هب انم ازید داان
(کاربرگ طرح درس) آیین نگارش و ویراستاری علمی
تاریخ بهروز رسانی:

دانشکده روان شناسی و علوم رتبیتی دانش گاه سمنان
فارسی :آیین نگارش و ویراستاری
نام درس
علمی
انگلیسی:
Scientific Writing and Editing

1397/11/01

نیمسال دوم سال تحصیلی 1397
تعداد واحد :نظری 1عملی1

مقطع :کارشناسیکارشناسی ارشد□ دکتری

پیشنیازها و همنیازها:روش تحقیق مقدماتی در علم اطالعات و دانش شناسی

مدرس/مدرسین :دکتر رحمان معرفت
پست الکترونیکیrmarefat@semnan.ac.ir :
Semkis93@gmail.com
برنامه تدریس در هفته و شماره کالس:
اهداف درس :مهارت یابی در نگارش برای تولید آثار علمی
امکانات آموزشی مورد نیاز :ویدئو پروژکتور
فعالیتهای کالسی و آموزشی
نحوه ارزشیابی
 8نمره (شامل تمرین نگارش یک مقاله ،حضور
درصد نمره

شماره تلفن اتاق 0٢333٦٢٤٢٥0 :داخلی 1٢٢
وب سایت:
http://rmarefat.profile.semnan.ac.ir

ارزشیابی مستمر(کوئیز)

امتحان میانترم

مستمر در کالس و مشارکت جدی در بحث های
کالسی)

امتحان پایانترم
 1٢نمره

 .1آذرنگ ،عبدالحسین ( .)1397آشنایی با ویراستاری و نشر .تهران :سمت.

منابع و مآخذ درس

 .٢انوری ،حسن ( )1370آیین نگارش .تهران :دانشگاه پیام نور.
 .3چناری ،امیر ( .)139٢آیین نگارش و ویرایش :برای متون علمی ،اداری ،مطلبوعاتی.تهران :زوار.
 .٤حری ،عباس ( .)138٥آیین نگارش علمی .تهران :نهاد کتابخانه های عمومی کشور.
 .٥سمیعی ،احمد ( .)1370آیین نگارش .تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
 .٦فتوحی ،محمود ( .)1390آیین نگارش مقاله پژوهشی .تهران :سخن.

مباحث درس
شماره هفته
آموزشی

مبحث

1

معرفی درس ،چارچب مطالب درس ،نحوه ارزشیابی و ...
کلیات :تعریف ،ضرورت و ویژگی ،تفاوت جستار ()Essayو مقاله ()article
تعریف و اهمیت نگارش علمی
انواع نگارش علمی (مقاله ،گزارش تحقیق ،پایان نامه و نظیر آن)
دیگر انواع نگارش علمی (سخنرانی ،پوستر ،گزار ش فنی ،گزارش وضعیت ،و مانند آن)
استناد به محمل های اطالعات مختلف (کتاب ،مقاله ،پایان نامه ،اسناد و مخطوطات ،منابع اینترنتی و مانند
آن)
ساختار نگارش علمی :اجزا ،نشانه گذاری (سجاوندی) ،رسم الخط (جدا نویسی و پیوسته نویسی ،ساختار
جمالت ،استفاده نابجای وااژه ها و عبارات و ...

2
3
4
5
6
7

توضیحات

8
9
10
11
12
13
14
15
16

تمرین عملی مرتبط با مباحث مطرح شده و ارائه نمونه های عملی
نکات نگارشی و ویرایشی ،تصاویر (جدول ،نمودار ،نقشه  )...تایپ و صفحه آرایی
شیوه نگارش (گام ها) :گزینش موضوع ،تدوین طرح یا رئوس مطالب ،تهیه کتابشناسی مقدماتی ،گردآوری
اطالعات و یادداشت برداری ،تهیه نوشته مقدماتی ،پانویس ها ،فهرست ماخذ ،تنظیم مطالب ،بازنگری ،و ارائه
گزارش نهایی
تمرین عملی مرتبط با مباحث مطرح شده و ارائه نمونه های عملی
شیوه های استناد :استناد به محمل های اطالعاتی مختلف (منابع چاپی و غیرچاپی ،دستنوشته ها )...استناد در
متن ،پانویس و ...
اصول ویراستاری
تمرین عملی مرتبط با مباحث مطرح شده و ارائه نمونه های عملی
نکات ویراستاری در نوشته های علمی
جمع بندی مطالب و مباحث ،پاسخگویی به پرسشها و رفع اشکال

