
 1شماره جلسه :                رايانه ) پرتودرماني (:  طرح درسبرگه 

 انیجدان دکترسیدحسین موسوینام استاد:                                                                                       رايانه و روش كار با آن آشنايي با هدف كلي درس : 

رئوس مطالب و 

 مفاهيم

ارزشيابي  اهداف ويژه

 تشخيصي

روش 

 تدريس

وسايل آموزشي و  خالصه محتواي درس

 كمك آموزشي

ارزشيابي در حين  زمان

 تدريس

فعاليتهاي 

 فراگيران

 ارزشيابي تكميلي

 

شناساااااري درس   

سر فصلها مرجعاها 

 و مانبع ها 

 (تعررف رارانه 1

 

 (انواع آن 2

 

( تعرراااف نااار  3

 افزار 

 

( تعررااف ساا   4

  افزار

شناساري و ارائه *

تعررفي از رارانه بگونه 

اي كه دانشجو بتواند 

و   برتررها و نارسائيها 

را در قابليتهاري آن 

 دو جمله بيان كند .

 

*انواع رارانه ها و 

كاربر هاي آنها را در 

رك دقيقه در كالس   

 خالصه نمارد . 

 

* نر  افزار و س   

 افزار رارانه 

 

* برگزاري  

 پرسشهاري در

 زمينه : 

رارانه و انواع 

آن و همچنبن 

و  نر  افزارها

س   افزار ها 

و محدوده هاي 

  آنها 

 

 

 

 

 . س نراني 1

 

.پرسش و 2

  پاسخ 

 

 . اكتشافي 3

)انجا  

پژوهش در 

 هاي   زمينه

 (يدرس

 

بحث  -4

 گروهي 

 

*رارانه دستگاهي اس  

چه  پردازش داده ها و در 

اختيار گذاشتن اطالعات و 

هي اس  .قابل را دستگا

برنامه ررزي   داراي حافظه 

و ب شهاي درگر كه وظيفه 

هاي بعدي را با سرع  و 

 دق  زرادي انجا  مي دهد .

* علو  رارانه به نر  افزارها 

و ) هاااار گونااااه برنامااااه 

(و س   افزار دستورالعملها 

)ب شااهاي فيزر ااي و قاباال 

درد و لمس   همانند بردها   

 مدارها ال تروني اي (تقياي   

 مي شود . 

 

 

 جزوه و كتاب  -1

 

وار  برد و  -2

 ماژرك 

 

رارانه و درتا  -3

 پروژكتور 

 

برنامه آماده  -4

 جه  نمارش 

 

33 

 دقيقه

 

 

11 

 دقيقه 

 

 

13 

 دقيقه 

 

 

23 

 دقيقه 

 

 

23 

 دقيقه 

 

و ثب  (ارزرابي 1

توجه و شرك  

دانشجو در ارائه 

پاسخ به پرسشهاي 

حين تدررس در 

درس و جمع مورد 

دي موضوعهاي بن

  درسي 

 

 

  

 

(گوش دادن و 1

شرك  فعال در 

 فرآرند رادگيري 

 

 

(راداش  2

برداشتن 

 سركالس 

 

انجا  پژوهش ( (3

در زمينه هاي 

 درس 

 

(پاسخ به 4

پرسشهاي شفاهي 

  پيش آزمون و 

 آزمون پاراني 

 

 

برگزاري آزمون 

 پاراني در زمنيه هاي: 

 (تعررف رارانه 1

 ( انواع آن 2

 زارها (نر  اف3

 (س   افزارها 4

 به سه گونه : 

 (جاي خالي 1

 (چهارگزرنه اي 2

(پاسخ كوتاه و 3

 تشررحي 

 پرسشهاي مربوط به فراگيران كه در طرح درس لحاظ نشده اس  .



 2شماره جلسه :                : رارانه ) پرتودرماني (   طرح درسبرگه 

 انیجدان دکترسیدحسین موسوینام استاد:         آن  آشنايي با رايانه و روش كار باهدف كلي درس : 

رئوس مطالب و 

 مفاهيم

ارزشيابي  اهداف ويژه

 تشخيصي

روش 

 تدريس

وسايل آموزشي  خالصه محتواي درس

و كمك 

 آموزشي

ارزشيابي در حين  زمان

 تدريس

فعاليتهاي 

 فراگيران

ارزشيابي 

 تكميلي

( ساااختمان عمااومي  1

 رك رارانه واقعي 

 

پااردازش (واحااد 1-1

 ( CPVمركزي )

 

( واحد محاسابه و  1-2

 (  ALUمنطق )

 

 ( ac(واحد كنترل )1-3

 

 (واحد حافظه 1-4

 

 (حافظه اصلي 4-1-1

 

 (حافظه جانبي 4-1-2

ارجااااد توانااااري در  *

دانشجو بگوناه اي كاه   

 2بتواناااد در مااادت  

دقيقه اجازا  سااختمان   

داخلااي رااك رارانااه را  

 بيان كند و رس  نمارد. 

 

باط ب شهاي *نحوه ارت

گوناااگون داخلااي رااك 

رارانه را بشناساد و در  

بطاور  آزماوني  سر هار  

 كامل و دقيق بنورييد. 

 

* برگزاري  

پااااااايش 

آزمااون رااا 

پرسشااهاي 

تك نفره در 

 زمينه : 

تعررااااف -

 رارانه 

 نر  افزار -

ساااا   -

 افزار 

روش كار -

و ساااازمان 

 رارانه 

 

 

 

 

 . س نراني 1

 

.پرسش و 2

 پاسخ  

 

 . اكتشافي 3

نجااااااا  )ا

پژوهش در 

زمينه هاي   

 درسي(

 

بحاااث  -4

 گروهي 

*اصاالي تااررن ب ااش هاار  

 Motherكامپيوتر برد مادر )

Board   مااي باشااد كااه از)

هماننااد قطعااه هاااي مهمااي 

پردازنااده مركاازي   حافظااه 

  بااتري   ROM , RAMهاي 

پشااتيبان و درگاار ماادارها و 

گذرگاههاي كنترلاي ساامانه   

 بر روي آن قرار دارند . 

هااااي محاسااابه اي  * كار

)جمع  ك    ضرب و ........( و 

   AND,OR,NOT)منطقاااي 

...( در واحاادي بنااا  واحااد  

ورت امحاساابه و منطااق صاا

 مي پذررند .

 

 

جزوه و  -1

 كتاب 

 

وار  برد و  -2

 ماژرك 

 

  ورژروالرزر  -3

 

و رارانه  -4

 درتا پروژكتور

 

اجزا  -1

گوناگون رارانه 

جه  آشناري 

 دانشجوران 

  

 

 يقهدق 1

 

 

 دقيقه  21

 

 

 دقيقه  11

 

 

 دقيقه  11

 

 

 دقيقه  33

 

(ارزرابي و ثب  1

توجه و شرك  

دانشجو در ارائه 

پاسخ به پرسشهاري 

در مورد درس   حين 

تدررس و را ارائه 

 جمع بندي 

گوناگون موضوعهاي 

 درسي  

 

 

  

 

(گوش دادن و 1

شرك  فعال در 

 فرآرند رادگيري 

 

 

(راداش  2

 برداشتن سركالس 

 

( (انجا  پژوهش 3

در زمينه هاي 

  يدرس

 

(پاسخ به 4

پرسشهاي شفاهي   

پيش آزمون و 

 آزمون پاراني 

 

برگزاري 

آزمون پاراني 

 در زمنيه هاي: 

(ساختمان 1

عمومي رك 

  رارانه 

 ( كارواحد2

پردازش 

  مركزي 

واحد (3

محاسبه و 

 منطقه 

  (واحد حافظه:4

 به سه گونه : 

 (جاي خالي 1

 (چهارگزرنه2

 اي 

(پاسخ كوتاه و 3

 تشررحي 

 پرسشهاي مربوط به فراگيران كه در طرح درس لحاظ نشده اس  .



 3شماره جلسه :                 : رارانه ) پرتودرماني (   طرح درسبرگه 

 انیجدان دکترسیدحسین موسوینام استاد:          آشنايي با رايانه و روش كار با آن هدف كلي درس : 

لب و رئوس مطا

 مفاهيم

ارزشيابي  اهداف ويژه

 تشخيصي

روش 

 تدريس

وسايل آموزشي و  خالصه محتواي درس

 كمك آموزشي

ارزشيابي در حين  زمان

 تدريس

فعاليتهاي 

 فراگيران

 ارزشيابي تكميلي

(اجااازا  تشااا يل  6

 دهنده آن 

 (  Case(بدنه )6-1

(منبااع تيذرااه 6-1-1

(power ) 

(منبااع تيذرااه 6-1-2

 ( upsاضطراري )

 (برد مادر  6-2

(دسااااتگاههاي  6-3

 ورودي و خروجي 

 ( مانيتور 6-3-1

 (ماوس 6-3-2

 (صفحه كليد 6-3-3

 (چاپگر 6-3-4

*شناسااااري اجااازا   

داخلااي رااك رارانااه  

بگونه اي كه دانشاجو  

بتواناااد   ورژگيهااااي 

برق مورد نياز   روش 

توليد و محاسبه هااي  

 1مصاارف آناارا در   

و راا  دقيقه سركالس 

ياان  در هر آزماوني ب 

 كند .

* اجزا  رارانه را كاه  

باار روي باارد مااادر  

نصاام مااي شااوند را 

 بشناسد و نا  ببرد .

*دستگاههاي ورودي 

را در و خروجي رارانه 

دقيقه در هر  1مدت 

پرسشي دقيقاً بنوريد 

 . 

 

* برگاااازاري  

پيش آزمون را 

پرسشهاي تاك  

 نفره در زمينه : 

سااااااختمان -

عمااومي رااك  

 واقعي رارانه 

 يل اجزا  تش -

 دهنده رارانه ها 

  

 

 

 . س نراني 1

 

.پرساااش و 2

 پاسخ  

 

. بحااااااث 3

 گروهي 

 

 اكتشافي-4

)انجاااااااا  

پاااژوهش در 

زمينااه هاااي 

 درسي (

*تمامي ب شهاي رك رارانه 

توسط سي  هااي باه رنا     

مش صي از منبع تيذره هاي 

تيذره  V 23-1با ولتاژهاي 

 مي كنند .

* همچنين كليه دستگاههاي 

ورودي و خروجااي و درگاار  

دستگاههاي جنبي باه گوناه   

اي به برد مادر راك راراناه   

وصل مي شوند و در كنترل 

 آن قرار دارند .

پردازناده  ميازان   *سرع  

حافظاااااه در اختياااااار از 

پارامترهاااي برتااري رااك   

 به حياب مي آرند .رارانه 

 

 

 جزوه و كتاب  -1

 

وار  برد و  -2

  ماژرك

 

 ورژروالرزر   -3

 

رارانه و درتا  -4

 پروژكتور

 

اجزا  گوناگون -1

رارانه جه  آشناري 

 دانشجوران 

  

 

1 

 دقيقه

 

 

 

33 

 دقيقه 

 

 

 

33 

 دقيقه 

 

 

 

43 

 دقيقه 

 

 

 

 

(ارزرابي و ثب  1

توجه و شرك  

دانشجو در ارائه 

پاسخ به پرسشهاري 

در مورد درس   

حين تدررس و را 

ارائه جمع بندي  

عهاي موضو

 گوناگون درسي  

 

 

  

 

(گوش دادن و 1

شرك  فعال در 

 فرآرند رادگيري 

 

 

(راداش  2

برداشتن 

 سركالس 

 

( (انجا  پژوهش 3

در زمينه هاي 

 درسي 

 

(پاسخ به 4

پرسشهاي شفاهي 

  پيش آزمون و 

 آزمون پاراني 

 

برگزاري آزمون 

 پاراني در زمنيه هاي: 

منبع تيذره و (1

بلوك دراگرا  ارجاد 

   تاژهاي گوناگون ول

( برد مادر و اجزا  2

 گوناگون آن 

دستگاههاي (3

ورودي و خروجي 

 رك رارانه 

 : به گونه هاي 

 به سه گونه : 

 (جاي خالي 1

 (چهارگزرنه اي 2

(پاسخ كوتاه و 3

 تشررحي 

 پرسشهاي مربوط به فراگيران كه در طرح درس لحاظ نشده اس  .



 4شماره جلسه :                 اني (  : رارانه ) پرتودرم طرح درسبرگه 

 انیجدان دکترسیدحسین موسوینام استاد:       آشنايي با رايانه و روش كار با آن هدف كلي درس : 

ارزشيابي  اهداف ويژه رئوس مطالب و مفاهيم

 تشخيصي

روش 

 تدريس

وسايل آموزشي  خالصه محتواي درس

و كمك 

 آموزشي

ارزشيابي در حين  زمان

 تدريس

عاليتهاي ف

 فراگيران

 ارزشيابي تكميلي

(آشااناري بااا چگااونگي 7

حل ميئله هاي گوناگون 

 بوسيله برنامه نوريي 

 

 (شناخ  ميئله 7-1

 

(طاارح نقشااه حاال  7-2

 ميئله 

 

 (م اشفه اي 7-2-1

 

 (الگوررتمي 7-2-2

 

(تحليااال راه حااال  7-3

 ميئله )الگوررت  ( 

*روشااهاي حاال  

ميئله را بيااموزد  

 1و در مااااادت 

در كااالس دقيقااه 

 بيان كند . 

 

* اجااازا  راااك  

را راااد الگااوررت  

بگبرد و در مادت  

دقيقه براي حل  1

رك ميائله وراژه   

 . . رس  نمارد

 

* برگاااازاري  

پيش آزمون را 

پرسشهاي تاك  

 نفره در زمينه : 

اجااااااااازا  -

 گوناگون رارانه 

روشاااااهاي  -

  الگوررت  نوريي 

  

 

 

 . س نراني 1

 

.پرساااش و 2

 پاسخ  

 

. بحااااااث 3

 گروهي 

 

 اكتشافي-4

)انجاااااااا  

پاااژوهش در 

زمينااه هاااي 

 درسي (

*سااه عاماال در چگااونگي حاال  

ميئله  شاناخ  ميائله   طارح    

و تحليل راه حل نقشه حل ميئله 

 ميئله مي باشند .

*در شناخ  ميئله مي بارياتي  

به داده ها   مجهول هاا و ارتبااط   

ميان داده ها و مجهول هاا توجاه   

 كرد .

 *شيوه هاي حل ميئله  م اشافه 

اي )شاايوه اي نامتعااارف در پااي 

ساده تررن و عملاي تاررن راه (و   

الگوررتمي )انجا  كاري با رعار  

 ين (ايبي معااترت

 مي باشند .

* هر دستور العملي كه مرحله 

هاي گوناگون كاري را به زبان 

دقيق و با جزئيات كاي بيان 

نمارد و درآن ترتيم مرحله  و 

خاتمه پذرر بودن عمليات كامالً 

ش صي باشد  الگوررت  مي نامند م

. 

 

جزوه و  -1

 كتاب 

 

 

وار  برد و  -2

 ماژرك 

 

 

 ورژروالرزر   -3

 

رارانه و  -4

 درتا پروژكتور

 

  

  

 

13 

 دقيقه

 

 

 دقيقه  1

 

 

 دقيقه  1

 

 

13 

 دقيقه 

 

 

دقيق23

 ه

 

 

(ارزرابي و ثب  1

توجه و شرك  

دانشجو در ارائه 

پاسخ به پرسشهاري 

در مورد درس   

تدررس و را حين 

ارائه جمع بندي  

موضوعهاي 

 گوناگون درسي  

 

 

  

 

(گوش دادن و 1

شرك  فعال در 

 فرآرند رادگيري 

 

(راداش  2

برداشتن 

 سركالس 

 

( (انجا  پژوهش 3

در زمينه هاي 

 درسي 

 

(پاسخ به 4

پرسشهاي شفاهي 

  پيش آزمون و 

 آزمون پاراني 

 

برگزاري آزمون 

 پاراني در زمنيه هاي: 

اي حل روشه(1

    ميئله 

اجزا  رك ( 2

 الگوررت 

پياده كردن رك (3

الگوررت  در حل رك 

 ميئله 

 به گونه هاي : 

 (جاي خالي 1

 (چهارگزرنه اي 2

(پاسخ كوتاه و 3

 تشررحي 

 پرسشهاي مربوط به فراگيران كه در طرح درس لحاظ نشده اس  .



 5اره جلسه :  شم              : رارانه ) پرتودرماني (   طرح درسبرگه 

 انیجدان دکترسیدحسین موسوینام استاد:        آشنايي با رايانه و روش كار با آن هدف كلي درس : 

رئوس مطالب و 

 مفاهيم

ارزشيابي  اهداف ويژه

 تشخيصي

روش 

 تدريس

وسايل آموزشي  خالصه محتواي درس

و كمك 

 آموزشي

ارزشيابي در حين  زمان

 تدريس

فعاليتهاي 

 فراگيران

 ابي تكميليارزشي

 

 ( برنامه نوريي 8

 

 

(زبان ماشاين و  9

زرانهاااي سااط   

 پارين 

 

 

انااااااااواع -13

 زبانهاي سط  باال 

*دانشااجو بارااد مفهااو   

را بفهمد و برنامه نوريي 

 در رك جمله بيان كند .

*دسااته بناادي زبانهاااي 

برناماااااه نورياااااي و  

ورژگيهاي آنها را بداند و 

در ماادت دو دقيقااه در  

كاااالس و راااا در هااار  

 موني   پاس گو باشد.آز

*كاربردهاااي زبانهاااي  

برنامه نوريي را در تهيه 

هاي گوناگوني زنادگي را  

 1راد بگيرد و در مادت  

 دقيقه نا  ببرد . 

 

 

* برگاااازاري  

پيش آزمون را 

پرسشهاي تاك  

 نفره در زمينه : 

 الگوررت  -

 روش حل-

 ميئله 

روشااااااهاي -

 برنامه نوريي 

   

  

 

 

 . س نراني 1

 

.پرساااش و 2

 اسخ  پ

 

. بحااااااث 3

 گروهي 

 

 اكتشافي-4

)انجاااااااا  

پاااژوهش در 

زمينااه هاااي 

 درسي (

*سااه عاماال در چگااونگي حاال   

مياائله  شااناخ  مياائله   طاارح 

نقشه حل ميئله و تحليل راه حال  

 ميئله مي باشند .

*در شناخ  ميئله ماي بارياتي   

به داده ها   مجهول هاا و ارتبااط   

ميان داده ها و مجهاول هاا توجاه    

 كرد .

هاي حل ميائله  م اشافه   *شيوه 

اي )شاايوه اي نامتعااارف در پااي  

ساده تاررن و عملاي تاررن راه (و    

الگوررتمي )انجا  كاري با رعارا   

 ترتاايبي معاين (

 مي باشند .

* هر دستور العملي كه مرحله 

هاي گوناگون كاري را به زبان 

دقيق و با جزئيات كاي بيان نمارد 

و درآن ترتيم مرحله  و خاتمه 

بودن عمليات كامالً مش صي پذرر 

 .باشد  الگوررت  مي نامند 

 

جزوه و  -1

 كتاب 

 

 

وار  برد و  -2

 ماژرك 

 

 

 ورژروالرزر   -3

 

رارانه و  -4

 درتا پروژكتور
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 دقيقه

 

 

 دقيقه  1

 

 

 دقيقه  1
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 دقيقه 

 

 

دقيق23

 ه

 

 

(ارزرابي و ثب  1

توجه و شرك  

دانشجو در ارائه 

ي پاسخ به پرسشهار

در مورد درس   

حين تدررس و را 

ارائه جمع بندي  

موضوعهاي 

 گوناگون درسي  

 

 

  

 

(گوش دادن و 1

شرك  فعال در 

 فرآرند رادگيري 

 

(راداش  2

 برداشتن سركالس 

 

( (انجا  پژوهش 3

در زمينه هاي 

 درسي 

 

(پاسخ به 4

پرسشهاي شفاهي 

  پيش آزمون و 

 آزمون پاراني 

 

برگزاري آزمون 

 ر زمنيه هاي: پاراني د

(روشهاي حل 1

 ميئله    

( اجزا  رك 2

 الگوررت 

(پياده كردن رك 3

الگوررت  در حل رك 

 ميئله 

 به گونه هاي : 

 (جاي خالي 1

 (چهارگزرنه اي 2

(پاسخ كوتاه و 3

 تشررحي 

 پرسشهاي مربوط به فراگيران كه در طرح درس لحاظ نشده اس  .


