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 بسمه تعالی

صنعتی مدیریتگروه  /اجتماعی علوم  دانشکده / گروه : 

صنعتی مدیریتکارشناسی   رشته تحصیلی : 

 عنوان و کد درس :    Computer Applications in Management  (1336116-01) درمدیریت آن کامپيوتروکاربرد

واحد پایه 3  تعداد واحد و نوع : 

 پیش نیاز درس  : 

 ترم تحصیلی : 

 

دکتر محمد انيسهنام استاد:   

013دانشکده علوم اجتماعی / شماره اتاق:   

+98-2146758129شماره تماس:   

 manisseh@yahoo.com: آدرس ایمیل

  Mm1347@  :تلگرامآدرس 

 

وسایل جانبی آشنا و همچنين شبکه های کامپيوتری و کامپيوتر، و ات موجود در واع قطع، انبا تاریخچه کامپيوتردر این درس    :خالصه درس

 به تفضيل توضيح داده خواهد شد.   Officeی مجموعه  تجهيزات پر کاربرد آن، سيستم های عامل و ابزار های کنترل پنل و نرم افزارها

 

 اهداف یادگیری درس:

:LO1 مپيوترزاری کات افآشنایی با تاریخچه و قطعات سخ 

:LO2 شناخت انواع شبکه های کامپيوتری و آشنایی با تجهيزات آن 

:LO3 با انواع سيستم های عامل و کار با سيستم عامل  آشناییDOS  وWindows  

:LO4 آشنایی با اصطالحات کار و جستجو در مرور گرها و 

:LO5 کار با مجموعه آفيس و بکارگيری کاربردی آن در پروژه ها 

:LO6 در مدیریتاز نرم افزارهای کاربردی  استفادهو  یآشنای 

 

 

mailto:manisseh@yahoo.com
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 )H-LO<3 (ماتریس همپوشانی اهداف یادگیری و حیطه یادگیری

 درکی ، شناختی  اهداف یادگیری درس

(Cognitive) 
 

 طراحانه و خالقانه

(Psychomotor) 
 مدیریتی و عاطفی

(Affective) 

 

LO1 1   

LO2 2   

LO3 2 2  

LO4 3 1  

LO5 3 2  

LO5 2 2 2 

 = زیاد3= متوسط   2=کم   1نکته:  

 

 

:روش تدریس و یادگیری  

 :گردد می ارائه زیر بصورت درس این مطالب

 بصورت مجازی درس اسالیدهای از استفاده ترکيب- 

     Schoology ی   یادگير پایگاه از استفاده - 

 تمرین، کویيز و تکاليف درسی  حل -

 

 

:کالس هفتگیانی برنامه  زم  

  کالس 00:12 - 00:10: ها شنبهیک

    کالس( فرد های هفته) 00:51 - 00:31 :ها شنبهدو

همه روزها از طریق تلفن، واتساپ و تلگرام: ساعت مشاوره هفتگی   
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 برنامه هفتگی 

 ساعات تعداد

 تدریس
 هفته موضوع جلسه

 1 رپيوتمفدمه ای در باره کامپيوتر و تاریخچه پيدایش کام 2

 2 آنافزاری و انواع ناخت قطعات سخت ش 4

 3 آشنایی با دستگاههای جانبی کامپيوتر و انواع آن 2

 DOS 4آشنایی با سيستم های عامل و سيستم عامل  4

 5 با تجهيزات شبکه ای  مقدمه ای از شبکه های کامپيوتری و آشنایی 2

 6 نترل پنلای کآشنایی با سيستم عامل ویندوز و کار با ابزاره 4

 7 ورگرها و اصطالحات کامپيوتریآشنایی با انواع مر 2

 8 و پاورپوینت Outlookآشنایی با نرم افزار  4

 9 ها،  ابزار نوار شناخت، Wordآشنایی با نرم افزار  2

 Word 10یادگيری و پيکربندی یک پروژه در نرم افزار  4

2 
فهرست و  ایجاد ،و شکلها جداول –فرمول نویسی، شماره گذاری فرمولها 

 Wordمنابع و ... در 
11 

 EndNote  12آشنایی و کار با نرم افزار  4

 13 افزار نرم ی پنجره و ساختار اوليه شناخت، Excelآشنایی با نرم افزار  2

 14 ها فرمول از استفاده و محاسبات ، انجامافزار نرم در جدول طراحی 4

 15 عآشنایی و کار با تواب 2

 16 نمودار ، رسم ها هداد زیسا مرتب 4
 

 

 سیستم ارزشیابی:

 متد ارزشیابی وزن المان ارزشیابی )%( شماره هفته برگزاری

15، 10، 7، 5، 3هفته های  درصد 20   کویيز ها 

13، 11، 9هفته های  درصد 52   تکاليف درسی  

81/02/1140 درصد 15   
و  نرم افزار، یادگيریاب یک ) انتخپروژه 

(توضيح در کالس  

40/04/1140  

16-14  

درصد 04  امتحان پایان ترم)تمام سر فصل ها( 
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:ماتریس همپوشانی ارزشیابی و اهداف یادگیری  

LO6 LO5 LO4 LO3 LO2 LO1 متد ارزشیابی 

      کویيز ها 

       تکاليف درسی 

      
 در توضيح و ادگيریی افزار، نرم یک ابانتخ)  نفره سه یا دو پروژه

(سکال  

      امتحان پایان ترم 

 

 

:مراجع اصلی  

  مجتمع فنی تهران ،ICDL 2013،  1391 ،حيدری سُالله و کوهستانی مهدی -1

 تهران باگرانید یهنر یموسسه فرهنگ، 1387، المللی کاربری کامپيوترگواهی نامه بينعلی اکبر متواضع،  -2

 تهران باگرانید یهنر یموسسه فرهنگ، 1395، در مدیریت و حسابداری Excelمهدی معدنچی زاج، کاربرد  -3

 

 قوانین در صورت تاخیر تکالیف تحویلی و شرایط اعطاء وقت اضافه:

 بفرستند. درس Schoology پایگاه در  softcopy نرم فایل بصورت مقرر زمان در را ها گزارش و تکاليف بایست می دانشجویان -1

 نمره از %20 دیرکرد روز هر ازای به و شد خواهد خسارت مشمول   softcopy ژهپرو یا و گزارش تحویل در دیرکرد هرگونه -2

 .شد خواهد کسر ارزشيابی المان آن برای شما احتسابی

 

:دبی قوانین برخورد با سرقت ا  

 خواهد ترم پایان تحانام درتاثير زیادی  و هگردید منظور صفر شما نمره ارزشيابی، های آیتم در تقلب مصادیق از یک هر مشاهده درصورت  -1

  داشت.

 یپ در کشور علمی جامعه برای را جبران بی خسارتی و شود می  دانشگاه حیثیت نابودی و علمی چهره شدن مخدوش باعث علمی سرقت  -2

 . داشت خواهد

  


