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 بسمه تعالي           

گارش علمی طرح ردس  ن
 

 (12-9 ،1 جلسات: ساعته 1.5 جلسه 5) نویسی مقاله مقدمات موضوع درس:

                                                                   یاجتماع یسالمت دهان و دندانپزشک گروه آموزشي:

                                                                    دکتر محمدرضا خامی رس:مد

 هدف کلي:

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

 اهداف ویژه:

 :بتواند دیجلسه دانشجو با نیپس از ا

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

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

  ببرد نام را علمی مقاله یک نوشتن مراحل. 

 ببرد نام را نامه پایان و علمی مقاله مختلف قسمتهای. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 :مجازی  روش آموزشي
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 :درسیستم نوید  و ... محتوا و تکلیف

                                                                                 کالس آنالین د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

    تکلیف )یک تکلیف به ازای هر جلسه( 5 که در سامانه قرار داده می شود: تعداد تکالیفی -

 روز 10 پاسخ به تکالیف:زمان تقریبی برای مهلت ارسال  -

درصورتي که از بسترهای آنالین دانشگاه/غیر دانشگاه)مانند اسکای روم، زوم و ...(، برای آموزش همزمان  -

                                                                                                                                                                                                       استفاده مي کنید، نام بستر و نحوه اطالع رساني جلسه آنالین به دانشجویان را، درج نمایید:

 

 خیر  یبل   اید؟آیا برای درس فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفته -

عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابي: 

 ترم انیپا یدرصد آزمون کتب 100

  

  :نحوه ارتباط با استاد

 mkhami@tums.ac.ir ارسال ایمیل به آدرس: 

 ارسال پیام در سامانه نوید

 مراجعه حضوری به گروه

 .نماییددر صورتي که روشي برای رفع اشکال در نظر گرفته اید، در اینجا درج 

 mkhami@tums.ac.irارسال ایمیل به آدرس: 

 ارسال پیام در سامانه نوید
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