بسمه تعالی
طرح درس روزانه
 )1نام درس :آشنايي با كامپيوتر

 )2تعداد واحد2 :

 )3پيش نياز :ندارد

 )4رشته :فنآوری اطالعات سالمت

 )5مقطع:كارشناسي

 )6نيمسال :اول 45-44

 )7تعداد دانشجو 33 :نفر

 )8مدرس :هادي لطف نژاد افشار

 )4شماره جلسه:هفدهم

 )11مدت تدريس 181 :دقيقه

 )11عنوان درس جلسه حاضر :توانايي كار با Help
 )12هدف کلی :آشنايي با Help
 )13اهداف رفتاری:

 )14حيطه يادگيری

 .1از روشهاي  Indexو  Searchبراي جستجوي مطالب راهنما استفاده كند.

 .1رواني-حركتي

 .2با نوار ابزار پنجزه  Helpكار كند.

 .2رواني-حركتي

 .3مزاياي استفاده از سيستم راهنماي ويندوز را بيان كند.
 .4تفاوت روش هاي مختلف استفاده از مطالب راهنما را بيان كند.

 .3شناختي (دانش اطالعات)
 .4شناختي (دانش اطالعات)

 )15رفتارهای ورودی

 Help .1را اجرا نمايد.
 .2دگمه معادل  Helpرا به كار برد.
 )16سواالت سنجش آغازين

 .1در مواقع برخورد با مشكالت در محيط  Win xpچه كاري بايد انجام داد؟
 .2روش هاي جستجوي مطالب راهنما و كمكي را شرح دهيد؟
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مراحل تدريس

فعاليت های
استاد

 )1معرفی درس
جديد و ايجاد
انگيزه

 بيان كليات اهداف درس -حضور و غياب

 )2تدريس درس
جديد

 )3ارزشيابی
تکوينی

-

فعاليت های
دانشجو
 -پرسش و پاسخ سخنراني

 -ارائه اساليد

 31دقيقه

پرسش از تكاليف

جلسه قبل

 -ارائه مطالب جديد

 -گوش كردن

سخنراني و كار عملي

مقاله اي در مورد

 -گوش كردن و

 -پرسش و پاسخ

 FAT32به دست

كار عملي با

 -دادن  /5نمره به

كامپيوتر

مرور كارهاي عملي

 -گوش كردن و

توسط دانشجويان

كار عملي با

 -پرسش و پاسخ

مكرر توسط

-ارائه اساليد

 31دقيقه

شخص داوطلب

-

داوطلب و تمرين

 -ارائه اساليد

 41دقيقه

با كامپيوتر

درسي

آوريد ؟

 )4جمع بندی و
نتيجه گيری

روش تدريس

وسايل کمک آموزشی

زمان

سخنراني

-ارائه اساليد

 21دقيقه

كامپيوتر

دانشجويان مبتدي

 )5تعيين تکليف
برای جلسه بعد

 -ارائه مطالب در

پرسش و پاسخ

-

وايت بورد

 7دقيقه

رابطه با درس
توسط يك دانشجو
براي جلسه آينده و
داشتن  2امتياز

 )6معرفی منابع
و ماخد برای
مطالعه بيشتر

 -سيستم عامل

يادداشت برداري

-

وايت بورد

 3دقيقه

مقدماتي
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