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 بسمه تعالي           

 طرح دوره 

نپزشکي  دادکشنه واحداهي ردسي مجازي   دندا
 

 

*مشخصات درس-الف
 

   :1394 ورودی:                                 اولنیم سال:                        نگارش علمینام درس 

  عملی                      کارگاهی -نظری                عملی              ظرین                         1:   واحدتعداد  

  :88015960 شماره تماس:                             محمدرضا خامیدکتر نام و نام خانوادگی استاد مسئول درس 

 

 :هدف کلی 

 دانشجو با نحوه نگارش مقاالت و روند انتشار آن ییآشنا

 

 :اهداف اختصاصی 

 :حیطه شناختی 

 در پایان این دوره دانشجو باید بتواند:

 نویسی در راستای انتشار نتایج مطالعات پژوهشی را توضیح دهد. مقاله ضرورت 

 متون علمی را بیان کند. نگارش در اصول اخالق 

 منابع را برشمارد. مدیریت افزارهای نرم و نویسی روش های مختلف رفرنس 

 ( اصول کار با نرم افزارهای مدیریت منابعEndnote.را بیان کند ) 

 مقاله را شرح دهد. اصول نگارش خالصه 

  .اجزاء مختلف یک مقاله علمی و ویژگی های هر کدام از اجزاء را توضیح دهد 

 .نحوه انتشار مقاله و روند داوری آن را شرح دهد                                                                                                            

 :حیطه رفتاری 

 انتظار می رود در پایان این دوره فراگیر بتواند:

  مراحل مختلف کار با نرم افزارEndnote (دستی، بصورت مقاله بیبلیوگرافیک اطالعات ورود اندازی، راه و نصب 

 را نشان دهد. های اطالعاتی مختلف، ویرایش( پایگاه از و PDF فایل با

 بنویسد. علمی نگارش بتواند یک خالصه مقاله با رعایت اصول 



2 |  

  ازه این دانشکده است.دانشگاه علوم پزشکی تهران است. هرگونه کپی یا بهره برداری منوط به اج دندانپزشکیکلیه حقوق متعلق به دانشکده 

 
 

 .بتواند یک مقاله علمی با رعایت اصول نگارش علمی بنویسد 

 .بتواند با مطالعه یک مقاله علمی در حوزه دندانپزشکی آن را نقد کند                                                                                                            

 :حیطه عاطفی 

 انتظار می رود در پایان این دوره فراگیر:

 .رعایت اصول اخالق در انتشار مقاالت علمی را مهم بداند 

  شود.برای انتشار نتایج مطالعات علمی اهمیت قائل 

 .به اهمیت ارزیابی نقادانه مقاالت علمی معتقد باشد 

 

 *معرفي درس-ب

 کاربرد و ارتباط درس با رشته یا دوره 

 یادگیری-توضیح کلی شیوه کار شما و روند یاددهی 

 ).... انتظارات شما از دانشجویان )مواردی مانند به موقع پاسخ دادن به تکالیف، شرکت فعال در تعامالت و 

 

مقاالت علمی انتشار نتایج هدف از نگارش است.  نحوه نگارش مقاالت علمیمرتبط با ین درس شامل مباحث پایه ا

نویسنده مقاله و به اشتراک گذاری و توسعه تحقیقات به کمک سایر دانشمندان و محققانی است که  تحقیق و پژوهش

در حوزه تخصصی مشترک با نویسنده در حال فعالیت هستند. در واقع انتشار نتایج یک پژوهش علمی باعث تکمیل 

های تحقیقات ات خود را بر پایه دادهشود؛ به این صورت که محققان بعدی، تحقیقشدن سیر تکاملی یک مسئله علمی می

سازند. مقاالت بایستی دارای سطح باالیی از خوانایی باشند تا برای خواننده به آسانی قابل فهم گردند پیشین تکمیل می

نسبت به زمانی که -بیشتری را  استنادات مقاالتی که در نگارش آنها موارد مذکور به خوبی رعایت شده باشد، تعداد

از آنجا که دانشجویان  .دریافت خواهند کرد -از جمالت و اصطالحات پیچیده و رمزآلود استفاده کرده باشد نویسنده

دندانپزشکی در پایان دوره تحصیلی خود و قبل از دفاع پایان نامه ملزم به ارسال مقاله حاصل از پایان نامه خود برای 

 تسهیل این مرحله از دوره آنها خواهد بود.مجالت معتبر هستند، گذراندن این درس کمک شایانی جهت 

ارائه بصورت سخنرانی تعاملی با استفاده  ئه می شد.اراکارگاهی،  و  حضوریاین درس به صورت  19-قبل از پاندمی کووید

در بخش کارگاهی  دانشجویانتکلیف فردی یا گروهی در ابتدای جلسه و سپس ارائه  از تکنولوژی های نوین آموزشی

روند اجرای این در  ،با توجه به شرایط پیش آمدهصورت می گرفت. همراه با ارائه بازخورد از طرف مدرس به دانشجویان 

اعم از ) به صورت مجازی بیشتری دارند نظری که جنبه مباحث بخشی ازاتی ایجاد شد که بر این اساس ییرغواحد ت

ارائه خوهند شد. بخشی از برنامه که بیشتر بر مبنای تعامل با  (در سامانه نوید الکترونیکسخنرانی آنالین و یا محتوای 

 برگزاری آنالین )در اسکای روم( و یا آفالین )در سامانه نوید( برگزار خواهد شد.  دانشجویان است بصورت

 بصورت هفتگی طبق جدولی که در ادامه می آید، ارائه خواهند شد. این ارائه یا بصورت لیف مربوطه، اتک وحث امبکلیه 

کالس آنالین از طریق لینکی که  محتوا در سامانه نوید توسط استاد، و یا بصورت برگزاری بارگذاریبرگزاری حضوری، یا 

 . خواهد بوددر اختیار نماینده قرار می گیرد، 

از مجموع نمرات تکالیف بارگذاری شده در سامانه نوید است.  نمره( 5)معادل  پایانی درس درصد از نمره 25ارزشیابی: 

  است اخذ می شود.  و یا تشریحی که بصورت چندگزینه ایاز آزمون پایان ترم نمره(  15درصد از نمره نهایی )معادل  75
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 *مجازی تقویم آموزشي طرح دوره دروسجدول -ج

  

 استادنام  عنوان جلسه ردیف

 نوع منبع

پاورپوینت /مقاله/جزوهکتاب/)

یا هر  صداگذاری شده/مولتی مدیا

 نوع محتوای دیگری(

 تاریخ

ارایه 

 درس

مهلت 

انجام 

بر  تکلیف

 حسب روز

معرفی دوره، مقاله و ضرورت مقاله   .1

 نویسی
  دکترشمشیری

آنالینکالس   
روز 10 دوشنبه  

روز 10 کالس آنالین دکترخامی ساختار کلی مقاالت علمی پزشکی  .2  

روز 10 دوشنبه پاورپوینت صداگذاری شده در نوید دکترشمشیری اخالق در نگارش متون  .3  

رفرنس نویسی و معرفی نرم   .4

 افزارهای مدیریت منابع
روز 10 پاورپوینت صداگذاری شده در نوید دکترشمشیری  

اندنوت، نصب و راه اندازی، ورود   .5

اطالعات بیبلیوگرافیک مقاله 
و از  PDFبصورت دستی، با فایل 

 PubMedپایگاه 

روز 10 دوشنبه فیلم آموزشی یا کالس آنالین دکترشمشیری  

ورود اطالعات بیبلیوگرافیک مقاله از   .6

پایگاه های اسکوپوس، 
Embase، Ovid، Web of 

Science و گوگل 

روز 10 فیلم آموزشی یا کالس آنالین دکترشمشیری  

ورود اطالعات بیبلیوگرافیک سایر   .7
منابع )خالصه مقاالت کنگره ها، 

 کتاب، وبسایت(

آنالین کالس یا آموزشی فیلم دکترشمشیری روز 10 دوشنبه   

وورد، -کار با اندنوت در میکروسافت  .8
، استفاده Output styleویرایش 

های اندنوت برای Templateاز 

 ، نرم افزار مندلیمقاله نویسی

 فیلم آموزشی یا کالس آنالین دکترشمشیری

 

روز 10  

9.  Thought, structure and 

style; Article sections: 

overview, content, order 

of creation 

روز 10 دوشنبه کالس آنالین دکترخامی  

نگارش خالصه مقاله، نتایج، مواد و   .10

 روش ها
آنالینکالس  دکترخامی روز 10   

نگارش مقدمه، بحث و نتیجه گیری،   .11
 انتخاب عنوان

روز 10 دوشنبه کالس آنالین دکترخامی  

12.  Finishing the paper; 

Review and editorial 

processes; Publishing 

روز 10 کالس آنالین دکترخامی  
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13.  Uniform requirements; 

Standardised reporting 

guidelines; 

خرازی فرددکتر  روز 10 دوشنبه کالس آنالین   

فرددکتر خرازی  اصول نقد مطالعات مرور مداخله ای  .14 روز 10 کالس آنالین   

روز 10 دوشنبه کالس آنالین دکتر خرازی فرد کار عملی نقد مطالعات  .15  

روز 10 کالس آنالین دکتر خرازی فرد اصول نقد مطالعات مشاهده ای  .16  

روز 10 دوشنبه کالس آنالین دکتر خرازی فرد مشاهده ایکار عملی نقد مطالعات   .17  

روز 10 کالس آنالین دکتر خرازی فرد اصول نقد مطالعات تشخیصی  .18  

روز 10 دوشنبه کالس آنالین دکتر خرازی فرد کار عملی نقد مطالعات تشخیصی  .19  

روز 10 کالس آنالین دکتر خرازی فرد اصول نقد مطالعات مرور نظام مند  .20  

کار عملی نقد مطالعات مرور نظام   .21

 مند 

روز 10 دوشنبه کالس آنالین دکتر خرازی فرد  

روز 10 کالس آنالین دکتر خرازی فرد مالحظات آماری در نقد مطالعات   .22  

23.  Writing style; Process 

writing; Plain English 
نیکالس آنال دکترخامی روز 10 دوشنبه   

نیکالس آنال دکتر خامی Styleکار عملی   .24 روز 10   

25.  The passive vs. active 

voice debate End-focus 

technique;  

نیکالس آنال دکترخامی روز 10 دوشنبه   

نیکالس آنال دکترخامی Styleکار عملی   .26 روز 10   

27.   End-focus technique 

 (Punctuation)نقطه گذاری
نیکالس آنال دکترخامی روز 10 دوشنبه   

نیکالس آنال دکتر خامی Styleکار عملی   .28 روز 10   

نیکالس آنال همه مدرسین مرور و رفع اشکال  .29 روز 10 دوشنبه   

نیکالس آنال همه مدرسین مرور و رفع اشکال  .30 روز 10   

 ارزشیابي  -د

)برای نمره( از مجموع نمرات تکالیف بارگذاری شده در سامانه نوید است.  5درصد از نمره پایانی درس )معادل  25

  گرفت(. روز نمره ای تعلق نخواهد 5نمره در نظر گرفته می شود؛ درصورت تاخیر بیش ار  %50روز،  5تکالیف با تاخیر تا 

  نمره( از آزمون پایان ترم که بصورت چندگزینه ای و یا تشریحی است اخذ می شود.  15درصد از نمره نهایی )معادل  75

 منابع-ه

  شده توسط استاد در کالسمطالب ارائه 

 کتاب Citing Medicine 

  راهنمای نرم افزارEndNote  و نرم افزارMendeley 

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

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

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


