
 

 بسمه تعالی  

 
شتی ردمانی سیرجان  دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهدا

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی

 واحد ربانمه رزیی ردسی    

 

 طرح دوره دروس نظری و عملی  
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 : مشخصات درس   

 40 تعداد دانشجو   دانشکده علوم پزشکی سيرجان  گروه آموزشی  

 2 تعداد واحد  برنامه نويسی كامپيوتر عنوان درس 

 س ليسان تحصيلی   شته و ر مقطع
 تاريخ شروع 

 دوره   پايان  و
1 /12 /1400 

30 /3 /1401 
 16الی  14شنبه ساعت     جلسات روز و ساعت  دوم   نيمسال تحصيلی  

    دروس پيش نياز دكتر كاشانی  مدرس/مدرسين درس 

 مسئول درس 
 )دروس اشتراكی( 

  محل برگزاری دكتر كاشانی 

 ظری/عملی ن ی/عملی( ظر)نواحد نوع 
روش برگزاری  

 )حضوری/مجازی/تركيبی( 
 ترکیبی 

 

 شرح کلی درس:   

 يد. ختصر از درس را در يک يا دو پاراگراف بنويسوتاه و متوصيفی ك

 

C دارد. زبان  وتر ی در علوم کامپ ی دا یز ت یاست و اهم یس یبرنامه نو یزبان ها ن یاز پر کاربردتر  ی کیC دانند . یبان ها مر همه زرا ماد C  ن یاز قدرتمندتر یک یساده است اما  
است. به   ک ینزد ز یزبان ها به سخت افزار ن ری شود اما نسبت به سا ی زبان سطح باال در نظر گرفته م  کیبه عنوان  نکهیشده و با وجود ا  جادیاست که تاکنون ا یی زبان ها

مجدد   یراه انداز   نیعامل با زبان “سطح باال” و همچن ستم یاست که امکان نوشتن س یزبان  نیاول C. کنند ی استفاده م لی کامپا ی برا Cاز زبان ها از  ی اریبس ل یدل ن یهم

  یگسترده ا  ار یبس ی کاربردها کاره است و زبان همه  کی  Cزبان .داشته است ی اساس نقش  زی گرا ن  یش  یسی را فراهم کرد و در توسعه برنامه نو  کس یونی عامل   ستمیکامل س
 ه نویسی می تواند راهبرد مهمی را به دانشجو در حوزه برنامه نویسی ارائه نماید.  با توجه به این موارد استفاده از این زبان برنام  دارد.
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 هدف/اهداف کلی درس:  

 بنويسيد. با مراجعه به كوريکولوم رشته، هدف/اهداف كلی درس را 
 برای دروس و پروژه های مورد نياز  ايجاد توانايی در نوشتن برنامه های كامپيوتری 

 

 

 

 روش تدریس:   

انتخاب    اركت فراگيرانروش تدريس را بر اساس موضوع، زمان كالس، منابع و امکانات و نحوه مش  .نماييداستفاده می  روش تدريسی در آموزشمشخص كنيد از چه  

   .را در اولويت قرار دهيدمشاركت فراگيران و شركت آنان در بحث های كالسی ان و در صورت امکكنيد 

 ■ ساير موارد: ... 

 

 ■ روش تدريس مبتنی بر حل مسئله ■ روش تدريس سخنرانی 
 ☐ روش تدريس ايفای نقش  ■ ی بحث گروه روش تدريس 

 ☐ تيمی  روش تدريس مبتنی بر كار                               ☐ روش تدريس پرسش و پاسخ 
 ☐ روش تدريس اكتشافی  ☐ روش تدريس نمايشی 

      ■ های كوچکروهيس در گروش تدر                                                                      ☐ روش تدريس آزمايشگاهی 
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 مواد و وسایل آموزشی:  

 ه می كنيد.  در آموزش خود از چه وسايل آموزشی استفاديادگيری،  -به منظور تسهيل فرآيند ياددهی

     
 ساير موارد: ...       

 

 ☐ جزوه  ☐ پاورپوينت 
 ■ كتاب  ■           فيلم آموزشی   

 ☐         وايت برد                                          ■          نرم افزار   
 ☐ تصوير  ☐ ماكت 

 ☐ چارت     ☐         لوازم واقعی  
 ☐ فايل صوتی  ☐ پوستر

 

 های فراگیران: تکالیف و مسئولیت   

 هايی در طول ترم دارند.  وظايف و مسئوليتچه  فراگيران مشخص كنيد كه 

 C یسيزبان برنامه نوز ا یا  چهخيتارآشنايی با  ▪

 C11و  C89 ,C90, C99مانند:  Cزبان  یاستانداردها آشنايی با  ▪

▪ IDE  یموجود برا یها C  وC++ 

 Code::Blocks ط يبا مح  يی آشنا ▪

 Code::Blocks طي مربوط به آن در مح مات ي و تنظ د يجدپروژه   جاديا نحوه ▪
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 Functionalو  یپت ياسکر یزبان ها تفاوت  ▪

 ی برنامه و چاپ در خروج ن يترو ساده  نياول نوشتن ▪

 كردن برنامه Buildبرنامه و  یاجرا نحوه ▪

 

  

 نحوه ارزیابی فراگیران:  

 مدرس ارزيابی می گردد  مطالعه نمايند كه اين امر در پايان دوره توسط ه را براساس طرح درسجهت درس مربوط دانشجويان موظفند كليه صفحات آماده شده-1

 .مجازی ارسال نمايند پاسخ را برای وی از طريق سامانه آموزش درس معين می نمايد، دريافت و در زمان مقرر دانشجويان بايستی تکاليفی را كه مدرس هر-2

 مساله، فعاليت گروهی داشته باشند يا حضور در جلسات حل مجازی فراگيران دروس مجازی بايستی بصورت-3
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 كنيد. رای ارزيابی فراگيران استفاده میدرس، مشخص كنيد كه از چه روشی ب  با توجه به اهداف اختصاصی  -

 
 ساير موارد: ...

 
 د.مشخص كني  نيز با هر فعاليت را  نمره و يا درصد مرتبطهمچنين ميزان . تعيين می شودت هايی چه فعالي با توجه بهمشخص كنيد كه نمره نهايی دانشجو  -
 

 نمره/درصد  عناوين  رديف
ضور در كالس درس  ح 1  10 
 20 انجام تمرين ها   2
اليت كالسی عف  3  10 
نظری  ان پايان دوره امتح 4  30 
  30   عملی امتحان پايان دوره  5

 ☐ سئواالت چند گزينه ای  ☐ ت تشريحی كوتاه پاسخ سئواال
 ☐ غلط -يحسئواالت صح ☐ تشريحی بلند پاسخ سئواالت 

 ■ كار عملی  ☐ سئواالت شفاهی 
 ■ چک ليست مشاهده عملکرد  ☐ سئواالت جور كردنی 

   ■ های كالسی پرسش

   

 سیاست ها و قوانین:   
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 . ورت شفاف برای فراگيران شرح دهيدقوانين كالس خود را به ص

 حضور در كالس درس   ▪

 مشاركت در فعاليتهای كالسی   ▪

 مرين ها  انجام بموقع ت ▪

 

 

 زش می دهيد كامل كنيد.  مطالبی كه در هر جلسه آمو جدول زير را بر اساس رئوس

 زمانبندی درس:  برنامه

هدف كلی: هدف از يادگيری اين مطلب آن   ه عنوان جلس جلسه

 با ... است كه دانشجو

 مدرس/ مدرسين  ...اهداف رفتاری: دانشجو در پايان بايد بتواند

یدكتر كاشان محيط برنامه نويسی را فعال نمايد  Cزبان اشنايی با  C  یسيبا زبان برنامه نو يیآشنا 1   

یدكتر كاشان ساختار برنامه را تشخيص دهد  Cه  شناسايی ساختار برنام  Cآشنايی با اجزای سازنده يک برنامه  2   

برنامه در   کيمختلف   یبخش ها حيتوض 3

 Cزبان 

 دكتر كاشانی  بخشهای مختلف برنامه را تشخيص دهد  Cشناسايی بخش های مختلف برنامه 

 دكتر كاشانی  را استفاده نمايد  Cكتابخانه های زبان   معرفی كتابخانه ها   پركاربرد   یكتابخانه ها  یمعرف 4

 دكتر كاشانی  د انواع مختلف متغير ها را تعريف نماي ر ها  آشنايی با متغي رها  متغي 5

د ساختارهای كنترلی را تشخيص ده ساختارهای كنترلی  )بخش يکم )C ساختارهای كنترل برنامه در 6 یدكتر كاشان    

یدكتر كاشان ساختارهای كنترلی را تشخيص دهد  ساختارهای كنترلی   )دومبخش )C نامه درساختارهای كنترل بر 7   

یدكتر كاشان از توابع استفاده نمايد  آشنايی با توابع   C و استفاده از توابع در یساز اده يپ  8   

در برنامه نويسی استفاده نمايد از آرايه ها  آشنايی با توابع   C آرايه ها در 9 یدكتر كاشان    
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یدكتر كاشان از اشاره گرها در برنامه در صورت لزوم استفاده نمايد  آشنايی با اشاره گرها    Cاشاره گرها در 10   

كترها  اآشنايی با كار ( بخش يکم(  Cكاراكترها و رشته ها در 11 يص دهد  تشخ  كترها و نحوه استفاده از انها رااانواع كار  یدكتر كاشان    

نايی با رشته ها  آش ( دومبخش (  Cكاراكترها و رشته ها در 12 یدكتر كاشان در صورت لزوم از رشته ها در برنامه استفاده نمايد      

شخص نمايد  قالب داده های ورودی و خروجی را م آشنايی با قالبها   یقالب بندی ورودی و خروج 13 یدكتر كاشان    

 و يونيون  (Structure)ساختار 14

)(Union 

یدكتر كاشان از ساختار و يونيون در صورت لزوم در برنامه استفاده نمايد   آشنايی با ساختارها     

یدكتر كاشان از عملگرها بشکل مقتضی استفاده نمايد   آشنايی با عملگرها   عملگرهای بيتی، ثوابت نام دار و شمارشی 15   

تی  فيلد های بي 16  دكتر كاشانی  از فيلدها بشکل مقتضی استفاده نمايد   آشنايی با فيلدها   

سپس رفع كند کاالت خود را مطرح و اش بيان اشکاالت رفع اشکاالت 17  دكتر كاشانی  

 منابع درس: 

 له شماره انتشار و صفحات مقامقاله شامل عنوان، نويسندگان، مجله، سال و مشخصات 

 مشخصات كتاب شامل عنوان، نويسندگان، مترجمين، انتشارات، سال و نوبت چاپ كتاب   

 ب. كافمن  وتيال. 1

 لديهربرت ش. 2

3 . 

4 . 

5 . 

6 .   

 

 

 

 

 


