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 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده پیراپزشکی

  درس قالب نگارش طرح
  

 کارشناسی فناوری اطالعات سالمت سومدانشجویان ترم مخاطبان:                                                    برنامه نویسی عنوان درس : 

  ندارد نیاز: درس  پیش                                         واحد عملی 1واحد نظری  2  :تعداد واحد  

 آزاد                                                                   ساعت مشاوره :                                    12-10یکشنبه     10-8 ساعت شنبه زمان ارائه درس : 

 معصومه عباسی  مدرس : 

 

 هدف کلی:

 ++C  زبان به کامپیوتر نویسی برنامه و الگوریتم اصول با دانشجویان آشنایی

  : کلی جلساتاهداف 

  تعاریف و نویسی برنامه کلیات با آشنایی -1

  نویسی برنامه منطق و الگوریتم با آشنایی -2

  متغیرهاانواع  :نویسی برنامه مقررات و اصول آشنایی با  -3

 نویسی  برنامه عالیم و اراکترهاک :نویسی برنامه مقررات و اصول آشنایی با  -4

  خروجی ورودي، دستورات آشنایی با  -5

  یشرط دستورات آشنایی با  -6

   for،( while (ار تکر هاي حلقهآشنایی با  -7

  do while, break, exit) (ار تکر هاي حلقهآشنایی با  -8

 آشنایی با انواع تابع -9

 آشنایی با تابع -01

 آشنایی با آرایه ها -00

 آشنایی با اشاره گرها -02

 استاندارد Cها در ++کاراکتري و فایل هايرشتهآشنایی با  -03

 آشنایی با شی گرایی  -04

 آشنایی با سربارگذاري عملگرها -05

 آشنایی با وراثت و ترکیب -06

 

 

 

 : جلسه هر کلی اهداف تفکیک به ویژه اهداف

 تعاریف و نویسی برنامه کلیات با آشنایی -1

 تعاریف اولیه و تاریخچه زبان برنامه نویسی  -1-1

  نویسی برنامه منطق و الگوریتم با اییآشن -2

  تعاریف و نویسی برنامه کلیات -2-0

 اشنایی با مفهوم الگوریتم و فلوچارت  -2-2

 متغیرها  انواع ،نویسی برنامه مقررات و اصول آشنایی با  -3

 ++cدر  متغیرهاانواع  -3-0

 اعالن متغیرها -3-2

 نویسی  برنامه معالی و متغیرها، کاراکترها و نویسی برنامه مقررات و اصول آشنایی با  -4
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 ++cآشنایی با انواع عملگرها در  -4-0

  ++c زبان در شرط به مربوط دستورات تکرار، هاي حلقه پردازشی، و خروجی ورودي، دستورات آشنایی با  -5

 ++Cورودي در  دستورات -5-0

 C ++خروجی در دستورات -5-2

 

  یشرط دستورات آشنایی با  -6

 و جزئیات مربوط به آن IF elseدستور  -6-0

 و جزئیات مربوط به آن Switchدستور  -6-2

 

   for،( while (ار تکر هاي حلقهآشنایی با  -7

 و جزئیات مربوط به آن  forدستور  -7-0

 و جزئیات مربوط به آن  whileدستور  -7-2

 

 continue, go to ,do while, break, exit) (ار تکر هاي حلقهآشنایی با  -8

 و جزئیات مربوط به آن do whileدستور   -8-0

 ت مربوط به آنو جزئیا continueدستور  -8-2

 و جزئیات مربوط به آن exitدستور  -8-3

 و جزئیات مربوط به آن breakدستور  -8-4

 و جزئیات مربوط به آن go toدستور  -8-5

 آشنایی با انواع تابع -9

 توابع کتابخانه اي -9-0

 توابع ساخت کاربر -9-2

 آشنایی با تابع -01

 اعالن ها و تعریف توابع -01-0

 متغیرهاي محلی، توابع محلی -01-2

 ارسال از طریق ارجاع -01-3

 یی با آرایه هاآشنا -00

 پردازش و مقداردهی به آرایه ها -00-0

 آرایه هاي چند بعدي -00-2

 ارسال آرایه به تابع -00-3

 آشنایی با اشاره گرها -02

 عملگر ارجاع -02-0

 ارجاع -02-2

 اشاره گرها -02-3

 آرایه اي از اشاره گرها -02-4

 اشاره گر به توابع -02-5

 استاندارد Cها در ++کاراکتري و فایل هايرشتهآشنایی با  -03

 استاندارد ++Cهاي کاراکتري در  رشته -03-0

 استاندارد Cدر ++ string  نوع -03-2

 فایل ها -03-3

 آشنایی با شی گرایی  -04

 اعالن کالس ها -04-0
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 سازنده ها -04-2

 توابع دستیابی -04-3

 مخرب ها -04-4

 اشیاي ثابت -04-5

 ءاشاره گر به اشیا -04-6

 آشنایی با سربارگذاري عملگرها -05

 توابع دوست -05-0

 سربارگذاري انواع عملگرجایگزینی -05-2

 thisاشاره گر  -05-3

 آشنایی با وراثت و ترکیب -06

 ترکیب -06-0

 وراثت -06-2

 منابع براي مطالعه :

 قمی جعفرنژاد اهلل عین مهندستالیف  ++C زبان به نویسی برنامه کتاب نویسی، برنامه در فلوچارت و الگوریتم با آشنایی  -07

 مقسمی رضا تالیف دکترحمید ++C زبان به نویسی برنامه  -08
 

 یادگیري  –شیوه هاي یاددهی 

 ین، تمرpptو پاسخ ،  سخنرانی همراه با پرسش

  

 رسانه هاي آموزشی 

  روایت برد،  ویدیوپروژکتو

 

 سنجش و ارزشیابی

  

 ساعت  تاریخ  نمره  روش 

   - کوئیز

   5 آزمون میان دوره 

   02 (عملیتستی و )آزمون پایان ترم 

   3 (  تمرینفعالیتهاي کالسی ) 

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو :   

  :توجه نمایند ریزبه نکات  از کالس هاي درس هر چه بیشتر وريبه منظور بهره  ار میروداز دانشجویان عزیز انتظ  

 (.تأثیر دارد ارزشیابیکالس در  )غیبت دردهند به حضور منظم در تمام جلسات اهمیت   .0

 ند.فعال داشته باشدر بحث هاي گروهی کالس مشارکت   .2

 در حل تمرین هاي درس فعال باشند. .3
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 دانشکده: EDOمدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئول نام و امضای

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :

 

 برنامه نویسیدرس جدول زمانبندی 
  12-10 نبهیکش    10-8 ساعت شنبهروز وساعت کالس:  
     

 جلسه 

 

 
 روش تدریس مدرس موضوع هر جلسه

 سخنرانی ، بحث  و تمرین عباسی  تعاریف و نویسی برنامه کلیات 13/60/3117 1

 سخنرانی ، بحث  و تمرین عباسی نویسی برنامه منطق و الگوریتم 67/67/3117 2

 تعطیل رسمی 31/67/3117 3

 سخنرانی ، بحث  و تمرین عباسی متغیرها  انواع ،نویسی برنامه مقررات و اصول 13/67/3117 4

5 
 و متغیرها، کاراکترها و نویسی برنامه مقررات و اصول 12/67/3117

 نویسی برنامه عالیم

 سخنرانی ، بحث  و تمرین عباسی

6 

 تکرار، هاي حلقه پردازشی، و خروجی ورودي، دستورات 60/62/3117

  ++c زبان در شرط به مربوط دستورات
 

 سخنرانی ، بحث  و تمرین عباسی

 سخنرانی ، بحث  و تمرین عباسی یشرط دستورات 31/62/3117 7

 سخنرانی ، بحث  و تمرین عباسی   for،( while (ار تکر هاي حلقه 31/62/3117 8

9 
 ,continue, go to ,do while) (ار تکر هاي حلقه  10/62/3117

break, exit 

و تمرینسخنرانی ، بحث   عباسی  

 سخنرانی ، بحث  و تمرین عباسی  انواع تابع  61/61/3117 11

 سخنرانی ، بحث  و تمرین عباسی  تابع  36/61/3117 11

 سخنرانی ، بحث  و تمرین عباسی آرایه ها  37/61/3117 12

 سخنرانی ، بحث  و تمرین عباسی اشاره گرها   11/61/3117 13

 سخنرانی ، بحث  و تمرین عباسی  استاندارد Cها در ++و فایل کاراکتري هايرشته  63/36/3117 14

 سخنرانی ، بحث  و تمرین عباسی شی گرایی  62/36/3117 15

 سخنرانی ، بحث  و تمرین عباسی سربارگذاري عملگرها  30/36/3117 16

 سخنرانی ، بحث  و تمرین عباسی وراثت و ترکیب   11/36/3117 17

 




