
 
 

 نوآوري، سودمندي، جذابيت
 عالي خيلي خوب خوب متوسط ضعيف 

      نوآوري؛ آيا مقاله يك فرضية جديد دارد يا يك تكنيك جديد را معرفي مي نمايد؟
      سودمندي؛ آيا مقاله در زمينة  علمي خود پيشرفت چشمگير يا تأثير مناسبي ايجاد مي نمايد؟

      جذابيت؛ آيا مقاله داراي جذابيت علمي مي باشد؟
 يادداشت (در صورت لزوم):

 
 .در صورت لزوم مي توانيد بر روي فايل اصلي مقالة ارسال شده نظرات خود را يادداشت و به همراه اين كار برگ ارسال نماييد 

 داور محترم، مقاله به طور كلي از نظر جنابعالي؛
 مورد پذيرش قرار گيرد                                                                               

 . جهت بازبيني مجدد براي شما ارسال گردد2. مورد پذيرش قرار گيرد       1پس از انجام اصالحات جزيي؛ 
 پس از انجام اصالحات اساسي جهت داوري مجدد ارسال گردد                                       

 مورد پذيرش قرار نگيرد                                                                       
           داليل انتخاب شما (در صورت لزوم):  

  
  
 

   نام و نام خانوادگي داور                                                                                                  
                                                                                                              تاريخ و امضاء 

  امتيازات مقاله

   كيفيت مقاله  امتياز مقاله 

  نوآوري، سودمندي، جذابيت

 كيفيت مقاله
 عالي خيلي خوب خوب متوسط ضعيف 

     آيا مقاله از لحاظ نگارش ادبيات فارسي صحيح است و به صورت واضح نوشته شده است؟ 
      آيا عنوان مقاله مناسب است و بيانگر محتواي متن و نتيجه گيري كلي مي باشد؟

      فرضيه؛ آيا چكيده و مقدمه حاوي اطالعات مفيد و مناسب با موضوع بوده و نشان دهندة اهميت كار است؟
      روش هاي تجربي به كار گرفته شده با اهداف فرضيه همخواني دارد؟

      آيا روش كار به خوبي طراحي شده است؟
      قابليت انجام دوباره؛ آيا روش ها به اندازة كافي توضيح داده شده اند و حاوي اطالعات كافي مي باشند؟

      آيا آزمايشات و كنترل ها به اندازة كافي انجام شده اند و داده ها به ميزان مناسب جمع آوري شده است؟

      آيا براي داده ها تصاوير با كيفيت ارائه شده است؟

      آيا نتايج به طور واضح و مختصر ارائه شده است و متقاعد كننده بوده و بر هدف كار تمركز دارد؟

      آيا نتايج از لحاظ آماري صحيح است؟

      آيا در بحث مقاله، نتايج به دست آمده از تحقيق با نتايج ساير مطالعات  به طور صحيح و دقيق مقايسه گرديده است؟
      تفسير؛ آيا بحث و نتايج داراي جهت گيري خاصي بوده و مكمل يكديگر مي باشند؟

      آيا نتيجه گيري كلي در پايان بحث با نتايج و بحث صورت گرفته در محتواي مقاله همخواني دارد؟

      آيا منابع با محتواي مقاله مرتبط هستند؟

 :   يادداشت (در صورت لزوم)
 

 پژوهشي كار برگ داوري مقاالت

 عنوان مقاله:


