
 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

 (پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزشی)معاونت آموزش

 و مامایی  پرستاریدانشکده 

 پرستاری دانشکده پزشکیعلوم  توسعه آموزشدفتر 

 

   یواحد نظر 9 :واحد و نوع تعداد                     60990291 درس: کد    یسیبه زبان انگل یسیاصول ارائه مقاله نو نام درس:

  یپرستار دکتری مقطع تحصيلی دانشجویان:                                                      پرستاری  رشته تحصيلی:                                        -: پيشنياز

 آقای دکتر وحید زمان زاده :نام مدرس                            دانشکده پرستاری و ماماییمحل برگزاری:                                          ساعت 43  مدت زمان ارائه درس:

  

  هدف کلی درس:

  یسيبه زبان انگل یمقاالت علم نیبا تدو ییآشنا (1

 مقاالت آماده شده ینيو بازب یراستاریدر و انیدانشجو یتوانمندساز (2

 

 اهدف جزئی و رفتاری:

 .ندینما انيرا ب یسيبه زبان انگل یمقاله علم کی نی(مراحل تدو1

 .ندینما فيرا توص ی(انواع مقاالت علم2

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

 خواهد بود.  Endnote. اساس کار با دیمقاله عمال اجرا نما کیرا در خصوص   NLMمقاله بر اساس فرمت  یانتها(نحوه نگارش منابع را در متن و 4

 ذکر شود(. دیدرص موارد با 08)حداقل ندیشخص نفد نما ررايشده توسط خود فراگ هيرا در مورد مقاله ته یسيانگل ینگارش متن علم یها کي(مکان5

 دهند. حيبر اصول اشاره شده توض هيرا با تک یسيانگل(نحوه نگارش خالصه مقاله 6

 .ندیشده نگارش نما سیو ....( را در خصوص مقاله خود به شکل تدر یمشارکت کنندگان و نحوه مشارکت، نامه نگار ،ی)تشکر و قدردانیسيمقاله انگل کی یفرع ی(قسمت ها7



سه
جل

ره 
ما

ش
 

اهداف ميانی  )رئوس 

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس 

سه حيطه اهداف 

آموزشی : شناختی، 

 عاطفی، روان حرکتی(

طبقه هر 

 حيطه

 روش یاددهی

 ادگيریی

مواد و وسایل 

 آموزشی

زمان 

 جلسه

 )دقيقه(

 تکاليف دانشجو
 ارزشيابینحوه

 

بودجه بندی 

 سواالت

تعداد 

 سوال

 نمره

آشنایی با طرح درس،  1

 اهداف و اهميت مطلب

آشنایی با طرح درس، 

 اهداف و اهميت مطلب

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی توسط 

مدرس و بحث 

کالسی و مشارکت 

 فعال دانشجویان

وایت 

 برد،کامپيوتر

128 

 دقيقه

شرکت فعال در 

بحث های کالسی 

و ارزیابی جلسات 

 تدریس شده

 - - پرسش و پاسخ

مراحل مختلف تدوین  2

 یک مقاله علمی

مرور و آشنایی با 

 پروپوزال چالش های

مرور و آشنایی با 

مجوز چالش های 

 کميته اخالق

مرور و آشنایی با 

قسمت  چالش های

 های مختلف یک مقاله

تمرین وتکرار برخی  -شناختی

از مباحث به شکل 

 ادواری در سر کالس

وایت 

 برد،کامپيوتر

128 

 دقيقه

شرکت فعال در 

بحث های کالسی 

و ارزیابی جلسات 

 تدریس شده

آشنایی با تمام 

های یک قسمت 

 مقاله

2 2 

توصيف انواع مقاله و  3

اجزا مطرح در هریک و 

 خالصه مقاله

مرور و آشنایی با 

مقاله  چالش های

 توصيفی

مرور و آشنایی با 

مقاله  چالش های

 تحليلی

مرور و آشنایی با 

مقاله  چالش های

 مداخله ای

سخنرانی توسط  -شناختی

مدرس و بحث 

کالسی و مشارکت 

 فعال دانشجویان

وایت 

 برد،کامپيوتر

128 

 دقيقه

شرکت فعال در 

بحث های کالسی 

و ارزیابی جلسات 

 تدریس شده

 1 1 مورد 3حداقل 

                                                 
   گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی 

  یان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد یا تراکمی )پا نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون
 ی نمونه سواالت چهارگزینه ای، تشریحی و غیره نیز مشخص گردد.الزم است در نحوه ارزشیابی، نوع آزمون برا تسلط دانشجویان( برگزار گردد.



سه
جل

ره 
ما

ش
 

اهداف ميانی  )رئوس 

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس 

سه حيطه اهداف 

آموزشی : شناختی، 

 عاطفی، روان حرکتی(

طبقه هر 

 حيطه

 روش یاددهی

 ادگيریی

مواد و وسایل 

 آموزشی

زمان 

 جلسه

 )دقيقه(

 تکاليف دانشجو
 ارزشيابینحوه

 

بودجه بندی 

 سواالت

تعداد 

 سوال

 نمره

مرور و آشنایی با 

مقاله  چالش های

 مروری

مرور و آشنایی با 

مقاله  چالش های

 متاآناليز

اجزا و شکل نگارش هر  4

یک از قسمت های 

مختلف یک مقاله 

 علمی

مرور و آشنایی با 

اجزا و چالش های 

 شکل نگارش خالصه

مرور و آشنایی با 

اجزا و چالش های 

 شکل نگارش مقدمه

مرور و آشنایی با 

اجزا و چالش های 

 شکل نگارش روش کار

مرور و آشنایی با 

اجزا و چالش های 

 نتایج شکل نگارش

مرور و آشنایی با 

اجزا و چالش های 

  شکل نگارش بحث

تمرین وتکرار برخی  شناختی

از مباحث به شکل 

 ادواری در سر کالس

وایت 

 برد،کامپيوتر

128 

 دقيقه

شرکت فعال در 

بحث های کالسی 

و ارزیابی جلسات 

 تدریس شده

 2 2 تمامی موارد

آشنایی با سرقت ادبی،  5

دوباره نویسی و راههای 

 کنترل ان 

مرور و آشنایی با 

اهميت چالش های 

 سرقت ادبی

سخنرانی توسط  شناختی

مدرس و بحث 

کالسی و مشارکت 

 فعال دانشجویان

وایت 

 برد،کامپيوتر

128 

 دقيقه

شرکت فعال در 

بحث های کالسی 

و ارزیابی جلسات 

 تدریس شده

مورد از  3 حداقل

آشنایی با انواع 

 سرقت ادبی

2 2 
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ما

ش
 

اهداف ميانی  )رئوس 

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس 

سه حيطه اهداف 

آموزشی : شناختی، 

 عاطفی، روان حرکتی(

طبقه هر 

 حيطه

 روش یاددهی

 ادگيریی

مواد و وسایل 

 آموزشی

زمان 

 جلسه

 )دقيقه(

 تکاليف دانشجو
 ارزشيابینحوه

 

بودجه بندی 

 سواالت

تعداد 

 سوال

 نمره

آشنایی با مرور و 

با انواع  چالش های

 سرقت ادبی

آشنایی با روش های 

 تشخيص سرقت ادبی

قوانين  با آشنایی

 برخورد با سرقت ادبی

آشنایی با روش های 

تشخيص سرقت 

 ادبی

 

رفرانس نویسی داخل  6

 1متن و انتهای متن

آشنایی با  اصول 

رفرنس نویسی 

 هاروارد

آشنایی با  اصول 

 رفرنس نویسی ونکوور

تمرین وتکرار برخی  شناختی

از مباحث به شکل 

 ادواری در سر کالس

وایت 

 برد،کامپيوتر

128 

 دقيقه

شرکت فعال در 

بحث های کالسی 

و ارزیابی جلسات 

 تدریس شده

 1 1 تمام موارد

رفرانس نویسی داخل  7

 2متن و انتهای متن

آشنایی با اصول 

رفرنس نویسی 

 هاروارد

آشنایی با  اصول 

 رفرنس نویسی ونکوور

-روانی

 عملی

سخنرانی توسط 

مدرس و بحث 

کالسی و مشارکت 

 دانشجویانفعال 

وایت 

 برد،کامپيوتر

128 

 دقيقه

شرکت فعال در 

بحث های کالسی 

و ارزیابی جلسات 

 تدریس شده

 1 1 تمام موارد

رفرانس نویسی داخل  0

 3متن و انتهای متن

آشنایی با سایر انواع 

 رفرنس نویسی

تمرین وتکرار برخی  شناختی

از مباحث به شکل 

 ادواری در سر کالس

وایت 

 برد،کامپيوتر

128 

 دقيقه

شرکت فعال در 

بحث های کالسی 

و ارزیابی جلسات 

 تدریس شده

 1 1 مورد 2حداقل 

آشنایی و کار با نرم  9

 Endnote 1افزار 

اهميت کار آشنایی با 

 با اندنوت

سخنرانی توسط  شناختی

مدرس و بحث 

وایت 

 برد،کامپيوتر

128 

 دقيقه

شرکت فعال در 

بحث های کالسی 

 1 1 تمام موارد



سه
جل

ره 
ما

ش
 

اهداف ميانی  )رئوس 

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس 

سه حيطه اهداف 

آموزشی : شناختی، 

 عاطفی، روان حرکتی(

طبقه هر 

 حيطه

 روش یاددهی

 ادگيریی

مواد و وسایل 

 آموزشی

زمان 

 جلسه

 )دقيقه(

 تکاليف دانشجو
 ارزشيابینحوه

 

بودجه بندی 

 سواالت

تعداد 

 سوال

 نمره

اندنوت آن آشنایی با 

 الین

اند نوت آف آشنایی با 

 الین

کالسی و مشارکت 

 دانشجویانفعال 

و ارزیابی جلسات 

 تدریس شده

آشنایی و کار با نرم  18

 Endnote 2افزار 

 ایجاد پوشه جدید

 ایجاد رفرنس جدید

وارد کردن رفرنس به 

 ورد

 -شناختی

-روانی

 حرکتی

تمرین وتکرار برخی 

از مباحث به شکل 

 ادواری در سر کالس

وایت 

 برد،کامپيوتر

128 

 دقيقه

شرکت فعال در 

بحث های کالسی 

و ارزیابی جلسات 

 تدریس شده

مورد  2انجام حداقل 

 صحيح

1 1 

مکانيک های نگارش  11

 1متون علمی 

مرور و آشنایی با 

چکيده و چالش های 

 خالصه نویسی متن

سخنرانی توسط  شناختی

مدرس و بحث 

کالسی و مشارکت 

 فعال دانشجویان

وایت 

 برد،کامپيوتر

128 

 دقيقه

شرکت فعال در 

بحث های کالسی 

و ارزیابی جلسات 

 تدریس شده

نوشتن حداقل ی 

 متن کوتاه در کالس

1 1 

مکانيک های نگارش  12

  2متون علمی 

کاربرد آشنایی با 

 ویرگول

 هکاربرد نکتآشنایی با 

کاربرد آشنایی با 

 پرانتز

 برخیتمرین وتکرار  شناختی

از مباحث به شکل 

 ادواری در سر کالس

وایت 

 برد،کامپيوتر

128 

 دقيقه

شرکت فعال در 

بحث های کالسی 

و ارزیابی جلسات 

 تدریس شده

نوشتن حداقل دو 

 متن کوتاه در کالس

1 1 

مکانيک های نگارش  13

  3متون علمی 

تطبيق آشنایی با 

 مقاله با فرمت مجله

سخنرانی توسط  شناختی

 مدرس و بحث

کالسی و مشارکت 

 فعال دانشجویان

وایت 

 برد،کامپيوتر

128 

 دقيقه

شرکت فعال در 

بحث های کالسی 

و ارزیابی جلسات 

 تدریس شده

 یک چکيده تطبيق

 با مجله

1 1 

جمله نویسی، پارگراف  14

سازی و متن سازی و 

 اصول  شناخت بيشتر

 جمله نویسی

 -شناختی

 -روانی 

 حرکتی

تمرین وتکرار برخی 

از مباحث به شکل 

 ادواری در سر کالس

وایت 

 برد،کامپيوتر

128 

 دقيقه

شرکت فعال در 

بحث های کالسی 

نوشتن حداقل دو 

 متن کوتاه در کالس

2 2 



سه
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ره 
ما

ش
 

اهداف ميانی  )رئوس 

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس 

سه حيطه اهداف 

آموزشی : شناختی، 

 عاطفی، روان حرکتی(

طبقه هر 

 حيطه

 روش یاددهی

 ادگيریی

مواد و وسایل 

 آموزشی

زمان 

 جلسه

 )دقيقه(

 تکاليف دانشجو
 ارزشيابینحوه

 

بودجه بندی 

 سواالت

تعداد 

 سوال

 نمره

نحوه برگردان از زبان 

 فارسی به انگليسی

 اصولشناخت بيشتر  

 پارگراف سازی 

 اصولشناخت بيشتر  

 متن سازی 

 اصولشناخت بيشتر  

نحوه برگردان از زبان 

 فارسی به انگليسی

لسات و ارزیابی ج

 تدریس شده

ترجمه مقاله به 

زبان انگليسی و 

 ادیت و بازبينی

نحوه نگارش تشکر و  15

قدردانی، نامه به 

سردبير، نامه نگاری 

 الکترونيکی و....

مرور و آشنایی با 

نحوه چالش های 

نگارش تشکر و 

 قدردانی

مرور و آشنایی با 

نحوه چالش های 

 نگارش نامه به سردبير

مرور و آشنایی با 

نامه نگاری  چالش های

 الکترونيکی

سخنرانی توسط  شناختی

مدرس و بحث 

کالسی و مشارکت 

 فعال دانشجویان

وایت 

 برد،کامپيوتر

128 

 دقيقه

شرکت فعال در 

بحث های کالسی 

و ارزیابی جلسات 

 تدریس شده

 1 1 حداقل دو مورد

اشکاالت رایج در مقاله  16

 نویسی

شناخت بيشتر  

 اشکاالت تایپی

شناخت بيشتر  

 اشکاالت نگارشی

عدم شناخت بيشتر  

 تطابق مجله با مقاله

تمرین وتکرار برخی  شناختی

از مباحث به شکل 

 ادواری در سر کالس

وایت 

 برد،کامپيوتر

128 

 دقيقه

شرکت فعال در 

بحث های کالسی 

و ارزیابی جلسات 

 تدریس شده

تدوین یک مقاله 

علمی به زبان 

 فارسی

 2 2 مورد 2حداقل 

 



                    جلسه 16تعداد جلسات:   

 :مقررات درس و انتظارات از دانشجویان

 حضور به موقع در جلسات

 شرکت فعال در بحث ها

 ارائه به موقع تکاليف
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