
 کاربرد رایانه در دندانپزشکیطرح درس 

  ی بر اجزای سخت افزاری کامپیوتر مرور موضوع درس:

                                                                   سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی گروه آموزشی:

                                                                  مهندس معصومه فاتح  رس:مد

 هدف کلی:

 رایانه یک مختلف بخشهای از آگاهی و آشنایی با سخت افزار و لوازم جانبی رایانه ها
 

 اهداف ویژه:

  نام ببرد. و را تعریف کند افزار سخت مفهوم 

 بشناسد را وسایل جانبی همچنین و کرده شناسایی را کامپیوتر کارایی بر موثر عوامل . 

 شرح دهد. را کار محیط ایمنی در کاربرد رایانه، سالمت و 

 دهد. و بخش های مختلف آن را شرحتوضیح دهد  عمومی سطح یک در اصلی کاربرد رایانه را  مفاهیم 

 کامپیوتر مورد نیاز است را تعریف کند. از استفاده برای که امنیتی مسائل تشخیص نحوه 

 .نحوه استفاده صحیح از سخت افزارهای کامپیوتری را بشناسد 

 .قادر باشد کیفیت و کارایی سخت افزارها و لوازم جانبی کامپیوتر را بررسی کند 
                                                                                                            

 تعداد جلسات:

         یک جلسه
                                                                                                     

  :روش آموزشی

 )آفالین در سامانه نوید(مجازی 
                                                                                                             

 خیر(/)بله استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 بله 

 )نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود: در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 کمک آموزشی                     مجازی                     کالس وارونه

                                                    در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی است؟

                                                                                   یک محتوا )پاورپوینت صداگذاری شده در سامانه نوید( تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

                                                                                   یک تکلیف در سامانه نوید  سامانه قرار داده می شود:تعداد تکالیفی که در 

 در صورتی که از روش های دیگر یادگیری الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.

 



  نحوه ارزشیابی:

 تکالیف در سامانه نوید 

 آزمون چندگزینه ای پایان ترم

                                                                                                            

 نمره برای این مبحث:

 نمره از کل 25/1

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 نمره تکالیف سامانه نوید 5/0

 نمره آزمون چندگزینه ای پایان ترم 75/0
                                                                                                            

 منابع آزمون )امتحان(:

                                                                                                             اسالیدهای کالسی

                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:

                                                                                                             

  :استادنحوه ارتباط با 

@gmail.com31masoumehfatehmail: -E                                                                                                              
                                                                                                             

  

mailto:masoumehfateh31@gmail.com


 کاربرد رایانه در دندانپزشکیطرح درس 

  شناخت انواع رایانه  موضوع درس:

 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی                                                                   گروه آموزشی:

 مهندس معصومه فاتح                                                                   مدرس:

 هدف کلی:

 آشنایی با انواع رایانه ها و کاربردهای مختص هر نوع از آن ها.

 

 اهداف ویژه:

 مثال بزند. را سیستمی و کاربردی افزارهای نرم از هایی نمونه افزار را تعریف کند و نرم 

 کاربرد های انواع رایانه ها را شرح دهد و رایانه مناسب برای فناوری اطالعات دندانپزشکی را نام ببرد. بتواند 

 را نام ببرد. اینترنت به اتصال برای نظر مورد های گزینه و می گیرند پردازش قرار مورد چگونه اطالعاتی های شبکه که توضیح دهد 

 و اطالعات فناوری مفهوم ( ارتباطاتICT )توضیح دهد را. 

 اطالعات را شرح دهد. برداری کپی به مربوط مسائل تشخیص نحوه 

                                                                                                            

 تعداد جلسات:

 یک جلسه        
                                                                                                     

 روش آموزشی: 

 مجازی )آفالین در سامانه نوید(
                                                                                                             

 خیر(/)بله استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

          بله 

                                                                                                   

 )نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود: در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 کمک آموزشی                     مجازی                     کالس وارونه

                                                    کالسی است؟در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از نمره این جلسه مربوط به فعالیت 

                                                                                   یک محتوا )پاورپوینت صداگذاری شده در سامانه نوید( تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

                                                                                    یک تکلیف در سامانه نوید که در سامانه قرار داده می شود: تعداد تکالیفی

 در صورتی که از روش های دیگر یادگیری الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.

 

 



 نحوه ارزشیابی: 

 تکالیف در سامانه نوید 

 آزمون چندگزینه ای پایان ترم

                                                                                                            

 نمره برای این مبحث:

 نمره از کل 25/1

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 نمره تکالیف سامانه نوید 5/0

 نمره آزمون چندگزینه ای پایان ترم 75/0
                                                                                                            

                                                                                                            

 منابع آزمون )امتحان(:

 اسالیدهای کالسی                                                                                                            

                                                                                                             

 :منابع برای مطالعه بیشتر

                                                                                                             

 نحوه ارتباط با استاد: 

@gmail.com31masoumehfatehmail: -E                                                                                                              
                                                                                                             

                                                                                                             

  

mailto:masoumehfateh31@gmail.com


 کاربرد رایانه در دندانپزشکیطرح درس 

  شناخت انواع سیستم عامل  موضوع درس:

 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی                                                                   آموزشی:گروه 

 مهندس معصومه فاتح                                                                   مدرس:

 هدف کلی:

 نده سخت افزار کامپیوترآشنایی با انواع سیستم عامل ها و برنامه های کنترل کن

 

 اهداف ویژه:

 .رابطه میان سخت افزار و نرم افزار برای شکل گیری سیستم عامل را شرح دهد 

 .وظایف سیستم عامل ها را در مدیریت منابع توضیح دهد 

 .زبان های پیاده سازی سیستم عامل ها را بشناسد و اصول کاربرد آن ها را توضیح دهد 

 بشناسد و بتواند مناسب ترین نوع را برای پردازش اطالعات دندانپزشکی انتخاب نماید. انواع سیستم عامل ها را 
                                                                                                            

 تعداد جلسات:

 یک جلسه        
                                                                                                     

 روش آموزشی: 

 مجازی )آفالین در سامانه نوید(
                                                                                                             

 خیر(/)بله استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

          بله 

                                                                                                   

 )نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود: در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 کمک آموزشی                     مجازی                     کالس وارونه

                                                    کالسی است؟در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از نمره این جلسه مربوط به فعالیت 

                                                                                   یک محتوا )پاورپوینت صداگذاری شده در سامانه نوید( تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

                                                                                    یک تکلیف در سامانه نوید که در سامانه قرار داده می شود: تعداد تکالیفی

 در صورتی که از روش های دیگر یادگیری الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.

 

 

 



 نحوه ارزشیابی: 

 تکالیف در سامانه نوید 

 آزمون چندگزینه ای پایان ترم

                                                                                                            

 نمره برای این مبحث:

 نمره از کل 25/1

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 نمره تکالیف سامانه نوید 5/0

 نمره آزمون چندگزینه ای پایان ترم 75/0
                                                                                                                                                                                                                       

 منابع آزمون )امتحان(:

                                                                                                         اسالیدهای کالسی    

                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:

                                                                                                             

 نحوه ارتباط با استاد: 

@gmail.com31masoumehfatehmail: -E                                                                                                              
                                                                                                             

  

mailto:masoumehfateh31@gmail.com


 کاربرد رایانه در دندانپزشکیطرح درس 

   wordنرم افزار کاربردی  موضوع درس:

 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی                                                                   گروه آموزشی:

                                                                  دکتر احمدرضا شمشیری  :مدرس

 هدف کلی:

 و کسب مهارت صفحه بندی متون مختلف Microsoft Office Wordآشنایی با نرم افزار 
 

 اهداف ویژه:

 فراگیر منوهای برنامه را بشناسد. -

 مطابق الگوی نگارش پایان نامه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران صفحه بندی کند.فراگیر بتواند متنی مشابه پایان نامه را  -

o Section break  وPage break 

o سرصفحه و پا صفحه؛ شماره صفحه 

o  کار با( فهرست نویسی مطالب، اشکال و جداولStyle  وCaptions) 

o کار با جدول 

                                                                                                            

 تعداد جلسات:

 جلسه         سه
                                                                                                     

 روش آموزشی: 

 مجازی )آفالین در سامانه نوید(
                                                                                                             

 خیر(/)بله استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

          بله 

                                                                                                   

 )نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود: در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 کالس وارونه       کمک آموزشی                     مجازی              

                                                    در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی است؟

                                                                                  محتوا )فیلم در سامانه نوید( 3  تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

                                                                                   تکلیف 3 تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

 ترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.در صورتی که از روش های دیگر یادگیری الک

 



 نحوه ارزشیابی: 

 تکالیف در سامانه نوید 

 چندگزینه ای پایان ترمآزمون 

                                                                                                            

 نمره برای این مبحث:

 نمره کل 20نمره از  75/3

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 نمره تکالیف سامانه نوید 1

 آزمون چندگزینه ای پایان ترمنمره  75/2
                                                                                                            

 آزمون )امتحان(:منابع 

 مباحث طرح شده در کالس

                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 محتواهای آموزشی بر روی اینترنت 

                                                                                                            

 نحوه ارتباط با استاد: 

 09125209187ارسال پیام به شماره 

  



 کاربرد رایانه در دندانپزشکیطرح درس 

   Power Pointنرم افزار کاربردی  موضوع درس:

 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی                                                                   گروه آموزشی:

 دکتر احمدرضا شمشیری                                                                   مدرس:

 هدف کلی:

 و کسب مهارت طراحی اسالید آموزشی Microsoft Office Powerpointآشنایی با نرم افزار 
 

 اهداف ویژه:

 را بشناسد. Microsoft Office Powerpointفراگیر اجزای مختلف و قابلیت های نرم افزار  -

 فراگیر بتواند بعد از اتمام درس یک اسالید آموزشی با رعایت نکات آموزشی طراحی و ارائه کند: -

o کار با اشکال، نمودار، جداول و متن 

o  استفاده ازAction bottons 

o  استفاده ازTransition  وAnimation در نمایش اجزای اسالید 

                                                                                                            

 تعداد جلسات:

 جلسه         دو
                                                                                                     

 روش آموزشی: 

 مجازی )آفالین در سامانه نوید(
                                                                                                             

 خیر(/)بله استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

          بله 

 )نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود: دانشگاهدر صورتی که از سامانه الکترونیکی 

 کمک آموزشی                     مجازی                     کالس وارونه

                                                    در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی است؟

                                                                                  و یک فیلم در سامانه نوید( PDFمحتوا )یک فایل  2  تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

                                                                                     تکلیف 2 ه قرار داده می شود:تعداد تکالیفی که در سامان

 در صورتی که از روش های دیگر یادگیری الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.

 نحوه ارزشیابی: 

 در سامانه نوید تکالیف

 پایان ترم چند گزینه ای آزمون 



 نمره برای این مبحث:

 نمره کل 20نمره از  5/2

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 تکالیف سامانه نویدنمره  6/0

 آزمون چند گزینه ای پایان ترم نمره  9/1
                                                                                                            

 منابع آزمون )امتحان(:

، صفحات 1387، تیرماه 2دکتر آیین محمدی در مجله رویش شماره « کنیم؟ تهیه خوب اسالیدهای چگونه"مباحث طرح شده در کالس؛ مقاله 

19-16 

                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 محتواهای آموزشی بر روی اینترنت 

                                                                                                            

 نحوه ارتباط با استاد: 

 09125209187ارسال پیام به شماره 

  



 کاربرد رایانه در دندانپزشکیطرح درس 

 )واحد کاربرد رایانه در دندانپزشکی(                                                                    Excelنرم افزار کاربردی  موضوع درس:

 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی                                                                   گروه آموزشی:

 دکتر احمدرضا شمشیری                                                                   مدرس:

 هدف کلی:

 و قابلیت های آن بخصوص رسم انواع نمودار Microsoft Office Excelآشنایی با نرم افزار 
 

 اهداف ویژه:

 آشنا شود. Microsoft Office Excelفراگیر با اجزا و قابلیت های نرم افزار  -

 فراگیر بتواند با این نرم افزار نمودارهای دایره ای، میله ای ساده و میله ای ترکیبی و نمودارهای خطی رسم کند. -

 فراگیر بتواند با کمک این نرم افزار محاسبات ساده را انجام و معادالت ساده را حل کند. -

                                                                                                            

 تعداد جلسات:

 دو جلسه        
                                                                                                     

 روش آموزشی: 

 مجازی )آفالین در سامانه نوید(

                                                                                                             

 خیر(/)بله استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

          بله 

 زیر تکمیل شود:)نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد  در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 کمک آموزشی                     مجازی                     کالس وارونه

                                                    در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی است؟

                                                                                  محتوا )دو فیلم در سامانه نوید( 2  بارگذاری می شود:تعداد و نوع محتوایی که در سامانه 

                                                                                   تکلیف 2 تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

 در صورتی که از روش های دیگر یادگیری الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.

 نحوه ارزشیابی: 

 تکالیف در سامانه نوید

 آزمون چند گزینه ای پایان ترم 

 

 



 نمره برای این مبحث:

 نمره کل 20نمره از  5/2

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 تکالیف سامانه نویدنمره  6/0

 آزمون چند گزینه ای پایان ترم نمره  9/1
                                                                                                            

 منابع آزمون )امتحان(:

 مباحث طرح شده در کالس

                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 محتواهای آموزشی بر روی اینترنت 

                                                                                                            

 نحوه ارتباط با استاد: 

 09125209187ارسال پیام به شماره 

  



 کاربرد رایانه در دندانپزشکیطرح درس 

              سایت های مهم و کاربردی در دندانپزشکی )واحد کاربرد رایانه در دندانپزشکی(                                                       موضوع درس:

 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی                                                                   گروه آموزشی:

 دکتر حسین حصاری  مدرس:

 هدف کلی:

 دندانپزشکی در کاربردی و مهم های سایت با آشنایی

 

 اهداف ویژه:

 دندانپزشکیفراگیری نحوه دسترسی و استفاده از درگاه های اینترنتی مرتبط با  -

 فراگیری نحوه ارزیابی محتویات یک درگاه اینترنتی -

 انواع درگاه های اینترنتی مرتبط با دندانپزشکی -

 درگاه اختصاصی شخصی و نحوه طراحی و ساخت آن -

                                                                                                            

 تعداد جلسات:

 دو جلسه        
                                                                                                     

 روش آموزشی: 

 مجازی )آنالین در اسکای روم(
                                                                                                             

 خیر(/)بله استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 خیر          

 زیر تکمیل شود:)نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد  در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 کمک آموزشی                     مجازی                     کالس وارونه

                                                    در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی است؟

                                                                                 محتوا )فیلم در سامانه نوید( 5  بارگذاری می شود:تعداد و نوع محتوایی که در سامانه 

                                                                                   تکلیف در سامانه نوید 1 تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

 در صورتی که از روش های دیگر یادگیری الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.

 نحوه ارزشیابی: 

 تکالیف در سامانه نوید

 آزمون چند گزینه ای پایان ترم 

 



 

 نمره برای این مبحث:

 نمره کل 20نمره از  5/2

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 تکالیف سامانه نویدنمره  6/0

 آزمون چند گزینه ای پایان ترم نمره  9/1
                                                                                                            

 منابع آزمون )امتحان(:

 اسالیدهای کالسی

                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 مقاله

                                                                                                            

 نحوه ارتباط با استاد: 

h-hessari@tums.ac.ir 
 

  



 کاربرد رایانه در دندانپزشکیطرح درس 

 )واحد کاربرد رایانه در دندانپزشکی(                                                                    موتورهای جستجوگر علوم پزشکی موضوع درس:

 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی                                                                   گروه آموزشی:

 حسین حصاریدکتر   مدرس:

 هدف کلی:

 آشنایی با موتور جستجوهای عمومی و اختصاصی مناسب برای رشته های گروه علوم پزشکی
 

 اهداف ویژه:

 آشنا شده و بتواند از آن متون علمی مناسب استخراج کند. Scholar.google.comفراگیر با موتور جستجوی  -

 .فراگیر بتواند نیازهای مختلف )علمی و آموزشی( مرتبط با علوم پزشکی را با مراجعه به سایت های معتبر داخلی و خارجی در اینترنت بیابد -

 و سامانه های آن آشنا شود و بداند هر کدام به چه منظور طراحی شده است. Research.ac.irفراگیر با سایت  -
                                                                                                            

 تعداد جلسات:

 دو جلسه        
                                                                                                     

 روش آموزشی: 

 مجازی )آفالین در سامانه نوید(
                                                                                                             

 خیر(/)بله استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

          بله 

 )نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود: در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 کمک آموزشی                     مجازی                     کالس وارونه

                                                    در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی است؟

                                                                                 فیلم در سامانه نوید(محتوا ) 2  تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

                                                                                    تکلیف در سامانه نوید 1 تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

 کنید در اینجا مرقوم کنید.در صورتی که از روش های دیگر یادگیری الکترونیکی دانشگاه استفاده می 

 نحوه ارزشیابی: 

 تکالیف در سامانه نوید

 آزمون چند گزینه ای پایان ترم 

 

 



 نمره برای این مبحث:

 نمره کل 20نمره از  5/2

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 تکالیف سامانه نویدنمره  6/0

 آزمون چند گزینه ای پایان ترم نمره  9/1
                                                                                                                                                                                                                        

 منابع آزمون )امتحان(:

 اسالیدهای کالسی

                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 مقاله

                                                                                                            

 نحوه ارتباط با استاد: 

h-hessari@tums.ac.ir 

 

  



 کاربرد رایانه در دندانپزشکیطرح درس 

  یستم های دیجیتال در دندانپزشکی مروری بر نرم افزارها و س موضوع درس:

            سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی                                                        گروه آموزشی:

 دکتر حسین حصاری  مدرس:

 هدف کلی:

 دندانپزشکی در دیجیتال های سیستم و افزارها نرم با آشنایی

 

 اهداف ویژه:

 شامل: دندانپزشکی با مرتبط افزارهای نرم انواع با آشنایی

 ACCESS  افزار نرم -

 مطب مدیریت افزارهای نرم -

 حسابداری و پذیرش در استفاده مورد افزارهای نرم -

  دندانپزشکی دیجیتال های دستگاه در استفاده مورد افزارهای نرم -

 دندانپزشکی در استفاده مورد افزارهای نرم سایر -

                                                                                                            

 تعداد جلسات:

 دو جلسه        
                                                                                                     

 روش آموزشی: 

 مجازی )آنالین در اسکای روم(
                                                                                                             

 خیر(/)بله استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

          بله 

 زیر تکمیل شود:)نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد  در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 کمک آموزشی                     مجازی                     کالس وارونه

                                                    در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی است؟

                                                                                   فایل پاورپوینت صداگذاری شده در سامانه نوید( 3محتوا ) 3 بارگذاری می شود:تعداد و نوع محتوایی که در سامانه 

                                                                                   تکلیف در سامانه نوید 2 تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

 در صورتی که از روش های دیگر یادگیری الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.

 

 



 نحوه ارزشیابی: 

 تکالیف در سامانه نوید

 آزمون چند گزینه ای پایان ترم 

 

 

 این مبحث:نمره برای 

 نمره کل 20نمره از  5/2

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 تکالیف سامانه نویدنمره  6/0

 آزمون چند گزینه ای پایان ترم نمره  9/1
                                                                                                            

 منابع آزمون )امتحان(:

 اسالیدهای کالسی

                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 جزوه

                                                                                                            

 نحوه ارتباط با استاد: 

h-hessari@tums.ac.ir 
                                              

 


