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 اطالعات استاد

 خانوادگی استاد مسئول: دکتر محمد هادی ثامنینام و نام 

 مرتبه علمی استاد: استادیار

 09177172943اطالعات تماس:

 نحوه ارتباط با مدرس

 پست الکترونیکی مدرس: پست الکترونیک سامانه مدیریت یادگیری

 روز 1حداکثر زمان پاسخگویی به پرسش های دانشجویان از طریق ایمیل: 

  عصر شنبه 11-11تلفنی با استاد: ساعات تماس 

 عصر شنبه 8-11ساعات و زمان تماس برخط )چت(: 

 اهداف درس

 هدف کلی درس:آموزش نگارش از پاراگراف تا پایان نامه

  

 نتایج یادگیری یا هدف های اختصاصی: توانایی در نگارش به شیوه علمی

 ش کوتاه و یا پژوهش در سطح پایان نامه نماید.دانشجو در پایان درس می تواند : مبادرت به نوشتن گزار

  

 روش ارائه درس: تئوری و عملی

  

 منابع

1. Zemach, E Dorothy, and Lisa A Rumisek, Academic Writing: From Paragraph to Essay. Oxford: 

Macmillan, 2011. 

  

  

 منابعی برای مطالعات بیشتر:

1. Arnaudet, Martin, L, and Mary Ellen Barrett. Paragraph Development: A Study Guide for 

Students of English. 2nd ed. Englewood Cliffs: Prentice Hall Regents, 1990. Print. 



  

  

 

  

  

 نحوه ارزشیابی

 تکالیف درس: تحلیل نمونه های نوشتاری دیگران، نگارش توسط دانشجو

 ایمیل یا بارگذاری در فورم دانشگاه شیوه ارسال تکالیف: ارسال توسط

 روز پیش از امتحان فاینال  مهلت ارسال تکالیف : تا دو

 نحوه ارزشیابی نهایی دانشجو: بر اساس معیارهای مربوط به این درس

 نمره( 1هر نکته ( مالک های ارزشیابی پاراگراف و انشاء در درس نگارش پیشرفته

Correctness of Paragraph and Essay Structure and Organization 

Strong Topic Sentence or Thesis Statement 

Logical Support and Conclusion and Timely Progress of Events (Story-like Progress) 

Proper Length of Writing 

Cohesion and Coherence 

Unity of Style (American or British) 

Punctuation and Capitalization 

Use of Proper Grammatical Devices for Each Paragraph 

Spelling 

Use of Proper Vocabulary & Originality of Voice 

  


