
 طرح درس نگارش علمی

  مقدمات مقاله نویسی  موضوع درس: 

                                                                  سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی  گروه آموزشی: 

 محمدرضا خامیدکتر   مدرس: 

 هدف کلی:

 آشنایی با مقدمات مقاله نویسی، ساختار یک مقاله علمی و مراحل چاپ مقاله

 

 اهداف ویژه:

 :بتواندپس از این جلسه دانشجو باید 

 .حداقل پنج دلیل برای ضرورت انتشار نتایج مطالعات انجام شده بیان کند 

  واژه هایThought  ،Structure  و ،Style .را تعریف و اهمیت هرکدام را توضیح دهد 

  .مراحل نوشتن یک مقاله علمی را نام ببرد 

 .قسمتهای مختلف مقاله علمی و پایان نامه را نام ببرد 

 .مطالبی که در بخشهای مختلف یک مقاله علمی و پایان نامه بیان می شود را مختصرا توضیح دهد 

 د و مختصرا توضیح دهد.نکات مهم در انتخاب ژورنال هدف را بیان کن 

 .نکاتی که در خصوص لیست نویسندگان مقاله باید رعایت شود را مختصرا بیان کند 

 .نکاتی که باید در انتخاب عنوان مقاله درنظر گرفته  شود را برشمارد 

 .نکاتی که در تهیه چکیده مقاله و انتخاب کلنات کلیدی باید مدنظر باشد را بیان کند 

  مناسب برای مقاله و بخش متناظر در پایان نامه را توضیح دهد.اصول نوشتن مقدمه 

 .اصول نوشتن قسمت مواد و روشها در مقاله و پایان نامه را توضیح دهد 

 .اصول نوشتن قسمت نتایج در مقاله و پایان نامه را توضیح دهد 

 .اصول نوشتن قسمت بحث در مقاله و پایان نامه را توضیح دهد 

 مقاله و پایان نامه را توضیح دهد. اصول رفرنس نویسی در 

 .روال سامبیشن مقاالت و سیر بعد از سابمیشن تاچاپ مقاله را توضیح دهد 

 

 تعداد جلسات:

                                                                                                          جلسه 4

                                                                                                             

  :روش آموزشی

 تعاملی  سخنرانی: محور استاد 

 ترکیبی: کارگروهی همراه با بازخورد توسط استاد 

                                                                                                            

 تفاده از سامانه مجازی دانشگاه: اس

      خیر

                                                                                

 )نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود: امانه الکترونیکی دانشگاهدر صورتی که از س

 کمک آموزشی                     مجازی                     کالس وارونه

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



 محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:تعداد و نوع 

 تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

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

 

 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 

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

                                                                                                             

 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

 mkhami@tums.ac.irایمیل: 
     88015960تماس با گروه: 

mailto:mkhami@tums.ac.ir

