
 خـداوند جـان آفـرين به نام 

 
 ایران دانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي  ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره    حطر    

 1 

 
واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:        

 

 حصیلی:ت یرشتهو  مقطع     گروه آموزشی:           دانشکده:

  نظرید:نوع واح  2       تعداد واحد: مهارت های نگارش متون انگلیسی در کاردرمانینام درس: 

 نداردیش نیاز:پ   

دانشکده   مکان برگزاری:   -----12الی  -10---  :ساعت    ----یکشنبه---:زمان برگزاری کالس: روز

 توانبخشی 

مدرسین )به ترتیب    دکتر خلف بیگیمسئول درس: 8 تعداد دانشجویان:

 دکتر خلف بیگیحروف الفبا(:

 )لطفا شرح دهید(   شرح دوره:

 زبان انگلیسی را بیاموزد.نحوه نگارش مقاله علمی  به دانشجو 

 

 

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی:  

 ارتقاء توانمندی های دانشجو در کاربرد زبان انگلیسی جهت ارائه مقاله در مجالت و و پوستر های بین المللی.

 

 

 

 

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
و محورهای اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  که است هدف کلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

 (.اندکه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

 

 توضیح دهد .بخش های مختلف یک مقاله انگلیسی را   .1

 .نگارش بخش های مختلف مقاله )عنوان، مقدمه، مرور مطالب، متد، نتایج، بحث( را تشریح کند. .2

 ابتدایی به زبان انگلیسی بنویسد.یک مقاله  .3

 نگارش مقاالت انگلیسی چاپ شده را نقد و بررسی نماید. .4

 نگارش هم گروهی های خود را تحلیل کند. .5

 

 

 های تدريس:شیوه
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 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 
 

 )لطفا شرح دهید(   وظايف و تکالیف دانشجو:

 در کالس تکمیل کندهمگام  با مدرس، بخش های مختلف مقاله خود را  -1

 مقاالت انگلیسی در مجالت معتبر را سرچ کرده و نگارش آن ها را توضیح دهد. -2

 مقاله کار شده در کالس را  تحویل دهد.در پایان دوره  -3

 در نقد نگارش هم کالس های خود مشارکت فعال داشته باشد -4

 

 وسايل کمک آموزشی:   

   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل(  :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد ------آزمون پایان ترم   نمره درصد ------آزمون میان ترم 

 نمره درصد --15---شرکت فعال در کالس      نمره درصد ---5--انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی           ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی  -

 چاپی ✓

 

 اينترنتی ✓

✓ English for writing research paper :Adrian Wallwork (2011) 
 

 

 منابع فارسی: 

 چاپی ✓

 

 1397انگلیسی برای نگارش مقاالت علمی، ترجمه دکتر ابراهیم حسینی انتشارات گنج علم، شیراز 

 اينترنتی ✓
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 جدول هفتگی  کلیات    ارائهی درس 

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دکتر خلف بیگی مقاله نحوه نگارش عنوان  1

 ˶ نحوه نگارش عنوان مقاله  2

 ˶ نحوه نگارش مقدمه مقاله 3

 ˶ نحوه نگارش مقدمه مقاله 4

 ˶ نحوه نگارش مقدمه مقاله 5

 ˶ نحوه نگارش مقدمه مقاله 6

 ˶ نحوه نگارش بحث و نتیجه گیری مقاله 7

 ˶ نحوه نگارش بحث و نتیجه گیری مقاله 8

 ˶ بحث و نتیجه گیری مقالهنحوه نگارش  9

 ˶ نحوه نگارش مرور مطالب در مقاله 10

 ˶ نحوه نگارش مرور مطالب در مقاله 11

 ˶ نحوه نگارش  متد و نتایج مقاله 14-12

 ارائه توسط دانشجویان  سرچ مقاالت و نقد نگارشی آن ها 16-15

 ارائه توسط دانشجویان  ارائه مقاله دانشجو  17

 


