




عنوان



امتیازهای مورد ارزیابیویژگی

6.مقاله منعکس کننده محتوا و متغیرهای آن استعنوان-1

6.عنوان حاوی کلیدواژه هاست وامکان بازیابی آن وجود دارد-2

در عنوان از اختصارات مبهم و کلمات نامانوس استفاده -3

.نشده است

6

6.و مانع و گویاست و هیچ ابهامی نداردعنوان مقاله جامع-4

6.عنوان پرهیز شده استاز به کار بردن کلمات اضافه در-5

6.دارای جذابیت برای جذب مخاطب است-6

6.صورت فشرده و در ذهن قابلیت ماندگاری داردعنوان به-7



نویسندگان



امتیازهای مورد ارزیابیویژگی

6.نام نویسندگان بعد از عنوان موضوع ذکر شده است-1

6.مشخصات نویسندگان بعد از نام آنها آورده شده است-2

6.علمی و نویسنده مسئول مشخص شده استمرتبه های-3

ذکر آدرس و مشخصات نویسنده مسئول برای پاسخگویی-4

.شده است

6



چکیده



امتیازویژگی های مورد ارزیابی

6.چکیده تصویر روشنی از محتوای مقاله را ترسیم می کند-1

6.و قلمرو تحقیق مشخص شده استهدف و اهمیت کلی-2

ده و تحلیل نتایج بیان شروش تحقیق و گردآوری داده ها و تجزیه-3

.است

6

ه و خالصه و جامع به ارائه مطالب پرداختچکیده به صورت کوتاه-4

.است

6

6.جامعه و نمونه و روش نمونه گیری بیان شده است-5

6.چکیده خواننده را برای مطالعه متن مقاله ترغیب میکند-6

6.فرمول و عالئم ویژه بیان نشده است-7

6.استپژوهشگر به قضاوت شخصی در مورد نتایج تحقیق نپرداخته-8



کلیدواژه



امتیازویژگی های مورد ارزیابی

کلیدواژه ها ارتباط موضوعی الزم با محتوای مقاله را -1

.دارند

6

5.تعداد استاندارد کلید واژه ها رعایت شده است-2

ه معنایی کلیدواژه ها براساس بیشترین و نزدیک ترین رابط-3

.با محتوای مقاله انتخاب شده اند

6

6.از تکرار کلید واژگان پرهیز شده است-4



بیان مسئله



امتیازویژگی های مورد ارزیابی

6.مسئله اصلی مقاله به روشنی بیان شده است-1

6.اهمیت و ضرورت انجام تحقیق بیان شده است-2

0.اهداف آن از نظر بنیادی و کاربردی بیان شده است-3

6.سوابق پژوهشی استفاده شده با موضوع در ارتباط است-4

6.داهمیت مسئله در حدی است که نیاز به ارائه مقاله مستقل باش-5

6.در بیان مسئله روانی و صراحت الزم بیان شده است-6

6.حدود و ابعاد و جوانب مسئله به روشنی بیان شده است-7



اهداف



امتیازویژگی های مورد ارزیابی

6.هدف مقاله به روشنی توصیف و تبین شده است-1

6.هدف مقاله متناسب با بیان مسئله تدوین شده است-2

خواننده بدون دشواری می تواند هدف مقاله را در متن اصلی-3

.بیابد

6

در پایان مقاله نویسنده به اهدافی که در مقدمه آمده رسیده -4

.است

6



پیشینه تحقیق



امتیازهای مورد ارزیابیویژگی

یم شده پیوند موضوع مقاله با سابقه پژوهشی آن به روشنی ترس-1

.است

6

6.موثر بوده استپیشینه تحقیق در تدوین گزاره های آن-2

6.ده استپیشینه تحقیق در بیان مسئله و محدود سازی آن موثر بو-3

موثر (صهو نقد تحقیقات قبلی و خالمقدمه)ساختار گزارش پیشینه-4

.بوده است

6

حلیلی پژوهش تتا چه اندازه رویکرد نویسنده در تدوین پیشینه-5

است؟

3

یق تا چه حد خواننده می تواند با منابع مرتبط با موضوع از طر-6

مقاله آشنا شود؟

6

0.محدوده زمانی مورد بررسی مشخص شده است-7



جامعه و نمونه



امتیازهای مورد ارزیابیویژگی

جامعه آماری مورد مطالعه و ویژگی های آن به دقت -1

.معرفی شده است

3

دالیل انتخاب جامعه پژوهش و ارتباط آن با هدف -2

.مقاله ذکر شده است

0

وشنی نمونه گیری و دالیل انتخاب این شیوه به رشیوه-3

.تشریح شده است

3

ه جامعه تعمیم بخشی نتایج حاصل از نمونه بچگونگی-4

.تبیین شده است

0



روش شناسی و روش های تجزیه تحلیل  اطالعات



امتیازهای مورد ارزیابیویژگی

6و توصیف شده است؟آیا روش تحقیق به روشنی تبیین-1

0آیا دالیل انتخاب روش مورد استفاده ذکر شده است؟-2

آیا تناسب کارآیی روش مورد استفاده با اهداف پژوهش ذکر-3

شده است؟

0

0آیا دالیل عدم انتخاب سایر روش های مشابه ذکر شده است؟-4

ی آیا ابزار گردآوری داده ها و روش تحلیل آنها به روشنی معرف-5

شده است؟

3

ح شده آیا مزایا و معایب ابزار به کار گرفته شده به دقت تشری-6

است؟

0

آیا نمونه هایی از کاربرد این ابزار در سایر پژوهش ها ذکر-7

شده است؟

0

6مورد استفاده در تحقیق تعریف شده اند؟آیا متغیرهای-8



نتایج







امتیازویژگی های مورد ارزیابی

ین شده آیا نتایج و یافته های پژوهش به روشنی توصیف و تب-1

اند؟

6

و آیا نمودارها و جدول های ارائه شده در بخش نتایج گویا-2

روشن هستند؟

6

قاله آیا یافته های مقاله متناسب با پرسش ها و فرضیه های م-3

است؟

6

6می کند؟آیا یافته های مقاله هدف های اولیه مقاله را تامین-4

صاص آیا پس از توصیف نتایج سهم کافی به تحلیل آنها اخت-5

داده شده است؟

6



بحث



امتیازویژگی های مورد ارزیابی

لعات نتایج در ارتباط با چاچوب نظری،سواالت تحقیق و مطاآیا-1

دیگر شرح داده شده اند؟

6

0آیا محدودیت ها مطرح و راهکارهای رفع آن ها بحث شده اند؟-2

6*آیا گپ ها و تناقضات در این مطالعه مطرح شده اند؟-3



نتیجه گیری



امتیازویژگی های مورد ارزیابی

ه شده آیا نتیجه نهایی بدست آمده از تحقیق به طور شفاف ارائ-1

است؟

6

0آیا توصیه هایی برای مطالعات بعدی ارائه شده است؟-2

آیا در بخش نتیجه گیری هدف های اصلی مقاله محقق شده -3

است؟

6




