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 اهلل الرحمن الرحيمبسم  

 

 مقدمه :
یل دالبرای انتشار نتایج تحقیق، نگارش مقاله می باشد.  ه هاقیق است. یکی از این راایج تحنتیکی از مهمترین وظایف محقق انتشار 

 .وجود داردبسیار زیادی برای نگارش یک مقاله 

های سایرین در قالب یک مطالعه تهبندی یافلعه پژوهشی دارید و یا به جمعهای نوین حاصل از یک مطااگر شما یافتهتوسعه دانش:  -1

نتشر که نسبت به مقاله تازه ماید، اگر شما نقطه نظر نوینی درباره یک موضوع دارید و یا اینو به موضوع جدیدی دست یافته مروری پرداخته

اید، آن یماری و یا عارضه برخورد کردهخود با یک مورد یا موارد نادر از یک ب های روزمرهدانید و یا حتی در فعالیتیای، ایرادی وارد مشده

های نوین خود را به ترتیب در قالب یک مقاله پژوهشی اصیل، یک مقاله مروری، یک مقاله نقطه نظرات وقت ضرورت دارد که این یافته

شما باعث توسعه دانش  شته تحریر درآورید. بدون شک، این اقدامک گزارش مورد و یا یک گزارش موارد به رشخصی، یک نامه به سردبیر، ی

 موجود خواهد شد.

حل مشکالت: گاهی اوقات ممکن است شما با پژوهش خود، راه حل برخی از مشکالت مربوط با سالمت فرد، خانواده، یک گروه  -2

اشتن آن به های خود و در اختیار گذبرای ثبت یافتها کشف کرده باشید. آنگاه ضروری است که و یا شغلی خاص و یا جامعه راجتماعی 

های مطالعه شما در شرایط مشابه، اقدام به نوشتن مقاله نمائید. این قبیل تحقیقات در قالب تحقیقات سایرین به ویژه برای کاربرد یافته

 باشد.ردار میاز اهمیت شایان توجهی برخو مرتبط با نظام سالمت

 تواند به دالیل زیر نیز صورت پذیرد: گارش مقاالت علمی میاز دو دلیل اصلی فوق، ن همزمان با پوشش دادن یکی

توسعه بخش، سازمان و یا دانشگاه محل خدمت نویسنده: بدیهی است نگارش یک مقاله و چاپ آن در یک مجله معتبر علمی منجر  -1

ازمان یا دانشگاه محل . این نکته نه تنها کمک خواهد کرد که سانشگاه محل خدمت نویسندگان خواهد گردیده توسعه بخش، سازمان و یا دب

های پژوهشی دست آورد، بلکه منجر به افزایش دریافت بودجهالمللی شناخته شده و آبروی علمی بهخدمت نویسندگان در سطح ملی و بین

باشد که ای میا دانشگاه دارای افراد با انگیزهدهد این سازمان و یدد، چرا که نشان میگردولتی و یا خصوصی نیز میاز طرف نهادهای 

 های پژوهشی را تا رسیدن به نتایج مطلوب دنبال نمایند.توانند پروژهمی

نگارش آورند. توسعه فردی: همانند توسعه سازمان، نگارش مقاالت علمی موجبات توسعه فردی نویسندگان خود را فراهم می -2

همراه خواهد داشت. چنین ها آبروی علمی مطلوبی را بهرای آنآورده و بمقاالت علمی موجب غنای کارنامه علمی نویسندگان خود را فراهم 

المللی مورد شناخت قرار گیرند و نهادهای دولتی و یا خصوصی با نویسندگان مقاالت علمی از نظر ملی و بین ای سبب خواهد شد کهنکته

 ها قرار دهند.های محل خدمت آنهای پژوهشی خود را در اختیار این محققین یا سازمانخاطر بیشتری، پروژه طیب
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  :كارگاه اهداف

 ايان دوره:رود پس از پاز شركت كنندگان انتظار مي

 نگارش صفحه آغازين روی مقاله را به درستی انجام دهند. -1

 ند.در مورد نگارش مقدمه مقاله تبحر پیدا کن  -2

 نگارش مواد و روش مقاله را فراگیرند. -3

 تبحر پیدا کنند.در شیوه نگارش يافته های تحقیق  -4

 به نگارش بحث مقاله تسلط پیدا کنند.  -5

 مقاله تسلط پیدا کنند. به شیوه های نگارش چکیده يا خالصه -6

 های منبع نويسی آشنا شوند. با شیوه -7

 های نقد مقاله تسلط پیدا کنند.به شیوه -8
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  كنندگان:شركت  
 رشته تحصیلی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت دانشگاه علوم پزشکی سبزواردانشجويان ترم سوم 

 ارزشيابي:

 (نویدجلسات مجازی در سامانه )كارگاه  حضور منظم در -

 تگوشركت در بحث و گف  -

 ای مقاله در قسمت های مختلف مقاله به صورت مرحله 20نقد   -

  

 واحد درسينيم  معادل ساعت  16 مدت :
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 کارگاه مقاله نویسیسرفصل  و زمانبنديجدول 

ف
دي

ر
 

 سرفصل  عنوان و عنوان فعاليت
 مدت

 )به دقيقه(

 40 بيان هدف و محتواي كارگاه  نشست آغازين  1

 40 بيان اهميت مقاله نويسي سخنراني  2

 60 انواع مقاله سخنراني 3

 60 عنوان مقالهنگارش  سخنراني 4

5 
 حث و گفتگوب

 توسط دانشجو و ارايه گزارش به استاد مقالهعنوان  20نقد 

 تحليل نقد هاي دانشجويان توسط استاد

40 

 60 مقدمه مقاله  سخنراني 6

7 
 بحث و گفتگو

 گزارش به استاد هيمقاله توسط دانشجو و ارا دمهمق 20نقد 

 توسط استاد انيدانشجو ينقد ها ليتحل

40  

  60 واد و روشنگارش م سخنراني 8

9 
 بحث و گفتگو

 گزارش به استاد هيمقاله توسط دانشجو و ارا روش كار 20نقد 

 توسط انيدانشجو ينقد ها ليتحل

40 

 60 نگارش يافته ها  سخنراني 10

11 
 ث و گفتگوبح

 گزارش به استاد هيمقاله توسط دانشجو و ارا نتايج 20نقد 

 توسط انيدانشجو ينقد ها ليتحل

40 

 40 نگارش بحث مقاله  نرانيسخ 12

13 
 بحث و گفتگو

 گزارش به استاد هيمقاله توسط دانشجو و ارابحث  20نقد 

 توسط انيدانشجو ينقد ها ليتحل

40 

 40 كلمات كليدي و منبع نويسي، هنگارش خالصه مقال سخنراني 14

15 
 بحث و گفتگو

 گزارش به استاد هيمقاله توسط دانشجو و ارا خالصه 20نقد 

 توسط انيدانشجو ينقد ها ليحلت

40 

 cover letter 40نگارش سپاسگزاري و  سخنراني 16

  40 ليات مقالهبحث و گفتگو در مورد ك بحث و گفتگو 17

 60 هاماتواالت و ابپاسخ به س بحث و گفتگو 18

 00/14 به ساعت جمع              

 


