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 بسمه تعالي           

گارش علمی طرح ردس  ن
 

 (یجلسه( )نگارش علم 5منابع) تیریمد یافزارهانرم  موضوع درس:

                                                                   یاجتماع یسالمت دهان و دندانپزشک گروه آموزشي:

 احمدرضا شمشیریدکتر  رس:مد

 هدف کلي:

 و انواع آن یسیبا رفرنس نو ییآشنا 

 استفاده از آن ها یالزم برا یمنابع و کسب توانمند تیریمد جیرا یبا نرم افزارها ییآشنا 

 اهداف ویژه:

 :بتواند دیجلسه دانشجو با نیپس از ا

 کند. حیرا تشر یدر متون علم یسیسه ضرورت رفرنس نو 

 کند. انیونکوور و آکسفورد را بشناسد و تفاوت آن ها را ب یسیرفرنس نو ستمیس دو 

 دینام ببر بیونکوور به ترت ستمیرا براساس س ریمنابع ز کیوگرافیبلیب یاجزا: 

o مقاالت 

o (تی)وبسا ینترنتیا صفحات 

o مقاالت ارائه شده در کنگره  خالصه 

o کتاب 

o مستقل دارد سندهیاز کتاب که نو یفصل 

 مقاالت( به نرم افزار اندنوت آشنا باشد و بصورت  یمنابع فوق )بخصوص برا کیوگرافیبلینحوه ورود اطالعات ب با

 انجام دهد. یعلم

o یدست روش 

o لیاستفاده از فا با PDF مقاله 

o مانند پابمد، گوگل اسکوالر،  یاطالعات یها گاهیو پا ینترنتیا یها تیگرفتن از سا یخروج قیطر از(

 (Ovidو  Web of Science ،Embaseاسکوپوس، 

o جستجو از داخل نرم افزار اندنوت با 

 کروسافتیمتن مقاله را در برنامه م یها رفرنس Word مجله مفروض  لیبا نرم افزار اندنوت وارد و مطابق استا

 .دینما می(، تنظOutput style شیرای)و

 دهد. حیمقاله در مجله توض تیسابم یاندنوت را برا تیاز تمپل استفاده 
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 و اندنوت را نام ببرد. یتفاوت عمده نرم افزار مندل سه 

 دهد. حیاستفاده از آن را توض تیمنابع آشنا باشد و مز تیریمد ینرم افزارها ینصب اکسنتشن برا با 

                                                                                               

 :مجازی  روش آموزشي

 به همراه صدا دیشده در سامانه نو یبارگذار نتیپاورپو 

 

 :درسیستم نوید  و ... محتوا و تکلیف 

 آنالینجلسه  5فیلم آموزشی یا برگزاری  5 د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

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

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

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

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

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

عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

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 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            


