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  انم خدا هب
 هاي علميتدوين و نگارش متون و گزارشطرح درس 

 دانشگاه تهران علوم تربيتيه ترش –دوره کارشناسي 

 شناخت قواعد نگارش علمي و كاربرد آن در نگارش متون علمي : هدف کلي درس

  درسموضوعات 

 يك جلسه است( موضوعبراي هر  زمان مورد نيازدر مواردي كه ذكر نشده است، )

 و برخي مباحث اوليهآشنايي، ارزيابي تشخيصي، معرفي چارچوب درس و منابع  .1

 اهميت و ضرورت نگارش علمي، تعريف .2

 هاي نگارش منطقي و علميويژگيمهارت نوشتن؛  .3

 مهارت نوشتن؛ انديشه اصلي  .4

 مهارت نوشتن؛ محدود كننده هاي موضوع اصلي .5

 مهارت نوشتن؛ تدوين جمله اصلي و تعيين جمله هاي مربوط و نامربوط در متن .6

 مهارت نوشتن؛ تدوين جمله هاي حامي  .7

 گزينش موضوع و تهيه رئوس مطالب .8

 داشت بردازييادو  تهيه كتابشناسي مقدماتي .9

 استنادو  تهيه دستنوشته مقدماتي .10

 بازنگري دستنوشته .11

 اجزاء نوشته تحقيقي .12

 دانشگاهيمقاله و  انواع نگارش علمي .13

 مقاله دايره المعارفي .14

 سخنراني و پوسترتدوين و آماده سازي  .15

 و تدوين گزارش پژوهش )پروپوزال( پيشنهاده پژوهشتدوين  .16

 منابع:

  هاي عمومي كشورتهران: نهاد كتابخانه. علميآيين نگارش ( 1395)عباس، حري -

 تهران: نيلوفر اي در مقاله نويسيرساله( 1388ء )موحد، ضيا -
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 ترجمه فرشيد قهرماني، تهران: آوند دانش هاي آموختن،مهارت( 1392دو بولي، دورين) -

 مقاالت مرتبط -

 هاي يادگيري:و فرصت روش

 مروري بر مباحث جلسات قبل بر اساس پرسش هاي شفاهي مدرس  -

 هاي دانشجويان در هفته قبلارائه فعاليت -

 جلسه موضوع  بارهدرو گفتگوي آغازين طرح پرسش  -

 درباره موضوع بحث و گفتگوي دانشجويان و در صورت نياز فعاليت كالسيو  ارائه درس -

 دانشجويان تعيين فعاليت هفتگيجمع بندي و  -

 ارائه تدريجي نتايج پروژه هاي نيمسال دانشجويان در كالس -

 هاي دانشجويان:فعاليت

هر هفته يك پاراگراف فعاليت هفتگي شامل مطالعه منابع معرفي شده و نيز نگارش است:  :فعاليت هفتگي متناسب با مباحث هر جلسهانجام  -

جمله اي ( با ذكر تاريخ  بنويسيد. اين  10تا  5رويدادهاي زندگي خود در همان هفته )معني دار و داراي ايده و اطالعات مفيد از مشاهدات و 

 . نوشته بايد موضوع +جمله محدود كننده=جمله موضوعي داشته باشد و مطابق با مباحث جلسه گذشته تنظيم شده باشد

 س معيارهاي نگارش علمي و مهارت هاي آموخته شدهپروژه هاي نيمسال شامل يك ارائه و نگارش يك متن علمي با موضوع اختياري بر اسا -

 دانشجويان هاي پرسش -2 و كالس در شده آموخته مطالب -1 اساس بر عملكرد پوشه تنظيم: نگارش درس هاي پوشه عملكرد: فعاليت -

 هاي فعاليت يك؛ هر كوتاه گزارش با همراه  هفتگي هاي تمرين و ها فعايت -4 كالس؛ مطالب از دانشجو هر يادداشتهاي -3 درس درباره

 مطالب مجموعه فهرست -5 موضوع؛ و تاريخ داراي منظم صورت به فعاليت؛ از گزارش+ دانشجويان اختياري هاي فعاليت ساير و مطالعاتي

  -همراه با مشخصات درس و دانشجو در صفحه اول -6عملكرد  پوشه

 شيوه ارزيابي از آموخته ها: 

 نمره 2حضور و فعاليت در كالس  -

پوشه عملكرد شامل مجموعه فعاليت هاي هفتگي و پروژه نيمسال و ديگر فعاليت هاي اختياري دانشجويان كه در جهت تحقق اهداف و  -

 نمره،  6 موضوعات درس باشد:

 نمره 12ارزيابي نهايي  -

  


