
  یتعال بسمه

یپزشک آموزش و درمان بهداشت وزارت یفناور و قاتیتحق معاونت  

  ییدانشجو قاتیتحق یها تهیکم یهماهنگ دفتر 

یقات دانشجوئی کشوربرنامه پیشنهادی مجموعه کارگاه های کوریکولوم آموزشی دانشجویان کمیته های تحق  

 

 

 

 یدر نگارش مقاالت علم یکاربرد یسیانگل کارگاه 

 

 یدر نگارش مقاالت علم یکاربرد یسیانگل کارگاهزمان بندی برنامه 

 

 

 

 سه: سطح کارگاه

  ساعت 4: مدت کارگاه

 

 :مقدمه

نگارش صحیح و بدون اشکاالت گرامری، استفاده صحیح از افعال و لغات انگلیسی و روش صحیح جمله بندی در مقاالت 

ه تفاوت ساختاری هر چند ک .پزشکی همواره از اشکاالتی بوده است که مورد نظر داوران ژورنالهای معتبر خارجی بوده است

زبان انگلیسی با زبان فارسی منشا بسیاری از این اشکاالت می باشد اما روند سریعا رو به تکامل در زبان انگلیسی و میل به 

زمان به  مدرسین عنوان هدف جزئی ردیف

 دقیقه

 مالحظات

 تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید   .1

 بیان اهداف کارگاه
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2.  English for academic purposes  41  

مورد استفاده در انگلیسی مدرن   choice ده ای از لغات گزی   .3

 نگارش مقاالت

 44  

4.   Myths about English  14  

4.  Native vs non-native speaker  31  

  31  تفاوت ساختاری انگلیسی آکادمیک و انگلیسی ژورنالیستی   .6

  news writing  21 آشنایی با   .7

  44  کار گروهی  .8

  14  جمع بندی پرسش و پاسخ و  .9



ساده نویسی منجر به تغییرات عظیمی در ساختار زبان انگلیسی شده است به گونه ای که نوشته های مورد پسند سالهای 

این کارگاه به منظور آشنایی شرکت کنندگان با طرز نگارش مدرن . دهه  قبل تفاوت محسوس دارداخیر با طرز نگارش دو 

انگلیسی و آشنایی با بعضی لغات گزیده مورد استفاده متداول در مقاالت پزشکی و همچنین آشنایی مقدماتی با بعضی 

 . ر می گرددتفاوتهای ساختاری که نویسندگان بومی را از غیر بومی مجزا می کند برگزا

 

 :هدف کلی آموزش

آشنائی شرکت کنندگان با تغییرات مدرن زبان انگلیسی، انگلیسی متداول در نوشتن مقاالت پزشکی و آموزش استفاده از 

 بعضی لغات گزیده جهت مقاالت پزشکی 

 

 :پس از پایان کارگاه شرکت کننده بایستی بتواند :اهداف جزئی آموزش

 های علمی را بشناسدانگلیسی متداول در نوشتار -1

 گزیده ای از لغات متداول در مقاالت پزشکی و طرز استفاده صحیح آنها را بداند -2

 را بداند   Native speaker & Non-natives بعضی تفاوت ها ی ساختاری نوشتار توسط  -3

 با تفاوت های ساختاری انگلیسی آکادمیک و ژورنالیستی آشنا شود  -4

 

 : مدرسین پیشنهادی
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