
             

بامسه                                                  

  تعالی

ادبیات  ۀپژوهشی دانشکد-فرم ارزیابی مقاالت علمی

 دانشگاه هتران

 ۀمشار

 :مقاله
 

نام مقاله ................... »  :عنوان

 ....................» 

تاریخ 

  :ارسال

مورد  ۀامتیاز،منر ۀدر ستون امتیاز با توجه به دامنلطفًا فقط :استاد گرامی      

 الزم را در توضیحات درج منایید و (00)تا(0)را از نظر

                                                                                                                                            .                بنویسید 6سؤال       

 :روش(الف      

 شاخص های ارزیابی 

 امتیاز

 ضریب
 ۀنتیج

 ارزیابی
02-

81 

81-

81 

81-

81 

80-

88 

82-

2 

رعایت اصول روش حتقیق و  8

داشنت چارچوب نظری مشخص 

 و مطلوب

     0  

استفاده از منابع معترب  0

و نیز منابع جدید و 

 مرتبط با موضوع حتقیق

     1/8  

شیوایی و روانی منت،  1

انسجام مطالب و پرهیز 

 نویسی هکنداز پرا

     1/8  

مناسب بودن پاورقی  1

ها،نقل قول ها،ارجاعات 

 و معادهلای ختصصی

     1/8  

 حمتوا (ب       

امهیت موضوع از حیث  1

 و نیازهای علمی کشور

 ختصصی ۀرشته و حوز

از حلاظ کاربردی یا )

 (نظری

     0  

گی وابتکاری بودن تاز 6

ه موضوع وارائ

دیدگاههای 

درست جدیدوحتلیلهای 

 ۀنو بودن شیوومستدل و
 ه مطالبارائ

     1/8  

یل داده جتزیه وحتل 1

ها،اطالعات و نظرات 

ه نتیجه گیری وارائ

 مشخص، بدیع و علمی

     1/8  

گویا بودن عنوان مقاله  1

     طوری که 

حمتوای حتقیق  ۀگیرنددربر

 باشد

     8  

 شکل(ج       

رعایت اصول نگارشی  9

ومراعات قواعد دستور 

کارگیری ه با ب)زبان

تعبیرات صحیح،روان 

 (ویکدست

     8  

 -فارسیۀداشنت چکید 82
انگلیسی مناسب 

وگویا،کلمات 

 کلیدی،مقدمه،

و نتیجه  پیشنهادات

     8  



 گیری

داشنت فهرست منابع و  88

مأخذ با رعایت اصول 

 مأخذ نویسی

     8  

امتیاز این ستون با توجه به امتیاز منظور شده توسط داور حمرتم و .:.امتیاز کل      

 .درج می گرددحماسبه و  جمله ضریب هر شاخص توسط دفرت

 
 

استاد گرامی خواهشمند است نظر علمی خود را در خصوص موارد زیر نیز 

 :ج مناییددر

ای در باب موضوع حتقیق تازه یا مطالب ناگفته ۀمقاله نکتآیا . 8

به آن نکته امجااًل اشاره  در صورت مثبت بودن پاسخ، کند؟ارائه می

 .فرمایید

 

این مقاله در مقایسه با مقاالت مشاهبی که در این زمینه نوشته . 0

مشابه اشاره  در صورت امکان به مقاالت)شده دارای چه مزیتی است؟

 .(شود

 

لطفًا )آیا نویسنده نسبت به موضوع مقاله تسلط علمی کافی دارد؟. 1

 .(توضیح دهید

 

-علمی ۀحاضر در صورت تصویب ،در جمل ۀبا توجه به اینکه مقال. 1

 پژوهشی دانشکده چاپ خواهد شد، مجع بندی کلی مشا از مقاله چیست؟

 

یا پس از اعمال تصحیحات جزئی به یاد شده در حال حاضر  ۀآیا مقال. 1

 پژوهشی قابل چاپ است یا خیر ؟-علمی ۀعنوان یک مقال

 

لطفًا هرگونه توضیح در مورد شاخص های ارزیابی را که الزم می . 6

 .دانید، درج منایید

 

مشاره 

 حساب 

........

........

........

با

 نک 

.......

.......

...... 

نام و نام  

 خانوادگی 

.......

.......

.......

امض

 اء 

....

....

.... 



. .. 

تلفن و 

 :آدرس

.....................................................

.....................................................

............................................... 

 لكرتونیكي هستید؟ آیا مایل به دریافت و داوري مقاالت از طریق پست ا

در صورت متایل لطفًا آدرس پست 

 الكرتونیكي خود را مرقوم فرمایید

..........................

..........................

..........................

..... 
 


