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 با درود و مهر خدمت استاد محترم!

این مقاله    داوري  و  ارزیابی  جهتمقاالت تنظيم شده است كه اكنون    علمی  كيفيت  این فورم به منظور ارزیابی

  دو شامل    فورم   این .  رموده ممنون سازیدف  نظر   اظهار  است. اميدوارم در مورد این مقاله  گردیده   ارسال  شما  براي 

است   ارزیابی)  بخش    براي   باید  مقاله  بررسی   از   بعد   ه،شد   آماده  و  طراحی  كه   (فورم اصالحات  و  فورم 

  اصالحات   به  نياز  مقاله  اگر  .نمایيد  درج   فورم  آخر   در   را   امتياز   مجموع  نهایت   در   و  شود  داده   جداگانه   امتياز  هربخش

  جواب   نموده  .  نمایيد  ذكر  را  گردد  اصالح  باید  كه  مواردي  داور،  پيشنهادي  اصالحات  فورم  قسمت  در  داشته باشد.

 .نمائيد ارسال  دعوت آمریت تحقيقات علمی و نشرات دفتر اسرع وقت به  به را   نظر اظهار  فورم

 ( را كسب نکند، غير قابل نشر شناخته شود.%75امتيازات )در صورتی كه مقاله بعد از ارزیابی، حد اقل  

   از همکاري شما سپاس!                 

 

                                                                                                                      

 آمریت تحقيقات

 

 

 

 

 

 

 (             شماره قرارداد )   
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 فورم ارزیابی مقاله 

 ساختار کیفیت مقاله از نظر  – الف 

 معیار ردیف 
 امتیاز

 حداقل حداكثر

1 
  و  جمعبندي تحليل، و  نقد نظري، /مفهومی  چارچوب مقدمه، كليدواژهها،  چکيده، : علمی ساختار

 منابع 
15  

  10 مقاله  متن  شيوایی و نگارشی ویرایشی، قواعد  رعایت: نگارش 2

  25 بخش  این امتیازات مجموع 3

 یی محتواکیفیت مقاله از نظر    -ب 

 معیار ردیف 
 امتیاز

 حداقل حداكثر

  5 هاكليدواژه   درست  انتخاب و  چکيده  محتواي 1

  10 مسأله  ابعاد از  اجمالی تصویر و  ضرورت  اهميت، مسأله،  بيان: مسأله طرح 2

  10 مقاله  مفهومی /نظري چارچوب 3

  10 تحقيق  موضوع با  تحقيق روش تناسب  :تحقیق روش 4

  15 منطقی و درست گيرينتيجه   و جمعبندي 5

  15 مسأله  حل و  كاربرد جدید، نظریه  ارائه  تحليل، نحوه  : نوآوري 6

  10 غيرمعتبر منابع  از استفاده  عدم التين، منابع  اول، دسته  منابع به  استناد :منابع  و ارجاعات 7

  75 بخش  این امتیازات مجموع 8

 

  100 امتیازاتمجموع کلی 

 

   تصمیم نهایی هیئت داوری
  چاپ نیست.   قابل مقاله با معیارهای علمی برابر نبوده  باشد می چاپ قابل با معیارهای علمی برابر و  مقاله

  است.  چاپ قابل داوران پیشنهادی اصالحات فورم در ذکرشده اصالحات با مقاله

 اصالحات پیشنهادی داوری فورم بخش

 اصالحات ساختاری  –الف 
 اصالحات پیشنهادي  ردیف 

 :ساختاري عناوین  چينش  ترتيب 1



 

 :ویرایشی  و  نگارشی نکات 2

 یی اصالحات محتوا – ب 
 اصالحات پیشنهادي  ردیف 

 :مسأله طرح و  مقدمه چکيده، 1

 :مفهومی /نظري چارچوب 2

 :تحقيق روش 3

 :جمع بندي 4

 :منابع و ارجاعات 5

 
 تاریخ                                                 امضاء                                               

 
 

 ( کتاب ثبت پروتوکول درج گردید. 8در جلسۀ شورای علمی پوهنتون دعوت تائید گردید و به شماره )   1400/ 3/ 4فورم  فوق مؤرخ  

 


