
 نگارش علمی طرح درس

  نویسی مقاله ضرورت و مقاله دوره، معرفی موضوع درس: 

                                                                  سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی  گروه آموزشی: 

 دکتر احمد رضا شمشیری  مدرس: 

 هدف کلی:

 آشنایی با رفرنس نویسی و انواع آن 

 آشنایی با نرم افزارهای رایج مدیریت منابع و کسب توانمندی الزم برای استفاده از آن ها 

 

 اهداف ویژه:

 :بتوانددانشجو باید  پس از این جلسات

 نس نویسی در متون علمی را تشریح کند.رسه ضرورت رف 

  بشناسد و تفاوت آن ها را بیان کند.دو سیستم رفرنس نویسی ونکوور و آکسفورد را 

 :اجزای بیبلیوگرافیک منابع زیر را براساس سیستم ونکوور به ترتیب نام ببرید 

o مقاالت 

o )صفحات اینترنتی )وبسایت 

o  خالصه مقاالت ارائه شده در کنگره 

o کتاب 

o فصلی از کتاب که نویسنده مستقل دارد 

  بخصوص برای مقاالت( به نرم افزار اندنوت آشنا باشد و بصورت علمی انجام دهد.با نحوه ورود اطالعات بیبلیوگرافیک منابع فوق( 

o روش دستی 

o  با استفاده از فایلPDF مقاله 

o  ،از طریق خروجی گرفتن از سایت های اینترنتی و پایگاه های اطالعاتی )مانند پابمد، گوگل اسکوالر، اسکوپوسWeb of 

Science ،Embase  وOvid) 

o اخل نرم افزار اندنوتبا جستجو از د 

  رفرنس های متن مقاله را در برنامه میکروسافتWord  با نرم افزار اندنوت وارد و مطابق استایل مجله مفروض )ویرایشOutput 

style.تنظیم نماید ،) 

 .استفاده از تمپلیت اندنوت را برای سابمیت مقاله در مجله توضیح دهد 

 نوت را نام ببرد.سه تفاوت عمده نرم افزار مندلی و اند 

 .با نصب اکسنتشن برای نرم افزارهای مدیریت منابع آشنا باشد و مزیت استفاده از آن را توضیح دهد 

 

 تعداد جلسات:

   جلسه 6

                                                                                                        

  :روش آموزشی

 تعاملی  سخنرانی: محور استاد 

  :کار گروهی و عملی با کامپیوترترکیبی 

 

 تفاده از سامانه مجازی دانشگاه: اس

      خیر



 

 )نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود: در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 آموزشی                     مجازی                     کالس وارونهکمک 

 در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی است؟

 تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

 تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

 روش های دیگر یادگیری الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید. در صورتی که از

                                                                                                             

 نحوه ارزشیابی: 

 نمره( 5) دوره ارزیابی کتبی در پایان 

  نمره( 3)تکلیف عملی 

                                                                                                             

 نمره برای این مبحث:

 نمره 8

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 ( 17ارزیابی کتبی در پایان دوره )نمره 

 ( 3ارزیابی کیفیت کار عملی )نمره 

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 اسالید و کالس در شده ارائه مطالب

                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:

  کتابCiting Medicine 
  راهنمای نرم افزارEndNote  و نرم افزارMendeley 

 

  :نحوه ارتباط با استاد

 09125209187ارسال پیام به شماره 


