گوناگون كامپيوتر را در يك جمله كوتاه توضيح دهيد ؟  -5
  برتريها و نارسائيهاي كامپيوتر با انسان را با همديگر مقايسه كنيد ؟  -6

 
 

 
شسسركت فعسسال درفرآينسسد   ، گسسوش دادن  -1

  يادگيري  

 انجام تكاليف  -2

 پاسخ به پرسشهاي پيش آزمون  -3

 پاسخ به پرسشهاي شفاهي دركالس  -4

 به پرسشهاي آزمون پاياني  پاسخ -5

 يادداشت برداشتل سر كالس  -6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -3      -2     -1رس لحاظ نشده است  : پرسشهاي مربوط به فراگيران كه در طرح د
 
 



 

 

 

 عرصه آموزش :كالس درس                 برگه طرح درس روزانه                                                                2شماره جلسه : 

        اصول كامپيوتر  نام درس :

                     تئوري            عملي  نوع واحد :

                          معرفي كاربردهاي كامپيوتر و اصول علم كامپيوتر هدف كلي درس :

   
ف 

دي
ر

 

 
 رئوس مطالب و مفاهيم

   زمان
 هدفهاي درس

 
 خالصه محتواي درس

 
 روش تدريس

 
 وسايل آموزشي
 و كمك آموزشي

تئوري 
 دقيقه

 عملي
 دقيقه 

1) 
 
2) 
2-1) 
 
2-1-1) 
2-1-2) 
2-1-3) 
2-1-4) 
2-1-5) 
2-1-6) 
3) 

گوناگون كاربردهاي كامپيوتر در زمينه هاي 
 ، از جمله پزشكي هسته اي 

 اصول علم كامپيوتر 
ذخيره سازي اطالعات توس  كامپيوتر 

 )سيستمهاي عددي (
 سيستم دهدهي يا اعشاري 

 سيستم دودوئي 
 سيستم هشت تائي 
 سيستم شانزده تائي 
 ده به مبناي ديگر  تبديل عدد از مبناي

 تبديل عدد از هر مبنا به مبناي ده 
 سيتمهاي كد گراري 

25 
 
 
12 
 
12 
12 
5 
5 
12 
12 
5 

 

دانشسجو بسا شسركت فعسال در فرآينسد      انتظار مي رود  
 يادگيري و مرور منابع معرفي شده بتواند :

استاد و دانشجويان ) عرض دو دقيقه در حرور در -1
كساربرد  ( زمينسه هساي   چه در كالس و چه در كارگاه 

و بويژه در پزشكي هسته اي را بطور كامسل  كامپيوتر 
 صددر صد بر شمرد .

د عد وسيستمهاي عدد نويسي گوناگون را بشناسد -2
 هاي گوناگون را در ايل سيستمها نشان دهد .

دهدهي را بر مبنساي ديگسر تبسديل    اعداد متداول  -3
مسدت   يك عدد دو رقمي را دركند يعني بعنوان مثال 
 نمايش دهد .  يك دقيقه در مبناي دو

يك عدد در يك مبناي مشخص غير از ده را بسه   -4
 ميناي ده تبديل كند .

 سيستمهاي گوناگون كد گراري را توصيف كند . -5
 

، انجام هر چسه دقيس    هدف اوليه از طراحي كامپيوتر * 
تر و سريع تسر محاسسبات بسود ، لسيكل در حسال حاضسر       

................ كساربرد  مي حوزه هاي زندگي كامپيوتر در تما
 فراوان دارد .

* هر سيستم عدد نويسي شامل يك عدد پايه يا مبنسا )  
Base      يسا نمساد هسا    ( و مجموعسه اي از نشسانه هسا (

symbol  ( يا ارقام )digit     مي باشسد كسه جهست )
 نمايش و ارزش دهي به عدد استفاده مي شود .

ستم عدد نويسسي داراي دو  * ارقام يك عدد در يك سي
 ارزش مي باشد .

 الف( ارزش مطل  رقم كه ارزش واقعي رقم مي باشد .
ب(ارزش مكاني رقم كه بستگي به مكان قسرار گسرفتل   
رقم در عدد دارد ، براي تشسخيص كسردن مكسان عسدد     
 شماره گراري از سمت راست به چپ انجام مي شود .

 

 سخنراني  -1
  
  

 توضيحي  -2

ران  اورهسسد تسس  -1
 پرن  

وايسسست بسسسرد و   -2
 ماژيك  

 جزوه و كتاب  -3
كسسامپيوتر و ديتسسا  -4

 پروژكتور  

 
 
 
 
 
 

 ح 



 
 

 فعاليتهاي فراگيران ارزشيابي تكميلي  ارزشيابي در حين تدريس  ارزشيابي تشخيصي 

 
انجام پيش آزمون در زمينه مباحث جلسه 

 گرشته : 
تعريف كامپيوتر در يك جمله واضح و  -1

 گويا 
دوديت هاي كامپيوترو توانائيهساي  مح -2

 آن در برابر انسان .
بيان تقسيم بندي نسسلهاي گونساگون    -3

 كامپيوتر 

دقت در رفتسار و عملكسرد دانشسجو در     -1
 حيل تدري  .

انجام پرسشسهاي گونساگون در مرحلسه     -2
 هاي گوناگون و ثبت پاسخ .

 سه نوع زير : برگزاري آزمون پاياني بصورت 
 

 كردني :  * پرسشهاي جور
 هدف اوليه از طراحي و ساخت كامپيوتر ، ................................ بود . -1
 معادل يك ................................... مي باشد . KB 1224هر  -2

 پرسشهاي چهار گزينه اي : * 
 براي نمايش اطالعات از چند بيت استفاده مي شود ؟ ASCIIدر سيستم  -3

 بيت  2بيت           د(  6بيت                 ج(  7بيت                ب(  8الف( 
 در مبناي دو به كداميك از اعداد زير در مبناي ده تبديل مي شود ؟  o 1111عدد  -4

  11د(                 15ج(                    32ب(                       31الف( 
 

 * پرسشهاي تشريحي : 
 معادل اعداد زير را بنويسيد ؟  -5

2  = )                (12   (32  )                   8  = )                (2   (12111  ) 

12  = )                (2   (1121 )                          
 موارد كاربرد كامپيوتر در پزشكي هسته اي را بنويسيد ؟ -6
 

 
   .ال درفرآيند يادگيريگوش دادن شركت فع-1

 .يادداشت برداشتل سر كالس -2

 انجام تكاليف  -3

 .پاسخ به پرسشهاي شفاهي دركالس -4

  .پاسخ به پرسشهاي پيش آزمون-5

 .پاسخ به پرسشهاي آزمون پاياني -6

 .انجام و ارائه يك كار پژوهشي  -7

 
 

 -3      -2     -1 پرسشهاي مربوط به فراگيران كه در طرح درس لحاظ نشده است  :
 



 عرصه آموزش :كالس درس                 برگه طرح درس روزانه                      3شماره جلسه : 

       اصول كامپيوتر   نام درس :

                     تئوري            عملي  نوع واحد :

                             ) بخش نخست (آشنائي دانشجويان با سخت افزار كامپيوتر   هدف كلي درس :

   
ف 

دي
ر

 

 
 رئوس مطالب و مفاهيم

   زمان
 هدفهاي درس

 
 خالصه محتواي درس

 
 روش تدريس

 
 وسايل آموزشي
 و كمك آموزشي

تئوري 
 دقيقه

 عملي
 دقيقه 

1 ) 
 
2) 
2-1) 
2-2) 
 
3) 
3-1) 
3-1-1) 
3-1-2) 
3-1-3) 
3-1-4) 

گون يك گونامعرفي اجمالي بخشهاي 
 كامپيوتر 
 (   caseبدنه ) 

 (  powerمنبع تغريه ) 
 (  UPSمنبع تغريه اضطراري ) 

 
 برد مادر 

 ( CPUواحد پردازش مركزي ) 
 ( ALUواحد محاسبه و منط  ) 

 واحد كنترل 
 حافظه 

 درگاههاي گوناگون 

12 
 
12 
12 
12 
 
32 
5 
5 
12 
 
 
 

 

 دو گروه
32 
42 
42 
 
72 
 
 
 
 
32 

نشسجو بسا شسركت فعسال در فرآينسد      انتظار مي رود دا
 بتواند : يادگيري و مرور منابع معرفي شده 

حرور استاد و دانشسجويان   در مدت يك دقيقه در -1
گونساگون  بخشسهاي  ) چه دركارگاه و چسه دركسالس(   

 يك كامپيوتر را بيان كند .
ولتاژهاي گوناگون مورد استقاده ، نحسوه توليسد و    -2

نها وصسل مسي شسوند را    سطح آنها و بردهائي كه به آ
بشناسد و بتواند در يك كارگاه ، به يكديگر وصل كند 

. 
برد مادر يك كامپيوتر را بشناسد و اجسزاي ديگسر    -3

كامپيوتر را كه مي بايستي بر روي آن قسرار گيرنسد را   
 در كارگاه انجام دهد .

انواع درگاه و كابلهاي ارتباطي آنها را توضيح داده  -4
بسه آنهسا را   ستگاههاي قابل اتصال و نحوه اتصال و د

بيان كند و در حد امكانسات كارگساه مسوارد مسركور را     
 انجام دهد . 

* از لحاظ فيزيكي كسامپيوتر از اجسزا، ، بدنسه ، صسفحه     
نمسسسايش و ديگسسسر وسسسسايل جنبسسسي ماننسسسد چسسساپگر و 

 ........................ تشكيل شده است .
نيساز   ردمسو (  CD* جهت تاميل ولتاژهاي مسستقيم )  

اجزاي گوناگون كامپيوتر از يك تبديل جريسان متنساوب   
 به مستقيم استفاده مي شود . 

* اصسسلي تسسريل قسسسمت هسسر كسسامپيوتر بسسرد مسسادر      
(Mother Board   )  مي باشد كه قطعات مهمي

همانند پردازنده ، كمك پردازنده ، حافظسه هساي اصسلي    
RAM  وROM   باتري پشتيبان و ديگر مسدارات و ،

 گررگاههاي كنترلي سيستم بر روي آن قرار دارند .
* براي اتصال دستگاههاي گوناگون به كسامپيوتر از دو  

 ( موازي و سري استفاده مي شود . portنوع درگاه )

 سخنراني -1
  
  

 توضيحي -2
 
 اكتشافي  -3

 جزوه و كتاب  -1
 
وايسسسست بسسسسرد و -2

 ماژيك  
پيوتر و ديتسسا كسسام -3

 پروژكتور  
كسسسسسسسامپيوتر و  -4

وسسسسايل اسسسسقاطي  
ديگسسسر در كارگسسساه  
جهت كارهاي عملي 

. 

 
 
 
 
 
 
 

 ح 



 
 

 فعاليتهاي فراگيران ارزشيابي تكميلي  ارزشيابي در حين تدريس  ارزشيابي تشخيصي 

 
انجسسام پسسيش آزمسسون در زمينسسه مباحسسث   

 جلسه هاي گرشته :
 كاربردهاي گوناگون كامپيوتر با ذكسر  -1

 مثالهاي واقعي .
نحسسوذ ذخيسسره سسسازي اطالعسسات در    -2

 كامپيوتر .
تبسسديل سيسسستمهاي عسسددي و نحسسوذ  -3

 نمايش آنها در كامپيوتر 

ارزيابي ميزان دقت و توجه دانشجويان  -1
به مباحث در حال ارائه ، چه بصورت عيني 
در رابطه با توجه به رفتار دانشجو و چه بسا  

 درس . طرح پرسشهايي مرتب  با موضوع
 
ثبت ميزان شسركت دانشسجو در ارائسه     -2

 پاسخ به پرسشهاي شفاهي سر كالس .

 برگزاري آزمون پاياني بصورت كتبي به سه نوع پرسش زير :
 

 * پرسشهاي جور كردني : 
از طري  آن با حافظسه اصسلي و دسستگاههاي ورودي و خروجسي تبسادل        CPUگررگاهي كه  -1

 ............ ناميده مي شود . اطالعات مي كند ، ............
سرعت ساعت سيستم كامپيوتر با واحد ...................... سنجيده مي شود . عك  ايل واحد زمان  -2

 اجراي يك ......................... در يك ريز پردازنده است .
 * پرسشهاي چهار گزينه اي : 

 زامي است ؟وجود كداميك از بردهاي زير در يك كامپيوتر ال -3
  SCSIالف( صوتي                 ب(فك  / مودم        ج(  تصوير         د( 

 .................. ،. ، (  Mother boardبرد اصلي كامپيوتر )  -4
 ( مي باشد .  Hard Diskالف( محل  قرار گيري ديسك سخت ) 

 قرار گيري ريز پردازنده و حافظه مي باشد . ب( محل 
 ك نرم بر روي آن قرار مي گيرد .ج( ديس

 د( كليه لوازم خانگي كامپيوتر روي آن قرار مي گيرند .
 * پرسشهاي تشريحي : 

 را با ذكر بخشهاي اصلي آن ، رسم نمائيد ؟بلوك دياگرام منبع تغريه كامپيوتر  -5
 چيست ؟  UPSكار  -6
 

 
 .گوش دادن شركت فعال درفرآيند يادگيري -1
در زمينسسه هسساي گونسساگون پرسسسش از اسسستاد -2

 كامپيوتر و موضوعات درسي كه متوجه نشد .
  برداري از كالس .يادداشت -3
انجسسام و ارائسسه يسسك كسسار پژوهشسسي بصسسورت -4

 .انفرادي و يا گروهي 

 پاسخ به پرسشهاي شفاهي در كالس.-5
 .پاسخ به پرسشهاي پيش آزمون  -6
 .پاسخ به پرسشهاي آزمون پاياني -7
يف و نمايش عملسي بخشسهاي   شرح و يا توص-8

 گوناگون كامپيوتر در كارگاه .
 
 
 
 
 
 
 
 

 -3      -2     -1پرسشهاي مربوط به فراگيران كه در طرح درس لحاظ نشده است  : 



 عرصه آموزش :كالس درس                 برگه طرح درس روزانه                      4شماره جلسه : 

 كارگاه كامپيوتر                 اصول كامپيوتر   نام درس :

                     تئوري            عملي  نوع واحد :

                             آشنائي دانشجويان با سخت افزار كامپيوتر ) بخش دوم (  هدف كلي درس :

   
ف 

دي
ر

 

 
 رئوس مطالب و مفاهيم

   زمان
 هدفهاي درس

 
 خالصه محتواي درس

 
 يسروش تدر

 
 وسايل آموزشي
 و كمك آموزشي

تئوري 
 دقيقه

 عملي
 دقيقه 

1) 
1-1) 
1-2) 
 
2) 
2-1) 
2-2) 

 كامپيوتر حافظه 
 حافظه اصلي 
 حافظه كمكي 

 
 دستگاههاي ورودي و خروجي 

 دستگاههاي ورودي 
 دستگاههاي خروجي 

 
32 
22 
 
 
25 
25 

 
 
 
 
 

122 
122 

آينسد  انتظار مي رود دانشسجو بسا شسركت فعسال در فر    
 يادگيري و مرور منابع معرفي شده بتواند : 

 5انواع حافظه اصلي و تفاوتهاي آنها را در مسدت   -1
 122دقيقه در حرور استاد و دانشجويان بطور كامل ) 

 درصد( بيان كند .
برتريها و نارسائيها و كاربردهاي سه نسوع حافظسه    -2

 جمله كوتاه بيان كند .كمكي را در چند 
ورودي را بشناسسد و بسه پرسشسهاي     دستگاههاي -3

 مربوطه پاسخ درست دهد ؟
نحوذ نمايش اطالعسات بسه شسكلهاي مختلسف را      -4

و يسا كتبسي در   بداند و در پنج دقيقه بصورت شسفاهي  
 يك آزمون پاسخ دهد .

* حافظسسه محسسل نگهسسداري داده هسسا و اطالعسسات در   
 كامپيوتر مي باشد .

يكسي   * اساس ساخت حافظه هاي اصسلي بسا يكسديگر   
است ولي در در يرفيت و سرعت دسترسي به اطالعات 
موجود در آنها با هم فرق دارند .به علت محسدود بسودن   

و اينكه با قطع برق پاك مسي شسوند و    RAMحافظه 
....... از حافظسسه هسساي كمكسسي )جسسانبي ( هماننسسد انسسواع 

 ديسكسها و ....... استسفاده مي شود . 
نرها از وسايل ورودي *صفحه كليد ، مأوس و انواع اسك
 اطالعات به كامپيوتر ها مي باشند .

* دستگاههاي فاك  / مودم از دسستگاههاي دو كساره   
 ورودي / خروجي به حساب مي آيند .

 
 
 

 سخنراني -1
  
  

 توضيحي -2
 
 اكتشافي  -3

 جزوه و كتاب  -1
 
وايسسسست بسسسسرد و -2

 ماژيك  
كسسامپيوتر و ديتسسا  -3

 پروژكتور  
كسسسسسسسامپيوتر و  -4

ل اسسسسقاطي وسسسساي
ديگسسسر در كارگسسساه  
جهت كارهاي عملي 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ح 



 
 

 فعاليتهاي فراگيران ارزشيابي تكميلي  ارزشيابي در حين تدريس  ارزشيابي تشخيصي 

 
انجسسام پسسيش آزمسسون در زمينسسه مباحسسث   

 جلسه هاي گرشته :
 بدنه كامپيوتر و منبع تغريه . -1
اجزا، گوناگون بسرد مسادر كسامپيوتر و     -2

  ي آن .واحد ها

ارزيابي ميزان دقت و توجه دانشجويان  -1
به مباحث در حال ارائه ، چه بصورت عيني 
در رابطه با توجه به رفتار دانشجو و چه بسا  
 طرح پرسشهايي مرتب  با موضوع درس .

 
ثبت ميزان شسركت دانشسجو در ارائسه     -2

 پاسخ به پرسشهاي شفاهي سر كالس .

 ي و شفاهي )عملي( به سه نوع : اياني بصورت كتببرگزاري آزمون پ
 

 * پرسشهاي جور كردني : 
 .................. كاراكتر گوناگون را نمايش داد. با هشت بيت مجاور هم مي توان   -1
، نگاره ها و يا نقشه ها به كامپيوتر ، نياز بسه وسسيله ورودي   براي وارد نمودن تصاوير ، عكسها  -2

 .................. مي باشد .
 * پرسشهاي چهار گزينه اي : 

 پيش از اجرا شدن در كامپيوتر  مي بايستي در حافظه .........  قرار گيرد ؟هر برنامه اي  -3
 د( كمكي             RAMب( پنهان              ج(           ROM -الف
 جز، كداميك از واحد هاي كامپيوتر مي باشد ؟(  Modemمودم ) -4

 خروجي                   ب( خروجي و كنترل  الف( ورودي و يا
 ج( پردازش و خروجي                       د( ورودي و كنترل 

 * پرسشهاي تشريحي : 
 را بيان كنيد ؟ RAM  ،ROMفرقهاي حافظه  -5
 وابسته مي باشند ؟( به كدام عوامل  Monitorكيفيت تصوير صفحه نمايش كامپيوتر ) -6
بسرداري پزشسكي هسسته اي )    وردن اطالعات از كامپيوتر يك دستگاه تصسوير  روشهاي بدست آ -7

 را بنويسيد ؟گاماكمرا ( 
 

 
 گوش دادن شركت فعال درفرآيند يادگيري .-1
 يادداشت برداري از كالس . -2
 ژوهشي انجام و ارائه يك كار پ-4

 پاسخ به پرسشهاي شفاهي در كالس.-5
 پاسخ به پرسشهاي پيش آزمون . -6
 اسخ به پرسشهاي آزمون پاياني .پ-7
بخشسسهاي گونسساگون  شسسرح و يسسا توصسسيف   -8

 . و عيني آن نمايش عملي  كامپيوتردر كارگاه و
 
 
 
 
 
 
 
 

 -3      -2     -1پرسشهاي مربوط به فراگيران كه در طرح درس لحاظ نشده است  : 



 عرصه آموزش :كالس درس ) دانشكده (                 برگه طرح درس روزانه                      5شماره جلسه : 

 بخش پزشكي هسته اي                 اصول كامپيوتر   نام درس :

                     تئوري            عملي  نوع واحد :

                         آشنائي دانشجويان با سخت افزار كامپيوتر  :  هدف كلي درس :

   
ف 

دي
ر

 

 
 ب و مفاهيمرئوس مطال

   زمان
 هدفهاي درس

 
 خالصه محتواي درس

 
 روش تدريس

 
 وسايل آموزشي
 و كمك آموزشي

تئوري 
 دقيقه

 عملي
 دقيقه 

1) 
1-1) 
1-2) 
 
2) 
2-1) 
2-2) 

 حافظه كامپيوتر 
 حافظه اصلي 
 حافظه كمكي 

 
 دستگاههاي ورودي و خروجي 

 دستگاههاي ورودي 
 دستگاههاي خروجي 

 
32 
22 
 
 
25 
25 

 
 
 
 
 

122 
122 

انتظار مي رود دانشسجو بسا شسركت فعسال در فرآينسد      
 يادگيري و مرور منابع معرفي شده بتواند : 

 5انواع حافظه اصلي و تفاوتهاي آنها را در مسدت   -1
 122دقيقه در حرور استاد و دانشجويان بطور كامل ) 

 درصد( بيان كند .
حافظسه  برتريها و نارسائيها و كاربردهاي سه نسوع   -2

 كمكي را در چند جمله كوتاه بيان كند .
دستگاههاي ورودي را بشناسسد و بسه پرسشسهاي     -3

 مربوطه پاسخ درست دهد ؟
نحوذ نمايش اطالعسات بسه شسكلهاي مختلسف را      -4

بداند و در پنج دقيقه بصورت شسفاهي و يسا كتبسي در    
 يك آزمون پاسخ دهد .

* حافظسسه محسسل نگهسسداري داده هسسا و اطالعسسات در   
 كامپيوتر مي باشد .

* اساس ساخت حافظه هاي اصسلي بسا يكسديگر يكسي     
است ولي در در يرفيت و سرعت دسترسي به اطالعات 
موجود در آنها با هم فرق دارند .به علت محسدود بسودن   

و اينكه با قطع برق پاك مسي شسوند و    RAMحافظه 
....... از حافظسسه هسساي كمكسسي )جسسانبي ( هماننسسد انسسواع 

 ...... استسفاده مي شود . ديسكسها و .
*صفحه كليد ، مأوس و انواع اسكنرها از وسايل ورودي 

 اطالعات به كامپيوتر ها مي باشند .
* دستگاههاي فاك  / مودم از دسستگاههاي دو كساره   

 ورودي / خروجي به حساب مي آيند .
 
 
 

 سخنراني -1
  
  

 توضيحي -2
 
 اكتشافي  -3

 جزوه و كتاب  -1
 
 وايسسسست بسسسسرد و-2

 ماژيك  
كسسامپيوتر و ديتسسا  -3

 پروژكتور  
كسسسسسسسامپيوتر و  -4

وسسسسايل اسسسسقاطي  
ديگسسسر در كارگسسساه  
جهت كارهاي عملي 
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 فعاليتهاي فراگيران ارزشيابي تكميلي  ارزشيابي در حين تدريس  ارزشيابي تشخيصي 

 
انجسسام پسسيش آزمسسون در زمينسسه مباحسسث   

 جلسه هاي گرشته :
 منبع تغريه . بدنه كامپيوتر و -1
اجزا، گوناگون بسرد مسادر كسامپيوتر و     -2

 واحد هاي آن . 

ارزيابي ميزان دقت و توجه دانشجويان  -1
به مباحث در حال ارائه ، چه بصورت عيني 
در رابطه با توجه به رفتار دانشجو و چه بسا  
 طرح پرسشهايي مرتب  با موضوع درس .

 
ثبت ميزان شسركت دانشسجو در ارائسه     -2

 به پرسشهاي شفاهي سر كالس . پاسخ

 برگزاري آزمون پاياني بصورت كتبي و شفاهي )عملي( به سه نوع : 
 

 * پرسشهاي جور كردني : 
 با هشت بيت مجاور هم مي توان .................. كاراكتر گوناگون را نمايش داد.   -1
امپيوتر ، نياز بسه وسسيله ورودي   براي وارد نمودن تصاوير ، عكسها ، نگاره ها و يا نقشه ها به ك -2

 .................. مي باشد .
 * پرسشهاي چهار گزينه اي : 

 هر برنامه اي پيش از اجرا شدن در كامپيوتر  مي بايستي در حافظه .........  قرار گيرد ؟ -3
 د( كمكي             RAMب( پنهان              ج(           ROM -الف
 جز، كداميك از واحد هاي كامپيوتر مي باشد ؟ ( Modemمودم ) -4

 الف( ورودي و يا خروجي                   ب( خروجي و كنترل 
 ج( پردازش و خروجي                       د( ورودي و كنترل 

 * پرسشهاي تشريحي : 
 را بيان كنيد ؟ RAM  ،ROMفرقهاي حافظه  -5
 ( به كدام عوامل وابسته مي باشند ؟ Monitorكيفيت تصوير صفحه نمايش كامپيوتر ) -6
روشهاي بدست آوردن اطالعات از كامپيوتر يك دستگاه تصسوير بسرداري پزشسكي هسسته اي )      -7

 گاماكمرا ( را بنويسيد ؟
 

 
 گوش دادن شركت فعال درفرآيند يادگيري .-1
 يادداشت برداري از كالس . -2
 انجام و ارائه يك كار پژوهشي -4

 پرسشهاي شفاهي در كالس. پاسخ به-5
 پاسخ به پرسشهاي پيش آزمون . -6
 پاسخ به پرسشهاي آزمون پاياني .-7
شسسرح و يسسا توصسسيف بخشسسهاي گونسساگون    -8

 كامپيوتردر كارگاه و نمايش عملي و عيني آن  .
 
 
 
 
 
 
 
 

 -3      -2     -1پرسشهاي مربوط به فراگيران كه در طرح درس لحاظ نشده است  : 
 


