
 طرح درس نگارش علمی

  متون نگارش در اخالق  موضوع درس: 

                                                                  سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی  گروه آموزشی: 

 احمد رضا شمشیریدکتر   مدرس: 

 هدف کلی:

 ابعاد اخالق در انتشار متون علمیآشنایی با موضوع و 

 

 اهداف ویژه:

 :بتواندپس از این جلسه دانشجو باید 

 .مرجع/مراجع قوانین و دستورالعمل های مرتبط با موضوع اخالق در پژوهش و در انتشار متون علمی را نام ببرد 

 .شروط نویسندگی را بطور کامل نام برده و شرح دهد 

  نام ببرد و از هم افتراق دهد.انواع نویسندگان غیرمجاز را 

 .مصادیق سرقت علمی را در نگارش متون علمی )از جمله پایان نامه( نام ببرد و با ذکر مثال توضیح دهد 

 .به حقوق و وظایف دانشجو در نگارش متون علمی حاصل از پایان نامه واقف باشد 

 شد بخصوص مطالعات کارآزمایی بالینی.با مالحظات اخالقی انواع مطالعات برای انتشار متون علمی آشنا با 

 

 تعداد جلسات:

                                                                                                          جلسه 1

                                                                                                             

  :روش آموزشی

 تعاملی  سخنرانی: محور استاد

                                                                                                             

 استفاده از سامانه مجازی دانشگاه: 

      خیر

                                                                                                 

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

 کمک آموزشی                     مجازی                     کالس وارونه

 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:

 قرار داده می شود:تعداد تکالیفی که در سامانه 

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

                                                                                                             

 نحوه ارزشیابی: 

 ترم پایان کتبی آزمون

                                                                                                             

 نمره برای این مبحث:

 نمره از آزمون کتبی پایان ترم 4

                                                                                                             



 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(:

 و اسالیدهای استاد مطالب ارائه شده توسط استاد در کالس 

 پژوهشی آثار انتشار در اخالق کشوری راهنمای  (ethics.research.ac.ir) 

                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 Scientific writing easy when you know how کتاب

                                                                                          

  :نحوه ارتباط با استاد
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