
 تبریزدانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش  علوم پزشکی

 دانشکده پرستاری و مامایی تبریز

 (course planطرح دوره )

 واحدی( 2ساعتی برای یک درس 2جلسه61)برای یک دوره درس کامل، 

 دکتری: و رشته تحصیلی مقطع              پرستاری:گروه آموزشی            پرستاری و مامایی تبریزدانشکده 

 -:پیش نیاز           نظری     : نوع واحد          2 :تعداد واحدی سیبه زبان انگل یسیاصول ارائه مقاله نو : نام درس

 دانشکده پرستاری تبریز:مکان برگزاریزمان برگزاری کالس: روز:........      ساعت:.......             

 اقای دکتروحیدزمان زاده :مدرسینتعداد دانشجویان:             

 هدف کلی: )لطفا شرح دهید(

  یسیبه زبان انگل یمقاالت علم نیبا تدو ییآشنا (6

 مقاالت آماده شده ینیو بازب یراستاریدر و انیدانشجو یتوانمندساز (2

 

 اهداف بینابینی:

 .ندینما انیرا ب یسیبه زبان انگل یمقاله علم کی نی(مراحل تدو6

 .ندینما فیرا توص ی(انواع مقاالت علم2

 دهند. حی) مقدمه، روش کار و ...(توضقیمختلف تحق یاز بخش ها کی( اجزا و شکل نگارش در هر3

. اساس دیمقاله عمال اجرا نما کیرا در خصوص   NLMمقاله بر اساس فرمت  ی(نحوه نگارش منابع را در متن و انتها4

 خواهد بود.  Endnoteکار با 

داقل )حندیشخص نفد نما ررایشده توسط خود فراگ هیرا در مورد مقاله ته یسیانگل ینگارش متن علم یها کی(مکان5

 ذکر شود(. دیدرص موارد با 08

 دهند. حیبر اصول اشاره شده توض هیرا با تک یسی(نحوه نگارش خالصه مقاله انگل1

 و ....( را یمشارکت کنندگان و نحوه مشارکت، نامه نگار ،یو قدردان )تشکریسیمقاله انگل کی یفرع ی(قسمت ها7

 ندیشده نگارش نما سیدر خصوص مقاله خود به شکل تدر

 



 

 شیوه های تدریس

 پرسش و پاسخ              سخنرانی برنامه ریزی شده                                            سخنرانی         

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم )               (PBLیادگیری مبتنی بر حل مساله)                                     گروهی      ثبح

 سایر وارد)لطفا نام ببرید(..........................

 وظایف و تکالیف دانشجو)لطفا شرح دهید(

 شده سیجلسات تدر یابیو ارز یکالس یشرکت فعال در بحث ها

 

 وسایل کمک آموزشی:

 تخته و گچ          پروژکتور اسالید   وایت برد      

 سایر موارد)لطفا نام ببرید(..........................

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره : )از نمره کل(

 درصد نمره 07آزمون پایان ترم                      آزمون میان ترم .........درصد نمره

 درصد  نمره 07شرکت فعال در کالس                درصد نمره         27انجام تکالیف 

 سایر موارد )لطفا نام ببرید(

 شرکت فعال در بحث های کالسی و ارزیابی جلسات تدریس شده

 دوین یک مقاله علمی به زبان فارسیت

 نوع آزمون 

صحیح                        جور کردنی                           چند گزینه ای                              پاسخ کوتاه            تشریحی  

 غلط–

 سایر وارد)لطفا نام ببرید(..........................
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