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

 
 

 بسمه تعالي           

گارش علمی طرح ردس  ن
 

 (یاخالق در نگارش متون )نگارش علم موضوع درس:

                                                                   یاجتماع یسالمت دهان و دندانپزشک گروه آموزشي:

 احمدرضا شمشیریدکتر  رس:مد

 هدف کلي:

                                                                                                                                                                                                          یبا موضوع و ابعاد اخالق در انتشار متون علم ییآشنا

 اهداف ویژه:

 :بتواند دیجلسه دانشجو با نیپس از ا

 را نام ببرد. یمرتبط با موضوع اخالق در پژوهش و در انتشار متون علم یو دستورالعمل ها نیمرجع/مراجع قوان 

 را بطور کامل نام برده و شرح دهد. یسندگینو شروط 

 را نام ببرد و از هم افتراق دهد. رمجازیغ سندگانینو انواع 

 دهد. حینامه( نام ببرد و با ذکر مثال توض انی)از جمله پا یرا در نگارش متون علم یسرقت علم قیمصاد 

 نامه واقف باشد. انیحاصل از پا یدانشجو در نگارش متون علم فیحقوق و وظا به 

 ینیبال ییآشنا باشد بخصوص مطالعات کارآزما یانتشار متون علم یانواع مطالعات برا یمالحظات اخالق با.                                                                                                 

 

 :مجازی  روش آموزشي

 به همراه صدا دیشده در سامانه نو یبارگذار نتیپاورپو 

 

 

 :درسیستم نوید  و ... محتوا و تکلیف 

 دیشده در سامانه نو یبارگذار نتیمورد پاورپو کی د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

 به همراه صدا

    تکلیف  یک که در سامانه قرار داده می شود: تعداد تکالیفی -

 روز 10 زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف: -
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آنالین دانشگاه/غیر دانشگاه)مانند اسکای روم، زوم و ...(، برای آموزش همزمان  درصورتي که از بسترهای -

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

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

عنوان)خود آزمون/ 

ق کالس مجازی/اتا

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابي: 

 درصد نمره 50ترم:  انیپا یآزمون کتب

  درصد نمره 50: فیتکال

  :نحوه ارتباط با استاد

  09125209187به شماره  امیارسال پ

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

 

                                                                                                                                                                                                                                                            


