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محمدعلیزادهدکتر :و مسئول درسمدرس

بطور کامل توضیح داده شده است.Course planنحوه ارزشیابی و منابع در هدف کلی درس، توجه: 

شماره 
روش یاددهی طبقه هر حیطهاهداف میانی (رئوس مطالب)جلسه

مواد و وسایل آموزشییادگیري
مدت 
جلسه
(دقیقه)

نحوه لیف دانشجوتکا
ارزشیابی

بودجه بندي
تعداد 
سوال

نمره

1. اهمیت و تاریخچه نگارش مقاالت علمی و انتشار
آنها در ژورنالهاي مناسب و معتبر علمی

اهمیت ارائه مقاالت در مجامع علمی
توضیح طرح دوره و طرح درس

سخنرانی، پرسش شناختی
ویدئو پروژکتور،وایت بورد، و پاسخ

منابع معرفی شده

120
و مشارکت در بحث کالسی

پاسخ به سئواالت
ارزشیابی 

تکوینی

10,5-1

2.
اصول اخالق در انتشارات

شناختی،
حرکتی- روانی

سخنرانی، پرسش 
2-31-1202و پاسخ

بسمه تعالی

دانشکده پرستاري و مامایی

Lesson(درسطرح  plan(
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شماره 
روش یاددهی طبقه هر حیطهاهداف میانی (رئوس مطالب)جلسه

مواد و وسایل آموزشییادگیري
مدت 
جلسه
(دقیقه)

نحوه لیف دانشجوتکا
ارزشیابی

بودجه بندي
تعداد 
سوال

نمره

3.
 انتخاب ژورنال مناسب
راھنمای نگارش مقاالت ژورنالھای علمی

شناختی،
حرکتی- روانی

سخنرانی، پرسش
،  و پاسخ

ویدئو پروژکتور،
منابع ارائه شده، کامپیوتر و 

اینترنت براي مدرس و 
دانشجویان

120
و مشارکت در بحث کالسی

و تمرین پاسخ به سئواالت
عملی با اینترنت

ارزشیابی 
تکوینی

11

4.
 گرامری در نگارش مقاالت کلی برخی اصول

انگلیسی
سخنرانی، پرسش 

و پاسخ
و پروژکتور،ویدئوایت بورد، 

120منابع ارائه شده
و مشارکت در بحث کالسی

2-31-2پاسخ به سئواالت

5.
و راھنمای مختلف آشنایی کلی با چک لیستھا

برای گزارش انواع مطالعات بویژه
CONSORT وSTROBE

سخنرانی، پرسش 
، کار عملی و پاسخ

با اینترنت

لیستها چکویدئو پروژکتور،
اع هاي انوguidlineو 

مطالعات علمی، اینترنت جهت 
EQUATORمعرفی سایت 

120
و مشارکت در بحث کالسی

و تمرین پاسخ به سئواالت
عملی با اینترنت

2-31-2

6.
نگارش مقدمھاصول

سخنرانی، پرسش 
و نقد و پاسخ

مقاالت

ویدئو پروژکتور،وایت بورد، 
منابع ارائه شده از جمله 

هاي guidlineلیستها و چک
انواع مطالعات علمی و مقاالت 
منتشر شده منتخب براي نقد 

نمودن

و مشارکت در بحث کالسی120
، نقد پاسخ به سئواالت

مقاالت منتخب و نگارش 
قسمت مربوطه حداقل یک 

مقاله به زبان انگلیسی

11-2

7.

3-32-1202نگارش روش کاراصول

8.
120نگارش نتایج اصول

و بحث کالسیمشارکت در
، نقد پاسخ به سئواالت

مقاالت

1-21-2

9.
2-31-1202جداول و اشکالترسیم اصول

10.
2-21-1201بحثنگارش اصول
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شماره 
روش یاددهی طبقه هر حیطهاهداف میانی (رئوس مطالب)جلسه

مواد و وسایل آموزشییادگیري
مدت 
جلسه
(دقیقه)

نحوه لیف دانشجوتکا
ارزشیابی

بودجه بندي
تعداد 
سوال

نمره

11.و مشارکت در بحث کالسی120نگارش منابعاصول
، نقد پاسخ به سئواالت

مقاالت منتخب و نگارش 
قسمت مربوطه حداقل یک 

نگلیسیمقاله به زبان ا

ارزشیابی 
تکوینی

2-31-2

2-21-1201نگارش عنوان و خالصھاصول .12

، Conflict of interestنگارش .13
AcknowledgementوCover letter

شناختی،
حرکتی- روانی

سخنرانی، پرسش 
و پاسخ

ویدئو پروژکتور،وایت بورد، 
12011منابع ارائه شده

14. ارسال(submit) کردنmanuscripts
پاسخدھی بھ داوریھا

شناختی،
حرکتی- روانی

سخنرانی، پرسش 
و پاسخ و تمرین 

عملی

ویدئو پروژکتور، وایت بورد، 
manuscriptاماده هايفایل

و ضمائم مربوطھ، کامپیوتر 
و اینترنت برای ھر دانشجو 

submitجھت تمرین عملی 
کردن

120

و مشارکت در بحث کالسی
، انتخاب پاسخ به سئواالت

و انجام یک ژورنال مناسب 
کردن submitتمرین عملی 

مقاالت بھ یک ژورنال 
معتبر علمی

11

15. آشنایی کلی با انواع دیگر منابع و نگارش آنھا
از جملھ مقاالت مروری

سخنرانی، پرسش 
و پاسخ

ویدئو پروژکتور، وایت بورد، 
120منابع ارائه شده

و مشارکت در بحث کالسی
خ به سئواالتپاس

11

16. اصول ارائھ مقاالت بصورت سخنرانی یا
پوستر در مجامع علمی

جمع بندی مطالب

سخنرانی، پرسش 
و پاسخ

ویدئو پروژکتور، وایت بورد، 
12011منابع ارائه شده


