
 
 

 

  

 ترکیبی (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 

 یک جلسه نظری(-)یک جلسه عملی اول هفته
 

 رفه ایحکارشناسی پیوسته/ مهندسی بهداشت  مقطع / رشته تحصیلی:   ایحرفهمهندسی بهداشت   گروه آموزشی:   بهداشت  :هدانشکد

 20/11/1400-18/11/1400 تاریخ ارائه درس : 401-400سال تحصیلی  :  

 نویسی کامپیوتربرنامهنام درس )واحد(  :  
 16:18 ساعت:                شنبهدوروز: 
 10:12 ساعت:             چهارشنبهروز: 

 عملی-نظری نوع واحد:
 

 25 تعداد دانشجویان  :

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس ساعت عملی 2-ساعت نظری 1مدت کالس: 

 10/11/1400بازنگری:تدوین /  تاریخ
 

 و ساختار تصمیم : مفاهیم و مقدمات الگوریتم و فلوچارت :  جلسهعنوان 

 الگوریتم و فلوچارتآشنایی  با مفهوم :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
  راه حل به صورت الگوریتم برای بیان مسائل مختلف بیان کند.بتواند  

  رسم کند.بتواند فلوچارت یک برنامه را با شکل مشخص شده هر قسمت 

  بیان کند.حل مسائل مختلف با ساختار تصمیم را در قالب الگوریتم بتواند 

 .بتواند فلوچارت یک برنامه با ساختار تصمیم را با شکل مشخص شده هر قسمت رسم کند 

 حضوری       روش آموزش :  

 سامانه نوید -++Cنرم افزار -کامپیوتر-وایت برد -پروژکتور امکانات آموزشی : 

               پروژه          /          تکلیففعالیت آموزشی :   

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در طبق فرمت مشخصات آن  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

  1398 :سال نشر-انتشارات علوم رایانه-ویرایش پنجم -نویسنده: عین اهلل جعفرنژاد قمی –برنامه نویسی به زبان سی پالس پالس 

 دقیقه عملی 5-نظری دقیقه  5    :مدت زمان   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه عملی 30-نظری دقیقه 30مدت زمان :   

 دقیقه عملی 10-دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه عملی 40-نظری دقیقه  40مدت زمان:    

  دقیقه عملی 5-نظری دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

 

 یک جلسه نظری(-)یک جلسه عملی دوم هفته
 

 کارشناسی پیوسته/ مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع / رشته تحصیلی:   ایمهندسی بهداشت حرفه  گروه آموزشی:   بهداشت:  هدانشکد

 27/11/1400-25/11/1400 تاریخ ارائه درس : 401-400سال تحصیلی  :  

 نویسی کامپیوتربرنامهنام درس )واحد(  :  
 16:18 ساعت:              دوشنبه  روز: 
 10:12 ساعت:             چهارشنبهروز: 

 عملی-نظری نوع واحد:
 

 25 تعداد دانشجویان  :

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 سرویدکتر فاطمه  :مدرس ساعت عملی 2-ساعت نظری 1مدت کالس: 

 10/11/1400تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 تکرار و تابعالگوریتم و فلوچارت : ساختار  :  جلسهعنوان 

 در قالب الگوریتم و فلوچارتو تابع  آشنایی  با ساختار تصمیم :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
  بیان کند.را در قالب الگوریتم و تابع  تکرارحل مسائل مختلف با ساختار بتواند 

  را با شکل مشخص شده هر قسمت رسم کند.و تابع  تکراربا ساختار بتواند فلوچارت یک برنامه 

 حضوری       روش آموزش :  

 سامانه نوید -++Cنرم افزار -کامپیوتر-وایت برد -پروژکتور امکانات آموزشی : 

               پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

  1398سال نشر: -انتشارات علوم رایانه-ویرایش پنجم -نویسنده: عین اهلل جعفرنژاد قمی –برنامه نویسی به زبان سی پالس پالس 

 

 دقیقه عملی 5-نظری دقیقه  5مدت زمان:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه عملی 30-نظری دقیقه 30مدت زمان :   

 دقیقه عملی 10-دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه عملی 40-نظری دقیقه  40مدت زمان:    

  دقیقه عملی 5-نظری دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 یک جلسه نظری(-)یک جلسه عملی سوم هفته
 

 کارشناسی پیوسته/ مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع / رشته تحصیلی:   ایمهندسی بهداشت حرفه  گروه آموزشی:   بهداشت:  هدانشکد

 04/12/1400-02/12/1400 تاریخ ارائه درس : 401-400سال تحصیلی  :  

 نویسی کامپیوتربرنامهنام درس )واحد(  :  
 16:18 ساعت:              دوشنبه  روز: 
 10:12 ساعت:             چهارشنبهروز: 

 عملی-نظری نوع واحد:
 

 25 تعداد دانشجویان  :

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 سرویدکتر فاطمه  :مدرس ساعت عملی 2-ساعت نظری 1مدت کالس: 

 10/11/1400تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 آرایهالگوریتم و فلوچارت : ساختار  :  جلسهعنوان 

 در قالب الگوریتم و فلوچارت آرایهآشنایی  با ساختار :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
  را در قالب الگوریتم بیان کند.آرایه حل مسائل مختلف با ساختار بتواند 

  را با شکل مشخص شده هر قسمت رسم کند. آرایهبتواند فلوچارت یک برنامه با ساختار 

 حضوری       روش آموزش :  

 سامانه نوید -++Cنرم افزار -کامپیوتر-وایت برد -پروژکتور امکانات آموزشی : 

               پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

  1398سال نشر: -انتشارات علوم رایانه-ویرایش پنجم -نویسنده: عین اهلل جعفرنژاد قمی –برنامه نویسی به زبان سی پالس پالس 

 

 دقیقه عملی 5-نظری دقیقه  5مدت زمان:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه عملی 30-نظری دقیقه 30مدت زمان :   

 دقیقه عملی 10-دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه عملی 40-نظری دقیقه  40مدت زمان:    

  دقیقه عملی 5-نظری دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 یک جلسه نظری(-)یک جلسه عملی چهارم هفته
 

 کارشناسی پیوسته/ مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع / رشته تحصیلی:   ایمهندسی بهداشت حرفه  گروه آموزشی:   بهداشت:  هدانشکد

 11/12/1400-09/12/1400 تاریخ ارائه درس : 401-400سال تحصیلی  :  

 کامپیوترنویسی برنامهنام درس )واحد(  :  
 16:18 ساعت:              دوشنبه  روز: 
 10:12 ساعت:             چهارشنبهروز: 

 عملی-نظری نوع واحد:
 

 25 تعداد دانشجویان  :

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس ساعت عملی 2-ساعت نظری 1مدت کالس: 

 10/11/1400تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 ++Cنویسی با زبان نویسی و اصول برنامههای برنامهمعرفی زبان :  جلسهعنوان 

 ++Cنویسی با زبان نویسی و اصول برنامههای برنامهزبانآشنایی  با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
  نویسی بیان کند.های مختلف برنامهتفاوت زبانبتواند 

  نویسی با زبان اصول اولیه برنامهبتواندC++  .را بیان کند 

  بتواند یک برنامه مقدماتی با زبانC++ .نوشته و اجرا کند 

 حضوری       روش آموزش :  

 سامانه نوید -++Cنرم افزار -کامپیوتر-وایت برد -پروژکتور امکانات آموزشی : 

               پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

  1398سال نشر: -انتشارات علوم رایانه-ویرایش پنجم -نویسنده: عین اهلل جعفرنژاد قمی –برنامه نویسی به زبان سی پالس پالس 

 دقیقه عملی 5-نظری دقیقه  5مدت زمان:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه عملی 30-نظری دقیقه 30مدت زمان :   

 دقیقه عملی 10-دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه عملی 40-نظری دقیقه  40مدت زمان:    

  دقیقه عملی 5-نظری دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 یک جلسه نظری(-پنجم )یک جلسه عملی هفته
 

 کارشناسی پیوسته/ مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع / رشته تحصیلی:   ایمهندسی بهداشت حرفه  گروه آموزشی:   بهداشت:  هدانشکد

 18/12/1400-16/12/1400 تاریخ ارائه درس : 401-400سال تحصیلی  :  

 نویسی کامپیوتربرنامهنام درس )واحد(  :  
 16:18 ساعت:              دوشنبه  روز: 
 10:12 ساعت:             چهارشنبهروز: 

 عملی-نظری نوع واحد:
 

 25 تعداد دانشجویان  :

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 سرویدکتر فاطمه  :مدرس ساعت عملی 2-ساعت نظری 1مدت کالس: 

 10/11/1400تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 ++Cن و عملگرها در زبا هاابتانواع داده ها، متغیرها، ث :  جلسهعنوان 

 ++Cملگرها در زبان عها و ها، متغیرها، ثابتانواع دادهآشنایی  با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
  ها، متغیرها، ثابت ها و عملگرها را در زبان انواع دادهبتواندC++ .بیان کند 

 ای با زبان ها و عملگرها را در قالب برنامهها و متغیرها و ثابتبتواند انواع دادهC++ .نوشته و اجرا کند 

 حضوری       روش آموزش :  

 سامانه نوید -++Cنرم افزار -کامپیوتر-وایت برد -پروژکتور امکانات آموزشی : 

               پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

  1398سال نشر: -انتشارات علوم رایانه-ویرایش پنجم -نویسنده: عین اهلل جعفرنژاد قمی –برنامه نویسی به زبان سی پالس پالس 

 دقیقه عملی 5-نظری دقیقه  5مدت زمان:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه عملی 30-نظری دقیقه 30مدت زمان :   

 دقیقه عملی 10-دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه عملی 40-نظری دقیقه  40مدت زمان:    

  دقیقه عملی 5-نظری دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 یک جلسه نظری(-)یک جلسه عملی ششم هفته
 

 ه ایپیوسته/ مهندسی بهداشت حرفکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:   ایمهندسی بهداشت حرفه  گروه آموزشی:   بهداشت:  هدانشکد

 25/12/1400-23/12/1400 تاریخ ارائه درس : 401-400سال تحصیلی  :  

 نویسی کامپیوتربرنامهنام درس )واحد(  :  
 16:18 ساعت:              دوشنبه  روز: 
 10:12 ساعت:             چهارشنبهروز: 

 عملی-نظری نوع واحد:
 

 25 تعداد دانشجویان  :

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس ساعت عملی 2-ساعت نظری 1مدت کالس: 

 10/11/1400تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 ++Cدر زبان  دستورات ورودی و خروجیانواع  :  جلسهعنوان 

 ++Cدر زبان  دستورات ورودی و خروجیآشنایی  با انواع :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
  در زبان  دستورات ورودی و خروجی انواع بتواندC++  بیان کند.را 

  ای با زبان را در قالب برنامهدستورات ورودی و خروجی بتواند انواعC++ .نوشته و اجرا کند 

        مجازیروش آموزش :  

 سامانه نوید -++Cنرم افزار -کامپیوتر امکانات آموزشی : 

               پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

  1398سال نشر: -انتشارات علوم رایانه-ویرایش پنجم -نویسنده: عین اهلل جعفرنژاد قمی –برنامه نویسی به زبان سی پالس پالس 

 دقیقه عملی 5-نظری دقیقه  5مدت زمان:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه عملی 30-نظری دقیقه 30مدت زمان :   

 دقیقه عملی 10-دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه عملی 40-نظری دقیقه  40مدت زمان:    

  دقیقه عملی 5-نظری دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 یک جلسه نظری(-هفتم )یک جلسه عملی هفته
 

 ه ایپیوسته/ مهندسی بهداشت حرفکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:   ایمهندسی بهداشت حرفه  گروه آموزشی:   بهداشت:  هدانشکد

 17/01/1401-15/01/1401 تاریخ ارائه درس : 401-400سال تحصیلی  :  

 نویسی کامپیوتربرنامهنام درس )واحد(  :  
 16:18 ساعت:              دوشنبه  روز: 
 10:12 ساعت:             چهارشنبهروز: 

 عملی-نظری نوع واحد:
 

 25 تعداد دانشجویان  :

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس ساعت عملی 2-ساعت نظری 1مدت کالس: 

 10/11/1400تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 ++Cدر زبان  شرطی و تصمیمدستورات انواع  :  جلسهعنوان 

 ++Cدر زبان  شرطی و تصمیمآشنایی  با انواع دستورات :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
  در زبان  شرطی و تصمیمانواع دستورات بتواندC++ .را بیان کند 

  ای با زبان را در قالب برنامه شرطی و تصمیمدستورات بتواند انواعC++ .نوشته و اجرا کند 

 مجازی       روش آموزش :  

 سامانه نوید -++Cنرم افزار -کامپیوتر امکانات آموزشی : 

               پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

  1398سال نشر: -انتشارات علوم رایانه-ویرایش پنجم -نویسنده: عین اهلل جعفرنژاد قمی –برنامه نویسی به زبان سی پالس پالس 

 دقیقه عملی 5-نظری دقیقه  5مدت زمان:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه عملی 30-نظری دقیقه 30مدت زمان :   

 دقیقه عملی 10-دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه عملی 40-نظری دقیقه  40مدت زمان:    

  دقیقه عملی 5-نظری دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 یک جلسه نظری(-)یک جلسه عملی هشتم هفته
 

 کارشناسی پیوسته/ مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع / رشته تحصیلی:   ایمهندسی بهداشت حرفه  گروه آموزشی:   بهداشت:  هدانشکد

 24/01/1401-22/01/1401 تاریخ ارائه درس : 401-400سال تحصیلی  :  

 نویسی کامپیوتربرنامهنام درس )واحد(  :  
 16:18 ساعت:              دوشنبه  روز: 
 10:12 ساعت:             چهارشنبهروز: 

 عملی-نظری نوع واحد:
 

 25 دانشجویان  :تعداد 

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس ساعت عملی 2-ساعت نظری 1مدت کالس: 

 10/11/1400تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 ++Cدر زبان  انواع آنو  مربوط به تکراردستورات انواع  :  جلسهعنوان 

 ++Cدر زبان مربوط به تکرار آشنایی  با انواع دستورات :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
  در زبان مربوط به تکرار انواع دستورات بتواندC++ .را بیان کند 

  ای با زبان را در قالب برنامه مربوط به تکراردستورات بتواند انواعC++ .نوشته و اجرا کند 

 حضوری       روش آموزش :  

 سامانه نوید -++Cنرم افزار -کامپیوتر-وایت برد -پروژکتور امکانات آموزشی : 

               پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

  1398سال نشر: -انتشارات علوم رایانه-ویرایش پنجم -نویسنده: عین اهلل جعفرنژاد قمی –برنامه نویسی به زبان سی پالس پالس 

 دقیقه عملی 5-نظری دقیقه  5مدت زمان:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه عملی 30-نظری دقیقه 30مدت زمان :   

 دقیقه عملی 10-دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه عملی 40-نظری دقیقه  40مدت زمان:    

  دقیقه عملی 5-نظری دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 یک جلسه نظری(-)یک جلسه عملی نهم هفته
 

 کارشناسی پیوسته/ مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع / رشته تحصیلی:   ایبهداشت حرفهمهندسی   گروه آموزشی:   بهداشت:  هدانشکد

 31/01/1401-29/01/1401 تاریخ ارائه درس : 401-400سال تحصیلی  :  

 نویسی کامپیوتربرنامهنام درس )واحد(  :  
 16:18 ساعت:              دوشنبه  روز: 
 10:12 ساعت:             چهارشنبهروز: 

 عملی-نظری نوع واحد:
 

 25 تعداد دانشجویان  :

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس ساعت عملی 2-ساعت نظری 1مدت کالس: 

 10/11/1400تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 نظری -امتحان میان ترم عملی :  جلسهعنوان 

 -:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

  

 حضوری       روش آموزش :  

 سامانه نوید -++Cنرم افزار -کامپیوتر-وایت برد -پروژکتور امکانات آموزشی : 

               پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

  1398سال نشر: -انتشارات علوم رایانه-ویرایش پنجم -نویسنده: عین اهلل جعفرنژاد قمی –برنامه نویسی به زبان سی پالس پالس 

 مدت زمان   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :  

 مدت زمان :   

 مدت زمان:    

  مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 یک جلسه نظری(-)یک جلسه عملی دهم هفته
 

 کارشناسی پیوسته/ مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع / رشته تحصیلی:   ایمهندسی بهداشت حرفه  گروه آموزشی:   بهداشت:  هدانشکد

 07/02/1401-05/02/1401 ارائه درس :تاریخ  401-400سال تحصیلی  :  

 نویسی کامپیوتربرنامهنام درس )واحد(  :  
 16:18 ساعت:              دوشنبه  روز: 
 10:12 ساعت:             چهارشنبهروز: 

 عملی-نظری نوع واحد:
 

 25 تعداد دانشجویان  :

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس ساعت عملی 2-ساعت نظری 1مدت کالس: 

 10/11/1400تاریخ تدوین / بازنگری:
 

  ++Cتابع در زبان انواع  :  جلسهعنوان 

 ++Cدر زبان  تابعآشنایی  با انواع :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
  در زبان  تابعانواع بتواندC++ .را بیان کند 

  ای با زبان را در قالب برنامه توابع مختلفبا دستورات بتواند انواعC++ .نوشته و اجرا کند 

 حضوری       روش آموزش :  

 سامانه نوید -++Cنرم افزار -کامپیوتر-وایت برد -پروژکتور امکانات آموزشی : 

               پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

  1398سال نشر: -انتشارات علوم رایانه-ویرایش پنجم -نویسنده: عین اهلل جعفرنژاد قمی –برنامه نویسی به زبان سی پالس پالس 

 دقیقه عملی 5-نظری دقیقه  5مدت زمان:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه عملی 30-نظری دقیقه 30مدت زمان :   

 دقیقه عملی 10-دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه عملی 40-نظری دقیقه  40مدت زمان:    

  دقیقه عملی 5-نظری دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 یک جلسه نظری(-یازدهم )یک جلسه عملی هفته
 

 کارشناسی پیوسته/ مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع / رشته تحصیلی:   ایمهندسی بهداشت حرفه  گروه آموزشی:   بهداشت:  هدانشکد

 14/02/1401-12/02/1401 تاریخ ارائه درس : 401-400سال تحصیلی  :  

 نویسی کامپیوتربرنامهنام درس )واحد(  :  
 16:18 ساعت:              دوشنبه  روز: 
 10:12 ساعت:             چهارشنبهروز: 

 عملی-نظری نوع واحد:
 

 25 تعداد دانشجویان  :

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس ساعت عملی 2-ساعت نظری 1مدت کالس: 

 10/11/1400بازنگری: تاریخ تدوین /
 

 ++Cمفهوم آرایه و ایجاد آن در زبان  :  جلسهعنوان 

 1قسمت -++Cدر زبان  و ایجاد آن هآرای آشنایی  با:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
  در زبان  مفهوم آرایهبتواندC++ .را بیان کند 

  ای با زبان را در قالب برنامهآرایه ای ایجاد کرده و آنبتواندC++ .نوشته و اجرا کند 

 حضوری       روش آموزش :  

 سامانه نوید -++Cنرم افزار -کامپیوتر-وایت برد -پروژکتور امکانات آموزشی : 

               پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

  1398سال نشر: -انتشارات علوم رایانه-ویرایش پنجم -نویسنده: عین اهلل جعفرنژاد قمی –برنامه نویسی به زبان سی پالس پالس 

 دقیقه عملی 5-نظری دقیقه  5مدت زمان:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه عملی 30-نظری دقیقه 30مدت زمان :   

 دقیقه عملی 10-دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه عملی 40-نظری دقیقه  40مدت زمان:    

  دقیقه عملی 5-نظری دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 یک جلسه نظری(-)یک جلسه عملی دوازدهم هفته
 

 کارشناسی پیوسته/ مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع / رشته تحصیلی:   ایمهندسی بهداشت حرفه  گروه آموزشی:   بهداشت:  هدانشکد

 21/02/1401-19/02/1401 تاریخ ارائه درس : 401-400سال تحصیلی  :  

 نویسی کامپیوتربرنامهنام درس )واحد(  :  
 16:18 ساعت:              دوشنبه  روز: 
 10:12 ساعت:             چهارشنبهروز: 

 عملی-نظری نوع واحد:
 

 25 تعداد دانشجویان  :

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس ساعت عملی 2-ساعت نظری 1مدت کالس: 

 10/11/1400بازنگری: تاریخ تدوین /
 

 ++Cمفهوم آرایه و ایجاد آن در زبان  :  جلسهعنوان 

 2قسمت -++Cآرایه و ایجاد آن در زبان  آشنایی  با:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
  مفهوم آرایه در زبان بتواندC++ .را بیان کند 

  ای با زبان را در قالب برنامهآرایه ای ایجاد کرده و آنبتواندC++ .نوشته و اجرا کند 

 حضوری       روش آموزش :  

 سامانه نوید -++Cنرم افزار -کامپیوتر-وایت برد -پروژکتور امکانات آموزشی : 

               پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

  1398سال نشر: -انتشارات علوم رایانه-ویرایش پنجم -نویسنده: عین اهلل جعفرنژاد قمی –برنامه نویسی به زبان سی پالس پالس 

 دقیقه عملی 5-نظری دقیقه  5مدت زمان:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه عملی 30-نظری دقیقه 30مدت زمان :   

 دقیقه عملی 10-دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه عملی 40-نظری دقیقه  40مدت زمان:    

  دقیقه عملی 5-نظری دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 یک جلسه نظری(-)یک جلسه عملی سیزدهم هفته
 

 کارشناسی پیوسته/ مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع / رشته تحصیلی:   ایمهندسی بهداشت حرفه  گروه آموزشی:   بهداشت:  هدانشکد

 28/02/1401-26/02/1401 تاریخ ارائه درس : 401-400سال تحصیلی  :  

 نویسی کامپیوتربرنامهنام درس )واحد(  :  
 16:18 ساعت:              دوشنبه  روز: 
 10:12 ساعت:             چهارشنبهروز: 

 عملی-نظری نوع واحد:
 

 25 تعداد دانشجویان  :

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس ساعت عملی 2-ساعت نظری 1مدت کالس: 

 10/11/1400بازنگری: تاریخ تدوین /
 

 ++Cمرور مفاهیم و اجرای برنامه های مختلف با زبان  :  جلسهعنوان 

 1قسمت -++Cمرور مفاهیم و اجرای برنامه های مختلف با زبان :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 بتواند مفاهیم مختلف برنامه نویسی را بیان کند 

 های مختلف با زبان بتواند برنامهC++ .نوشته و اجرا کند 

 حضوری       روش آموزش :  

 سامانه نوید -++Cنرم افزار -کامپیوتر-وایت برد -پروژکتور امکانات آموزشی : 

               پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

  1398سال نشر: -انتشارات علوم رایانه-ویرایش پنجم -نویسنده: عین اهلل جعفرنژاد قمی –برنامه نویسی به زبان سی پالس پالس 

 دقیقه عملی 5-نظری دقیقه  5مدت زمان:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه عملی 30-نظری دقیقه 30مدت زمان :   

 دقیقه عملی 10-دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه عملی 40-نظری دقیقه  40مدت زمان:    

  دقیقه عملی 5-نظری دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 یک جلسه نظری(-)یک جلسه عملی چهاردهم هفته
 

 کارشناسی پیوسته/ مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع / رشته تحصیلی:   ایمهندسی بهداشت حرفه  گروه آموزشی:   بهداشت:  هدانشکد

 04/03/1401-02/03/1401 تاریخ ارائه درس : 401-400سال تحصیلی  :  

 نویسی کامپیوتربرنامهنام درس )واحد(  :  
 16:18 ساعت:              دوشنبه  روز: 
 10:12 ساعت:             چهارشنبهروز: 

 عملی-نظری نوع واحد:
 

 25 تعداد دانشجویان  :

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس ساعت عملی 2-ساعت نظری 1مدت کالس: 

 10/11/1400تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 ++Cمرور مفاهیم و اجرای برنامه های مختلف با زبان  :  جلسهعنوان 

 2قسمت -++C:  مرور مفاهیم و اجرای برنامه های مختلف با زبان  جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 بتواند مفاهیم مختلف برنامه نویسی را بیان کند 

 های مختلف با زبان بتواند برنامهC++ .نوشته و اجرا کند 

 حضوری       روش آموزش :  

 سامانه نوید -++Cنرم افزار -کامپیوتر-وایت برد -پروژکتور امکانات آموزشی : 

               پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 (نوشته شود.طرح دوره منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

  1398سال نشر: -انتشارات علوم رایانه-ویرایش پنجم -نویسنده: عین اهلل جعفرنژاد قمی –برنامه نویسی به زبان سی پالس پالس 

 دقیقه عملی 5-نظری دقیقه  5مدت زمان:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه عملی 30-نظری دقیقه 30مدت زمان :   

 دقیقه عملی 10-دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه عملی 40-نظری دقیقه  40مدت زمان:    

  دقیقه عملی 5-نظری دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 یک جلسه نظری(-پانزدهم )یک جلسه عملی هفته
 

 کارشناسی پیوسته/ مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع / رشته تحصیلی:   ایمهندسی بهداشت حرفه  گروه آموزشی:   بهداشت:  هدانشکد

 11/03/1401-09/03/1401 تاریخ ارائه درس : 401-400سال تحصیلی  :  

 نویسی کامپیوتربرنامهنام درس )واحد(  :  
 16:18 ساعت:              دوشنبه  روز: 
 10:12 ساعت:             چهارشنبهروز: 

 عملی-نظری نوع واحد:
 

 25 تعداد دانشجویان  :

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس ساعت عملی 2-ساعت نظری 1مدت کالس: 

 10/11/1400تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 ++Cمرور مفاهیم و اجرای برنامه های مختلف با زبان  :  جلسهعنوان 

 3قسمت -++C:  مرور مفاهیم و اجرای برنامه های مختلف با زبان  جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 بتواند مفاهیم مختلف برنامه نویسی را بیان کند 

 های مختلف با زبان بتواند برنامهC++ .نوشته و اجرا کند 

 حضوری       روش آموزش :  

 سامانه نوید -++Cنرم افزار -کامپیوتر-وایت برد -پروژکتور امکانات آموزشی : 

               پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

  1398سال نشر: -انتشارات علوم رایانه-ویرایش پنجم -نویسنده: عین اهلل جعفرنژاد قمی –برنامه نویسی به زبان سی پالس پالس 

 دقیقه عملی 5-نظری دقیقه  5مدت زمان:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه عملی 30-نظری دقیقه 30مدت زمان :   

 دقیقه عملی 10-دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه عملی 40-نظری دقیقه  40مدت زمان:    

  دقیقه عملی 5-نظری دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 یک جلسه نظری(-شانزدهم )یک جلسه عملی هفته
 

 کارشناسی پیوسته/ مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع / رشته تحصیلی:   ایمهندسی بهداشت حرفه  گروه آموزشی:   بهداشت:  هدانشکد

 18/03/1401-16/03/1401 تاریخ ارائه درس : 401-400سال تحصیلی  :  

 نویسی کامپیوتربرنامهنام درس )واحد(  :  
 16:18 ساعت:              دوشنبه  روز: 
 10:12 ساعت:             چهارشنبهروز: 

 عملی-نظری نوع واحد:
 

 25 تعداد دانشجویان  :

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس ساعت عملی 2-ساعت نظری 1مدت کالس: 

 10/11/1400تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 ++Cمرور مفاهیم و اجرای برنامه های مختلف با زبان  :  جلسهعنوان 

 4قسمت -++C:  مرور مفاهیم و اجرای برنامه های مختلف با زبان  جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 بتواند مفاهیم مختلف برنامه نویسی را بیان کند 

 های مختلف با زبان بتواند برنامهC++ .نوشته و اجرا کند 

 حضوری       روش آموزش :  

 سامانه نوید -++Cنرم افزار -کامپیوتر-وایت برد -پروژکتور امکانات آموزشی : 

               پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

  1398سال نشر: -انتشارات علوم رایانه-ویرایش پنجم -نویسنده: عین اهلل جعفرنژاد قمی –برنامه نویسی به زبان سی پالس پالس 

 دقیقه عملی 5-نظری دقیقه  5مدت زمان:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه عملی 30-نظری دقیقه 30مدت زمان :   

 دقیقه عملی 10-دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه عملی 40-نظری دقیقه  40مدت زمان:    

  دقیقه عملی 5-نظری دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 


