
 دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 اصول و راهکارهای نگارش علمی )مقاله نویسی( كارگاه
Course on: 

Scientific Writing; Principles & Techniques  
 

 لرستانمعاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی 

 (9316)روزه  2

 

 آبان 8 روز اول: 

 زمان مباحث يا فعاليت

 02:8-02:8 افتتاحيه –تالوت قرآن مجيد 

 02:8-02:8 اهداف و پيشينه  دوره آموزش

 «ژورناليسم علمی»و « نگارش علمی»تعاریف مرتبط با 
 سال اخير 08و سير تحوالت آن، بخصوص در « نگارش علمی»تاریخچه 

 در جهان و آنچه باید محققين در این زمينه بدانند.« نشر علمی»تحوالت عرصه 

 
02:8-:82:8 

 01:01-01:01 استراحت 
 سال اخير در عرصه نشر علمی و نگارش علمی 08روندهای مهم در 

 الف( توجه به استانداردهای نگارشیتبيين چند تحول مهم در عرصه نگارش علمی2 

 ب( دیدگاههای نوین آمار و متدولوژی در نگارش علمی

 
:8208-::208 

 02:21-00:21 ناهار –نماز 
 استيلها و ... در نگارش علمیآشنایی با سبکها، 

 آشنایی با ساختار یک مقاله علمی و انواع مقاالت در ژورنالها
 و انواع فرایندهای داروی در ژورنالها Peer Reviewآشنایی با فرایند داوری یا 

:0208-:0208 

 در یک مقاله علمی« عنوان»نقش 
 چگونه یک عنوان مناسب و جذاب، تدوین کنيم؟

 در مقاالت )مقاالت اصيل(« مقدمه»نقش 
 چگونه یک مقدمه مناسب، بنویسيم؟

:0208-:3208 

 2 نحوه تنظيم عنوان و نگارش مقدمه در یک مقاله علمیکار عملی
 

:3208-:3208 

 

 

 



 

 آبان 1روز دوم: 

 زمان مباحث يا فعاليت

 0208-02:8 تالوت قرآن مجيد 

 0288-0208 پاسخ به سؤاالت شرکت کنندگان –مرور مباحث روز اول دوره 

 در یک مقاله اصيل پژوهشی« روش کار»یا « مواد و روشها»نقش 
 «مواد و روشها»آشنایی با زیربخشهای 

 را بخوبی و به درستی، بنویسيم؟« مواد و روشها»چگونه بخش 

0288-:82:8 

 01:01-01:01 استراحت 
 288::-8208: در یک مقاله« روشهامواد و »چگونگی تدوین بخش 2 کار عملی

 در یک مقاله اصيل پژوهشی« یافته ها»نقش 
 آشنایی با ابزارهای سه گانه در بخش یافته ها و چگونگی استفاده درست از این ابزارها

 را بدرستی بنویسيم؟« یافته ها»چگونه بخش 

::288-::208 

 02:21-00:21 استراحت
 مقاله اصيل پژوهشیدر یک « بحث و نتيجه گيری»نقش 

 قابل قبول « بحث و نتيجه گيری»بخشهای سه گانه یک آشنایی با 

 را بدرستی بنویسيم؟« بحث و نتيجه گيری»چگونه بخش 

:0208-:0288 

 3208:-0288: در مقاله« بحث و نتيجه گيری»و « یافته ها»کار عملی2 تدوین بخشهای 

 مقاله مورد نظرمان بيابيم؟توضيحاتی پيرامون چگونه ژورنال مناسب برای 
 

:3208-:3208 

 

 
 


