
 

 ّإ هقالِ سة دادُتررسٖ ك٘ف٘ت طراحٖ هطالعِ ٍ رٍش گسارش هٌا
 عالٖ خ٘لٖ خَب خَب هتَسط ضع٘ف 

      آٗا طراحٖ هطالعِ هتٌاسة تا اّذاف در ًظر گرفتِ ضذُ هٖ تاضذ؟

      ٍ ضفاف تَض٘ح دادُ ضذُ است؟صَرت ٍاضح تِ  آٗا طراحٖ هطالعِ هرحلِ تِ هرحلِ 

کساى است؟       آٗا ترت٘ة گسارش هراحل اًجام هطالعِ تا ترت٘ة گسارش ًتاٗجٗ 

      تردارًذ؟ صَرت هختصر، گَٗاٍ  كاهالً ضفاف تَض٘ح دادُ ضذُ است ٍ پاسخٖ ترإ اّذاف هطالعِ درِ آٗا ًتاٗج ت

ّاا در اٗاي تخاص ااتٌااب      تحل٘ل دادُ ّإ هطالعِ پرداختِ ضذُ است ٍ از آٗا در تخص ًتاٗج تٌْا تِ ركر ٗافتِ

 گردٗذُ است؟

     

 :(در صَرت لسٍمٗادداضت )

 ارسال ضذُ ًظرات خَد را ٗادداضت ٍ تِ ّوراُ اٗي كار ترگ ارسال ًواٗ٘ذ. ٔدر صَرت لسٍم هٖ تَاً٘ذ تر رٍٕ فاٗل اصلٖ هقال 

 ؛مقاله به طور كلي اس نظز جنابعالي ،داور محتزم

                                                                                ر گيزدمورد پذيزش قزا

 جهت باسبيني مجذد بزاي شما ارسال گزدد. 2       مورد پذيزش قزار گيزد. 1 ؛انجام اصالحات جشييپس اس 

                    جهت داوري مجذد ارسال گزدد                    انجام اصالحات اساسي  پس اس

                                                                        مورد پذيزش قزار نگيزد

 )در صورت لشوم(: انتخاب شما داليل 

                                                                                                   

  تاريخ و امضاء                                                                          :  خانوادگي داور نام و نام

 اهت٘ازات هقالِ
  تررسٖ آهارٕ  اهت٘از هقالِ 

  ّا طراحٖ هٌاسة هطالعِ ٍ رٍش

 هقالِ ّإ آهارٕ تررسٖ ضاخص
 عالٖ خ٘لٖ خَب خَب هتَسط ضع٘ف 

ًَِ گ٘رٕ ٍ اًتخاب حجن ًوًَِ ٍ هطخصات ًوًَِ در هطالعِ ركرضذُ است ؟       آٗا رٍش ًو

      ّا ركر گردٗذُ است؟ دادٍُ گسارش  آٗا رٍش دستِ تٌذٕ

      آٗا ًرم افسار هَرد استفادُ اْت تجسٍِٗ  تحل٘ل دادُ ّا ركر ضذُ است؟

      تاضذ؟ هّٖا  پاراهترٗك ٍ غ٘ر پاراهترٗك تَدى دادُ ، آزهًَٖ هٌاسة تراساسآٗا آزهَى آهارٕ استفادُ ضذُ

      ا سطح هعٌٖ دارٕ ركر گردٗذُ است؟آٗ

ٕ گسارش ًتاٗج  ٕ ترس٘ن ضذُ ترا ٖ دادُ Pie Chart تِ عٌَاى هثالآٗا ًوَدارّا ٕ فراٍاً  Bar Chartّإ اسوٖ،  ترا

ترإ ًوااٗص   Scatter Plot ٍ ّإ ٍااذ ترت٘ة زهاًٖ ترإ ًواٗص دادُ Line Chart ، ّإ كوٖ ترإ تَص٘ف دادُ

 اًذ؟ تِ طَر هٌاسة هَرد استفادُ قرار گرفتِ دادٓ كوٖارتثاط دٍ 

     

      آٗا تعذاد ًوًَِ تِ كارگرفتِ ضذُ در ّر هرحلِ هطخص گردٗذُ است؟

      گسارش ضذُ است؟ P value ،آهارٕ آزهَىآٗا در اذاٍل در صَرت اًجام 

      دار تَدى ًواٗص دادُ ضذُ است؟ آهارٕ، هعٌٖ آزهَىآٗا در ًوَدارّا در صَرت اًجام 

      ًطاى دادُ ضذُ است؟ Error barآٗا در ًوَدارّإ ترس٘ن ضذُ پراكٌذگٖ ِت صَرت 

      آٗا هحتَإ اذاٍل ٍ ًوَدارّا تا هحتَإ هتي هتفاٍت است؟

 :ٗادداضت )در صَرت لسٍم(

 

  هقاالت ّا در آهار ٍ رٍش كار ترگ داٍرٕ
 عٌَاى هقالِ:


