
  

 
 

 

 ترکیبی( COURSE PLAN)طرح دوره 

 

 
 

 معرفی درس:
 .است های تحقیقاتیهای کامپیوتری برای دروس تخصصی و پروژههدف ایجاد توانایی در نوشتن برنامه

 

 عناوين كلی اين درس شامل موارد زير می باشد :

 

 الگوريتم و فلوچارت : مفاهیم و مقدمات و ساختار تصمیم 

 الگوريتم و فلوچارت : ساختار تکرار و تابع 

مهندسی / کارشناسی پیوسته   : مقطع و رشته تحصیلی  ایحرفهبهداشت مهندسی گروه آموزشی:   بهداشت دانشکده :

 ایحرفهبهداشت 

 عملی-نظرینوع واحد :                  2 :  تعداد واحد نویسی کامپیوتربرنامه   :  نام درس

 نداردپیش نیازیا همزمان: 

  16-18ساعت:      دوشنبه :  وز و ساعت برگزاری کالسر

   10-12ساعت:    چهارشنبه :  وز و ساعت برگزاری کالسر

 108کالس مکان برگزاری:  

 دکتر فاطمه سروی          :مسئول برنامه 

 f.sarvi.2000@gmail.comآدرس پست الکترونیکی:                  52519273شماره تماس دانشکده:    

 دکتر فاطمه سروی          مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  

 f.sarvi.2000@gmail.com آدرس پست الکترونیکی:           52519273شماره تماس دانشکده:              

 دکتر فاطمه سرویتهیه و تنظیم : 

 10/11/1400تاریخ تدوین/ بازنگری: 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 الگوريتم و فلوچارت : ساختار آرايه 

 نويسی با زبان برنامهنويسی و اصول های برنامهمعرفی زبانC++ 

 ها و عملگرها در زبان انواع داده ها، متغیرها، ثابتC++ 

  انواع دستورات ورودی و خروجی در زبانC++ 

  انواع دستورات شرطی و تصمیم در زبانC++ 

  انواع دستورات مربوط به تکرار و انواع آن در زبانC++ 

  انواع تابع در زبانC++ 

  مفهوم آرايه و ايجاد آن در زبانC++ 

  مرور مفاهیم و اجرای برنامه های مختلف با زبانC++ 

 

 

 

 ف كلیهد 

  الگوریتم و فلوچارتآشنایی  با مفهوم 

  اهداف اختصاصی 

 :بتوانددانشجو  در پایان دوره باید 

 کند.  انیمسائل مختلف ب انیب یبرا تمیراه حل به صورت الگور 

  برنامه را با شکل مشخص شده هر قسمت رسم کند. کیفلوچارت 

 کند. انیب تمیرا در قالب الگور میحل مسائل مختلف با ساختار تصم 

  کند.را با شکل مشخص شده هر قسمت رسم  میبرنامه با ساختار تصم کیفلوچارت 

 

 هدف كلی 

  آرایهالگوریتم و فلوچارت : ساختار 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 کند. انیب تمیرا در قالب الگور هیحل مسائل مختلف با ساختار آرا 

  را با شکل مشخص شده هر قسمت رسم کند. هیبرنامه با ساختار آرا کیفلوچارت 

 

 هدف كلی 

 ++Cنویسی با زبان نویسی و اصول برنامههای برنامهمعرفی زبان

  اهداف اختصاصی 

 باید بتواند:دانشجو  در پایان دوره 

 کند. انیب یسینومختلف برنامه یهاتفاوت زبان 

 با زبان  یسینومهبرنا هیاصول اولC++ کند.  انیرا ب 

 با زبان  یبرنامه مقدمات کیC++ .نوشته و اجرا کند 

 

 هدف كلی 



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

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 ثابت ها و عملگرها را در زبان  رها،یها، متغانواع دادهC++ کند. انیب 

 با زبان  یاها و عملگرها را در قالب برنامهو ثابت رهایها و متغانواع دادهC++ .نوشته و اجرا کند 
 
 

 هدف كلی 

 ++Cدر زبان  دستورات ورودی و خروجیانواع 

  اهداف اختصاصی 

 در پایان دوره باید بتواند:  دانشجو

 در زبان   یو خروج یانواع دستورات ورودC++ کند. انیرا ب 

 با زبان  یارا در قالب برنامه یو خروج یانواع دستورات ورودC++ .نوشته و اجرا کند 

 

 هدف كلی 

 ++Cدر زبان  میو تصم یانواع دستورات شرط

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 در زبان  میو تصم یانواع دستورات شرطC++ کند. انیرا ب 

 با زبان  یاالب برنامهرا در ق میو تصم یانواع دستورات شرطC++ .نوشته و اجرا کند 

 

 هدف كلی 

 ++Cدر زبان  انواع آنو  مربوط به تکراردستورات انواع 

  اهداف اختصاصی 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

  انواع دستورات مربوط به تکرار در زبانC++ کند. انیرا ب 

 با زبان  یاانواع دستورات مربوط به تکرار را در قالب برنامهC++ .نوشته و اجرا کند 

 

 هدف كلی 

 ++Cدر زبان  تابعآشنایی  با انواع 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند: 

  انواع تابع در زبانC++ کند. انیرا ب 

 با زبان  یاانواع دستورات با توابع مختلف را در قالب برنامهC++ .نوشته و اجرا کند 

 

 هدف كلی 

 ++Cآن در زبان  جادیو ا هیمفهوم آرا

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند: 

 در زبان  هیمفهوم آراC++ کند. انیرا ب 



 با زبان  یارا در قالب برنامهکرده و آن جادیا یا هیآراC++ .نوشته و اجرا کند 

 

 هدف كلی 

 2قسمت -++Cآن در زبان  جادیو ا هیمفهوم آرا

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند: 

 در زبان  هیمفهوم آراC++ کند. انیرا ب 

 با زبان  یارا در قالب برنامهکرده و آن جادیا یا هیآراC++ .نوشته و اجرا کند 

 

 هدف كلی 

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

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 کند انیرا ب یسیمختلف برنامه نو میمفاه 

 مختلف با زبان  یهابرنامهC++ .نوشته و اجرا کند 

 

 هدف كلی 

 2قسمت - ++Cمرور مفاهیم و اجرای برنامه های مختلف با زبان 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 کند انیرا ب یسیمختلف برنامه نو میمفاه 

 مختلف با زبان  یهابرنامهC++ .نوشته و اجرا کند 

 

 هدف كلی 

 3قسمت - ++Cمرور مفاهیم و اجرای برنامه های مختلف با زبان 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 کند انیرا ب یسیمختلف برنامه نو میمفاه 

 مختلف با زبان  یهابرنامهC++ .نوشته و اجرا کند 

 

 هدف كلی 

 4قسمت - ++Cمرور مفاهیم و اجرای برنامه های مختلف با زبان 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 کند انیرا ب یسیمختلف برنامه نو میمفاه 

 مختلف با زبان  یهابرنامهC++ .نوشته و اجرا کند 

 

  آموزشروش 
 

 تركیبی  



 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  ،نرم افزار  ، کامپیوتر ،ویدوئو پروژکتوروایت بردC++ و سامانه نوید 

 

 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی  در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع/مقاله آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 
رات انتشا-ویرایش پنجم -نویسنده: عین اهلل جعفرنژاد قمی –برنامه نویسی به زبان سی پالس پالس  -1

 1398سال نشر: -علوم رایانه

  فصل یک تا ده

 

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 

 

 

 

 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر کتاب

آن  ایلف، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیفوق یا به تنهایی به عنوان 

 را ضمیمه نمایید:

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** بارگذاری

    

    

    

    

    



 
 و ... است. های دیگر دانشگاهمحتوای بارگذاری شده بر روی سامانهمنظور اسالید پاور پوینت، جزوه، فیلم آموزشی،  *

 

  ه منبع مطالعدر صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای این موارد  ، مشخصات کامل آنبه دانشجویان معرفی کنید بیشتر

 در نظر گرفته شده است.(

.  
1 .........................................................................................................................................................................................................  

2 .........................................................................................................................................................................................................  

3 .........................................................................................................................................................................................................  

4........................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 )آزمون های تکوينی )كويیز/ میان ترم 

 خیر   بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع آزمون 

تکالیفمهلت ارائه بازخورد به  مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره  

1 

 

آزمون میان 

 ترم

 

تشریحی و 

و  تستی

 عملی

29/01/1401-31/01/1401  29/01/1401-31/01/1401  

 

 های دانشجويانتکالیف و پروژه 



 طول ترم فیتکال 

 

 

 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

برنامه های شود که گردد، از دانشجویان خواسته میبه صورت عملی ارائه میواحد از درس  یککه از آنجایی

 نوشته و اجرا کرده و نتایج به دست آمده را ارسال کنند. ++Cطرح شده در کالس را با برنامه 

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره وارد ارزشیابیم

 نمره 4 ترمآزمون میان 

 نمره 12 عملی-نظری آزمون پایان ترم

 نمره 1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 نمره 3 و سایر فعالیت هاعملی تکالیف 

 
 

 

 

 مقررات 

 10       :حداقل نمره قبولي                                 

 مطابق قوانین آموزشی :       تعداددفعات مجاز غيبت در كالس               

 
 نویسی کامپیوتربرنامه درس زمانبندي جدول

 

شمار

 ه
 شرح تکلیف عنوان تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

 

1 

 ارزشیابی درک مفاهیم هر جلسه
آشنایی در پایان هر جلسه تمرین هایی جهت 

بیشتر دانشجویان در نظر گرفته خواهد شد و 

عالوه بر این برای واحد عملی پروژه ای فردی 

 اختصاص داده خواهد شد

 ابتدای هر جلسه یک هفته
مرور فصل 

مربوطه از منبع 

درسی و درک 

 مفاهیم مربوطه



 تاریخ ارائه
ساعت 

 ارائه

 موضوع جلسه
 نحوه ارائه مدرس

امکانات 

 مورد نیاز

روش 

 ارزشیابی

18/11/1400-

20/11/1400 

              دوشنبه  روز: 
 16:18 ساعت:

             چهارشنبهروز: 
 10:12 ساعت:

 

الگوریتم و فلوچارت : 

مفاهیم و مقدمات و ساختار 

 تصمیم

 

دکتر فاااطمااه 

 سروی

کالس  -حضوری

108  

-ویدیو پروژکتور

نرم -وایت برد

 ++Cافزار 

امتحان 

 میان ترم

25/11/1400-

27/11/1400 

              دوشنبه  روز: 
 16:18 ساعت:

             چهارشنبهروز: 
 10:12 ساعت:

 

الگوریتم و فلوچارت : 

 رار و تابعساختار تک

 

دکتر فاطمه 

 سروی

 -حضوری

  108کالس 

-ویدیو پروژکتور

نرم -وایت برد

 ++Cافزار 

امتحان 

 میان ترم

02/12/1400-

04/12/1400 

              دوشنبه  روز: 
 16:18 ساعت:

             چهارشنبهروز: 
 10:12 ساعت:

 

الگوریتم و فلوچارت : 

 ساختار آرایه

 

دکتر فاطمه 

 سروی

 -حضوری

  108کالس 

-ویدیو پروژکتور

نرم -وایت برد

 ++Cافزار 

امتحان 

 میان ترم

: 

09/12/1400-

11/12/1400 

              دوشنبه  روز: 
 16:18 ساعت:

             چهارشنبهروز: 
 10:12 ساعت:

 

های معرفی زبان

نویسی و اصول برنامه

 ++Cنویسی با زبان برنامه

 

دکتر فاطمه 

 سروی

 -حضوری

  108کالس 

-ویدیو پروژکتور

نرم -وایت برد

 ++Cافزار 

امتحان 

 میان ترم

16/12/1400-

18/12/1400 

              دوشنبه  روز: 
 16:18 ساعت:

             چهارشنبهروز: 
 10:12 ساعت:

 

انواع داده ها، متغیرها، 

ها و عملگرها در زبان ثابت
C++ 

 

دکتر فاطمه 

 سروی

 -حضوری

  108کالس 

-ویدیو پروژکتور

نرم -وایت برد

 ++Cافزار 

امتحان 

 میان ترم

23/12/1400-

25/12/1400 

              دوشنبه  روز: 
 16:18 ساعت:

             چهارشنبهروز: 
 10:12 ساعت:

 

انواع دستورات ورودی و 

 ++Cخروجی در زبان 

 

دکتر فاطمه 

 سروی

 -مجازی

 سامانه نوید

امتحان  سامانه نوید

 میان ترم



16/01/1401 
              دوشنبه  روز: 

 16:18 ساعت:
             چهارشنبهروز: 

 10:12 ساعت:
 

رات شرطی و انواع دستو

 ++Cتصمیم در زبان 

 

دکتر فاطمه 

 سروی

 -مجازی

 سامانه نوید

امتحان  سامانه نوید

 میان ترم

15/01/1401-

17/01/1401 

              دوشنبه  روز: 
 16:18 ساعت:

             چهارشنبهروز: 
 10:12 ساعت:

انواع دستورات شرطی و 

 ++Cتصمیم در زبان 

 

دکتر فاطمه 

 سروی

 -حضوری

  108کالس 

-ویدیو پروژکتور

نرم -وایت برد

 ++Cافزار 

امتحان 

 میان ترم

29/01/1401-

31/01/1401 

              دوشنبه  روز: 
 16:18 ساعت:

             چهارشنبهروز: 
 10:12 ساعت:

 -حضوری  امتحان میان ترم

  108کالس 

-ویدیو پروژکتور

نرم -وایت برد

 ++Cافزار 

 

05/02/1401-

07/02/1401 

              دوشنبه  روز: 
 16:18 ساعت:

             چهارشنبهروز: 
 10:12 ساعت:

انواع دستورات مربوط به 

تکرار و انواع آن در زبان 
C++ 

 

دکتر فاطمه 

 سروی

 -حضوری

  108کالس 

-ویدیو پروژکتور

نرم -وایت برد

 ++Cافزار 

امتحان 

 پایان ترم

12/02/1401-

14/02/1401 

              دوشنبه  روز: 
 16:18 ساعت:

             چهارشنبهروز: 
 10:12 ساعت:

 ++Cانواع تابع در زبان 

 
دکتر فاطمه 

 سروی

 -حضوری

  108کالس 

-ویدیو پروژکتور

نرم -وایت برد

 ++Cافزار 

امتحان 

ترمپایان   

19/02/1401-

21/02/1401 

              دوشنبه  روز: 
 16:18 ساعت:

             چهارشنبهروز: 
 10:12 ساعت:

مفهوم آرایه و ایجاد آن در 

 1قسمت -++Cزبان 

 

دکتر فاطمه 

 سروی

 -حضوری

  108کالس 

-ویدیو پروژکتور

نرم -وایت برد

 ++Cافزار 

یان  پا حان  امت

 ترم

26/02/1401-

28/02/1401 

              دوشنبه  روز: 
 16:18 ساعت:

             چهارشنبهروز: 
 ساعت:

10:122 

مفهوم آرایه و ایجاد آن در 

 ++Cزبان 

 2قسمت -

دکتر فاطمه 

 سروی

 -حضوری

  108کالس 

-ویدیو پروژکتور

نرم -وایت برد

 ++Cافزار 

امتحان پایان 

 ترم



02/03/1401-

04/03/1401 

              دوشنبه  روز: 
 16:18 ساعت:

             چهارشنبهروز: 
 10:12 ساعت:

مرور مفاهیم و اجرای 

برنامه های مختلف با زبان 
C++ 

 

دکتر فاطمه 

 سروی

 -حضوری

  108کالس 

-ویدیو پروژکتور

نرم -وایت برد

 ++Cافزار 

امتحان پایان 

 ترم

09/03/1401-

11/03/1401 

              دوشنبه  روز: 
 16:18 ساعت:

             چهارشنبهروز: 
 10:12 ساعت:

مرور مفاهیم و اجرای 

برنامه های مختلف با زبان 

C++-2 

 

دکتر فاطمه 

 سروی

 -حضوری

  108کالس 

-ویدیو پروژکتور

نرم -وایت برد

 ++Cافزار 

امتحان پایان 

 ترم

16/03/1401-

18/03/1401 

              دوشنبه  روز: 
 16:18 ساعت:

             چهارشنبهروز: 
 10:12 ساعت:

مرور مفاهیم و اجرای 

برنامه های مختلف با زبان 

C++-3 

 

دکتر فاطمه 

 سروی

 -حضوری

  108کالس 

-ویدیو پروژکتور

نرم -وایت برد

 ++Cافزار 

امتحان پایان 

 ترم

 

 


