
 طرح درس نگارش علمی

  در مقاله نویسی  Style موضوع درس: 

                                                                  سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی  گروه آموزشی: 

 دکتر محمدرضا خامی  : مدرس

 هدف کلی:

 نویسی مقاله در  Styleآشنایی با 

 

 اهداف ویژه:

 :بتوانددانشجو باید  پس از این جلسات

  اهمیتstyle .در مقاله نویسی را توضیح دهد 

 .اهمیت ساده، کوتاه و شفاف نویسی در نوشتارهای علمی را شرح دهد 

  چند راهبرد اصلی بهبودStyle .مقاله نویسی را شرح دهد 

  در به کار بردن هرکدام از راهبردهای بهبودstyle .در مقاله نویسی مهارت پیدا کند 

  یک متن علمی انگلیسی را با توجه به راهبردهای  بهبودStyle .ویرایش کند 

 

 تعداد جلسات:

                                                                                                          جلسه 4

                                                                                                             

  :روش آموزشی

 تعاملی  سخنرانی: محور داستا 

  :همراه با بازخورد توسط استاد حل تمرینترکیبی 

                                                                                                             

 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

 کالس وارونه     کمک آموزشی                     مجازی                

 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:

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

                                                                                                             

 نحوه ارزشیابی: 

  ارزیابیformative فعالیت های کالسی 

 ترم پایان کتبی آزمون 

                                                                                                             

 نمره برای این مبحث:

 4 نمره از آزمون کتبی پایان ترم 

  ارزیابیformative .فعالیت های کالسی نمره ای نخواهد داشت 



                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 ( 17ارزیابی کتبی در پایان دوره )نمره 

  نمره( 3کارگاه ها )ارزیابی کیفیت کار عملی و میزان فعالیت و مشارکت در 

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

 مطالب ارائه شده توسط استاد در کالس 

 Norris CB, Academic writing in English. [Booklet]. 2016 

 Peat J, et al. Scientific Writing Easy when you know how, BMJ.2002  
                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:

- 

                                                                                          

  :نحوه ارتباط با استاد

  :ایمیلmkhami@tums.ac.ir 
  :88015960تماس با گروه    

 
  

mailto:mkhami@tums.ac.ir

